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Hoog Catharijne
Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
Smakkelaarsveld
Stationsplein Oost

25 augustus 2014

CU op straat
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Met deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor
de periode 25 augustus tot half september 2014, in het bijzonder het avond- en nachtwerk. Het
overzicht begint dit keer met informatie over geluidsmeters die op de drie woontorens zijn geplaatst.
We proberen de informatie over werkzaamheden 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 informatiecentrum,
Vredenburg 40. Telefoon 030 286 9650, e-mail stationsgebied@utrecht.nl.
Geluidsmeters woontorens
Bouwen veroorzaakt geluid, naast het gebruikelijke ‘omgevingslawaai’ in een binnenstedelijk gebied. Om
inzicht te verkrijgen hoeveel geluid is toe te schrijven aan de bouwactiviteiten in het stationsgebied voeren
we gedurende twee jaar een geluidsmeting uit. Onlangs zijn zes geluidsmeters geplaatst, op de ‘koppen’ van
de drie woontorens boven Hoog Catharijne. Er wordt continu, 24 uur per dag / 7 dagen per week, gemeten
of naast het gebruikelijke ‘omgevingslawaai’ tijdens de werkzaamheden het geluidsniveau ter plaatse van de
woontorens binnen de norm blijft. Indien nodig kunnen we snel actie ondernemen om de geluidsoverlast te
beperken. In de eerstvolgende bijeenkomst voor bewoners van de woontorens Hoog Catharijne wordt een
toelichting gegeven op de wijze waarop de geluidsmeting wordt uitgevoerd.
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A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
ProRail werkt aan de noordkant van het station aan de spoorvernieuwing. In de afgelopen maand heeft de aannemer in een aaneengesloten periode
van 9 dagen gewerkt aan het eerste deel van de ontwarring van de spoorspaghetti. Nu liggen er drie spiksplinternieuwe sporen. Er volgen dit najaar nog
6 weekenden met spoorwerkzaamheden.
Datum
A
		

Weekendwerk

Nachtwerk

29 en 30 aug
2 nachten
23.00 - 05.30 uur

X

X

Spoorwerkzaamheden met stopmachine.

Geluid van werktrein
die stenen onder spoor
opschudt.

In een treinvrije periode.

5 en 6 sept
2 nachten
23.00 - 05.30 uur

X

X

Spoorwerkzaamheden met stopmachine.

Geluid van werktrein
die stenen onder spoor
opschudt.

In een treinvrije periode.

X

Reservenacht voor bovenleidingwerkzaamheden.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Extra nacht gereserveerd voor
werkzaamheden. Bij uitkomen
nieuwsbrief nog niet bekend of
nacht nodig is.

10 sept
23.00 - 05.30 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station noordkant
De vernieuwing van Utrecht Centraal vindt dit jaar vooral aan de noordkant van het station plaats. De uitbreiding richting het noorden is deze maand
voltooid, de volledige contouren van het station zijn nu zichtbaar. De aannemer heeft in de zomer hard doorgewerkt aan de staalstructuur en het dak
van het station. De komende maand staat in het teken van afronden van het ‘buurtsporen’project: de verbreding van de perrons tussen de sporen 1-2 en
3-4. Boven het perronpleintje wordt ook nog een gedeelte van de vloer van het toekomstige Stationsplein Oost gebouwd. Op maandag 15 september
is dit project klaar.
Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

18 aug 23.00 15 sept 05.30 uur

X

X

23, 24 en 29 aug

X

X

2 en 3 sept, 2 nachten
23.00 - 5.30 uur

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Werkzaamheden voor Stationsplein Oost bij
spoor 2 en 3: monteren staalconstructie en
leggen vloerplaten, monteren beplating onder
Stationsplein oost, schilderen, aanbrengen van
randelementen.

Geluid van staal op staal
en het aandraaien van
bevestigingsmiddelen.
Geluid van transport en
materiaal.

Geluid van staal op staal
overdag.

Verwijderen oude tegelvloer in stationshal.

Geluid van sloop
tegelvloer.

Werkzaamheden ín de
stationshal, onder dak.

Reservenacht voor bovenleidingwerkzaamheden.

Geluid van machines en
werkzaamheden.

Extra nachten gereserveerd
voor werkzaamheden. Bij
uitkomen nieuwsbrief nog niet
bekend of een of meerdere
nachten nodig zijn.

C: Vernieuwen sporen zuidkant Utrecht Centraal
Er zijn dit keer geen werkzaamheden te melden in de nachten of weekenden aan de zuidkant van het station.

D: Diepriool Moreelsepark, Catharijnesingel
In de laatste week van augustus worden op de Catharijnesingel vanaf de traverse tot aan het Moreelsepark wegwerkzaamheden uitgevoerd. Na deze
werkzaamheden gaat het doorgaande verkeer weer over de Catharijnesingel rijden en niet meer over de Rijnkade. De Rijnkade blijft toegankelijk maar
alleen voor bestemmingsverkeer. Vrijdag 29 augustus is de nieuwe route beschikbaar en zijn de Spoorstraat en de Westerstraat weer bereikbaar vanaf
de Catharijnesingel.
Datum
D
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

25 t/m 29 aug

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden
Op 28 aug wordt ’s avonds en
‘s nachts doorgewerkt tot de
volgende dag.

Wegwerkzaamheden.

E: Hoog Catharijne
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. 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.
Datum
E
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

t/m 1 sept

X

X

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

Timmerwerk

t/m 1 sept

X

X

Sloop en asbestsanering. Niveau 3 en 4.

Sloop en hakwerk.

X

Maandag t/m vrijdag

X

t/m 14 okt

X

Reguliere bouwwerkzaamheden
binnen Hoog Catharijne.

Beperkte geluidsoverlast bij
boren in beton.

X

Sloopwerk en nat zagen in betonvloeren.
Opbouw kraan Westerstraat . Hijs- en
transportwerk Westerstraat.

Storende geluidsoverlast
mogelijk.

Bijzonderheden
Geluidsoverlast wordt zoveel
mogelijk gebundeld van 07.00
tot 09.45 uur. Alleen nietoverlast gevend werk in de
avond en/of op zaterdag. Afvoer
sloopafval in de avonduren ivm
beschikbaarheid liften.
Regulier van 07.00-16.30 uur.
Sloopwerk (hakken) tussen 07.30
– 0.30 uur en 19.00 – 21.00
uur. Montage staalconstructie in
openbaar gebied tussen 18.00 –
10.30 uur.

F: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
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 bijhorende inritten.
Datum
F
		

Weekendwerk

t/m 19 sept

X

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
X

X

1 t/m 5 sept

X

22 t/m 26 sept

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Maken funderingspalen en opvullen met beton.

Tot max. 19.00 uur trillen;
tot max. 23.00 uur geluid
van kraan/machines.

Alleen bij uitzondering op
zaterdagen tussen 08.00 en
17.00 uur.

Storten onderwaterbeton.

Beperkt geluidsoverlast
van pompen en
betonmixers.

In deze week wordt één nacht
gewerkt.

Storten vloer.

Geluidsoverlast
van pompen en
vlindermachines.

In deze week wordt één avond
gewerkt.

G: Smakkelaarsveld
Het riool vanuit de Catharijnesingel wordt doorgetrokken over het Smakkelaarsveld richting Leidseveertunnel. Het werkterrein overlapt een deel van de
beheerde fietsenstalling. Daar worden van tevoren een aantal fietsenrekken verwijderd en vier bomen gekapt.
Datum
G
		

8 sept t/m 24 okt

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Aanleg riool.

Te verwachten
overlast

Beperkt.

Bijzonderheden
Er hoeven geen damwanden
aangebracht te worden,
waardoor de geluidsoverlast
beperkt blijft.
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H: Stationsplein Oost
De bouw van Stationsplein Oost gaat in 6 stappen. In 2018 moet het hele plein en de fietsenstalling eronder klaar zijn. Tot zomer 2016 wordt gewerkt aan
stap 1: het eerste deel van het plein en de fietsenstalling eronder met plek voor 6.000 fietsen. Wanneer de bouw klaar is gaat dit eerste deel open. Het
dak van de fietsenstalling wordt het nieuwe Stationsplein. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op en rond Stationsplein Oost, aannemer
BAM verstuurt wekelijks een nieuwsbrief. Aanmelden kan via: info@bam.spo.nl
Datum
H
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Aanvoer heistelling.

Zeer beperkt, vanwege
gekozen werkwijze:
schroeven.

Trillen van damwanden ter plaatse van de
busbaan.

Geluidsoverlast.

28 aug t/m 1 sept

Sloopwerkzaamheden middentunnel.

Minimale geluidsoverlast.

t/m 3 sept

Sloopwerk funderingsresten en obstakels
ondergrond.

Geluidsoverlast door
hakwerk.

t/m 5 sept

Opbouwen bouwketen.

Minimaal.

25 aug t/m 17 okt

Aanbrengen funderingspalen.

Minimale overlast, de palen
worden op diepte geboord.

t/m 12 sept

Aanbrengen damwanden.

Minimaal, damwanden
worden drukkend
aangebracht.

t/m 24 okt

Ontgraven bouwput.

Minimale geluidsoverlast.

25 aug

X

31 aug

Bijzonderheden
Transport kan mogelijk ‘s nachts
plaatsvinden, waarbij er geen
activiteiten op de bouwplaats
zijn voor 07.00 uur

Indien damwanden drukkend
niet op diepte komen wordt er
getrild.

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

