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23 mei – 17 juli 2022

CU update
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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Centrumkant

In deze nieuwsbrief voor bewoners van appartementencomplex Radboudveste,
Gildeveste en Moreelsepark vindt u overzicht van de werkzaamheden die overlast
kunnen geven. Met name het avond-, nacht- en weekendwerk maar ook werk
dat overdag plaatsvindt en veel overlast geeft, wordt vermeld. Deze nieuwsbrief
verschijnt elke twee maanden.

mail

stationsgebied@utrecht.nl

maandag-vrijdag
9-17 uur

030 - 286 96 50

maandag-vrijdag
na 17 uur en in
het weekend

030 - 286 00 00 > keuze 2
(overlast Stationsgebied)

meldpunt

www.cu2030.nl/meldpunt

online overzicht

www.cu2030.nl/werkzaamheden

030 - 243 71 28 (Trigion, overlast HC)

Altijd op de hoogte zijn?
Tussentijdse ingrijpende werkzaamheden communiceren
we via e-mail. Als u van het laatste nieuws op de hoogte
wilt blijven, meld u dan aan voor onze mailing via stationsgebied@utrecht.nl. Graag onder vermelding van nieuws
per e-mail, uw naam en adres.
U vindt altijd een actueel overzicht van de werkzaam-heden op: www.cu2030.nl/werkzaamheden

k

D D

A

Smakkelaarsveld -> Smakkelaarspark

Het Smakkelaarsveld verandert de komende jaren in het Smakkelaarspark: een stadspark waar bebouwing en groen
samengaan. Na de zomer start ontwikkelaar Lingotto met de tweede bouwfase. In 2025 staan hier drie gebouwen
midden in een groen stadspark en is de Leidse Rijn weer aangesloten op de singel.
Vanwege de complexe omgeving - naast het spoor en bovenop een bus- en trambaan - is het hele project is
opgesplitst in drie bouwfases.
1. De bouw van de tramoverkluizing (afgerond) en voorzien van een groene afwerking middels hydroseeding
2. De bouw van de drie gebouwen óp de overkluizing (na de zomer 2022)
3. De realisatie van het park en de Leidse Rijn (vanaf Q1 2024)
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Schrijf je dan in op www.smakkelaarspark.nl. Voor overige
vragen/opmerkingen kun je terecht bij bouw@smakkelaarspark.nl.
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Hollandse en Vlaamse Toren

De Hollandse en Vlaamse Toren, de straten rond TivoliVredenburg en Hoog Catharijne, hebben weinig uitstraling en
worden in de avonduren als verlaten en sociaal onveilig ervaren. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre
(eigenaar van Hoog Catharijne) en omwonenden werken samen om dit gebied aantrekkelijker en levendiger te
maken. Het ontwerp voor de openbare ruimte is in april door het college van B en W vastgesteld. We werken dit nu
verder uit en nemen de reacties van de omgeving hierin mee. Uitvoering is in 2023. TivoliVredenburg is bezig met
het gevelontwerp van de nieuwe publieksingang aan het Vredenburgplein. Ook komt de naam van TivoliVredenburg
op de gevel. Rond de zomer presenteert TivoliVredenburg de plannen. Ook blijven we onderzoeken hoe we de, nu
dichte, etalages van Hoog Catharijne in de Hollandse en Vlaamse Toren meer kunnen verlevendigen. Meer info over
het hele project op cu2030.nl/hollandse-en-vlaamse-toren.
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De Vredenburg

Tot aan de zomervakantie vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de natuurstenen gevel van De Vredenburg.
Eerst worden er werkzaamheden aan de voorzijde van winkel The Sting uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd met een hoogwerker. De gevelwerkzaamheden aan de Vlaamse Toren worden uitgevoerd met behulp van
een steiger. Op marktdagen wordt er niet gewerkt aan de pleinzijde en in de weekenden en ’s avonds worden er geen
werkzaamheden uitgevoerd. De winkels blijven gewoon bereikbaar.
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Herinrichting Catharijnesingel Zuid

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt in 2022 in fases
heringericht. Er komen bomen, meer groen en het gebied wordt een 30 km zone. Ook komt er een voetpad langs
de singel. Tot de zomer werken we tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. Binnen het werkvak worden
kabels en leidingen aangelegd en verwijderd. Na de zomer starten we met het stuk tussen de traverse van Hoog
Catharijne en het Moreelsepark.
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Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Tot eind juli

07.00 - 16.00 uur

Aanleg nieuwe rijweg en fiets- en voetpad aan

Geluidshinder.

de waterzijde. Vanaf maandag 20 juni tot en met

Bereikbaarheid.

zondag 17 juli is de Catharijnesingel afgesloten
voor doorgaand verkeer. Auto’s en fietsers worden
omgeleid. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli is
ook de Bartholomeusbrug dicht omdat we dan het
kruispunt definitief inrichten. In de week van 18 juli
vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats.
Kijk voor de meest actuele info over de
werkzaamheden en bereikbaarheid op cu2030.nl/
catharijnesingel.
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Catharijnesingel 38-46 en 47

Het pand aan de Catharijnesingel 38-46 en 47 wordt de komende tijd gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid.
Vooroplevering juli 2022.
Het hele pand is wind- en waterdicht en de aannemer gaat verder met afbouwen. Er worden wanden gestuct,
klimaatplafonds gemonteerd, toiletruimtes betegeld en er wordt sanitair gemonteerd. In het bedrijfsrestaurant, het
souterrain en op de begane grond komen andere plafonds en vloeren. Die worden tussen mei en juli gemonteerd.
Daarna wordt het bedrijfsrestaurant ingericht. In het trappenhuis worden gietvloeren gegoten en glazen balustrades
gemonteerd tegen de vides en betontrappen. Werktijden zijn van 07.00 - 19.00 uur op werkdagen.
Meer informatie op de site van de aannemer: www.pleijsierbouw.nl of op The Cath: https://www.thecath.nl/.
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Week 30 mei - 3 juni

07.00 - 19.00 uur

Werkzaamheden aan de gevel van het pand. Er is

Bereikbaarheid.

(onder voorbehoud)

gedurende 4 dagen een om-en-om regeling op de
Catharijnesingel tussen de traverse en de Marga
Klompébrug en de Westerstraat is open voor
expeditieverkeer.
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Werkzaamheden rond de singel

De kers op de taart is er: de nieuwe zitvlonder in het talud bij het Geertebolwerk. Ook hebben we de aanlegsteiger
langer gemaakt en een nieuwe kanosteiger aangelegd. Onder de steigers zitten rifblokken; stapelbare holle buizen
gemaakt van gerecycled beton. Fijn voor de onderwater natuur zoals algen, dansmuggen, wormen, mosselen en
kleine vissen. Ze kunnen zich verschuilen of zich hechten aan de palen. Dit waren de laatste werkzaamheden
aan de singel en nu kan er feest gevierd worden. Dat doen we in het weekend van 10 en 11 september met
de hele stad tijdens het Rondje Singel. Dus zet die data alvast in je agenda!
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Pandhof Sinte Marie

De herinrichting van het Maria Majorplein bij de Pandhof Sinte Marie is op 17 mei feestelijk (geopend). De aannemer
voert wel nog wat restwerkzaamheden uit op het plein. Het ontwerp voor het nieuwe plein is gemaakt door Stichting
Pandhof Sinte Marie, samen met landschapsontwerper Mintske Sijsma. Meer informatie op mariamajorxx.nl. Op de
Mariaplaats wordt het straatwerk opnieuw erin gelegd omdat de stenen teveel ‘klepperden’.
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Moreelsehoek/Moreelsepark

De fietsenstalling voor het NS-gebouw (HBG-4) aan de Laan van Puntenburg 100 heeft inmiddels een groen dak
en is overgedragen aan de NS. Het hekwerk is nog niet helemaal klaar en de bestrating wordt nog aangepast. Bij de
Moreelsehoek gaat KPN glasvezel aanleggen, aan de kant van de taxistandplaats. De startdatum is nog niet bekend.
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Verbetering busstations

De busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde op Utrecht Centraal worden lichter om het verblijf op de busstations
prettiger te maken. Eind januari is tijdelijke verlichting aangebracht. De definitieve verlichting komt later later dan
gepland, de exacte levertijd is nog niet bekend. Eind januari is wel extra tijdelijke verlichting aangebracht.
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Stationsplein en Stationspleinstalling

Tot eind mei worden op het Stationsplein verbeteringen aangebracht in het natuursteen. Ook worden vier
bewegwijzeringsmasten op het plein geplaatst. Deze werkzaamheden zijn kleinschalig en zullen weinig hinder
geven. In de Stationspleinstalling worden tot begin augustus herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op een aantal
plekken zitten scheuren in de betonnen vloer. Dat komt omdat de metalen dilatatieprofielen (vloerstrips die twee
vloerdelen bij elkaar houden) niet goed werken. Deze gaan we vervangen. Ook gaan we de stalling nog een stukje
gebruiksvriendelijker maken door enkele verbetermaatregelen uit te voeren. De aannemer werkt van maandag t/m
vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur.
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Tot begin augustus

07.00 - 19.00 uur

Het beton moet worden uitgezaagd om de

Geluidsoverlast.

dilatatievoegen te verwijderen. Dit wordt vervolgens

Bereikbaarheid.

weer aangevuld met nieuw beton dat moet drogen.
Deze zaagwerkzaamheden worden buiten de
spits uitgevoerd (spitstijden 06.30 - 10.30 en
15.00 - 21.00 uur).

Bereikbaarheid

Infocentrum
Adres
Telefoon
E-mail
Open

Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
030 - 286 96 50
stationsgebied@utrecht.nl
tijdelijk gesloten, per mail bereikbaar

cu2030.nl
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Geluidshinder of trilling

