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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Werkzaamheden bouw Moreelsebrug oktober
Tussen de Croeselaan en het Moreelsepark wordt – over de treinsporen heen – de Moreelsebrug gebouwd. In  

oktober vinden er diverse werkzaamheden plaats met als hoogtepunt het inhijsen van de brugdelen van zaterdag 15 

tot en met dinsdag18 oktober. In deze nieuwsbrief leest u welke werkzaamheden in oktober plaatsvinden en welke 

overlast u mogelijk kunt ondervinden. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag, woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Transporten brugdelen
De brugdelen worden in delen naar het Stationsplein (het voormalige busstation aan de centrumzijde) aangevoerd. Dit gaat met 
speciale transporten, verdeeld over een aantal nachten. Het Stationsplein dient als tijdelijke opslag van de brugdelen en biedt 
niet voldoende ruimte om alle brugdelen tegelijk op te slaan. Daarom worden de brugdelen gefaseerd aangevoerd.

Inhijsen van de brugdelen
De brugdelen worden op het Stationsplein samengebouwd tot brugdekken. Deze worden tijdens een grote buitendienst
stelling van de treinen van zaterdag 15 t/m dinsdag 18 oktober over het spoor gehesen. De brugdekken worden, inclusief de 
bomen, geplaatst op de kolommen die de afgelopen weken op perron 3, 4 en 5 zijn geplaatst. Het inhijsen gebeurt met de gele 
kraan die op het Stationsplein staat.  Deze kraan wordt na dinsdag 18 oktober afgebroken en afgevoerd. Een andere kraan legt 
dan de resterende brugdelen op hun plek in de laatste twee weken van oktober. 

Afbouw brug
Tussen eind oktober en half december wordt de brug afgebouwd. Zo worden bijvoorbeeld de liften en verlichting aangebracht. 

Informatie
Heeft u vragen of klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum 
Stationsgebied via stationsgebied@utrecht.nl of 030 – 286 9650. Heeft u tijdens deze werkzaamheden vragen of klachten, dan 
kunt u contact opnemen met aannemer Colijn via telefoonnummer 06-51524002.

In de tabel op de achterzijde vindt u een overzicht van de werkzaamheden op datum.



Datum Werktijden Werkzaamheden Overlast

Ma 10 op di 11 okt
Wo 19 op do 20 okt
Ma 24 op di 25 okt
Di 25 op woe 26 okt
Woe 26 op do 27 okt

23.00 - 05.00 uur Transport brugdelen in de 
nacht via Europalaan, Kon.
Wilhelminalaan/Balijelaan/
Vondellaan/Bleekstraat/
Catharijnesingel

Mogelijk geluidsoverlast

Za 15 t/m di 18 okt Za 22.00 uur t/m di 11.00 
uur

Inhijsen en monteren 
brugdelen

Mogelijk geluidsoverlast, 
bouwverlichting

Di 18 t/m vr 21 okt 07.00 - 19.00 uur Afbreken grote hijskraan Mogelijk geluidsoverlast

Ma 24 op di 25 okt
Di 25 op woe 26 okt
Do 27 op vr 28

01.30 – 05.30 uur Werkzaamheden op perrons Mogelijk geluidsoverlast, 
bouwverlichting

Vanaf 24 oktober 07.00 – 19.00 uur Afbouw van de brug

Woe 2 op do 3 nov
Do 3 op vr 4 nov

01.00 - 05.30 uur Werkzaamheden op perrons Mogelijk geluidsoverlast, 
bouwverlichting
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