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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Een nieuw Vredenburgplein
De herinrichting van het Vredenburgplein, met bankjes, bomen en het kunstwerk Markt Mozaïek, begint op dinsdag 3
april. De afgelopen maanden is gezocht naar een optimale fasering voor de markt, de ondernemers, omwonenden, de
vele passanten en de uitvoering van het project zelf. Er is uiteindelijk gekozen voor het opdelen van het werk in vier vakken die na elkaar worden aangepakt.
Vak voor vak wordt het werk uitgevoerd. Wanneer alle werkzaamheden in het vak klaar zijn, wordt het vak opgeleverd en vrijgegeven.
Daarna start het werk in het volgende vak. De uitvoering van de omliggende bestrating, de rode klinkerrand, wordt zoveel mogelijk
gecombineerd met de werkzaamheden in het aangrenzende vak. De combinatie van deze werkzaamheden is nodig door de hoogteverschillen op het plein. Het hele plein is naar verwachting begin 2019 klaar.
Wat doen we in fase 1
Het vak van fase 1 ligt in de hoek bij TivoliVredenburg en Hoog Catharijne. In dit vak worden eerst kabels en leidingen vervangen. Ook
zijn er onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de parkeergarage. Daarna wordt op de ondergrond vulmateriaal gestort. Hierop
wordt het mozaiek van verschillende kleuren natuursteen gelegd.
Bereikbaarheid en overlast
De uitvoering is een arbeidsintensief karwei in een intensief gebruikte omgeving. Enige hinder is dan ook onvermijdelijk. Tijdens werktijden kan er overlast zijn door geluid van machines. De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 17.00 uur. Op Koningsdag is alleen vak 1 (groen) afgezet met bouwhekken.
Door werkzaamheden vooraf goed af te stemmen, willen we verrassingen voorkomen. In de voorbereiding van fase 1 zijn de werkzaamheden met de direct belanghebbenden besproken. In de voorbereiding van de volgende fasen komt de omgevingsmanager bij de
verschillende belanghebbenden langs.
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Voor winkels en de markt
Tijdens de uitvoering blijven alle winkels bereikbaar en toegankelijk. Tijdens het leggen van de rode klinkerbestrating blijft er altijd
een strook van enkele meter beschikbaar vanaf de gevel. De bestrating voor de (winkel)deur wordt in overleg op rustige dagen
uitgevoerd. De uitvoering van fase 1 heeft geen consequenties voor het expeditieverkeer naar de binnenstad.
De markt kan tijdens het werk altijd op het plein blijven. De opstelling van de kramen wijzigt wel per fase. De kramen staan meer
aan de randen van het werkterrein en soms wat dichter tegen de gevels van de winkels. Ook in deze tijdelijke opstelling zijn er
geen doodlopende paden en de looproute dwars over het plein is minimaal vier meter breed. De opbouw van de zaterdagmarkt is
uiterlijk om 9.00 uur klaar. Hierdoor is de situatie stabiel als de winkels opengaan. Tijdens de zaterdagmarkt is het niet mogelijk de
laad- en losplaatsen in de Hollandse Toren (de doorgang naar de Bijenkorf) te gebruiken. Daar staan dan ook marktkramen. Op de
woensdag- en vrijdagmarkt is in deze fase ruimte gereserveerd voor het veilig aan- en afrijden van vrachtwagens door de Hollandse
Toren.

De vier werkvakken worden
na elkaar aangepakt.

Poortwachter en omgevingsmanager
Op werkdagen is Poortwachter Sylvia op het werk te vinden. Zij heeft verschillende taken, zoals het begeleiden van het werkverkeer
over het plein, het schoonhouden van de directe omgeving van het werkterrein en het bieden van een veilige doorgang voor passanten en marktbezoekers. Ook is zij eerste aanspreekpunt voor belangstellenden van het werk.
Dit project heeft ook een omgevingsmanager. Marie-Louise Gasseling bespreekt vooraf met de omgeving wat de werkzaamheden
per fase betekenen en is aanspreekpunt voor vragen over expeditieverkeer, overlast, faseringen en andere technische aspecten. Zij
heeft gedetailleerde faseringskaarten beschikbaar.
Meer informatie en contact
Heeft u vragen voor de aannemer of wilt u de faseringskaarten voor fase 1 inzien? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marie-Louise Gasseling. Zij is bereikbaar via 06 – 27360277 of via vredenburgplein@dvandersteenbv.nl. U kunt ook gebruikmaken van het wekelijkse inloopmoment vanaf 4 april elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur in Het Gegeven Paard, het café in
TivoliVredenburg (Vredenburgkade 11). U bent van harte welkom. Voor de start van fase 2 ontvangt u weer een bericht.
Plein met kunst
Het Vredenburgplein wordt ingericht met extra bomen, enkele ronde banken, straatverlichting en het kunstwerk Markt Mozaïek. Dit
mozaïek bestaat uit gekleurde natuurstenen tegeltjes die samen herkenbare marktproducten vormen zoals een vis, knopen, een
croissant, een artisjok en olijven. Al deze 490.000 tegels meten 9x9x8 cm. Het materiaal is graniet dat stroef is gemaakt. Ook is er
extra voorraad voor als er iets stukgaat. De roodkleurige buitenrand is van gebakken klinkers. De achtergrond en de contour van het
kasteel Vredenburg worden uitgevoerd in twee en drie kleuren grijs graniet.
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