
In deze CU op straat leest u over de (nachtelijke) werkzaamheden die in december en januari gepland zijn op het station en wat dat 
voor u als bewoner precies betekent. 

Werkzaamheden bij spoor 2, 3 en 4 tussen 6 en 16 december

Vanaf vrijdag 6 december tot maandagochtend 16 december werken we in een aangesloten periode aan de bouw van het nieuwe 
spoor 2, breken we spoor 3 af en voeren we werkzaamheden uit bij de Van Sijpesteijntunnel. Het werk valt uiteen in drie delen:  
twee weekenden en de tussenliggende week. Helaas kunnen we niet alle werkzaamheden overdag uitvoeren vanwege de veiligheid 
van reizigers en bouwers. Een aantal werkzaamheden wordt daarom ’s nachts gedaan omdat er dan geen treinverkeer is. We hebben 
de werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd om langdurige hinder te voorkomen en de werkzaamheden met geluidshinder  
zijn zoveel mogelijk overdag gepland. 

Vrijdag 6 – maandag 9 december (overdag en ’s nachts)
• Vanafvrijdagavondtotzaterdagmiddagbrandenwedespoorstavenvanspoor3doorenverwijderenwedebovenleidingvan 
 spoor 3. 
• Vanafzaterdagmiddagtotenmetzondagverwijderenwehetgrindvanspoor3.
• Indenachtvanzaterdagopzondagenzondagoverdagwerkenweaandebovenleidingvanhetnieuwespoor2. 
 Verder verwijderen we deze nacht de oude rand van het perron langs spoor 2.

Maandag 9 – vrijdag 13 december (overdag)
Overdag voeren we sloopwerkzaamheden uit en verwijderen we onder andere de perronkap langs het oude spoor 3. Daarnaast 
voeren we overdag diverse werkzaamheden uit om het perron langs spoor 3 af te breken en maken we het perron langs spoor 2 
verder af. Ook werken we aan kabels en leidingen en starten we met de voorbereiding voor het verwijderen van de balken in de  
Van Sijpesteijntunnel (zie ook hierna). 

Maandag 9 – vrijdag 13 december (‘s nachts)
• Weverwijderenhetresterendedeelvandeperronkaplangsspoor4.Hetgaatomkorteperiodes,indenachtenvan9op 
 10decembertussen01.30en04.00uur;10op11decembertussen02.15en04.00uur;11op12decembertussen01.30en 
 04.00uuren12op13decembertussen01.30en04.30uur.Heteersteenhetlaatstehalfuurvaniederenachtelijkeperiode 
 wordt gebruik voor de voorbereiding van het werk. Het afval wordt in een container gelegd. We hebben de aannemer opdracht  
 gegeven om het afval zacht neer te leggen in de container. 
• Daarnaastrijdenerindenachtenvanmaandagtotenmetvrijdagafentoevrachtwagensenkranenommaterialenaanenaf 
 te voeren voor de werkzaamheden bij de perrons.

Vrijdag 13 – maandag 16 december (overdag en ’s nachts)
• WeverwijderenditweekendindeVanSijpesteijntunneldriebetonnenbalken.DeVanSijpesteijntunnelisvoorverkeerafgesloten 
 tussen zaterdagochtend en zondagochtend.
• Devoorbereidingvoorhetverwijderenvandebalkenvindenplaatsindenachtvanvrijdagopzaterdag,zaterdagen 
 zaterdagavond, maar zoveel mogelijk zaterdag overdag. 
• Indenachtvanzaterdagopzondagwordendedriebalkenmeteenkraanuitgehesen.
• Debetonnenlandhoofdentussendedriebalkenwordenookgesloopt,ditgebeurtzondag15enmaandag16decemberoverdag, 
 vanaf7.00uurtotca.15.00uur.
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Vervolgin2014
Het nieuwe spoor 2 en het bijbehorende perron zijn klaar op maandag 16 december. Direct aansluitend gaan wij verder met de 
verbredingvanhetvolgendeperron(tussenspoor3en4)endebouwvaneennieuwspoor3.Dezewerkzaamhedenvindenplaats
totseptember2014endanisditgedeeltevandeverbouwingvanhetstationklaar.Dewerkzaamhedenzijnvoornamelijkoverdag.
Inhetweekendvan25en26januari2014zijnwelnachtelijkewerkzaamhedengepland.Meerinformatieoverdezewerkzaamheden
ontvangt u eind januari in een nieuwe brief. 
 
Werkzaamheden voor vernieuwing stationshal Utrecht Centraal

De meest werkzaamheden die hieronder staan beschreven, vinden overdag plaats tussen 7.00 en 18.00 uur. 

Donderdag5–dinsdag10december2013(overdag)
Het verwijderen van de oude tegels en een cementlaag in de stationshal (ter hoogte van het voormalige taxiplat) heeft bij u veel 
geluidoverlastveroorzaakt.Op15novemberzijndiewerkzaamhedendaaromstilgelegdenhebbenwemetdeaannemergekeken
naar een aanpassing van de werkmethode en geluidbeperkende maatregelen. De andere sloopmethoden zijn inmiddels getest,  
het geluidniveau blijft onder de norm. Bovendien hebben we de werkzaamheden kunnen verplaatsen naar de dag. Dat geeft ons  
hetvertrouwendathetwerkkanwordenhervat.Naarverwachtingstarthetwerkop5december,enishetop10decembergereed.
De werktijden zijn van 07.00 tot 18.00 uur. 

Ophetperronvanspoor5/7wordteendeelvandefunderingsbalkenvandeoudestationshalgesloopt.Ditgebeurtmeteen
geluidarme zaagtechniek. De uitgezaagde delen worden met een kraan weggehesen. De werktijden zijn op 7 en 8 december van  
7.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag14–zondag15december2013(overdag)
Ophetperronvanspoor14en15bouwenweeengrotetorenkraandienodigisvoorbouwstap3(aandejaarbeurskant). 
Defunderingvoordetorenkraanisaleerdergemaakt.Opzaterdag14enzondag15decemberwordtdekraanafgebouwd 
met behulp van een mobiele kraan die op het werkterrein aan de jaarbeurskant staat. De werktijden zijn van 7.00 tot 18.00 uur.  
De kraan wordt in delen opgebouwd, waarbij de verbindingselementen worden vastgeslagen. 

De nieuwe stationshal wordt flink groter dan de oude stationshal. De balken waarop de huidige vloer van de stationshal rust moeten 
daaromlangerworden.Debekistingvoordenieuwebalkbijspoor11/12isgereed,opzaterdag14decemberwordtbetongestort
tussen 7.00 en 18.00 uur. Er kan hinder ontstaan door het trillen van het beton tijdens de betonstort. Het trillen is nodig om de lucht 
uit het beton te halen. Het beton wordt met betonwagens aangevoerd. Met de leveranciers is afgesproken dat het startsignaal voor  
de betonstort via portofoon wordt doorgegeven, dit wordt niet langer met een piepsignaal gedaan. 

Zondag15–dinsdag17december2013(’snachts)
Vanzondag15opmaandagnacht16decemberenvanmaandag16opdinsdagnacht17decemberwordttussen00.00en05.00uur
eenoudebetonnenbalkbijspoor4weggehaald.Ditgebeurtvanwegedeveiligheidindenachtalsergeentreinenrijden. 
Het weghalen gebeurt met een geluidarme zaagtechniek, de uitgezaagde delen worden met een kraan weggehesen. De locatie  
van de balk is volledig overdekt door het dak van de oude stationshal. 

Maandag23december2013–zaterdag4januari2014
Geen werkzaamheden, zowel overdag als ’s nachts. 



Zaterdag4–zondag5januari2014(overdag)
Vanwegedeuitbreidingvandestationshalwordenbovenspoor18/19betonnenbalkengeplaatst.Debalkenwordenvanafde
Jaarsbeurszijde aangevoerd en met een kraan ingehesen en vervolgens aan elkaar bevestigd. De werkzaamheden zijn overdag 
gepland, op zaterdag en zondag. Bij vertraging wordt er echter wel doorgewerkt in de avond of nacht. 

Zaterdag11-zondag12januari2014(metnameoverdag)
Inhetweekendvan11en12januariwordteennieuwestalentrapgeplaatstengemonteerdbijspoor18/19.Dewerktijdenzijn 
van 7.00 tot 18.00 uur. Het hijsen zal geen geluidoverlast met zich meebrengen. Geluidhinder kan mogelijk ontstaan bij het aansluiten  
van de trap op de bestaande constructie. 

In ditzelfde weekend wordt de oude roltrapbak bij spoor 8 en 9 gesloopt. De werkzaamheden die geluidhinder kunnen veroorzaken 
(hakken), worden overdag uitgevoerd.

Werkzaamheden aan en langs het spoor – zuidkant Utrecht Centraal

Vrijdag 6 – maandag 9 december 2013 (overdag en ’s nachts)
Deaannemerwerktvanvrijdagavond6december23.00totmaandagochtend9december05.30uuraandezuidkantvan 
het station aan het spoor en de bovenleiding. 

Daarnaast verwijdert de aannemer dit weekend damwanden bij het gebouw het dichtst bij Utrecht Centraal. Hier zijn eind oktober 
damwanden aangebracht zodat de aannemer grondverbetering kon uitvoeren. Het verwijderen van de damwanden gebeurt op 
zaterdag 7 en zondag 8 december tussen 07.00 en 23.00 uur. 

Vrijdag 13 – maandag 16 december 2013 (overdag en ’s nachts)
Aandezuidkantvanhetstationwerktdeaannemervanvrijdagavond23.00totmaandagochtend05.30uuraanhetspooren 
de bovenleiding. 

Opzaterdag14enzondag15decembertussen07.00en23.00uurtriltdeaannemerdelaatstedamwandeninvooreentunneldie
aangelegd wordt. De tunnel ligt onder de sporen, ter hoogte van de Dichterswijk.

Naast de twee bovengenoemde weekenden kan de aannemer nog andere (nacht)werkzaamheden uitvoeren.  
Op www.prorail.nl/ombouwsporenutrechtcentraal vindt u altijd actuele informatie over de werkzaamheden aan en langs het spoor 
aan de zuidkant van Utrecht. 
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