
 
Aan de bewoners omgeving Mariaplaats 

  
UTRECHT URBAN TRAIL 

 
Op zondag 10 juni vindt de 2e editie van de Utrecht Urban Trail plaats. De Urban Trail biedt lopers 
een uniek loopparcours dwars door Utrecht. Het parcours leidt onze deelnemers langs, of zelfs 

door, unieke stedelijke locaties, gebouwen en monumenten. Een ontdekkingstocht van sportiviteit, 
cultuur en architectuur.  
 
De start en finish zijn gesitueerd op de Mariaplaats. Op zondag 10 juni is dit evenemententerrein 
vanaf 08.00 uur geopend. Er wordt vanaf 9.30 uur gestart vanaf de Mariaplaats, waarna ze door 
het Pandhof Sinte Marie richting de Mariastraat lopen om vervolgens linksaf de steenweg op te 
gaan. De finish is vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur op de Mariaplaats via de Zadelstraat. 

Rondom het evenemententerrein zal muziek gespeeld worden en is een speaker aanwezig.  

  
Verkeersmaatregelen voor veilig verloop 
Voor een veilig en ordelijk verloop zijn verkeersmaatregelen (zoals het afsluiten van straten en 
parkeerverboden voor langere periode) nodig. Deze maatregelen zijn afgestemd met politie en 
gemeente. De belangrijkste maatregelen in uw woonomgeving: 

 
Mariaplaats  Afgesloten voor verkeer  

Van zondag 10 juni 05.00 uur tot zondag 10 juni 11.30 uur 
 

Verboden te parkeren 
Van zondag 10 juni 05.00 uur tot zondag 10 juni 17.00 uur 
 

 

Springweg/Strosteeg Tijdelijk eenrichtingsverkeer/Om-en-om regeling (strosteeg tussen 
de Springweg en het Visschersplein) 
Van zondag 10 juni 05.00 uur tot zondag 10 juni 11.30 uur 

 

Zadelstraat Afgesloten voor verkeer  
Van zondag 10 juni 05.00 uur tot zondag 10 juni 14.00 uur 

 
 
 
 

Interparking Springweg 
Parkeergarage Springweg is bereikbaar voor ingaand verkeer via de Walsteeg en voor uitgaand 
verkeer via de Springweg. Op de Strosteeg zal een om-en-om regeling van kracht zijn.  
 
Wij willen u vragen rekening te houden met de afsluitingen zoals hierboven beschreven met de 
planning van de leveranciers voor het leveren van de goederen rondom de Mariaplaats.  
 

Wij hopen dat u kunt genieten van een mooi evenement waar we in Utrecht trots op kunnen zijn.  
Graag tot ziens aan de start of langs het parcours. 
 
Inlichtingen 
Website:  www.utrechturbantrail.nl  

Vergunning:  www.utrecht.nl   
Mail:   info@utrechturbantrail.nl    

Telefoon: +31 6 22725812 (op vrijdag 8 juni tussen 14:00-16:00 uur en zaterdag 9 juni 
vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur) 

 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 

Organisatie Utrecht Urban Trail 2018 
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