
In deze nieuwsbrief geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied 
voor de periode 16 februari tot half maart 2015, in het bijzonder het 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, of telefoon 030 285 9650.
U bent welkom in het Infocentrum in de hal van het stadskantoor, Stadsplateau 1
(bovenaan de trappen op het Jaarbeursplein). 

Vorige maand hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over onze communicatie over 
de diverse bouwactiviteiten. Over de reacties en onze bevindingen informeren wij u in de 
volgende nieuwsbrief.

CU op straat 
     Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Hoog Catharijne

E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
F. Vredenburgknoop
G. Stationsplein Oost
H. Catharijnesingel midden

16 februari 2015

A
B

E DF

C

G

H



A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
ProRail vernieuwt en stroomlijnt de treinsporen aan de zuid- en noordkant van Utrecht. Dit zorgt straks voor een soepelere doorstroming van meer 
treinen en minder verstoringen rond Utrecht. De komende maand werkt de aannemer vooral aan bovenleiding en seinen, ook dichtbij het station.

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
A  

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
B

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station  
Utrecht Centraal wordt een ruime OV-terminal voor trein, bus en tram, met veel ruimte en licht en goede verbindingen naar de sporen. De eerste helft 
van 2015 werkt ProRail vooral nog aan de noordkant van het station. De ruwbouw is klaar, de komende maanden gaat de afbouw van de noordelijke hal 
en de casco’s voor de nieuwe winkels verder onder het gloednieuwe dak. In februari start de afwerking van de interwijkverbinding, de verbinding over 
de sporen van Jaarbeursplein naar Stationsplein Oost.  

Er zijn de komende maand werkzaamheden gepland bij spoor 18-19, onder de stationshal en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de 
data onder A: vernieuwen sporen noordkant Utrecht Centraal.

6 mrt 23.00 uur t/m
9 mrt 05.00 uur X Afbraak van de torenkraan op het perron van 

spoor 14-15.

Het verwijderen van de 
stalen pinnen tussen de 
verschillende delen van 
de torenkraan.

Vanwege veiligheid wanneer 
trein niet rijdt. Werk vindt 
waar mogelijk overdag 
plaats. Reserveweekend (bij 
onvoorziene omstandigheden) 
is 20-23 maart.

X X
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24 t/m 25 feb

25 t/m 26 feb

6 t/m 7 mrt

7 t/m 8 mrt

8 t/m 9 mrt

Diverse werkzaamheden aan sporen, wissels en 
bovenleiding. Bij het perron van spoor 18 en 19 
en aan de noord- en zuidkant van het station.

Geluid van 
machines, kranen en 
werkzaamheden.

Vanwege veiligheid wanneer 
de trein niet rijdt.

van
23.00 - 
05.30
uur

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal 
Er zijn de komende maand werkzaamheden gepland bij spoor 18-19, onder de stationshal en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de 
data onder A: vernieuwen sporen noordkant Utrecht Centraal.

H



E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
Er worden de komende periode geen werkzaamheden met hinder verwacht in de weekenden en nachten. De torenkraan blijft ongewijzigd in de 
avonduren aan het werk voor de bevoorrading en het verplaatsen van materiaal.

F: Vredenburgknoop
Eind dit jaar moet er water in de Catharijnesingel stromen, onder het bruggenstelsel – de Vredenburgknoop - bij TivoliVredenburg door. De vierde 
brug van dit bruggenstelsel is bijna af. De komende weken wordt aan het wegdek gewerkt en aan de afwerking van deze brug. Begin maart kan dan 
de verkeerssituatie wijzigen, zodat daarna de bouw van de laatste brug kan starten. Om te zorgen dat al het verkeer vanaf de week van 9 maart veilig 
volgens de nieuwe situatie kan rijden, vinden er de komende weken diverse avond- en nachtwerkzaamheden plaats. Bewoners in de omgeving van deze 
werkzaamheden ontvangen hierover een aparte nieuwsbrief. 

G: Stationsplein Oost 
Aannemer BAM SPO is de komende periode bezig met het realiseren van de fundering van de fietsenstalling. Om van alles op zijn plek te hijsen wordt er 
sinds 12 januari gebruik gemaakt van een 91 meter hoge torenkraan. Ten behoeve van de nieuw te realiseren aansluiting met de middentunnel onder de 
sporen door worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ook in de fietskelder wordt er hard doorgewerkt. De eerste delen van de keldervloer zitten 
erin en er is begonnen met het realiseren van de wanden. Er vinden deze periode geen werkzaamheden plaats in het weekend, avond of nacht. In het 
onderstaande overzicht staan de werkzaamheden vermeld die overdag mogelijk (beperkte) overlast veroorzaken. Meer info zie de nieuwsbrief van BAM 
SPO. Aanmelden kan via info@bam-spo.nl.  

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
G

16 feb t/m 6 mrt

16 t/m 20 feb

23 t/m 27 feb

2 mrt t/m 3 apr

16 feb t/m 6 mart

16 feb t/m 20 mrt

16 feb t/m 3 apr

2 mrt t/m 3 apr

Werkzaamheden aan een betonnen poer 
naast de bouwkuip van de middentunnel: 
verwijderen paalkoppen, maken werkvloer, 
aanbrengen bekisting, wapening, voorzieningen, 
betonstorten, ontkisten etc.

Aanbrengen injectieslangen om kleine bouwkuip 
van de middentunnel waterdicht te maken.

Ontgravingswerkzaamheden in de bouwkuip van 
de middentunnel.

Betonwerkzaamheden vloeren en wanden 
bouwkuip middentunnel (aanbrengen bekisting, 
wapening, in te storten voorzieningen, 
betonstorten, ontkisten etc.).

Sloopwerk. Verwijderen van de paalkoppen 
tbv het realiseren van een vaste verbinding/
aansluiting tussen de keldervloer en de 
funderingspalen in de grote bouwkuip en de 
bouwkuip van de middentunnel.

Er wordt verder gewerkt met het in delen 
aanbrengen van de keldervloer. Hiervoor wordt 
bekisting, ondersteuning, wapening en beton 
aangebracht.

Er wordt verder gewerkt met het in delen 
aanbrengen van de kelderwanden. Hiervoor 
wordt bekisting, ondersteuning, wapening en 
beton aangebracht.

Start plaatsen prefab kolommen in de 
fietsenkelder. De kolommen in de kelder 
dragen straks de krachten over van de begane 
grondvloer naar de keldervloer en ondergrond.

De paalkoppen zullen 
zoveel mogelijk “knijpend” 
worden gesloopt om de 
geluids- en trillingsoverlast 
tot een minimum te 
beperken.

Beperkt door trillingsarme 
aanbrengmethode.

Beperkte overlast door 
afvoer van grond over de 
weg gedurende 2 dagen.

De paalkoppen zullen 
zoveel mogelijk “knijpend” 
worden gesloopt om de 
geluids- en trillingsoverlast 
tot een minimum te 
beperken.

 

 

 

 

Transporten worden ingepland 
door gebruik te maken van 
een bufferplaats. Wegen 
worden indien noodzakelijk 
schoongemaakt (veeg-
zuigwagen).

Voor de specifieke dagen waarop 
de betonstort plaatsvindt, zie 
nieuwsbrief van BAM SPO.

Voor de specifieke dagen waarop 
de betonstort plaatsvindt, zie 
nieuwsbrief van BAM SPO.

Voor de specifieke dagen waarop 
de betonstort plaatsvindt, zie 
nieuwsbrief van BAM SPO.

D: Hoog Catharijne
In het gebied Radboudkwartier werkt Corio aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne.

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
D

23 feb

Demontage torenkraan Radboud. Met een 
mobiele kraan in de Westerstraat wordt vanaf 
19.00 uur de kraan in delen gedemonteerd. De 
laatste werkzaamheden starten om 01.00 uur.

Geluid en licht. Uitdrukkelijke instructie om te 
communiceren via portofoon.X X

Middentunnel

Fietsenkelder



cu2030.nl

Adres  Stadskantoor, 

 Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.30  uur  

 dinsdag en donderdag van 08.00 - 20.00  uur

Infocentrum
volg ons op 

Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Hoog Catharijne

E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
F. Vredenburgknoop
G. Stationsplein Oost
H. Catharijnesingel midden
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H: Catharijnesingel Midden

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
H

16 feb t/m 13 mrt Maken proefsluiven voor kabels en leidingen aan 
de  Catharijnesingel ter hoogte van de traverse.

Geluidsoverlast vanwege 
zagen in asfalt.

Er wordt geprobeerd om het 
zaagwerk zoveel mogelijk 
overdag te laten plaatsvinden 
zodat de overlast in de 
avonduren beperkt zal zijn.

X

F H


