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Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Hoog Catharijne
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E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
F. Stationsplein Oost
G. Catharijnesingel midden

20 april 2015

CU op straat
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
In deze nieuwsbrief geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied
voor de periode 20 april tot half mei, in het bijzonder het avond- en nachtwerk. We proberen
de informatie 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 via stationsgebied@utrecht.nl, of telefoon 030 285 9650.
U bent welkom in het Infocentrum in de hal van het stadskantoor, Stadsplateau 1 (bovenaan de
trappen op het Jaarbeursplein).
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Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Hoog Catharijne

E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
F. Stationsplein Oost
G. Catharijnesingel midden

A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
Datum
A
		

Weekendwerk

2 t/m 3 mei

8 t/m 11 mei

X

14 t/m 15 mei

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

van
23.00 05.30
uur

Diverse werkzaamheden aan bovenleiding,
kabels en leidingen en spoorbouw.

Inzet materieel,
oa. stopmachine.
Werkgeluiden.

Locatie: werkzaamheden bij
sporen 4 t/m 8 ter hoogte van
station.

X

Werkweekend: perronbouw, bovenleiding,
kabels en leidingen en seinwezen
werkzaamheden.

inzet groot materieel
(werktrein, kranen,
shovel).

Locatie: centrumzijde van het
station, noordkant en zuidkant.

van
23.00 05.30
uur

Diverse werkzaamheden o.a. bovenleiding,
kabels en leidingen en spoorbouw.

Inzet materieel en
werkgeluiden.

Locatie: werkzaamheden bij
sporen aan centrumzijde van
het station, sporen 4, 5, 7 en 8.

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station
Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

8 mei 23.00 uur –
11 mei 07.00 uur

X

X

Installatiewerk aanbrengen over sporen (van
spoor 3-4 naar spoor 5-7 en van spoor 5-7 naar
spoor 8-9). Demontage werkbordes.

Installaties: geen overlast
verwacht.
Werkbordes: beperkte
overlast.

Staal werkbordes wordt in
stukken gebrand en afgevoerd.

22 mei 23.00 uur –
25 mei 07.00 uur

X

X

Verwijderen fundering (stalen frame) van reeds
verwijderde kraan op perron 6, (spoor 14-15).

Beperkte overlast.

Staal fundering wordt in
stukken gebrand en afgevoerd.

Openbreken muur in Noordertunnel ter hoogte
van spoor 14-15 ivm aanpassing constructie
bovenleiding.

Beperkte overlast.

Exacte moment van de
werkzaamheden is nu nog niet
bekend.

Periode van week 20
(11-17 mei) t/m week
22 (25 mei – 31 mei)

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal
Datum
C
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

21 t/m 23 apr

Locatie: sporen aan
Jaarbeurszijde station (spoor
18-21) en richting zuiden.

28 t/m 30 apr

5 t/m 8 mei

11 t/m 13 mei
19 t/m 20 mei

Bijzonderheden

van
23.00 05.30
uur

Diverse werkzaamheden o.a. bovenleiding,
kabels en leidingen en spoorbouw.

Inzet materieel en
werkgeluiden

Locatie: sporen aan
Jaarbeurszijde station, spoor
18 en 19.
Locatie: sporen aan
Jaarbeurszijde station (spoor
18-21) en richting zuiden.

D: Hoog Catharijne
In het gebied Radboudkwartier werkt Corio aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne. Er wordt gewerkt van 7.00 tot 19.00 uur, waarbij de ernstige
geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt tussen 7.30 en 10.30 uur. Wilt u een melding doen over geluidsoverlast, dan kunt u bellen met Trigion. Zij
zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 030 – 24 37 128. Uitgebreidere informatie over de werkzaamheden van Corio voor dit project kunt u
vinden in de wekelijkse nieuwsbrief van BAM NHC. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@bam-nhc.nl.
Datum
D
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

13 t/m 24 apr

Zaag- en hakwerk laag 02 Radboud overdag,
zwaar materieel tussen 07.30-10.30 uur.

Geluidsoverlast.

20 t/m 24 apr

Hakwerk P3 overdag, zwaar materieel tussen
07.30-10.30 uur.

Geluidsoverlast.

27 apr t/m 1 mei

Geplaatste steiger wordt verwijderd, hijsen over
de Catharijnesingel.

Oponthoud verkeer, 2 x 2
minuten.

27 apr t/m 1 mei

Boren in beton om ankers P3 aan te brengen,
zwaar materieel tussen 07.30-10.30 uur.

Geluidsoverlast.

4 t/m 15 mei

Boren in beton voor dilatatie profiel P3, zwaar
materieel tussen 07.30-10.30 uur.

Geluidsoverlast.

30 apr t/m 10 mei

Sloopwerk laag 01, zwaar materieel tussen
07.30-10.30 uur.

Geluidsoverlast.

30 apr t/m 10 mei

Zaagwerk staalplaat en betonvloer laag 02
Singelborch passage.

Geluidsoverlast.

Inhijsen roltrap in nieuwe winkel Radboud.

Geluidsoverlast.

X

11 t/m 12 mei

Bijzonderheden
Steiger op trottoir
Catharijnesingel.

In deze week wordt 1 avond
gewerkt, datum op dit moment
nog niet bekend. Inzet
verkeersregelaars.

Uitvoer door Thyssen-Krupp.

E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
In onderstaand overzicht staan alleen de werkzaamheden aan de parkeergarage Vredenburg en aan de inritten die geluidsoverlast geven.
Daarnaast blijft de torenkraan in de avonduren aan het werk voor de bevoorrading en het verplaatsen van materiaal.
Wilt u uitgebreidere informatie over de werkzaamheden van Corio voor dit project, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via info@bam-nhc.nl
Wilt u een melding doen over geluidsoverlast, dan kunt u dag en nacht bellen met Trigion, telefoonnummer 030 – 24 37 128.
Datum
E
		

Weekendwerk

16 mrt t/m 4 apr

Zaterdagen
van
8-16 uur

Nachtwerk

1 mei

t/m 9 mei

Zaterdagen
van
8-16 uur

t/m 9 mei

Zaterdagen
van
8-16 uur

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Sloopwerk
tot 19 uur,
afvoer puin
tot 23 uur.

Herinrichting bestaande parkeergarage.
Sloopwerk en afvoer puin van wanden en
vloeren van de bestaande parkeergarage onder
Vredenburgplein.

Verhoogd bouwgeluid.

Werkzaamheden met hoge
inzet en lange dagen om duur
van deze werkzaamheden te
beperken.

07.00 20.00 uur.

Betonstort.

Werkverkeer (mixers).

Grote betonstort, deze kan
uitlopen.

Realisatie vloeren (vlechten, maken bekistingen,
afvoeren zand/puin).

X

Ontgraven bouwkuip ingang zuid.

F: Smakkelaarsveld
BAM SPO is de komende periode bezig met het realiseren de ruwbouw van de fietsenstalling. Om van alles op zijn plek te hijsen wordt er sinds 12
januari gebruik gemaakt van een 91 meter hoge torenkraan. Voor de nieuw te realiseren aansluiting met de middentunnel onder de sporen door worden
er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ook in de fietskelder wordt er hard doorgewerkt. De eerste delen van de begane grondvloer zitten er al in. De
contouren van de stalling worden langzaam maar zeker zichtbaar. BAM SPO geeft wekelijks een eigen nieuwsbrief uit. Wilt u zich aanmelden, mail naar
info@bam-spo.nl.
Datum
F
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Fietsenkelder
Nee, zo ja,
dan wordt
dit vermeld
in de
nieuwsbrief
van BAM
SPO

Vervolg betonwerkzaamheden vloeren. Er wordt
gewerkt aan het in delen aanbrengen van de
keldervloer en de begane grondvloer. Hierbij
wordt een betonpomp ingezet .

Beperkte geluidsoverlast
door de betonpomp.

27 apr t/m 9 mei

Aanbrengen van HEK palen voor het realiseren
van het middelste steunpunt van de HOV-baan.
Deze werkzaamheden vinden plaats na het
verwijderen van de bestaande obstakels in de
ondergrond.

Beperkte overlast door
eenmalige aan- en
afvoer groot materieel
via busbaan. Beperkt
door trillingsarme
aanbrengmethode.

4 t/m 9 mei

Aanbrengen van de injectieslangen in de
ondergrond om later een injectiemiddel in de
ondergrond te injecteren tpv steunpunt 6 van de
HOV-baan.

Beperkte overlast
door intrillen van
injectieslangen.

Tot circa sept/okt.

HOV-baan

De specifieke dagen waarop
de betonstort plaatsvindt staat
in de wekelijkse nieuwsbrief
van BAM SPO.
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Legenda:
A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D. Hoog Catharijne

E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
F. Stationsplein Oost
G. Catharijnesingel midden

G: Catharijnesingel midden
Datum
G
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

15 t/m 16 apr

16 apr t/m 5 juni

Mogelijk

Te verwachten
overlast

Instellen om en om regeling Catharijnesingel ter
hoogte van traverse HC. Afsluiting Westerstraat.

Zagen asfalt.

Aanleg riolering in Catharijnesingel en
asfaltteringswerkzaamheden tussen Westerstraat
en Stationsstraat.

Machine lawaai, opbreken
asfalt.

Bijzonderheden

Infocentrum
Adres

Stadskantoor,
Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

volg ons op

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.30 uur		
dinsdag en donderdag van 08.00 - 20.00 uur

cu2030.nl

