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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Weekendwerk aan het spoor in de omgeving van Utrecht Centraal
Om de sporen bij en rondom station Utrecht Centraal te vernieuwen, vinden in uw omgeving de komende periode regelmatig
spoorwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn voorbereidingen voor de spoorvernieuwing. De bouwcombinatie
U-CentRaal werkt zowel overdag als ’s nachts en in het weekend. ProRail spant zich in om overlast voor de omgeving zoveel
mogelijk te beperken.
Werkweekend 2 t/m 5 augustus 2013
Van vrijdagavond 2 augustus 23:00 uur tot maandagochtend 5 augustus 05.30 uur wordt er dag en nacht aan het spoor gewerkt in
de omgeving van Utrecht Centraal.
Werkzaamheden tussen Utrecht Centraal en station Utrecht Vaartsche Rijn
• Ter hoogte van de Adema van Scheltemabaan worden bovenleidingwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het weghalen
van oude bovenleidingsportalen en plaatsen van nieuwe portalen.
• Op het emplacement worden spoorwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het weghalen van sporen.
• Via het spoor worden materialen, zoals ballast, aangevoerd.
Gevolgen voor het treinverkeer
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl of bel naar
OV-reisinformatie, 0900-9292 (e 0,70 per minuut), voor een reisadvies op maat.
Werkzaamheden komende periode
Om de vernieuwing van de sporen te realiseren, wordt er de komende maanden in het gebied tussen Utrecht Centraal en
het Waterlinieviaduct vaker in de nacht en in het weekend gewerkt. Het gaat om ongeveer twee tot drie nachten per week
(dit is exclusief de werkweekenden). Het is helaas niet altijd van tevoren niet aan te geven wanneer er waar wordt gewerkt.
Meer informatie
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Mocht u na het lezen van deze brief of tijdens
de werkzaamheden vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u overdag contact opnemen met het Infocentrum,
de adresgegevens staan hieronder. ’s Nachts kunt u bellen met het nummer 030 286 0000.
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