CU op straat

6 april 2012

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Aanleg leiding onder kruispunt Lange Koestraat - Waterpoort
Zaterdag 14 en zaterdag 21 april wordt er op het kruispunt Lange Koestraat - Waterpoort een leiding aangelegd.
De leiding maakt onderdeel uit van de warmte-koude opslag (WKO) van het Muziekpaleis. Een duurzaam systeem dat
energie uit de bodem wint. Hiermee wordt het gebouw in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld.
Gewijzigde verkeerssituatie
De aannemer begint beide zaterdagen om 08.00 uur met het opbreken van het kruispunt en heeft vervolgens de hele dag nodig
om de leiding te leggen. Tijdens het werk zal het kruispunt beperkt bereikbaar zijn. Om de wijk goed bereikbaar te houden zullen
gedurende beide zaterdagen een aantal straten tijdelijk een andere rijrichting krijgen. Houd u hiermee rekening en let goed op de
verkeersborden op straat. Zodra de leiding is gelegd en het kruispunt weer begaanbaar is worden alle tijdelijke verkeersborden weer
weggehaald. Dan geldt ook weer de normale verkeerssituatie.
Warmte-koude opslag
De leiding maakt onderdeel uit van de warmte-koude opslag van het Muziekpaleis. Dit duurzame systeem bestaat uit vier bronnen
met een leiding ertussen. De bronnen halen de energie uit de bodem en de leiding zorgt voor het transport naar het gebouw. De
leiding loopt van het Muziekpaleis via de Korte Koestraat, Waterpoort, Dirck van Zuylenstraat en Waterstraat naar de St. Jacobsstraat.
Het deel van de leiding onder het kruispunt wordt nu al gelegd zodat fietsers die straks via de Lange Koestraat gaan fietsen geen
last van dit werk hebben. De bronnen worden aan het begin en het eind van het leidingtracé geslagen. De exacte locatie van de
bronnen is nu nog niet bekend. Dit geldt ook voor wanneer de bronnen worden geslagen en de rest van het tracé wordt gelegd.
Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.
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