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16 maart 2015

CU op straat
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
In deze nieuwsbrief geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied
voor de periode 16 maart tot half april 2015, in het bijzonder het avond- en nachtwerk. We
proberen de informatie zo goed en 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, neemt u dan contact op met ons via stationsgebied@utrecht.nl, of telefoon 030
285 9650. U bent welkom in het Infocentrum in de hal van het stadskantoor, Stadsplateau 1
(bovenaan de trappen op het Jaarbeursplein).
Begin dit jaar verstuurden wij een enquête aan u als bewoner van Gildeveste, Radboudveste en
Moreelsepark. Dit onderzoek ging over uw wensen voor de communicatie en informatie over de
plannen en werkzaamheden in het Stationsgebied. Wij kregen 29 ingevulde vragenlijsten terug
waarvoor wij de invullers hartelijk danken. De algemene conclusie hieruit was dat we op de goede
weg zijn en u over het algemeen naar tevredenheid informeren. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten
gesignaleerd, zoals: de avonden over planvorming graag alleen met de belanghebbenden, en:
vooral digitaal en gezamenlijk communiceren. Wij nemen deze verbeterpunten ter harte en hebben
er acties aan gekoppeld. Deze bespreken wij met de voorzitters van uw appartementen. Ook
zonder enquête mag u ons scherp houden, verbeterpunten zijn altijd welkom (stationsgebied@
utrecht.nl of 030 – 286 9650).
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A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
ProRail vernieuwt en stroomlijnt de treinsporen aan de zuid- en noordkant van het Utrecht. Dit zorgt straks voor een soepele doorstroming van meer
treinen en minder verstoringen rond Utrecht. De komende maand werkt de aannemer vooral vanaf spoor 14 tot en met de nieuwe sporen 20 en 21. Alle
werkzaamheden zijn onder de stationshal en aan de noord- en zuidkant van de stationshal.
Datum
A
		

Weekendwerk

X

X

X

van
23.00 05.30
uur

24 t/m 27 mrt

27 t/m 30 mrt

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

van
23.00 05.30
uur

17 t/m 20 mrt

20 t/m 23 mrt

Nachtwerk

X

7 t/m 10 apr

X

X

van
23.00 05.30
uur

11 t/m 12 apr
14 t/m 17 apr

Te verwachten
overlast

Diverse werkzaamheden aan bovenleiding,
kabels en leidingen en spoor.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Werkweekend, bouw van perron,
werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en
leidingen en seinen.

Geluid van machines
en werkzaamheden,
inzet groot materieel
(werktrein, krollen, shovel,
kraan).

Diverse werkzaamheden aan bovenleiding,
kabels en leidingen en spoor.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Werkweekend, bouw van perron,
werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en
leidingen en seinen.

Geluid van machines
en werkzaamheden,
inzet groot materieel
(werktrein, krollen, shovel,
kraan).

Diverse werkzaamheden aan bovenleiding,
kabels en leidingen en spoor.

Geluid van machines en
werkzaamheden,
inzet stopmachine (brengt
spoor op juiste hoogte).

Bijzonderheden

Vanwege veiligheid wanneer
de trein niet rijdt.

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station
De komende maand zijn er spoorwerkzaamheden vanaf spoor 14 tot en met de nieuwe sporen 20 en 21. Alle werkzaamheden zijn onder de stationshal
en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de data onder A, vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal.
Datum
B
		
27 t/m 29 mrt

Weekendwerk

Nachtwerk

X

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
Verwijderen fundering (stalen frame) van reeds
verwijderde torenkraan perron spoor 14-15.

Te verwachten
overlast
Zeer beperkt.

Bijzonderheden
Staal fundering wordt in
stukken gebrand en afgevoerd.

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal
De komende maand zijn er spoorwerkzaamheden vanaf spoor 14 tot en met de nieuwe sporen 20 en 21. Alle werkzaamheden zijn onder de stationshal
en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de data onder A, vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal.

D: Hoog Catharijne
In het gebied Radboudkwartier werkt Corio aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne. Er wordt gewerkt van 7.00 tot 19.00 uur, waarbij de ernstige
geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt tussen 7.30 en 10.30 uur. Wilt u een melding doen over geluidsoverlast, dan kunt u bellen met Trigion. Zij
zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 030 – 24 37 128. Uitgebreidere informatie over de werkzaamheden van Corio voor dit project kunt u
vinden in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@bam-nhc.nl.
Datum
D
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

9 t/m 20 mrt

Hakwerk Radboud overdag, zwaar materieel
tussen 07.30-10.30.

Geluidsoverlast.

9 t/m 27 mrt

Hakwerk Radboud laag OT overdag, zwaar
materieel tussen 07.30-10.30.

Geluidsoverlast.

9 t/m 27 mrt

Sloopwerk laag 00 overdag, zwaar materieel
tussen 07.30-10.30.

Geluidsoverlast.

16 t/m 20 mrt

Boren en hakken in P3, zwaar materieel tussen
07.30-10.30.

Geluidsoverlast.

30 mrt t/m 10 april

Sloopwerk laag 01, zwaar materieel tussen
07.30-10.30.

Geluidsoverlast.

Bijzonderheden

E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
In onderstaand overzicht staan alleen de werkzaamheden aan de parkeergarage Vredenburg en aan de inritten die geluidsoverlast geven.
Daarnaast blijft de torenkraan in de avonduren aan het werk voor de bevoorrading en het verplaatsen van materiaal.
Wilt u uitgebreidere informatie over de werkzaamheden van Corio voor dit project, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via info@bam-nhc.nl
Datum
E
		

Weekendwerk

16 mrt t/m 4 apr

Zaterdagen
van
8-16 uur

t/m 9 mei

Zaterdagen
van
8-16 uur

t/m 9 mei

Zaterdagen
van
8-16 uur

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
Sloopwerk
tot 19 uur,
afvoer puin
tot 23 uur.

Herinrichting bestaande parkeergarage.
Sloopwerk en afvoer puin van wanden en
vloeren van de bestaande parkeergarage onder
Vredenburgplein.

Te verwachten
overlast

Verhoogd bouwgeluid.

Bijzonderheden
Werkzaamheden met hoge
inzet en lange dagen om duur
van deze werkzaamheden te
beperken.

Realisatie vloeren (vlechten, maken bekistingen,
afvoeren zand/puin).

X

Ontgraven moot 5 zuid + aanbrengen
stempelramen.

F: Smakkelaarsveld
Op het Smakkelaarsveld vinden bouwwerkzaamheden plaats ten behoeve van de bouw tram- en busbaan. Tevens worden riolering en kabels en
leidingen aangelegd. Hiertoe worden fiets- en voetpaden en busbanen aangepast en verlegd.
Datum
F
		

Weekendwerk

Nachtwerk

X

19 mrt

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Het voet- en fietspad wordt vanaf de
noordertunnel richting de fietsloods opnieuw
aangelegd; de oversteek over de busbaan wordt
opnieuw geasfalteerd. Dit gebeurt ’s nachts als
er geen busverkeer is.

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Geluid van asfalterings
werkzaamheden.

G: Stationsplein Oost
BAM SPO is de komende periode bezig met het realiseren van de ruwbouw van de fietsenstalling. Voor de nieuw te realiseren aansluiting met de
middentunnel onder de sporen door worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ook in de fietskelder wordt er hard doorgewerkt. De eerste delen
van de keldervloer zitten erin en er is begonnen met de wanden. Zo worden langzaamaan de contouren van de stalling zichtbaar.
Een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden, en meer informatie, staat in de wekelijkse nieuwsbrief van BAM SPO. U kunt zich aanmelden via info@
bam-spo.nl.
Datum
G
		
20 mrt

Weekendwerk

Nachtwerk
Tussen
02.00 en
05.00 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
Op de busbaan wordt een mobiele hijskraan
ingezet om 2 grote en zware prefab kolommen
op te pakken en te plaatsen.

Te verwachten
overlast
Geringe geluidshinder
tijdens het opbouwen en
afbreken van de torenkraan.

Bijzonderheden

Infocentrum
Adres

Stadskantoor,
Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

volg ons op

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.30 uur		
dinsdag en donderdag van 08.00 - 20.00 uur

cu2030.nl

