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Update werkzaamheden rondom station Utrecht Centraal
Om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe OV-terminal vinden er op en rondom het station
verschillende werkzaamheden plaats, aan de centrumzijde en aan de Jaarbeurszijde. De komende periode
gaan er o.a. sloopwerkzaamheden plaatsvinden die mogelijk overlast veroorzaken.
Werkzaamheden aan de kant van de Jaarbeurs
Bij de gevel van het station aan de Jaarbeurszijde (nabije de Burger King) wordt de komende periode gewerkt aan de perrons en de
stationshal. Voordat de aannemer kan beginnen aan de bouw van de nieuwe stationshal moet eerst een deel van de gevel aan de
Jaarbeurszijde worden verwijderd. Naast de werkzaamheden aan de huidige stationshal, start de aannemer ook met de verbouwing
van de perrons.
De meeste werkzaamheden zullen geen tot beperkte hinder veroorzaken. Sloopwerkzaamheden kunnen voor de omgeving wel
overlast veroorzaken. Als de werkzaamheden nabij het spoor plaatsvinden kan dit alleen in periodes dat er geen treinen rijden, in de
nacht of in het weekend. Met de aannemer is afgesproken dat de hinder tot een minimum wordt beperkt door de inrichting van de
werkplaats en door de keuze van het in te zetten materieel.
Werkzaamheden aan de kant van het centrum
Aan de centrumzijde van het station, op Busstation Zuid, zijn een nieuwe lift en een extra trap gebouwd naar het station en Hoog
Catharijne. De nieuwe lift is dichtbij de halteplaats voor de regiotaxi. De ‘oude’ opgang met roltrappen en trap blijft in gebruik. De
drukte bij deze toegang naar het station wordt daarmee een beetje minder. De oude lift is gesloten en wordt de komende periode
gesloopt. De doorstroming van reizigers boven op het bordes (waar de twee trappen samenkomen) wordt verbeterd door de
schuifdeuren en puien te verwijderen. Dit gebeurt vanavond en vannacht en levert naar verwachting geen geluidsoverlast op.
Bouw kraan Katreinetoren
Inmiddels staat de torenkraan aan de centrumzijde. De kraan is 74 meter hoog. Hij kan over de Katreinetoren heen draaien en
een groot deel van de te bouwen OV-terminal bereiken. De kraan blijft in ieder geval de komende anderhalf jaar staan.
Meer informatie
De werkzaamheden vinden plaats vanwege de verbouwing van Utrecht Centraal tot een moderne OV-terminal. Kijk voor meer
informatie over de projecten en actuele ontwikkelingen van de werkzaamheden op www.cu2030.nl. Ook kunt u ons volgen via
twitter.com/cu2030.
Voor vragen en / of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Infocentrum.
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