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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden op en langs de singel
De singel is rond, maar het werk is nog niet klaar. Er is nog niet overal diep genoeg gegraven.
Daarom zijn er vanaf 9 november 2 weken lang graafwerkzaamheden op het water. Je kunt op
het water blijven varen. Er is een lokale omleiding voor voetgangers in het Willemsplantsoen.
Ook beginnen in november de werkzaamheden aan de Rijnkade.
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• Graafwerkzaamheden singel
A Het zand wordt op een ponton in het water geschept. Vanuit containers wordt het zand op een
vrachtwagen geladen. Onder begeleiding van verkeersregelaars gaat het zand dan door het park richting
Leidsche Rijn, waar eerder ook het zand naartoe werd vervoerd.
• Rijnkade/Mariahoek
De werkzaamheden aan de C Rijnkade starten in november. Aansluitend wordt ook de
het Willemsplantsoen definitief ingericht.
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Mariahoek en

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur.
Graafwerkzaamheden singel
In de laatste week voor de opening van de singel heeft de aannemer, zoals gepland, gemeten of de singel overal
op de afgesproken diepte was. Jammer genoeg blijkt dit niet op alle plekken gelukt te zijn. Vanaf maandag 9
november wordt er gewerkt om dit te herstellen. De diepte van de singel was op een 0,5 meter extra bepaald.
Daarom zijn er sinds de opening geen gevaarlijke situaties geweest.
Het werk is op het water. Voor de werkzaamheden is het niet nodig om de singel helemaal af
te sluiten. Het water blijft bevaarbaar. Het zand wordt met een kraan op het ponton waar nu de emmer
staat geschept en vervolgens in vrachtwagens geladen. Daar is een lokale omleiding voor voetgangers.
Verkeersregelaars begeleiden de vrachtauto’s bij het rijden door het park. Het werk duurt naar verwachting 2
weken.
Werkzaamheden Rijnkade-Mariahoek/Willemsplantsoen
We gaan aan de slag met de laatste werkzaamheden bij de Rijnkade (voor SHV). Begin november wordt de
tijdelijke verharding op de rijweg aangebracht en vanaf 16 november start de aanleg van de definitieve rijweg. De
verwachting is dat deze werkzaamheden 2 weken duren. Voor voetgangers blijft de Rijnkade bereikbaar.
Aansluitend, vanaf 7 december, wordt ook de straat aan de overkant bij de Mariahoek/Willemsplantsoen definitief
ingericht. Voor eind dit jaar willen we de Rijnkade en Mariahoek-Willemsplantsoen én als het kan het voetpad óp
de Marga Klompébrug (kant Willemsplantsoen) klaar hebben. De inrichting van de rest van de Marga Klompébrug
volgt in 2021.
Meer informatie
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via
030 – 286 90 50 of stationsgebied@utrecht.nl.
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