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September 2016

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden bouw Moreelsebrug
Tussen de Croeselaan en het Moreelsepark wordt – over de treinsporen heen – de Moreelsebrug gebouwd. Een groot
deel van de brug is al geplaatst. In de maand september en oktober krijgt dit een vervolg en vinden er omvangrijke
werkzaamheden plaats. In deze nieuwsbrief informeren wij u over het opbouwen van de kraan en de transporten
en plaatsing van de kolommen in september. Mogelijk ondervindt u enige overlast hiervan. Over het inhijsen van de
brugdelen in oktober ontvangt u later deze maand een aparte nieuwsbrief.
Transport over water en weg – afsluiting Nelson Mandelabrug en Van Zijstweg
De V-vormige kolommen worden op een ponton via het Merwedekanaal naar Utrecht gevaren. Bij de Nelson Mandelabrug
worden ze op een vrachtauto gehesen. Dit kan enige geluidsoverlast veroorzaken. De Nelson Mandelabrug en de Van Zijstweg
tussen de Croeselaan en de Overste den Oudenlaan zijn afgesloten voor verkeer van:
• Maandagavond 19 september 20.00 uur tot dinsdagochtend 20 september 7.00 uur
• Dinsdagavond 20 september 20.00 uur tot woensdagochtend 21 september 7.00 uur
Hijsen van de kolommen naar de centrumkant
De kolommen worden via de Van Zijstweg naar de busbuffer bij de Valeriusbaan gereden. Vanwege de grootte van de
kolommen worden ze over de westkant aangevoerd. Ze worden vanaf de westkant door een kraan op het deel van de brug
geplaatst dat al is gebouwd. Vanaf de brug worden ze door een kraan aan de centrumzijde gepakt, opgeslagen en later geplaatst.
Deze grote kraan (144 meter hoog) wordt opgebouwd tussen woensdag 14 september 07.00 uur en vrijdag 16 september 19.00
uur. De hijsacties kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken.
Plaatsen kolommen
Eind september en begin oktober plaatsen we alvast enkele kolommen. Er zijn werkzaamheden in de nachten van:
• Dinsdag 20 op woensdag 21 september van 1.00 tot 6.00 uur
• Maandag 26 op dinsdag 27 september van 1.00 tot 6.00 uur
• Dinsdag 27 op woensdag 28 september van 1.00 tot 6.00 uur
• Maandag 3 oktober op dinsdag 4 oktober van 1.00 tot 6.00 uur
• Dinsdag 4 oktober op woensdag 5 oktober van 1.00 tot 6.00 uur
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In de nachten van zondag 25 op maandag 26, maandag 26 op dinsdag 27, dinsdag 27 op woensdag 28 september,
woensdag 28 september op donderdag 29 september worden de brugdelen aangevoerd naar de voorbouwlocatie op het
stationsplein tussen 23.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s ochtends. Deze speciale transporten komen via de volgende aanvoerroute A12/Europalaan/Koningin Wilhelminalaan/Balijelaan/Vondellaan/Bleekstraat/Catharijnesingel en Moreelsepark
de stad binnen.
In onderstaande tabel leest u een overzicht van de werkzaamheden op datum.

Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Overlast

Wo 14 sep t/m vr 16 sep

07-19 uur

Opbouw kraan (144 meter)
op busstation centrumzijde.

Mogelijk geluidsoverlast.

Ma 19 op di 20 sep
Di 20 op wo 21 sep

20-07 uur

Transport kolommen van
Nelson Mandelabrug via Van
Zijstweg naar Valeriusbaan
en hijsen van kolommen vanaf westkant naar
centrumzijde.

Verkeersafsluiting Nelson
Mandelabrug en de
Van Zijstweg tussen de
Croeselaan en de Overste
den Oudenlaan. Mogelijk
geluidoverlast hijsacties.

Di 20 op wo 21 sep
Ma 26 op di 27 sep
Di 27 op wo 28 sep
Ma 3 okt op di 4 okt
Di 4 okt op wo 5 okt

01-06 uur

Voorbereidende werkzaamheden op de perrons en
plaatsen kolommen.

Mogelijk geluidsoverlast.

Nachten van zo 25 t/m do
29 sept

23-05 uur

Transport brugdelen naar
busstation centrumzijde
via aanvoerroute A12/
Europalaan/Koningin
Wilhelminalaan/ Balijelaan/
Vondellaan/Bleekstraat/
Catharijnesingel/
Willemsplantsoen en
Moreelsepark.

Geluidsoverlast bij het plaatsen van de brugdelen op het
busstation centrumzijde.

Informatie
Heeft u vragen of klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum
Stationsgebied via stationsgebied@utrecht.nl of 030 – 286 9650. Heeft u tijdens deze werkzaamheden vragen of klachten
dan kunt u contact opnemen met aannemer Colijn via telefoonnummer 06-51524002.
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