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Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
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Hoog Catharijne
Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg
Stationsplein Oost
Paardenveldbrug

16 juli 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 juli tot eind augustus 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. Wilt u op de hoogte blijven van het spoornieuws rondom Utrecht Centraal, kijk
dan op prorail.nl/utrecht of download de app Spoornieuws Utrecht. Hier vindt u nieuws en
achtergronden over de spoorvernieuwing. 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 Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Diepriool Moreelsepark
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Hoog Catharijne
Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg
Stationsplein Oost
Paardenveldbrug

A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
ProRail werkt aan de noordkant van Utrecht Centraal aan de spoorvernieuwing. Veel werkzaamheden staan gepland van zaterdagochtend 9 augustus
01.00 uur tot maandagochtend 18 augustus 05.00 uur. Er wordt dan er dag en nacht gewerkt aan de bovenleiding en sporen. Deze werkzaamheden
hebben gevolgen voor het treinverkeer, waardoor er veel omroepberichten zullen zijn. Op ns.nl/treinverkeerutrecht kunt u meer informatie vinden over
de gevolgen op uw treinreis. Daarnaast zijn er in juli en augustus ook kortere momenten met werkzaamheden. Op www.prorail.nl/utrecht staat de folder
die in bij omwonenden aan de noordkant van het spoor is verspreid. De informatie in die folder komt overeen met onderstaande informatie.
Datum
A
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Juli: gemiddeld 3
nachten per week

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen, aanbrengen van bovenleidingsbalken,
lossen van spoorstaven en inzet stopmachine.

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. Plaatsen hekwerk, en
funderingsblokken.

Geluid van machines en
werkzaamheden.
Geluid van machines
en werkzaamheden,
waaronder
sloopwerkzaamheden.

25 juli 23.00 uur 28 juli 5.30 uur

X

X

X

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en palen Inzet hijskranen voor
bovenleidingsbalken.

Opbouw kranen van
vrijdag 17.00-24.00 uur.
Afbouwen start uiterlijk
07.00 uur op maandag.

Drie hijskranen verplaatsen dag en nacht
balken van circa 40 meter lang vanaf een
goederenwagon. Locaties kranen: J.J.A.
Goeverneurstraat, hoek Cremerstraat en P.A.
de Genestetstraat, middenberm Daalsetunnel,
middenberm Leidseveertunnel.

Verkeer:
In de Daalsetunnel
is dit weekend één
rijstrook per rijrichting
beschikbaar voor
autoverkeer.

Bijzonderheden

Sloopwerk overdag en in de
avond tot 23.00 uur

In de Leidseveertunnel
is dit weekend één
rijstrook beschikbaar
voor autoverkeer.
Augustus:
Vrijwel elke nacht
tussen 00.00 uur en
05.00 uur

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen, aanbrengen bovenleidingsbalken, lossen
spoorstaven en inzet stopmachine.

Geluid van machines en
werkzaamheden
Opbouwen en afbouwen
hijskranen
Werkzaamheden met
hijskranen.

8 aug 23.00 uur 11 aug 05.30 uur

X

X

Inzet hijskranen voor verwijderen
bovenleidingsbalken
Drie hijskranen verwijderen dag en nacht balken
van circa 40 meter. Locaties kranen:
J.J.A. Goeverneurstraat, hoek Cremerstraat en
P.A. de Genestetstraat,
middenberm Daalsetunnel, middenberm
Leidseveertunnel.

Verkeer:
In de Daalsetunnel
dit weekend voor
autoverkeer één
rijstrook per rijrichting
beschikbaar voor
autoverkeer.
In de Leidseveertunnel
is dit weekend één
rijstrook beschikbaar
voor autoverkeer.

8 aug 23.00 uur 18 aug 5.00 uur

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen, plaatsen bovenleidingbalken.

Geluid van machines en
werkzaamheden
De werkzaamheden zijn
de gehele periode dag
en nacht.

Gedurende deze periode is er
beperkt treinverkeer mogelijk
van en naar Utrecht Centraal.

Datum
A
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het
plaatsen van poeren en palen en plaatsen
bovenleidingbalken.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Aanbrengen bovenleidingsbalken ter hoogte
van Nieuwe Daalsestraat/Leidseveertunnel.
Aanbrengen balken met behulp van een
hijskraan.

Opbouw kranen van
vrijdag 17.00-24.00 uur.
Afbouwen start uiterlijk
07.00 uur op maandag.

22 aug 23.00 uur 25 aug 5.30 uur

X

X

September:
gemiddeld 3 nachten
per week.

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen, aanbrengen bovenleidingsbalken en inzet
stopmachine.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

12 sept 23.00 uur 15 sept 5.30 uur

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

26 sept 23.00 uur 29 sept 5.30 uur

X

X

Werkzaamheden aan het spoor en de
bovenleiding, zoals het plaatsen van poeren en
palen.

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. In de zomermaanden werkt de aannemer door aan de
uitbreiding van de vloer, de staalstructuur en het dak. In deze maanden wordt er ook gewerkt aan de Noordertunnel. Ter hoogte van spoor 18-19 wordt
het perron ingekort, waarmee de toegang van dat perron naar de Noordertunnel vanaf maandag 14 juli is afgesloten
Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

13 juli 01.00 uur 14 juli 05.00 uur

X

X

14 – 31 juli

X

X

18 juli 01.00 uur 21 juli 05.00 uur

X

X

25 juli 23.00 uur 28 juli 5.30 uur

X

X

2 - 10 aug
8 aug 23.00 uur 18 aug 5.00 uur

18 aug 23.00 uur 15 sep 7.00 uur

X

X

X

X

X

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Zaagwerkzaamheden aan het beton in de
Noordertunnel.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Zaagwerk Noordertunnel
’s nachts vanwege reizigers.

Aanpassen roltrapbak en
installatiewerkzaamheden bij sporen 9 en 11.

Geluid.

Werkzaamheden op het
perron, onder stationsvloer.

Installatiewerkzaamheden bij spoor 7 en 8.

Slopen van dek Noordertunnel en trapopgang
en verwijderen van perron ter hoogte van de
Noordertunnel.

Geluid.

X

(Boor)werkzaamheden in Noordertunnel.

Geluid.

X

Montering beplating onder vloer toekomstig
Stationplein Oost.

Boren van gaten.

X

28 juli 7.00 uur 1 aug 23.00 uur
1 aug 23.00 uur 4 aug 7.00 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Een gedeelte van de
Noordertunnel is dit weekend
afgesloten.
Tunnel blijft open tijdens
werkzaamheden.

Werkzaamheden op het
perron, onder de stationsvloer.

X

Aanpassen roltrapbak spoor 14 en 15.

X

Werkzaamheden bij de Noordertunnel.

De werkzaamheden zijn
de gehele periode dag
en nacht.

X

Werkzaamheden voor Stationsplein oost bij
spoor 2 en 3: monteren staalconstructie en
leggen vloerplaten, monteren beplating onder
Stationsplein oost, schilderen, aanbrengen van
randelementen. Aanpassing bovenleiding spoor
2 en 3, kabels trekken.

Geluid van staal op staal
en het aandraaien van
bevestigingsmiddelen.
Geluid van transport en
materiaal.

X

Zaag- en sloopwerk
Noordertunnel ’s nachts
vanwege reizigers

Geluid van staal op staal
overdag.

C: Vernieuwen sporen zuidkant Utrecht Centraal
Datum
C
		
18 juli 23.00 uur 21 juli 05.30 uur
7 aug 23.00 uur 8 aug 05.30 uur

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bovenleidingswerkzaamheden en plaatsen
hekken.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Bovenleidings- en spoorwerkzaamheden.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Bijzonderheden
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Hoog Catharijne
Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg
Stationsplein Oost
Paardenveldbrug

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		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Tot medio juli

Aanleg diepriool.

Beperkt.

Werkzaamheden vinden
overdag plaats.

28 op 29 augustus

Wijzigen verkeerssituatie tussen stationsstraat en
Moreelsepark. Op kruising bij Marga Klompébrug
worden verkeersregel installaties omgebouwd
en belijning aangepast.

Beperkt.

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
		

t/m 1 september

ma t/m vrijdag

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

X

X

t/m 18 juli
11-8 t/m 15-8

Doorlopend vanaf 11-8

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

Timmerwerk.

Sloop en asbestsanering. Niveau 3 en 4.

Sloop & hakwerk.

Bijzonderheden
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.

X

Reguliere bouwwerkzaamheden binnen Hoog
Catharijne.

Beperkte geluidsoverlast bij
boren in beton.

X

Mechanisch slopen en vergruizen betonwanden.
Montage staalconstructie.

Storende geluidsoverlast.

Gebiedsafzetting bij montage
staalconstructie

Opbouw kraan.

Verkeershinder en mogelijk
geluidsoverlast.

Uitzonderlijke situatie.

Hijs- en transportwerkzaamheden.
Opbouw kraan Westerstraat / Hijs- en
transportwerkzaamheden Westerstraat.

Verkeershinder en
geluidsoverlast.

Status onzeker, we zoeken hier
nog naar alternatieven om het
werk overdag uit te voeren.

Sloopwerk en nat zagen in betonvloeren.
Opbouw kraan Westerstraat / Hijs- en
transportwerkzaamheden Westerstraat.

Storende geluidsoverlast
mogelijk.

Opbouw stalen dakconstructie.

Geluidsoverlast.

X

X

X

Te verwachten
overlast

Regulier van 07:00-16:00 uur
- Sloopwerk (hakken) tussen
07:30 - 0:30 uur en 19:00 uur
- 21:00 uur.
-Montage staalconstructie in
openbaar gebied tussen 18:00
- 10:30 uur

X

11-8 t/m 14-11

15-9 t/m 24-12

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Status onzeker, we zoeken hier
nog naar alternatieven om het
werk overdag uit te voeren.

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

17-7 t/m 19-9

X

Nachtwerk

22-9 t/m 26-9

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Alleen bij uitzondering (!)
op zaterdagen tussen 08.00 en
17.00 uur.

Maken funderingspalen en opvullen met beton.

tot max. 19.00 uur trillen
tot max. 23.00 uur geluid
van kraan / machines.

X

Aanbrengen funderingspalen.

Beperkt geluidsoverlast.

Storten onderwaterbeton.

Beperkt geluidsoverlast.

Pompen en betonmixers.

Storten vloer,

Geluidsoverlast.

Pompen en vlindermachines.

X

22-9 t/m 26-9

Bijzonderheden

X

X

1-9 t/m 5-9

Te verwachten
overlast

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

14 – 18 juli
19.00 - 23.00 uur

Nachtwerk

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Te verwachten
overlast

Locatie Vredenburgknoop: Aanleggen busbaan
en plaatsen VRI.

Geluid van slijpen
en frezen in asfalt,
asfalteerwerkzaamheden
zagen constructie busbaan
Vredenburg. Dit is
avondwerk tot 23:00 uur.
Geluidsoverlast met name
op zaterdag. Op zondag
alleen asfalteren en
markering, dat levert
minder overlast op.
Bussen worden omgeleid
via Ledig Erf. Bushalte
Neude tot en met
Stadsschouwburg niet
bereikbaar. Kijk voor meer
info op www.u-ov.nl
Geluidsoverlast is beperkt.

18 t/m 21 juli

X

X

X

Locatie Vredenburg: Slopen asfalt, slopen
beton in ondergrond, asfalteren. Ontgraven,
aanbrengen puinontharding, aanbrengen asfalt
en belijning.

21 t/m 24 juli

X

X

X

Locatie Vredenburgknoop: Plaatsen en instellen
VRI, aanbrengen markeringen op de weg.

Bijzonderheden

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

H: Stationsplein Oost
Tot eind juli wordt het terrein gereed gemaakt voor de bouw van de nieuwe fietsenstalling: asfalt verwijderen, rioolwerkzaamheden, fietsenrekken (ver)
plaatsen. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats. In de tweede helft van juli neemt BAM het bouwterrein in gebruik en zal dan beginnen met de
bouw van de fietsenstalling. Begin augustus start BAM met het aanbrengen van de damwanden, ook dit zal overdag plaats vinden. Uitzondering hierop
is het moment waarop de busbaan gepasseerd wordt, de periode wanneer dit gebeurt hangt af van het tempo dat wordt gehaald. De duur is naar
verwachting 2x2 nachten.
Datum
H
		
28 juli

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
Start rioolwerkzaamheden.

4 augustus

Aanvoer damwandstelling.

4 augustus tot
12 september

Aanbrengen damwanden.

18 augustus tot
19 september

Ontgraven bouwput tot inheiniveau.

25 augustus

Aanvoer heistelling.

25 augustus tot
17 oktober

Aanbrengen heipalen.

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Graafwerkzaamheden,
aanvulwerkzaamheden
(grond verdichten).
Afstemming transport ntb.
Transport kan mogelijk in de
nacht plaatsvinden, waarbij
er geen activiteiten op de
bouwplaats plaatsvinden voor
07.00 uur.
Minimale overlast,
damwanden worden
gedrukt.

Indien damwanden niet op
diepte komen worden deze
getrild.

Afstemming transport ntb.
Transport kan mogelijk in de
nacht plaatsvinden, waarbij
er geen activiteiten op de
bouwplaats plaatsvinden voor
07.00 uur.
Minimale overlast door
draaiende machines.
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Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Busbaan Stationsplein Oost, Smakkelaarsveld, Vredenburg
Stationsplein Oost
Paardenveldbrug

I: Paardenveldbrug
Maandag 16 juni is aannemer van Boekel gestart met de aanleg van de Paardenveldbrug. Via de Paardenveldbrug steken voetgangers, fietsers en het
expeditieverkeer van TivoliVredenburg straks de nieuwe singel over tussen Wijk C en de Daalsesingel. Het ontwerp is een tweelingzusje van de Marga
Klompébrug. In tegenstelling tot de Marga Klompéburg wordt deze brug wel direct op haar definitieve plek gebouwd. Dat kan, want er is voldoende
ruimte beschikbaar.

I		Datum

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Week 29 en 30

Schroeven funderingspalen.

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Zeer beperkt, vanwege
gekozen werkwijze:
schroeven.

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

