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Update (nacht)werkzaamheden op en rondom station
Om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe OV-terminal vinden er op en rondom het station verschillende
voorbereidende werkzaamheden plaats. Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, wordt er zowel aan de west- als aan
de oostzijde hard gewerkt. De komende periode gaan er sloopwerkzaamheden plaatsvinden die mogelijk overlast
veroorzaken.
Westzijde
De sloopwerkzaamheden van de sporthal en de Catharijnehof vinden tot 25 augustus 24 uur per dag plaats. Dit is noodzakelijk om
de veiligheid van onder andere de busreizigers aan de jaarbeurszijde te garanderen. Een deel van de werkzaamheden en dan met
name het grote sloopwerk kan niet plaatsvinden zonder afsluitingen van looproutes waardoor reizigers gehinderd worden. Dit is dé
reden waarom een deel van het sloopwerk in de nacht plaatsvindt tussen 01.00 en 06.00 uur (de bus vrije periode).
’s Nachts wordt getracht het werk zo stil mogelijk uit te voeren, maar ten dele is dit gewoonweg niet mogelijk bij sloopwerkzaamheden. Het beton wordt in blokken gezaagd, maar daar waar de zaag niet bij kan wordt het resterende deel losgemaakt met een
drilboor. Dit laatste veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast.
Oostzijde
In de week van 20 juni vindt in het voormalige chauffeursverblijf van GVU op Busstation Zuid asbestsanering plaats. Dit duurt een
dag of vier. Deze werkzaamheden vinden plaats gedurende de dag en veroorzaken geen verdere overlast voor de omwonenden.
Het chauffeursverblijf wordt daarna gesloopt.
De traverse aan de achterkant van voormalige stationsrestauratie de Tyd wordt verwijderd. Dit als een van de voorbereidende
werkzaamheden voor de sloop en opbouw van de nieuwe stationshal. Deze werkzaamheden vinden deels overdag en ook deels in
de nachtelijke uren plaats. Een precieze planning voor deze werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Zodra meer
informatie beschikbaar is wordt dit kenbaar gemaakt.

Meer informatie
De werkzaamheden vinden plaats om ruimte te maken voor de verbouwing van Utrecht Centraal tot een moderne OV-terminal.
Voor meer informatie over de projecten, zie www.cu2030.nl. Ook kunt u ons volgen via twitter.com/cu2030.
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