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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Noordertunnel wordt stukje korter; tijdens werkzaamheden
andere looproutes
De Noordertunnel krijgt eind dit jaar een nieuwe ingang aan de kant van het Smakkelaarsveld. De ingang komt in het
nieuwe Noordgebouw. De huidige ingang van de Noordertunnel wordt afgebroken en de tunnel wordt een stukje
ingekort. Op maandag 27 augustus om 10.00 uur sluit de huidige ingang van de tunnel aan het Smakkelaarsveld.
De tunnel is ongeveer 3 maanden alleen toegankelijk vanaf de kant van de Van Sijpesteijnkade, vanuit de Stationspleinstalling,
en vanaf de sporen. Tijdens de verbouwing kunnen mensen die vanuit het centrum komen en naar de trein moeten, het snelst
via het Stationsplein. Eind dit jaar heeft de tunnel weer aan twee kanten van het spoor een in- en uitgang.
>> Zie voor de alternatieve looproutes het kaartje op de achterkant van deze brief.
Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats in twee fases:
1) Sloop deel tunnel onder het bouwterrein van het Noordgebouw -> aanleg kabels en leidingen -> definitieve inrichting fietsen voetpad richting het Stationsplein en de fietsenstalling;
2) Sloop deel tunnel onder huidige fiets- en voetpad richting het Stationsplein en de stalling -> kabels en leidingen op diepte
leggen-> bouwrijp maken plint (onderste deel gebouw) Hoog Catharijne.
Medio 2019 zijn deze werkzaamheden afgerond.
Praktische informatie
De werkzaamheden worden door diverse partijen uitgevoerd. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.0019.00 uur. Met name de sloopwerkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Tijdens de werkzaamheden wordt een
tweewekelijkse ‘sloopupdate’ per mail aan de bewoners van Gildeveste en Radboudveste verspreid (via de VVE-voorzitters). De
ingang van appartementencomplex Gildeveste verandert niet.
Als u vragen of klachten over de sloopwerkzaamheden heeft, kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van aannemer
Vlasman, dhr. A. Groeneveld, 06-22796118 (tijdens werktijden).
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