
In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor 
de periode 13 juli tot half augustus, in het bijzonder het weekend-, 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 http://www.cu2030.nl/meldpunt of telefoon 030 286 9650. U 
bent welkom in het Infocentrum van het Stationsgebied, in de hal van het stadskantoor. Het adres 
is Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen op het Jaarbeursplein). 

Voor dringende meldingen buiten onze openingstijden komt u via het gemeentelijke keuzemenu 
op telefoon 030 286 0000 altijd persoonlijk in contact met iemand. Betreft het specifiek overlast 
vanuit Hoog Catharijne? Dan kunt u ook direct met Trigion beveiliging bellen op 030 243 7128, zij 
kunnen direct ter plaatse kijken.

CU op straat 
     Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

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. Moreelsebrug

13 juli 2015
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A & C: Vernieuwing sporen noord- en zuidkant Utrecht Centraal
De werkzaamheden vinden plaats aan de noordelijke en zuidelijke kant van het station, maar ook nabij en onder de stationshal.

           Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
A & C  

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. Moreelsebrug

13 t/m 14 juli

13 juli t/m 15 aug

14 t/m 17 juli

17 t/m 20 juli

20 t/m 22 juli

22 t/m 24 juli

24 t/m 26 juli

25 t/m 27 juli

27 t/m 28 juli

28 t/m 29 juli

29 juli t/m 1 aug

1 t/m 2 aug

2 t/m 7 aug

X

X

X

X

Omgeving spoor 14, 15, 18.

De meeste werkzaamheden 
zijn overdag gepland, maar 
uitloop naar de avond en de 
nacht is mogelijk.

Locatie met name aan zijde 
Jaarbeurs, noord- en zuidkant 
van station.

Locatie met name aan zijde 
Jaarbeurs, noordkant van 
station.

Locatie met name aan zijde 
Jaarbeurs, noord- en zuidkant 
van station.

Locatie met name aan zijde 
Jaarbeurs, noordkant van 
station.

Locatie met name aan zijde 
centrum, zuidkant van station.

Locatie met name aan zijde 
Jaarbeurs, noordkant van 
station.

Locatie bij station, rondom 
spoor 12, 13 en 14 

29 - 31 juli:  Locatie Jaarbeurs-
zijde en aan centrumzijde 
zuidkant; 31 juli - 1 aug:  
Locatie bij station, rondom 
spoor 12, 13 en 14

Locatie: Jaarbeurszijde spoor 
20.

Locatie station.

X

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en 
leidingen en spoorbouw

Werkzaamheden spoor 15, 18 en 19 en 
aangrenzend deel van het perron. 

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en 
leidingen en spoorbouw.

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en 
leidingen en  spoorbouw. Ontgraven ballast 
(stenen) en inzet stopmachine (brengt spoor op 
juiste hoogte).

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en 
leidingen en spoorbouw.

Inzet materieel en 
werkgeluiden.

van
23.00 - 
05.30
uur
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E D

C
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B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station

D: Hoog Catharijne
Begin augustus starten de werkzaamheden voor de nieuwe entree aan het Vredenburgplein. Hiervoor wordt een nieuwe route van en naar de binnenstad 
ingesteld, die ingaat op 3 augustus. Vanaf half augustus vindt er in een aantal parkeergarages regulier onderhoud plaats. Deze werkzaamheden worden 
in het overzicht van de volgende nieuwsbrief opgenomen. 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 Klépierre voor dit project kunt u vinden 
in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mail naar  info@bam-nhc.nl.

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
D

13 t/m 31 juli

8 t/m 17 juli

X Boren van palen in expeditiekelder Rijnkade.

Vervanging dakbedekking tussen Pax Christi en 
kantoor Janssoenborch.

Mogelijk geluid van 
stationair draaiende 
machine.

Mogelijk enige geluid-
hinder door vastschroeven 
isolatieplaten.

Doorlopend (dag en nacht) 
van ma t/m vrij, met uitloop 
mogelijk op zaterdag.

Uitvoering op werkdagen 
tijdens normale werktijden.

X X

5 t/m 6 aug

10 t/m 12 aug

14 t/m 17 aug

14 t/m 17 aug

X

Locatie centrumzijde, zuidkant.

Locatie Jaarbeurszijde, 
noordkant. En station, rondom 
spoor 12, 13 en 14.

Locaties:  Jaarbeurszijde, 
noordkant; centrumzijde 
zuidkant;  station, rondom 
spoor 12, 13 en 14.

Locatie: station.

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels en 
leidingen en spoorbouw.

Werkzaamheden aan bovenleiding, kabels 
en leidingen, perronbouw en spoorbouw. 
Vernieuwen spoor 13 en 14 en deel perron 6, 
saneren spoor 13.

Inzet materieel en 
werkgeluiden.

Inzet materieel 
en werkgeluiden, 
voornamelijk overdag.

van
23.00 - 
05.30
uur

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
B

1 t/m 9 aug

1 t/m 30 aug

X 

X 

Verwijderen tijdelijke looproute (bordes) tussen 
stationshal en Jaarbeursplein.

Verwijderen tijdelijke looproute (bordes) tussen 
stationshal en Hoog Catharijne.

Geluid van het hijsen met 
kraan en afbreken van 
de onderdelen van het 
bordes, waaronder de 
steigers.

 Afbreken in kleinere delen 
van het bordes en uitslaan van 
pennen gebeurt waar mogelijk 
overdag.

X

X

E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord
De min-4 laag is klaar voor betonstort en verdere afwerking. Daarnaast start de aannemer in augustus al met het ontgraven van de min-5 laag, dit is de 
laatste verdieping. 

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
E

14 t/m 15 juli

3 t/m 5 aug

vanaf 17 aug

Betonstort en vlinderen op min-4 vloer.

Betonstort en vlinderen op min-4 vloer.

Ontgraven min-5 vloer

Geluid van motoren en 
ventilatoren.

Geluid van motoren en 
ventilatoren.

Geluid van kraan en 
shovel.

 

 

 

 X

 X

 X

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

           Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
A & C  



cu2030.nl

Adres  Stadskantoor, 

 Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

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

Infocentrum
volg ons op 

F: Stationsplein Oost
Aan beide zijden van de tijdelijke busbaan werkt BAM SPO verder aan de bouw van de fietsenstalling en de HOV-baan. Van de fietsenstalling worden 
langzaam maar zeker de contouren zichtbaar. De dakplaten die komende weken worden aangebracht maken duidelijk hoe hoog de stalling wordt. Op 
het dak wordt straks het Stationsplein aangelegd. 
Komende periode wordt tijdens de bouw van de fietsenstalling en het HOV-viaduct grondwater opgepompt. Zodra het opgepompte grondwater in 
contact komt met zuurstof in de buitenlucht kan er een onaangename geur ontstaan. Dit is een natuurlijk proces, de lucht is niet schadelijk voor de 
gezondheid.    

In de zomervakantie gaat de bouw van het Stationsplein gewoon door, maar wel met veel minder mensen. Meer info zie de nieuwsbrief van BAM SPO. 
U kunt zich aanmelden via info@bam-spo.nl. Ook als u ideeën heeft of vragen betreffende de nieuwsbrief kunt u ons via info@bam-spo.nl bereiken.

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
F

Fietsenkelder

HOV-baan

t/m sept 2015

13 juli t/m 9 aug

20 t/m 31 juli

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

Boren van palen onder de nog te realiseren 
HOV-baan tussen stalling en sporen in.

Aanbrengen damwanden tbv aansluiting op de 
noorderstalling.

Beperkte geluidsoverlast 
door de betonpomp.

Beperkte overlast door 
trillingsvrij en geluidsarm 
aanbrengen palen.

Beperkte overlast door 
aanbrengen damwanden.

De specifieke dagen waarop 
de betonstort plaatsvindt staan 
in de wekelijkse nieuwsbrief 
van BAM SPO.

Damwanden worden al 
“drukkend” aangebracht om 
geluid- en trilinghinder te 
beperken.

G: Moreelsebrug
De werkzaamheden voor de nieuwe loop- en fietsbrug tussen Croeselaan en Moreelsepark zijn gestart. Voorlopig vinden de meeste werkzaamheden aan 
de westkant plaats, de kant van de Croeselaan. Werkzaamheden in en op de perrons kunnen alleen plaatsvinden op tijden dat er geen treinen rijden.

 Datum Weekend- Nacht- Avondwerk Werkzaamheden Te verwachten  Bijzonderheden
  werk werk tot 23.00 uur  overlast
G

17 juli 23.00 uur t/m 
19 juli 19.00 uur.
Reservedatum:
8 aug 01.00 uur t/m
10 aug 05.00 uur.

X

Werkzaamheden bij perron 4: Materieel en 
materiaal van wagons op perron of andere 
wagons overbrengen met inzet van hijskraan;         
verwijderen tegels; aanbrengen paalfundering; 
dichtstraten perron.

Geluidsoverlast door 
draaien en rijden met 
de stelling op perron 
en het aanbrengen van 
boorpalen.

Voor eventuele uitloop van 
de werkzaamheden is er een 
reserve weekend op za 8 aug 
01.00 uur t/m ma 10 aug 
05.00 uur.

X X


