CU op straat

25 oktober 2011

Werkzaamheden taxiplateau
Het taxiplateau wordt ingericht als expeditieruimte voor de winkels in de stationshal. Laden en lossen gaat
plaatsvinden vanaf de plek van de op- en afrit. In mei van dit jaar is daarom de afrit verwijderd. Vanaf 26 oktober
starten de voorbereidingen voor de sloop van de oprit. De daadwerkelijke sloop gebeurt in de periode van
30 oktober t/m 17 november 2011.  

Op woensdag 26 oktober start de aannemer met het verwijderen van de niet-constructieve onderdelen van het taxiplateau, zoals de
asfaltlaag. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.
Nachtwerkzaamheden
De oprit ligt naast het tramspoor. Vanwege de veiligheid kan er alleen gewerkt worden als bus en tram niet rijden. De sloop wordt
daarom in drie weken tijd in een periode van vijf aaneengesloten nachten uitgevoerd. In totaal zijn er vijftien nachten nodig om alle
werkzaamheden uit te voeren.
De werkzaamheden vinden plaats in de volgende periodes:
• Zondag 30 oktober 2011 t/m donderdag 3 november 2011
• Zondag 6 november 2011 t/m donderdag 10 november 2011
• Zondag 13 november 2011 t/m donderdag 17 november 2011
De werkzaamheden starten om 01.00 uur en eindigen in de nacht van woensdag op donderdag om 05.30 uur. Op zondagochtend zal
de aannemer doorwerken tot 07.15 uur. Eventuele voorbereidende werkzaamheden binnen het bouwterrein kunnen eerder in de nacht
plaatsvinden of worden overdag uitgevoerd.
Werkwijze
De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de sloop van de afrit eerder dit jaar. Het geluidsniveau wordt zo laag mogelijk gehouden.
Echter, sommige sloopwerkzaamheden geven enige geluidoverlast, zoals het doorzagen van het vloerveld. Dit gebeurt in de eerste
periode van de sloop. Vervolgens wordt – voor het slopen van het beton – met een betonschaar gewerkt. Voor deze techniek is gekozen,
om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Het werk dat het meeste geluidsoverlast oplevert en binnen het bouwterrein kan
plaatsvinden, zoals het verkleinen van de gesloopte kolommen, wordt zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.
Verkeer
Omdat er deze keer aan de zijde van Busstation Noord gewerkt wordt, is er geen hinder voor fietsers en auto’s. Op Busstation Noord
blijft altijd een deel van de busbaan beschikbaar voor nachtbussen, taxi’s en hulpdiensten.
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Wat gebeurt er nog meer
Op het taxiplateau wordt in de komende periode de looproute van en naar het station opgeknapt. De luifel boven de in- en uitgang van
het taxiplateau is weggehaald. Hier wordt de komende weken het nieuwe tijdelijke kantoor voor het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD) gebouwd. In februari 2011 verhuist het KLPD van de stationshal naar dit nieuwe onderkomen.
Aan de Jaarbeurszijde
Bij de gevel van het station aan de Jaarbeurszijde (nabij de Burger King) werkt de aannemer aan het perron en de stationshal. Een deel
van de gevel aan de Jaarbeurszijde wordt verwijderd en een tijdelijke gevel geplaatst. Dit is noodzakelijk om aan de slag te kunnen met
het nieuwe deel van de stationshal aan de Jaarbeurszijde.  Aan de zuidkant naar spoor 18/19 gaat in december een extra trap open.
Ook op de andere perrons worden vervolgens werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt begin 2012 gewerkt aan een nieuwe trap naar
spoor 14/15.
Meer informatie
De werkzaamheden vinden plaats vanwege de verbouwing van Utrecht Centraal tot een moderne OV-terminal. Kijk voor meer
informatie over de projecten en actuele ontwikkelingen van de werkzaamheden op www.cu2030.nl. Ook kunt u ons volgen via
twitter.com/cu2030.
Voor vragen en / of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Infocentrum.
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