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Diepriool Moreelsepark
Hoog Catharijne
Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg

16 juni 2014

CU op straat
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied
voor de periode 16 juni tot half juli 2014, in het bijzonder het avond- en nachtwerk.
We proberen de informatie over werkzaamheden 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 informatiecentrum,
Vredenburg 40. Telefoon 030 286 96 50, e-mail stationsgebied@utrecht.nl
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A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
De sporenlayout aan de noord- en zuidkant wordt aangepast, in juni en juli zijn er vooral bovenleidingswerkzaamheden. Van maandag 14 juli t/m vrijdag
12 september werkt de aannemer aan de Noordertunnel. Vanaf maandagochtend 14 juli wordt de opgang naar spoor 18-19 vanuit de Noordertunnel
permanent afgesloten. De aannemer verwijdert de trapopgang en werkt aan het tunneldek.
Datum
A
		

Weekendwerk

Nachtwerk

16 juni 23.00 uur 20 juni 5.30 uur

X

23 juni 23.00 uur 24 juni 5.30 uur

X

24-25 juni
23.00 - 5.30 uur

X

27 juni 23.00 uur 2 juli 05.30 uur

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Te verwachten
overlast

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en palen en werkzaamheden aan de
bovenleiding.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Werkzaamheden met stopmachine.

Geluid en inzet
stopmachine.

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en palen en werkzaamheden aan de
bovenleiding.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

7 juli 23.00 uur 10 juli 5.30 uur

X

10 juli 23.00 uur 11 juli 5.30 uur

X

Werkzaamheden aan het spoor.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

12 juli 23.00 uur 16 juli 5.30 uur

X

X

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en palen en werkzaamheden aan de
bovenleiding.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

18 juli 23.00 uur 21 juli 5.30 uur

X

X

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en palen en werkzaamheden aan
de bovenleiding. Plaatsen hekwerk, plaatsen
blokken.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Bijzonderheden

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
De vernieuwing van Utrecht Centraal vindt dit jaar vooral aan de noordkant van het station plaats. Het station wordt richting het noorden uitgebreid en
krijgt een looproute langs de buitenkant van het station, tussen Jaarbeursplein en stadskant. De oude stationshal is binnen het werkterrein grotendeels
afgebroken. Tegelijkertijd is de opbouw van de nieuwe stationsdelen vol in uitvoering en krijgt de staalstructuur van het nieuwe gebouw zijn kenmerkende
vorm. In de maanden juni en juli werkt de aannemer aan de staalstructuur van het dak. De stalen elementen hijst hij ’s nachts naar het bouwterrein. Voor
het nieuwe spoor 3 monteert de aannemer dwarsliggers, spoorstaven en bovenleiding.
Datum
B
		
8-15 juni
20.00 - 05.30 uur
16 - 17 juni

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

X

X

X

Slopen van betonnen verbindingselementen
boven de sporen (11/12).

Geluid van beton zagen.

Vanwege de veiligheid
werkzaamheden in een
treinvrije periode.

X

X

Bouw werkbordes boven sporen 7 en 8.

Hijswerkzaamheden,
lassen, timmeren.

Timmerwerkzaamheden niet in
de nacht.

X

X

Gaten boren in betonnen liggers.

Zaaggeluid.

Vanwege de veiligheid
werkzaamheden in een
treinvrije periode.

X

X

Verwijderen stempels bij looproute onder station
naar sporen 1-4.

Beperkte hinder.

19 - 20 juni

Bijzonderheden

Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

21 juni

28 juni 01.50 uur 30 juni 04.30 uur

X

30 juni - 1 juli

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

X

Plaatsen van stalen kolommen ter hoogte van
de sporen 8/9 en 11/12.

Hijswerkzaamheden.

X

X

Aanbrengen stalen balken voor Stationsplein
oost.

Geluid van machines en
werkzaamheden, geluid
van staal op staal.

Geluid van staal op staal in
nacht van vrijdag op zaterdag
en zaterdag overdag. Reservenacht voor deze werkzaamheden zaterdag op zondag.

X

X

Stalen profielen monteren aan betonnen balken.

Beperkte hinder.

Vanwege de veiligheid
werkzaamheden in een
treinvrije periode.

5 juli 01.50 uur 7 juli 04.30 uur

X

X

X

Bouw nieuwe spoor 3 (dwarsliggers,
spoorstaven en bovenleiding), inzet van
stop machine, aanbrengen plaatvloeren voor
Stationsplein oost.

Geluid van machines en
werkzaamheden, geluid
van staal op staal.

Slijpen spoorstaven,inzet
stopmachine zoveel mogelijk
overdag en ’s avonds; geluid
van staal op staal overdag.

19 - 21 juli

X

X

X

Aanpassingen aan machinekamer van de
roltrappen naar sporen 9 en 11.

Graafwerkzaamheden,
bekisten en beton storten.
Aanvoer materialen.

Vanwege de veiligheid werkzaamheden in een treinvrije
periode.

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

C: Vernieuwen sporen zuidkant Utrecht Centraal
Datum
C
		

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

11 juli 23.00 uur 14 juli 5.30 uur
18 juli 23.00 uur 21 juli 5.30 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Bovenleidingwerkzaamheden en plaatsen
hekken.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

D: Diepriool Moreelsepark
Langs het Moreelsepark wordt een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Dit riool ligt diep in de grond. Hiermee wordt hoogteverschil gecreëerd en kan het
water via natuurlijk verloop naar de waterzuivering stromen. Deze fase is eind april afgerond, daarna is gestart ter hoogte van de Marga Klompébrug
(voorheen Moreelsebrug). Het geheel van de werkzaamheden is vóór het begin van de Parade gereed.
Datum
D
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Tot medio juli

Aanleg diepriool.

Te verwachten
overlast
Beperkt.

Bijzonderheden

Werkzaamheden vinden
overdag plaats.

E: Hoog Catharijne
Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt
zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast
worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd. Deze kantoren zitten in Hoog Catharijne, aan de kant van Moreelsepark.
Datum
E
		

Weekendwerk

X

17 juni

X

26 juni

t/m 1 september

ma t/m vrijdag

Nachtwerk

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

X

X

X

X

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Licht.

De werkzaamheden worden
’s avonds uitgevoerd door
een elektrisch aangestuurde
hoogwerker als Hoog Catharijne
gesloten is voor publiek.

Aanleveren materialen via het dak aan
Stationsplein zijde.

Kraan hijsen
van materialen.

Vanaf 22.30 uur wordt een kraan
opgesteld op het fietspad aan
de zijde van het Stationsplein
en worden er materialen
naar het dak gehesen. Deze
werkzaamheden nemen zeker 4
uur in beslag.

Bouwkundige werkzaamheden (aftimmeren,
stucwerk, egaliseren vloeren, installaties).
Niveau 5.

Timmerwerk.

Sloop en asbestsanering. Niveau 3 en 4.

Sloop & hakwerk.

Singelborch: Gebroken glasplaat in de lichtstraat
wordt vervangen.

Radboud Centrum: Sloopwerk, reguliere
bouwwerkzaamheden.

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van 07:00
tot 09:45 uur. Alleen nietoverlast gevend werk in de
avond en/of zaterdag. Afvoer
sloopafval in de avonduren ivm
beschikbaarheid liften.
07:30 - 10:30 uur Sloopwerk
07:00 - 16:00 uur Reguliere
bouwwerkzaamheden, zagen
en boren in beton.
19.00 – 23.00 uur sloopwerk
(muv donderdag).
19:00 - 07:00 uur Transporten
laag 01 naar Ambulancelift in
Westerstraat.
19:00 - 07:00 uur Inzet
Torenkraan (donderdag vanaf
21:00 uur).
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F: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
Hoog Catharijne krijgt een nieuwe structuur, met duidelijke looproutes en meer licht, transparantie en verbinding met de binnenstad. Hiervoor wordt
zowel buiten als binnen het huidige winkelcentrum gewerkt. Buiten werken we aan een nieuwe parkeergarage Vredenburg en de bijbehorende inritten.
Datum
F
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
X

Week 24 t/m 34

Trillen en boren ivm grote funderingspalen.

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Geluidshinder.

G: Busbaan Stationsplein oost – Smakkelaarsveld - Vredenburg
Op 3 locaties zijn er werkzaamheden aan de busbaan: De busbaan oost-west over het toekomstige bouwterrein van de fietsenstalling moet worden
verlegd naar het midden van het Stationsplein. Om de bruggen van de Vredenburgknoop te kunnen bouwen wordt de busbaan noord-zuid over het
Smakkelaarsveld langs de Mediamarkt tijdelijk verlegd richting beheerde fietsenstalling. En in verband met de herinrichting van het Vredenburg wordt
daar ook de busbaan opnieuw aangelegd.
Datum
G
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

1 juli

X

X

Locatie Smakkelaarsveld. Aanpassen kruispunt,
asfalteren, aanpassen Verkeersregelinstallatie
(VRI).

Geluid ivm
asfaltwerkzaamheden.

14 - 18 juli
19.00 - 05.00 uur

X

X

Locatie Vredenburgknoop: Aanleggen busbaan
en plaatsen VRI.

Geluid van slijpen
en frezen in asfalt,
asfalteerwerkzaamheden.

21 - 24 juli

X

X

Plaatsen en instellen VRI, aanbrengen
markeringen op de weg.

Geluidsoverlast is beperkt.

X

11, 12 en 13 juli

X

X

Locatie Vredenburg: Frezen asfalt, slopen beton
in ondergrond, asfalteren.

Geluidsoverlast.

Bijzonderheden

We streven ernaar de
werkzaamheden die veel geluid
produceren zoveel mogelijk
overdag uit te voeren op of
voorafgaand aan genoemde
dagen.

Infocentrum
Adres

Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur		
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

volg ons op

cu2030.nl

