D

E
F
A

G

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. Smakkelaarsveld
G. Stationsplein Oost

19 mei 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 18 mei tot half juni, 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, via het meldpunt op www.cu2030.nl/meldpunt 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).
Voor dringende meldingen buiten onze openingstijden komt u via het gemeentelijke keuzemenu
op tel. 030 – 286 000 altijd persoonlijk in contact met iemand. Betreft het specifiek overlast vanuit
Hoog Catharijne? Dan kunt u ook direct met Trigion beveiliging bellen op 030-2437128, zij kunnen
direct ter plaatse kijken.
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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. Smakkelaarsveld
G. Stationsplein Oost

A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal
De werkzaamheden vinden plaats aan de noordelijke kant van het station, maar ook nabij en onder de stationshal.
Datum
A
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

19 t/m 22 mei
23 t/m 24 mei

X

26 t/m 29 mei
2 t/m 5 juni

van
23.00 05.30
uur

Diverse werkzaamheden aan bovenleiding,
kabels en leidingen en spoorbouw.

Inzet materieel en
werkgeluiden.

Werkweekend: perron- en spoorbouw,
werkzaamheden aan bovenleiding en kabels en
leidingen.

Inzet groot materieel
(werktreinen, kranen,
shovels)

9 t/m 12 juni

13 t/m 15 juni

X

X

X

B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station
Datum
B
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

18 t/m 20 mei

X

Zagen in dak Noordertunnel ter hoogte van
spoor 14-15 ivm aanpassing staalconstructie
bovenleiding.

Inzet materieel en
werkgeluiden.

20 t/m 22 mei

X

Aanbrengen staalconstructie bovenleiding
spoor 14-15.

Inzet materieel en
werkgeluiden.

21 mei 23.00 uur –
22 mei 05.30 uur

X

Plaatsen consoles (ondersteuning voor
draagconstructie).

Inzet materieel en
werkgeluiden

X

Verwijderen fundering (stalen frame) van reeds
verwijderde torenkraan op perron van spoor
14-15.
Montage werkbordessen zuidwestzijde

22 mei 23.00 uur –
25 mei 07.00 uur

X

Installatiewerk aanbrengen over spoorbakken.
29 mei 23.00 uur –
1 juni 07.00 uur

X

1 juni 01.00 uur 06.00 uur t/m
5 juni 01.00 uur 06.00 uur

X

Montage werkbordessen zuidzijde stationshal,
demontage werkbordessen noordzijde
stationshal.

X

Verhuizing bouwketen van aannemer Besix
naar nieuwe locatie grenzend aan busstation
Jaarbeurszijde, bij Rabobank.

5 juni 23.00 uur –
8 juni 07.00 uur

X

X

Installatiewerk aanbrengen over spoorbakken.

12 juni 23.00 uur –
15 juni 07.00 uur

X

X

Montage werkbordessen zuidzijde stationshal,
demontage werkbordessen noordzijde
stationshal.

Beperkte overlast.

Installaties: geen overlast
verwacht.
Werkbordes: beperkte
overlast.

Beperkt,
transportbewegingen.

Installaties: geen overlast
verwacht.
Werkbordes: beperkte
overlast.

Bijzonderheden

Vanaf 20:00u is Noordertunnel
afgesloten en is er een
omleiding ingesteld.

Staal fundering wordt in
stukken gebrand en afgevoerd.
Stalen werkbordessen worden
in delen aangevoerd en
gemonteerd.
Stalen werkbordessen worden
in delen aangevoerd en
gemonteerd.
Demontage gebeurt door
bordes in stukken te branden
en af te voeren.
Exacte tijden in overleg met
busmaatschappij.
Stalen werkbordessen worden
in delen aangevoerd en
gemonteerd.
Demontage gebeurt door
bordes in stukken te branden
en af te voeren.

C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal
De werkzaamheden vinden plaats aan de noordelijke kant van het station, maar ook nabij en onder de stationshal.
Datum
C
		

Weekendwerk

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

19 t/m 22 mei
X

23 t/m 24 mei

X
van
23.00 05.30
uur

26 t/m 29 mei
2 t/m 5 juni

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

Inzet materieel en
werkgeluiden

Werkweekend: perron- en spoorbouw,
werkzaamheden aan bovenleiding en kabels en
leidingen.

Inzet groot materieel
(werktreinen, kranen,
shovels).

9 t/m 12 juni

X

13 t/m 15 juni

X

X

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. De komende periode worden geen werkzaamheden verwacht met overlast in
de avonden, nachten of in het weekend. 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.

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.
De torenkraan blijft ongewijzigd in de avonduren aan het werk voor de bevoorrading en het verplaatsen van materiaal.
Datum
E
		

Weekendwerk

t/m week 24

X

Nachtwerk

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		
X

Te verwachten
overlast

Bijzonderheden

Duikwerkzaamheden in bouwkuip moot 5 zuid.

8 t/m 14 juni

X

Vlinderen van beton dek moot 5 noord.

Tot +/- 01:00uur ’s
nachts, mogelijk beperkt
geluidsoverlast.

Werkzaamheden vinden plaats
binnen de bouwkuip.

15 t/m 21 juni

X

Vlinderen van beton dek moot 4 noord.

Tot +/- 01:00uur ’s
nachts, mogelijk beperkt
geluidsoverlast.

Werkzaamheden vinden plaats
binnen de bouwkuip.

X

1 t/m 7 juni

X

Duikwerkzaamheden in bouwkuip ter hoogte
van aansluiting nieuwe parkeergarage op
parkeergrage Vredenburg.

F: Smakkelaarsveld
Op het Smakkelaarsveld worden kabels & leidingen gelegd op de plaats van de busbaan. Deze moet daarom een stukje worden verlegd. Op de hoek
Mediamarkt wordt de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aangepast.
Datum
F
		

Weekendwerk

28 t/m 29 mei

1 t/m 6 juni

Nachtwerk

X

Avondwerk
Werkzaamheden
tot 23.00 uur		

X

Te verwachten
overlast

Asfalteren verlegde deel van de busbaan.

Geluid.

Verwijderen verhardingen van de vervallen
busbaan.

Geluid.

Bijzonderheden

Asfalteren wordt uitgevoerd
in de nacht van donderdag
28 mei 19.00 uur tot
vrijdagochtend 29 mei 05.00
uur. Indien nodig wordt ook
in de nacht van vrijdag 29 mei
tot zaterdagochtend 30 mei
05.00 uur geasfalteerd.

G: Stationsplein Oost
Er zijn de komende weken geen werkzaamheden die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend overlast veroorzaken. Er wordt verder gewerkt aan de
ruwbouw van de fietsenstalling, de aansluiting met de middentunnel onder de sporen en de bouw van het HOV-viaduct. Er wordt daarbij gebruik gemaakt
van een 91 meter hoge torenkraan. De contouren van de stalling worden steeds beter zichtbaar. BAM SPO geeft wekelijks een eigen nieuwsbrief uit. Wilt
u zich aanmelden, mail naar info@bam-spo.nl.

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

