
In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor 
de periode 19 oktober tot half november, 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 
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 specifi ek overlast 
vanuit Hoog Catharijne? Dan kunt u ook direct met Trigion beveiliging bellen op 030 243 7128, zij 
kunnen direct ter plaatse kijken. 

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.  Stationsplein Oost
G.  Moreelsebrug
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A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal 
De werkzaamheden vinden plaats aan de noordelijke kant van het station, maar ook nabij en onder de stationshal.

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

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.  Stationsplein Oost
G.  Moreelsebrug

6 nov 23.00 uur t/m 
9 nov 05.30

19 okt t/m 16 nov 
(00.00 – 05.00)

X

X Gemiddeld 3 nachten per 
week.

Werkzaamheden aan het spoor, de bovenleiding 
en op en rond de perrons. Onderhoud aan het 
spoor met een stopmachine. 

Werkzaamheden aan bovenleiding en 
onderhoud aan het spoor met een stopmachine.

X

X
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E D

C
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B: Vernieuwing station Utrecht Centraal
Perron 7 wordt tot april 2016 vernieuwd en verbreed, inclusief de sporen 18 en 19. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats. 
Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden op het perron van spoor 14-15. 

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

25 okt

26 okt

27 okt

27 okt

 

 

Opbouw van  hulpkraan voor opbouw 
torenkraan, naast perron spoor 20-21.

Opbouw van de torenkraan op perron 6 inclusief 
het monteren van de 80 meter lange giek.

Opbouw van de torenkraan op perron 6 inclusief 
het monteren van de 80 meter giek.

Na demontage van de hulpkraan het weghalen 
van deze hulpkraan.

Beperkt

 Beperkt

 Beperkt

 Beperkt

 

Er wordt gebruik gemaakt 
van het busstation west vanaf 
21:00 uur tot 24:00 uur. 
Er wordt gebruik gemaakt 
van het busstation west vanaf 
00:00 uur tot 05:00 uur.

00:00 uur 
05:00 uur

tot 24.00 
uur

00:00 uur 
05:00 uur

tot 24.00 
uur

X

X

X

Inzet materieel en 
werkgeluiden.

Inzet materieel en 
werkgeluiden.

G

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal
De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidelijke kant van het station, maar ook nabij en onder de stationshal.

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

6 nov 23.00 – 
9 nov 05.30

19 okt t/m 16 nov 
00.00 – 05.00

X

X

 

Gemiddeld 3 nachten per 
week.

Werkzaamheden aan het spoor, de bovenleiding 
en op en rond de perrons. Onderhoud aan het 
spoor met een stopmachine. 

Werkzaamheden aan bovenleiding en 
onderhoud aan het spoor met een stopmachine.

X

X

Inzet materieel en 
werkgeluiden.

Inzet materieel en 
werkgeluiden.



D: Hoog Catharijne
Er vinden werkzaamheden plaats voor de bouw van de nieuwe entree aan het Vredenburgplein en voorbereidende werkzaamheden voor de bouw 
van de nieuwe entree aan het Stationsplein. Ook vindt er in een aantal parkeergarages regulier onderhoud plaats. Wilt u een melding doen over 
geluidsoverlast, dan kunt u bellen met Trigion. Zij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 030 – 24 37 128.

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

T/m eind okt

12 nov  

X Sloopwerkzaamheden liftkern en 
Secretariaatsgebouw.

Werkzaamheden Stedin/Joulz 

Zaag/hakwerk en aan- en 
afvoer van materiaal.

 Geen spanning tussen 
10.00-13.00 uur.

Stedin/Joulz informeert 
bewoners hierover.

 

 

 

 

E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Noord en Zuid
Uitgebreidere informatie over de werkzaamheden van Klépierre voor dit project kunt u vinden in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief 
ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@bam-nhc.nl.
Wilt u een melding doen over geluidsoverlast, dan kunt u bellen met Trigion. Zij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 030 – 24 37 128. 

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

2 okt t/m eind nov

8 okt t/m 17 nov

21 okt, 4 nov en 
18 nov

12 okt t/m 6 nov

Hakken betonpalen -5 vloer.

Betonvlechten -5 vloer.

Storten constructieve vloer.

Storten buitenwand toerit zuid.

Geluid

Er wordt geen overlast 
verwacht.

Geluid en af- en aanvoer 
van beton.

Geluid van betonpomp.

 

 

 

 Tot uiterlijk 20.00 uur.

 

 

 X

X

X

X

X

F: Stationsplein Oost
Aan beide zijden van de busbaan wordt verder gewerkt aan het realiseren van de fi etsenkelder. De contouren van de stalling worden langzaam maar 
zeker zichtbaar. Bij de HOV-baan wordt gewerkt aan de fundering en nieuwe dekken. Ook is gestart met de werkzaamheden aan de expeditietunnel nabij 
de OV-terminal. Meer info zie de nieuwsbrief van BAM SPO. Aanmelden kan via info@bam-spo.nl.

G: Moreelsebrug
Tussen Moreelsepark en Croeselaan wordt over de sporen heen een brug gebouwd voor fi etsers en voetgangers. 
Er worden in de periode tot half november geen werkzaamheden verwacht die overlast veroorzaken. 

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

Fietsenkelder

HOV-baan

Tot eind 2015

19 – 24 okt

Vervolg betonwerkzaamheden vloeren. Er wordt 
gewerkt aan het in delen aanbrengen van de 
keldervloer en de begane grondvloer. Hierbij 
wordt een betonpomp ingezet.

Plaatsen liggers HOV-baan, zie ook wekelijkse 
nieuwsbrief

Beperkte geluidsoverlast 
door de betonpomp.

 Geen

Voor de specifi eke dagen 
waarop de betonstort 
plaatsvindt verwijzen wij naar 
de wekelijkse nieuwsbrief van 
BAM.

Buiten de spits zal een 1 om 
1 regeling plaatsvinden op de 
busbaan.

Expeditietunnel

Tot 14 nov Intrillen damwanden in fasen.
Beperkte geluidsoverlast 
door intrillen 
damwanden.

Geen, een en ander wordt 
beschreven in de wekelijkse 
nieuwsbrief.



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 


