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17 juli 2014

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Avond-, nacht-, en weekend werkzaamheden
De afgelopen dagen is gebleken dat het geluid van de werkzaamheden rondom Vredenburg en
Smakkelaarsveld verder rijkt dan gedacht. Daarnaast zijn er wijzigingen in de planning. Daarom informeren we u
in deze extra nieuwsbrief over de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe wegen. Dit alles is nodig
om te zorgen dat er eind 2015 weer water stroomt vanaf de Weerdsingel de hoek om, over het Paardenveld tot
bij TivoliVredenburg voor de deur.
Werkzaamheden
Komend weekend en volgende week wordt er op twee locaties gewerkt aan de busbaan. 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 de busbaan opnieuw aangelegd. Een aantal van deze
werkzaamheden vind ’s avonds en ’s nachts plaats. Ook wordt de busbaan afgesloten van 18 tot en met 21 juli. Het fiets- en voetpad
en de weg voor hulpdiensten blijven wel toegankelijk. Kijk op www.u-ov.nl voor actuele reisinformatie. Daarnaast zullen er de komende weken wijzigingen worden aangebracht aan de kruising St. Jacobsstraat/Lange Viestraat/Vredenburg.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met het Infocentrum. Geopend op maandag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via 030 286 9650 of stationsgebied@utrecht.nl.
Vredenburgknoop
Datum
		

Tijd

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Bijzonderheden

Donderdag
							
17 juli tot
Donderdag 19.00 uur tot Aanbrengen deklaag
vrijdag 18 juli
vrijdag 21.00 uur
asfalt, stralen markering
en frezen van asfalt
Opbreken fietspad. Zagen Geluidsoverlast van
Het stralen van de marhakken en boren
achteruit rijdend vrachtkering gebeurt tot 23.00
verkeer, stralen markering uur
en frezen.

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

Datum

Tijd

Zaterdag 19 juli

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Afmonteren leuningen

Beperkte overlast

Bijzonderheden

Maandag 21 juli

7.00 tot 17.00

Zagen oud asfalt rijbaan Geluidsoverlast
(binnen bouwterrein)

Maandag, dinsdag
woensdag en uitloop
naar donderdag

19.00 tot 23.00

Zagen lussen
Vredenburgknoop
ten behoeve van
verkeersregelinstallatie

Geluidsoverlast

Werkzaamheden
kunnen niet overdags
worden uitgevoerd
omdat de rijbaan al in
gebruik is.

Maandag 21 juli op
dinsdag 22 juli en dinsdag 22 op woensdag
23 juli

23.00 tot 5.00

Openstellen nieuwe
rijbaan, instellen VRI
installatie en plaatsen
barriers

Beperkte overlast

Vanaf dinsdag 22 juli
rijdt het verkeer over de
nieuwe brug

Datum

Tijd

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Bijzonderheden

Donderdag 17 juli

Tot 23.00

Lus sen zagen in
asfalt fietspad tvb.
verkeersregelinstallatie

Geluidsoverlast

Vrijdag 18 juli t/m zondag 21 juli

Vrijdag 7.00 tot zondag
23.00

Werkzaamheden worden verderop in deze
tabel toegelicht

Busbaan afgesloten

Vrijdag 18 juli

7.00 tot 23.00

Opbreken asfalt

Grote brokken puin en
asfalt dat in vrachtwagens wordt geladen.

Zaterdag 19 juli

7.00 tot 23.00

Overdags fundering
aanbrengen en vanaf
19.00 asfalteren

beperkte geluidsoverslast, kan trilling geven.

Vanaf 19.00 Asfalteren

Asfalteren geeft
beperkte extra geluidsoverlast en kan
trillingen geven.

Zondag 20 juli

7.00 tot 20.00*

Asfalteren, aanbrengen markering, zagen
busbaan

Kan trilling geven, beperkte geluidsoverlast.

Vredenburg

Fiets- en voetpad en
weg voor hulpdiensten
blijven toegankelijk.
Busverkeer wordt
omgeleid. Kijk op
www.u-ov.nl voor meer
informatie.

Ter hoogte van kruising
ST. Jacobsstraat.

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

