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CU op straat

Februari 2018

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Achter Clarenburg
Het Vredenburgplein wordt in de loop van 2018 definitief ingericht. Met deze brief informeren wij u over de voorbereidende werkzaamheden die vooruitlopend op de herinrichting plaatsvinden. In Achter Clarenburg wordt vanaf maandag 26
februari drie weken gewerkt aan het verwijderen van de WKO-leiding (leiding voor warmte- en koudeopslag).
Strook Achter Clarenburg
Van maandag 26 februari t/m vrijdag 16 maart wordt de WKO-leiding in Achter Clarenburg verwijderd. De uitvoering vindt plaats in twee
fasen. Voor deze werkzaamheden wordt een strook van ongeveer drie meter breed afgezet aan de kant van Hoog Catharijne (o.a. langs
de gevel van de toekomstige Perry Sport). Daarna schuift het werkterrein op in de richting van Voor Clarenburg. De exacte locaties en de
volgorde van de werkzaamheden ziet u op de kaarten op de achterzijde van deze brief.
Bereikbaarheid
Tussen het werkterrein en de gevels aan de overkant blijft drie meter beschikbaar voor voetgangers. De ingang van Hoog Catharijne
(inclusief de nooduitgangen) en de entree bij Perry Sport blijven bereikbaar met loopbruggen. Tijdens de werkzaamheden van de eerste
fase wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Lange en de Korte Elisabethstraat. Tijdens de werkzaamheden (op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur) is een verkeersregelaar aanwezig om de verkeersstromen te begeleiden. Voor meer informatie over expeditieverkeer kunt u contact opnemen met dhr. Van Staden (Carel) van aannemingsbedrijf Van den Heuvel via 06 82809419.
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Het werkvak in de eerste fase.

Het werkvak in de tweede fase.
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