
CU op straat Mei 2020

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Start inrichting Moreelsehoek

Vanaf dinsdag 2 juni start de gemeente met de inrichting van de Moreelsehoek. De werkzaamheden 
duren tot eind 2020 en worden gefaseerd uitgevoerd. Het nieuwe ontwerp van de Moreelsehoek is tot 
stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving. 
Het gebied, dat een stuk groener en duurzamer wordt, is straks een zogenaamde ‘shared space’. Dit 
betekent dat voetgangers, fietsers en (beperkt) autoverkeer er gezamenlijk gebruik van maken.

Werkzaamheden tot medio juli (tot bouwvakantie)
Zie kaartje onderaan bericht: geel vlak
• Vanaf dinsdag 2 juni start de aannemer met het aanbrengen van het straatwerk langs de gevel van Het Platform. Hier 

komen gebakken klinkers met natuurstenen banden. De uitstraling wordt hetzelfde als bij de Smakkelaarshoek: voor de 
gevel van Creative Valley en het Inntel hotel zijn dezelfde materialen gebruikt.

• Vervolgens wordt het definitieve fietspad aangelegd vanaf de Stationspleinstalling richting de Laan van Puntenburg. 
Hiervoor wordt het rode asfalt gebruikt zoals dat in Utrecht gebruikelijk is op de fietspaden. Ook het fietspad op de kruising 
met de Laan van Puntenburg krijgt dan nieuw asfalt (zie klein geel vlak op kaartje). 

• Ter hoogte van de ingang van appartementen Moreelsepark worden de boomspiegels vergroot en maatregelen genomen 
om het fietsparkeren te ontmoedigen. Groeiplaatsverbetering voor de bomen en de natuurstenen zitbanken volgen op een 
later moment.

Bereikbaarheid
In deze periode blijven voetgangers en fietsers de huidige route volgen. Alle werkzaamheden vinden plaats achter de al 
bestaande bouwhekken. Bewoners van Het Platform maken gebruik van de ingang die ze nu ook al gebruiken.
De werkzaamheden vinden in de regel plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur.
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Werkzaamheden vanaf medio augustus (na bouwvakantie)
Zie kaartje onderaan bericht: blauw vak
• Na de bouwvakantie, medio augustus, start de aannemer met de inrichting van de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride 

plekken. Het huidige voetpad, de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride schuiven dan tijdelijk op richting de gevel van 
Klépierre. 

• Rond deze tijd wordt de NS-expeditie verplaatst van de Moreelsehoek naar de expeditiestraten onder Hoog Catharijne. De 
vervoerders gaan dan via de Stationsstraat richting laaddek. 

• Als de expeditie verplaatst is, kunnen de trappen vanaf het Stationsplein naar de Moreelsehoek worden aangelegd. Deze 
werkzaamheden staan nu gepland voor september en duren drie maanden.

• Ook wordt in het najaar een deel van de plantenbakken geplaatst. Er komen 12 bakken met in elke bak een boom; in 1 bak 
komen heesters. Hier kan geen boom worden geplant omdat er kabels en leidingen onder de grond zitten. Dit jaar worden 
5 bakken neergezet en gevuld. De overige bakken kunnen pas worden aangebracht als de werkzaamheden aan de gevel 
van Hoog Catharijne zijn afgerond.

• Op de Laan van Puntenburg worden de bestrating en natuurstenen banden rond het fietspad aangebracht.
• Het voetpad langs de plint van Hoog Catharijne wordt voorzien van tijdelijk straatwerk. Dit blijft liggen tot Klépierre start 

met de aanleg van de plint.

Bereikbaarheid
In deze periode gebruiken fietsers het definitieve fietspad van en naar de Stationspleinstalling. Het voetpad ligt meer tegen 
de gevel van Hoog Catharijne. De taxistandplaatsen en Kiss & Ride verschuiven richting de gevel van Hoog Catharijne. In 
principe verandert er dus weinig; het gebruik van de Moreelsehoek blijft hetzelfde tijdens de werkzaamheden.
De werkzaamheden vinden in de regel plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur.

Meer informatie 
De uitgangspunten van het ontwerp van de Moreelsehoek kunt u terugvinden op cu2030.nl/moreelsehoek.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via 030 - 286 90 50 of 
stationsgebied@utrecht.nl.  

Infocentrum
Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

volg ons op

cu2030.nl

https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030
http://www.cu2030.nl/singel

