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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Start herinrichting Hollandse Toren
Op maandag 4 januari start de herinrichting van de Hollandse Toren. Dit stuk winkel- en
wandelgebied tussen het Vredenburgplein en Vredenburg stond nog op de planning om
definitief bestraat te worden. Nu de winkels dicht zijn als gevolg van de lockdown, gaat de
gemeente de werkzaamheden versneld en in een kortere periode uitvoeren om de overlast
voor ondernemers en winkelend publiek te beperken.
In 2019 werd het heringerichte Vredenburgplein geopend. Het gebied tussen het plein en Vredenburg, de
Hollandse Toren, werd toen niet meegenomen omdat het ontwerp destijds nog niet gereed was. Afgelopen
jaar zijn er wel al voorbereidende werkzaamheden bij de Hollandse Toren geweest: de bomen hebben
groeiplaatsverbetering gekregen, de waterleiding is omgelegd en er zijn elektrische verzinkbare palen geplaatst.

Visualisatie Hollandse Toren noord

Visualisatie Hollandse Toren zuid

Definitieve inrichting
Vanaf maandag 4 januari wordt de definitieve klinkerbestrating aangebracht bij de Hollandse Toren inclusief een
stuk Vredenburgplein tot aan de verzinkbare palen (zie foto op voorkant linksboven).
• De aannemer start met de voetgangersstrook aan de kant van het hotel, KFC en KPN en de rijweg; dit zijn
gezien de vele verkeersbewegingen en de 1,5 meter maatregelen voor de binnenstad de lastigste stukken om
uit te voeren.
• Aansluitend volgt de voetgangersstrook aan de kant van Starbucks.
• Er worden ook 6 lichtmasten geplaatst.
• Rond 1 van de 3 bomen staan al bankjes; de bankjes bij de overige bomen volgen later.
De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken en vinden plaats tussen 07.00 - 16.00 uur. Omliggende
winkels, hotel en horeca blijven bereikbaar.

Gevolgen voor de omgeving
Bij het nieuwe ontwerp zijn het vergroten van het wandelgebied en de aanleg van terrassen belangrijke factoren
geweest. Dit zien we nu al terug in het straatbeeld:
- de verzinkbare palen staan meer richting Vredenburg dan in de oude situatie.
- er zijn nu 4 taxi- standplaatsen op de Hollandse Toren tegen vroeger 8.
De verzinkbare palen zijn omlaag tijdens de venstertijden voor de bevoorrading van winkels in het
voetgangersgebied: van maandag - zondag tussen 06.00 - 11.30 uur. Voor de markt gelden andere regels.

Bereikbaarheid
- De marktondernemers en expeditieverkeer kunnen via de brug over de Stadskamer & Hollandse Toren
(stuk tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne) richting het Vredenburgplein. Een andere route is via de
Mariastraat en Lange Elisabethstraat richting het Vredenburgplein.
- Bovenstaande geldt ook voor de nood- en hulpdiensten en de vuilophaaldienst van Stadsbedrijven.
- De taxi’s kunnen tijdens de werkzaamheden hun standplaats innemen op de strook voor de touringcars aan
de Catharijnesingel tussen het Poortgebouw en de Vredenburgknoop.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Paul Manten van de gemeente Utrecht op
nummer 06-11184704 of Sophie Drescher, omgevingsmanager van aannemer D. van der Steen BV, op nummer
06-14310359.

Infocentrum
Adres

Helaas tijdelijk gesloten.
Vragen kunt u per e-mail stellen.

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

volg ons op

cu2030.nl

