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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Centrumzijde

Elke 4 weken ontvangt u als bewoner van appartementencomplex Radboudveste,
Gildeveste of Moreelsepark van ons een nieuwsbrief met een overzicht van de
werkzaamheden die mogelijk voor overlast zorgen.
In deze negende nieuwsbrief van 2016 geven we u een
overzicht van de werkzaamheden voor de periode van
12 september tot 10 oktober 2016 en in het bijzonder het weekend, avond- en nachtwerk. We proberen
de informatie zo goed en volledig mogelijk in deze
nieuwsbrief op te nemen. Als er tussentijds ingrijpende
wijzigingen zijn, dan krijgt u extra informatie.
Heeft u vragen of wilt u een melding doen, neemt u
dan contact op met ons via stationsgebied@utrecht.nl,
via het meldpunt op www.cu2030.nl/meldpunt of

telefoon 030 286 9650. U bent ook welkom in het
Infocentrum van het Stationsgebied, in de hal van het
stadskantoor. Het adres is Stadsplateau 1 (bovenaan de
trappen op het Jaarbeursplein).
Voor dringende meldingen buiten onze openingstijden
komt u via het gemeentelijke keuzemenu op telefoon
030 286 0000 altijd persoonlijk in contact met iemand.
Betreft het specifiek overlast vanuit Hoog Catharijne?
Dan kunt u ook met Trigion beveiliging bellen op
030 243 7128, zij kunnen direct ter plaatse kijken.
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ProRail gaat digitaal
ProRail gaat met haar tijd mee en informeert u vanaf nu
per e-mail over de werkzaamheden aan het spoor. U blijft
hiervan op de hoogte door u aan te melden via www.
prorail.nl/spoorwerkinmijnbuurt en daar uw postcode,
huisnummer en mailadres in te vullen. U ontvangt daarna
automatisch alle informatie over werkzaamheden bij u
in de omgeving. Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt
voor informatie over werkzaamheden van ProRail. Mocht
u geen gebruik kunnen maken van de e-mailalert en de
informatie toch per brief willen ontvangen, dan kunt u zich
hiervoor telefonisch aanmelden via de afdeling Publiekscontacten 0800 776 72 45 (gratis).
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Vernieuwing sporen noord- en zuidkant Utrecht Centraal

In 2016 worden zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het station sporen vernieuwd en in rechte banen
gelegd. Eind van het jaar zijn de spoorwerkzaamheden zo goed als gereed. Kijk op de website www.prorail.nl/Utrecht
voor meer informatie, of download de app ‘Spoornieuws Utrecht’.
Vernieuwing sporen noord- en zuidkant Utrecht Centraal
Datum

Werktijden

Vr 16-di 20 sep
00.00-05.00 uur
Vr 23-di 27 sep		
Vr 30 sep-di 4 okt		
Vr 7-di 11 okt		

B

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Spoor- en bovenleidingswerkzaamheden (opbreken en terugbouwen
van sporen en wissels met groot materieel) en werkzaamheden aan
de perrons. Er wordt met name gewerkt aan spoor 9 en 10 bij de
perrons en aan de noordzijde van het station.

Geluidhinder, transporten
door aan- en afvoer van
materiaal, bouwlicht

Vernieuwing station Utrecht Centraal

Op station Utrecht Centraal worden de puntjes op de i gezet. In het weekend van 3 en 4 september is de brede
trap geplaatst naar de horecagelegenheden op de vide. Deze trap wordt in de komende weken netjes afgewerkt
en in oktober in gebruik genomen. Verder werken we door aan de afwerking en inrichting van winkels en andere
reizigersvoorzieningen. Hier en daar wordt nog aan de vloer gewerkt, aan een roltrap of een lift. Zo naderen we stapje
voor stapje de officiële opening aan het einde van het jaar.
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Vernieuwing Hoog Catharijne centrumzijde

Sinds 2009 werkt Klépierre aan de vernieuwing van Hoog Catharijne. In 2012 werden woonwinkelgebouw de
Vredenburg en de nieuwe passage Singelborch geopend. In 2016 wordt verder gewerkt aan de bouw van twee
nieuwe entrees aan het Vredenburgplein, waarvan de eerste naar verwachting binnen een jaar open gaat, en het
Bruggebouw. BAM hanteert de volgende werktijden: op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdagen
van 07.00 tot 19.00 uur. Van 19.00 tot 23.00 uur zijn er logistieke werkzaamheden (o.a. bevoorrading en afvoer
materialen van bouwplaats met behulp van torenkraan).
Vernieuwing Hoog Catharijne centrumzijde
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Ma 19 t/m wo 21 sep 18.00-23.30 uur
		
		
		
		

Afwerken kopgevel (monteren zetwerk en kitten gevel) van het
Bruggebouw aan de zijde van de Vredenburgknoop. Op de Catharijnesingel wordt een hoogwerker geplaatst waardoor één rijbaan moet
worden afgesloten. Er komt een tijdelijke om-en-omregeling voor het
doorgaande verkeer.

Weinig tot geen overlast.

Ma 26 t/m wo 28 sep 18.00-23.30 uur
		
		
		

Afwerken kopgevel van het Bruggebouw (zijde Vredenburgknoop).
Weinig tot geen overlast.
Op de Catharijnesingel wordt een hoogwerker geplaatst waardoor één
rijbaan moet worden afgesloten. Er komt een tijdelijke om-en-omregeling
voor het doorgaande verkeer.
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Vernieuwing Hoog Catharijne stationszijde (paviljoen en voorzetgebouw)

Klépierre werkt aan de vernieuwing van Hoog Catharijne aan de stationszijde, waar het Paviljoen en een nieuwe entree
(het Voorzetgebouw) gerealiseerd worden. Na de zomervakantie beginnen we met de funderingswerkzaamheden en de
ruwbouw. Fase 1 van het voorzetgebouw is naar verwachting gereed in het najaar van 2017.
Vernieuwing Hoog Catharijne stationszijde (paviljoen en voorzetgebouw)
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Paviljoen
Ma 5 op di 6 sep

01.00-05.00 uur

Plaatsen van de gevel van het paviljoen.

Verlichting, hijsbewegingen en transporten

Ma 12 op di 13 sep

01.00-05.00 uur

Plaatsen van de gevel van het paviljoen.

Verlichting, hijsbewegingen en transporten

Za 17 op zo 18 sep

00.30-8.00 uur

Plaatsen van de gevel van het paviljoen.

Verlichting, hijsbewegingen en transporten

Ma 19 op di 20 sep

01.00-05.00 uur

Plaatsen van de gevel van het paviljoen.

Verlichting, hijsbewegingen en transporten

Ma 12 sep t/m vr 14 okt

16.00-21.00 uur

Transport staalconstructie over de HOV baan

Naar verwachting geeft dit werk geen overlast.

07.30-10.30 uur
van ma t/m za

Slopen bestaande dekvloeren.

Trilling, geluidsoverlast

Voorzetgebouw
Ma 12 sep t/m za 26 nov
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Stationsplein, fietsenstalling en HOV-baan, Smakkelaarsveldkant

Inmiddels is in de bouwkuip van fase 2a een werkvloer gemaakt. Daarop wordt de wapening van de keldervloer
gevlochten. Volgende week wordt de keldervloer gestort. De week erna demonteren we het stempelraam en branden
we de damwanden af. Ook realiseren we de aanstorting van de keldervloeren van fase 2a en 1b, zodat er één
keldervloer is. Eind september beginnen we met de wapening van de trompetkolommen en in oktober storten we deze.
Verder gaat binnen in de stalling de afbouw door. Komende weken wordt het natuursteen op de trappen gemaakt.
Ook krijgt de entree aan de noordzijde meer vorm. En worden de fietspaden langzaam zichtbaar.
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van BAM SPO. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@bam-spo.nl. U kunt
ons ook via dit mailadres bereiken als u vragen of ideeën heeft betreffende de nieuwsbrief.
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Stationsplein, fietsenstalling en busstation Centrumzijde

De komende weken is de situatie rond het busstation voor voetgangers en fietsers stabiel. Veel kabels en leidingen
zijn inmiddels verlegd en vernieuwd zoals de warmteleiding en het riool binnen de bouwplot van het toekomstige
tram-busstation en het Platform. In de week van 12 september start de bouw van het chauffeursverblijf op perron 2b
in opdracht van de NS.
Er zijn geen werkzaamheden buiten de reguliere werktijden gepland. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van
BAM SPO. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@bam-spo.nl. U kunt ons ook via dit mailadres bereiken als u
vragen of ideeën heeft betreffende de nieuwsbrief.
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2 oktober Singelloop Utrecht
Op zondag 2 oktober 2016 vindt de 66e editie van de
Singelloop Utrecht plaats. Wegen en fietspaden worden
afgesloten rondom Hoog Catharijne tussen 13:20 uur en
17:00 uur. Via gele omleidingsborden worden de alternatieve routes aangegeven. Parkeergarages P2, P3, P4
en P Vredenburg zijn beperkt bereikbaar. Kijk voor een
volledig overzicht van de afsluitingen met bijbehorende
tijden op www.singellooputrecht.nl/evenement/bereikbaarheid of neem direct contact op met de organisatie:
info@singellooputrecht.nl
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Moreelsebrug

Bij het busstation aan de Centrumzijde, dat op dit moment buiten gebruik is, zijn we bezig met de voorbereidende
werkzaamheden voor het afbouwen van de Moreelsebrug.
Moreelsebrug
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Wo 14 t/m vr 16 sep
07.00-19.00 uur
		

Opbouw kraan op busstation centrumzijde. De kraan heeft een
gieklengte van 144 meter.

Geluidhinder en
transporten.

Ma 19 op di 20 sep
20.00-07.00 uur
		
		

Transport kolommen. De kolommen worden aangevoerd via de
westkant (de kant waar de brug nu al staat) en door kranen naar de
centrumzijde gehesen.

Afsluiting Nelson Mandelabrug en van Zijstweg.

Di 20 op wo 21 sep
20.00-07.00 uur
Extra nacht voor vervoer kolommen en hijswerkzaamheden.
		
Plaatsen kolom op perron 5 (spoor 11 en 12).
			

Afsluiting Nelson Mandelabrug en van Zijstweg
(reservenacht).

Zo 25 t/m do 29 sept
23.00-05.00 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.

Ma 26 op di 27 sep
01.30-05.30 uur
Di 27 op wo 28 sep		

Voorbereidende werkzaamheden op de perrons voor het plaatsen
van de kolommen.

Weinig overlast.

Ma 3 op di 4 okt
Di 4 op wo 5 okt

Plaatsen kolommen op perron 3 (spoor 5 en 7) en 4 (spoor 8 en 9)

Weinig overlast.
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01.30-05.30 uur

Bergbezinkbassin

Inmiddels is gestart met de aanleg van het bergbezinkbassin in de Rijnkade tussen P6 en de Marga Klompébrug. De
komende weken worden de damwanden ter hoogte van SHV in de grond gedrukt. De bouw van het bassin duurt een
jaar. Gedurende de werkzaamheden blijven alle parkeerplaatsen en ingangen beschikbaar en bereikbaar. Er vinden in
deze periode geen werkzaamheden buiten de reguliere werktijden plaats.

Infocentrum
Adres
Telefoon
E-mail
Open

Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
030 - 286 96 50
stationsgebied@utrecht.nl
maandag, woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00 uur
dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00 uur

cu2030.nl

