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Werkzaamheden verbetering spoor 1 t/m 4
De werkzaamheden voor het opschuiven van de sporen 1 tot en met 4 (de ‘buurtsporen’) richting het centrum
zijn gestart. Door het opschuiven van deze sporen ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs de sporen 1 t/m
4 te verbreden. Het project start met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat als het ware naast het
huidige spoor 1 wordt gebouwd. Veel werkzaamheden vinden overdag plaats. In week 50 vinden er ook nachtelijke werkzaamheden plaats, gedurende drie nachten.
Nachtelijke werkzaamheden
In de nachten van dinsdag 13 op woensdag 14 december; woensdag 14 op donderdag 15 december en donderdag 15 op vrijdag 16
december wordt er tussen 01.00 uur en 5.30 uur gewerkt aan het verwijderen van een keermuur bij het station. De aannemer werkt
met een zogenaamde knabbelschaar, waarmee steeds kleine delen van de muur worden losgehaald. De bedoeling is om zo de
geluidsoverlast voor de omgeving tot het minimale te beperken.
Werkzaamheden overdag
De afgelopen maand heeft aannemer Heijmans zijn bouwterrein ingericht. Het bouwterrein is afgeschermd met betonnen barriers met
daarop hekken. Achter deze hekken is deze week het indraaien van palen gestart. Daarna volgt het intrillen van damwanden. De palen
en damwanden bieden steun aan het nieuwe spoor. Het draaien van de palen en het intrillen van de damwanden gebeurt overdag.
De verwachting is dat dit geen (geluids)overlast met zich meebrengt.
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. U kunt ons ook 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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