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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Start werkzaamheden Van Sijpesteijnkade
In oktober starten de werkzaamheden aan de Van Sijpesteijnkade. De komende jaren wordt hier een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-viaduct aangelegd en komen er nieuwe gebouwen. Het viaduct loopt straks over de
Leidsche Rijn. Bussen, en later ook trams, rijden vanaf begin 2016 van het Jaarbeursplein over dit viaduct naar de
Leidseveertunnel en de Vleutenseweg en terug. Tijdens de werkzaamheden blijven de Van Sijpesteijnkade en de
–tunnel bereikbaar voor fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer.
Werkzaamheden
Rond half oktober worden alle fietsenklemmen op de Van Sijpesteijnkade verwijderd. Deze fietsklemmen worden verplaatst naar
het Jaarbeursplein en het Westplein. Het voetpad wordt verplaatst naar de andere kant van de kade en loopt dan langs het water.
Onder de Leidsche Rijn door wordt een grote buis voor kabels en leidingen aangelegd, een zogenoemde zinker. Voor de aanleg
van de zinker moeten drie bomen worden gekapt. In de eindsituatie worden nieuwe bomen geplant.
Plaats voor HOV-viaduct
Begin november worden de drie panden die het dichtst tegen de sporen aan staan, gesloopt. Dat is nodig om een oprit te maken
voor nood- en hulpdiensten richting sporen en perrons en de bereikbaarheid van de verkeersleidingpost van Prorail te garanderen. Om stof en puin tegen te gaan en voor de veiligheid van het doorgaand verkeer, wordt voor de woningen aan de Van
Sijpesteijnkade een bouwschutting geplaatst. In het voorjaar van 2014 volgt de sloop van café The Guardian en twee naastgelegen
woningen. Deze panden moeten plaatsmaken voor de aanleg van het HOV-viaduct. De overige woningen, nummers 9 tot en met
29, blijven zo lang mogelijk staan. Deze worden pas gesloopt wanneer de Nederlandse Spoorwegen (NS), eigenaar van de grond
en de panden, concrete plannen heeft voor nieuwe bebouwing op deze plek. Het pand op nr. 25 is een rijksmonument. Dit pand
blijft staan en wordt door de NS ingepast in de nieuwbouw.
Toekomstige Van Sijpesteijnkade
De Van Sijpesteijnkade blijft in de toekomst een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers onder de sporen door. Langs
de waterkant van de Leidsche Rijn komt een lage kade met een voet- en fietspad. Via een brede trap kom je bij de bebouwing op
de hoge kade.
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