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Werkzaamheden perronkappen station Utrecht Centraal
Begin februari is ProRail op station Utrecht Centraal gestart met de bouw van perronkappen met zonnecellen.
De zonnecellen gaan energie opleveren om de verlichting, de liften en de trappen in het station draaiende te
houden.
Eerst is het perron van de sporen 5 en 7 aan de beurt. Spoor 5 is daarom de komende maanden buiten dienst, daarna volgt de
afsluiting van spoor 7. De treinen vertrekken gedurende de werkzaamheden vanaf een ander spoor. Over ongeveer een half jaar is het
perron van de sporen 8 en 9 aan de beurt.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van kabels & leidingen, het (waar nodig) ophogen van de perrons, het verwijderen van
de oude perronkappen, het leggen van de fundering voor de nieuwe kappen, de bouw van de nieuwe kappen en het vernieuwen van
de perrons.
U kunt de komende maanden enige overlast ervaren van de werkzaamheden. Vooral het slopen van de kappen kan geluidsoverlast
geven. De werkzaamheden worden in principe overdag uitgevoerd. Soms is nachtwerk echter onvermijdelijk. We doen er alles aan om
overlast tot een minimum te beperken. Materialen worden via het spoor aan- en afgevoerd.
OV-terminal
De werkzaamheden gebeuren in het kader van de verbouwing van Utrecht Centraal tot nieuwe openbaar vervoerterminal. Dagelijks
komen hier 210.000 reizigers en passanten. In de toekomst worden dit er 360.000 per dag. Daarom ontwikkelt ProRail Utrecht
Centraal en andere grote stations tot ruim opgezette en moderne OV-terminals. Tijdens de bouw zorgt ProRail er voor dat de stations
toegankelijk blijven en dat de treinen blijven rijden. Bij de realisatie van de OV-terminal Utrecht werkt ProRail nauw samen met NS en
de gemeente Utrecht.
Meer informatie
•
Reisinformatie
Let op de omroepberichten en kijk op de informatieborden in de stationshal voor het juiste vertrekspoor. Of plan uw reis
vooraf via via www.ns.nl, mobiel.ns.nl of www.92920v.nl.
•
Informatie over de verbouwing
Op www.cu2030.nl/werkzaamheden vindt u de meest actuele informatie over de werkzaamheden in het stationsgebied. Met
vragen kunt u terecht bij het Infocentrum Stationsgebied.
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