I

G H

D

E

I

G H

F
A

Legenda:
A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
D: Bouw Moreelsebrug

A
E:
F:
G:
H:
I:

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.
Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd.
Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

loop interne liften, technische schachten en
asbestsanering. Voormalig Hoog Brabant.

Sloop & hakwerk

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van
07:45 tot 09:45 u

t/m 26 maart

Sloop en asbestsanering. Techniekruimte
voormalig Hoog Brabant, niveau 6.

Sloop & hakwerk

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van
07:45 tot 09:45 u

t/m 26 maart

Sloop en asbestsanering. Voormalige Didi Outlet

Sloop & hakwerk

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van
07:45 tot 09:45 u

t/m 26 maart

Sloop en asbestsanering. Voormalige
fietsenstalling, straatniveau

Sloop & hakwerk

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van
07:45 tot 09:45 u

I: Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch
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.
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.
Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

t/m 1 september

X

X

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

Timmerwerk

t/m 1 september

X

X

Sloop en asbestsanering. Niveau 4.

Sloop & hakwerk

t/m 1 september

X

X

Sloop en asbestsanering. Niveau 3.

Sloop & hakwerk

Legenda:
A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
D: Bouw Moreelsebrug

E:
F:
G:
H:
I:

Diepriool Moreelsepark
Busstation Utrecht CS – Centrumzijde
Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord
Hoog Catharijne, Radboudkwartier
Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

CU op straat

17 maart 2014

Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied
voor de periode 17 maart tot half april 2014. In het bijzonder het avond- en nachtwerk. We
proberen de informatie zo goed en zo 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, neem dan contact op met ons Infocentrum, Vredenburg 40, telefoon 030
286 9600, of via e-mail: stationsgebied@utrecht.nl

Bijzonderheden

Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van
07:00 tot 09:45 u
Alleen niet-overlast gevend werk
in de avond en/of zaterdag
Afvoer sloopafval in de avonduren ivm beschikbaarheid liften

A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
De vernieuwing van het station 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. Eind maart start bouwstap 5, daarmee is de gehele noordkant van
het station werkterrein. De oude stationshal wordt binnen dit werkterrein (verder) afgebroken. Tegelijkertijd is de opbouw van de nieuwe stationsdelen
vol in uitvoering. De sporenlayout aan de noordkant wordt aangepast, in april zijn er bovenleidingswerkzaamheden.
Datum
A
		

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

B

Bijzonderheden

t/m 26 maart

I		Datum

C

Diepriool Moreelsepark
Busstation Utrecht CS – Centrumzijde
Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord
Hoog Catharijne, Radboudkwartier
Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

H: Hoog Catharijne, Radboudkwartier

Datum
H
		

E

F

C

B

D

twitter.com/cu2030

cu2030.nl

21 maart 23.00 24 maart 05.30 uur

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

X

X

X

Plaatsen stalen kolommen
op perron van spoor 8/9

hijswerkzaamheden

Hijsen boven reizigersgebied,
vanwege veiligheid tijdens
treinvrije periode.

X

X

X

Bouw werkbordes boven spoor 19

hijswerkzaamheden /
lassen / timmeren

Timmerwerkzaamheden tot
uiterlijk 23:00 uur.

X

X

X

Bouw werkbordes boven spoor 19

hijswerkzaamheden /
boren

Boren met geluidsarme
diamantboor

X

X

Bovenleidingwerkzaamheden zoals het plaatsen
van poeren en boor- en sloopwerkzaamheden

Geluid van machines en
werkzaamheden
Verwijderen ballast
Geluid van aggregaat

Geluid van boor- en sloopwerkzaamheden op zaterdag
van ongeveer 6.00 tot 20.00u.
Stopmachine:
zondagmiddag of -avond.
vervolg tabel A ----->

I

G H

D

E

C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
Aan de zuidkant van het station zijn er bovenleidingswerkzaamheden.
Datum
C
		

F
A

Nachtwerk

X

X

Bovenleidingwerkzaamheden, inhangen van
bovenleidingbalken en werkzaamheden aan de
funderingen van de bovenleiding.

Geluid van machines en
trillingen

X

Inzet stopmachine

Geluid van stopmachine

9 op 10 of
10 op 11 april

C

B

Legenda:
A: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen noordkant
B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
C: Vernieuwing Utrecht Centraal, station en sporen zuidkant
D: Bouw Moreelsebrug

28 maart 23.00 –
31 maart 05.30 uur

Weekendwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

D: Bouw Moreelsebrug
Tussen Moreelsepark en Mariaplaats is een nieuwe brug gebouwd over de toekomstige Catharijnesingel. Deze brug wordt half maart gereed gemaakt
voor gebruik door fietsers, auto’s en voetgangers.
Datum
D
		

E:
F:
G:
H:
I:

Diepriool Moreelsepark
Busstation Utrecht CS – Centrumzijde
Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord
Hoog Catharijne, Radboudkwartier
Hoog Catharijne, Hoog en Laag Overborch

Weekendwerk

Nachtwerk

X

17 tot 20 maart

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Wegdek op de brug aanbrengen en de
weg aansluiten op bestaande wegen;
verkeersinstallatie aanleggen

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Asfalt slopen, zagen van
lussen in asfalt, verwijderen
wegmarkeringen,
asfalteerwerkzaamheden.

Sloopwerkzaamheden in de
avonduren, te beginnen op
maandagavond 17 maart,
vanaf 20.00 uur

vervolg van tabel A

E: Diepriool Moreelsepark
Datum
A
		

29 maart 23.00 uur –
31 maart 05.30 uur

5 april 01.00 uur 7 april 05.30 uur

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

X

Bouw werkbordes boven spoor 4/5

X

X

X

Kabels verwijderen in perron van spoor 3 en 4,
paal boren voor portaal en aanpassen portaal
aan noordkant van perron

Herstraten van perron overdag.

X

14 april 22:00 uur 17 april 05:30 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Bijzonderheden

hijswerkzaamheden /
lassen / timmeren

Timmerwerkzaamheden tot
uiterlijk 23:00 uur.

X

X

Plaatsen gevelstijlen buitengevel station ter
hoogte van spoor 9 en 11.

Hijswerkzaamheden /
boren

Hijsen boven sporen,
vanwege veiligheid tijdens
treinvrije periode. Boren met
geluidsarme diamantboor

X

X

Bouw werkbordes boven sporen 15-18

Hijswerkzaamheden /
boren

Hijsen boven sporen,
vanwege veiligheid tijdens
treinvrije periode. Boren met
geluidsarme diamantboor

X

X

Staalwerk ter hoogte van spoor 15-18

hijswerkzaamheden /
lassen / timmeren

Boren met geluidsarme
diamantboor

X

X

Bouw werkbordes boven sporen 15-18

hijswerkzaamheden /
lassen / timmeren

Timmerwerkzaamheden tot
uiterlijk 23:00 uur.

Bovenleidingwerkzaamheden.
Graafwerkzaamheden in ballast en grond.

X

15 – 24 april

Te verwachten
overlast

Geluid van machines

Langs het Moreelsepark wordt het tweede deel van 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 wordt gestart ter hoogte van
de Moreelsebrug.
Datum
E
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Tot eind april

Aanleg diepriool

Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

De komende tijd werken we aan het optimaliseren van de functies en routes voor voetgangers en fietsers en bus- en treinreizigers op het busstation
Utrecht CS – Centrumzijde.
Datum
F
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Verwijderen deel van de stationsvloer ter hoogte
van spoor 4 voor plaatsing nieuwe trap.

Geluid: zagen van beton
en hijswerkzaamheden

X

X

X

Verwijderen oude tegelvloer in bouwterrein, ter
hoogte van spoor 11/12.

Geluid: zagen van
vloerdelen

Tijdens treinvrije periode
in verband met sloop
boven reizigersgebied.
Hakwerkzaamheden overdag/
avond in afgeschermd gebied.

X

X

X

omleggen kabels en graafwerkzaamheden en
het weer dichtleggen van het perron met een
tijdelijke constructie bij spoor 18/19

hijswerkzaamheden /
boren

Boren met geluidsarme
diamantboor

X

Verwijderen oude roltrap naar spoor 18/19.

5 april 01.00 uur 7 april 05.30 uur

Verwijderen oude stationsvloer bij bouwstap 5.
X

X

X

Perron van spoor 11/12: werkzaamheden
ruwbouw moerbalk

X

X

X

Verwijderen oude stationsvloer bij bouwstap 5.

werkzaamheden overdag.
Geluid: hakken en zagen
van beton

Geluid: hakken en zagen
van beton

Te verwachten
overlast

19 tot 21 maart

X

X

Optimalisatie fiets- en voetgangersroute vanaf
Westerstraat (traverse) tot in de Laan van
Puntenburg

Geluid door frees- en
asfalteringswerkzaamheden

10 maart t/m 6 april

X

X

Aanpassen Smakkelaarsveld

Geluid door slijpen, freesen asfalteringswerkzaamheden

X

Drukken damwanden en aanleg riool
Smakkelaarsveld

Geluid van machines door
graaf- en verdichtingswerkzaamheden

7 april t/m augustus

Bijzonderheden
Het frezen van het asfalt, wat
de meeste geluidsoverlast
geeft, zal in de vooravond
plaatsvinden.

De exacte dagen waarop
avondwerk zal plaatsvinden
is op dit moment nog niet
bekend

G: Parkeergarage Vredenburg en inritten Zuid en Noord

X

22 maart 01.00 t/m
24 maart 05.30 uur

Werkzaamheden vinden
overdag plaats

Bijzonderheden
Geluid is beperkt omdat
het werk in de stationshal
plaatsvindt.

17-22 maart

12 april 01.00 uur 4 april 05:30 uur

Te verwachten
overlast

Beperkt

Bijzonderheden

F: Busstation Utrecht CS – Centrumzijde

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, in en onder de stationshal
De gehele noordkant van de stationshal is vanaf maart 2014 werkterrein. De Starbucks en Bruna zijn verhuisd naar een onderkomen in de nieuwe
hal, ter hoogte van spoor 5/7. Achter de bouwhekken start de aannemer met de sloop van dat deel van het oude station. In deze periode starten
voorbereidingen om de reizigerstunnel onder de sporen (Middentunnel) te verlengen naar de nieuwe sporen 20/21.

Te verwachten
overlast

Het werk vindt plaats onder het
oude dak van de stationshal.

Het werk vindt plaats onder het
oude dak van de stationshal.

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.
Binnen werken we in het gebied Radboudkwartier aan de nieuwe structuur. Daarnaast worden kantoren in Hoog en Laag Overborch gesaneerd.
Datum
G
		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Vullen Cement Bentoniet sleuven

Bouwlampen bij avondwerk, en inzet pompen.

Werk vindt plaats op
bouwterrein parkeergarage.

17 maart t/m 21 maart

Storten betonwand

Inzet pompen

Bouwterrein inrit zuid

17 maart t/m 28 maart

Trekken damwand bouwkuip

Beperkt geluid

Bouwterrein Vredenburgknoop

17 maart t/m 1 april

Drukken damwand

Beperkt geluid

Bouwterrein inrit noord

17 maart t/m 21maart

Trillen startplanken bouwkuip

Beperkt

Bouwterrein inrit noord

Storten hellingbaan

Bouwlampen bij avondwerk. Inzet pompen + vlindermachines

Bouwterrein inrit zuid

17 maart t/m 13 april

31maart t/m 4 april

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
X

X

