CU op straat

Maart 2016

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nachtafsluiting en overzicht werkzaamheden Catharijnesingel
In de nachten van maandag 14 maart tot en met donderdag 7 april wordt het Bruggebouw over de Catharijnesingel
heen gebouwd. Tijdens het werk wordt de Catharijnesingel afgesloten tussen de Stationsstraat en de Westerstraat
van 22 tot 6 uur. Dit werk wordt gecombineerd met de aanleg van riolering. In deze nieuwsbrief leest u een overzicht van
de werkzaamheden.
Werkzaamheden Bruggebouw
Tussen het Poortgebouw (in aanbouw) en het Radboudkwartier wordt in opdracht van Klépierre gewerkt aan het Bruggebouw. Het
Bruggebouw vormt de verbinding tussen beide delen van Hoog Catharijne. Het Bruggebouw wordt over de Catharijnesingel heen
gebouwd. Hiervoor gebruiken we zware prefab vloerelementen, zodat er zo snel mogelijk een vloer ligt waarop verder gebouwd kan
worden. Deze vloerdelen worden gehesen met behulp van een mobiele kraan op de Catharijnesingel.
Op de foto hiernaast ziet u het werkterrein dat nodig is voor de bouw
van het Bruggebouw, aangegeven met een geel vlak.
Nachtwerk
In verband met de veiligheid (de vloerdelen worden over de openbare
weg gehesen) en de opstelling van de kraan, moet de weg tijdens het
werk worden afgesloten. In verband met de bereikbaarheid van de
binnenstad en het station gebeurt dit in de late avond en nacht.
Aanleg riolering
Aansluitend wordt gewerkt aan de riolering in de Catharijnesingel,
globaal tussen de Stationsstraat en de Westerstraat. Dit gebeurt in
opdracht van gemeente Utrecht. De nieuw aangelegde riolering wordt op
de oude riolering aangesloten. Dit was eerder niet mogelijk zonder het
verkeer te hinderen. Elke nacht wordt de verharding tijdelijk hersteld zodat
het autoverkeer weer over de Catharijnesingel kan rijden. Het openbreken van het asfalt kan geluidsoverlast veroorzaken. Dit gebeurt
zoveel mogelijk aan het begin van de nacht.
Door deze werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden aan het Bruggebouw proberen we de periode van
overlast ter plaatse te beperken.
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Omleiding
In onderstaande afbeelding wordt de nachtafsluiting in beeld gebracht. Auto’s worden omgeleid via de Overste den
Oudenlaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Stationsdwarsstraat, waar op iedere hoek een
verkeersregelaar staat om de weg te wijzen.

Let op: de afsluiting geldt alleen tijdens de werkzaamheden, tussen 22.00 en 06.00 uur.
Planning
De werkzaamheden vinden plaats tussen 22.00 en 06.00 uur op werkdagen (van maandagavond tot zaterdagochtend) in
de periode van 14 maart t/m 7 april.
Globaal ziet de planning van het nachtwerk er als volgt uit:
• 14 t/m 18 maart: Plaatsing van betonbalken, staalconstructie en valbeveiliging.
• 21 t/m 25 maart: Plaatsing van betonbalken, staalconstructie en valbeveiliging. Ook zijn er voorbereidende
werkzaamheden om beton te kunnen storten.
• 29 maart t/m 1 april: Afronding nachtwerkzaamheden en betonstort. De betonstort kan hinder veroorzaken, over het
exacte moment van de stort ontvangt u nadere berichtgeving. In deze week wordt ook aan de riolering gewerkt.
• 4 t/m 7 april: Rioleringswerkzaamheden.
Voorkomen onnodige hinder
Voor alle data geldt dat vrachtverkeer alleen voorwaarts rijdt (om het piepen bij achteruit rijden te voorkomen) en er enkel
noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden. Het afmonteren van de staalconstructie gebeurt overdag.
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Bereikbaarheid ingang woningen
De ingangen van de woningen en parkeerplaatsen van vergunninghouders blijven bereikbaar. Wij verzoeken u de
aanwijzingen van bouwplaatspersoneel en verkeersregelaars op te volgen.
Bereikbaarheid hulpdiensten
Voor incidenten in de directe omgeving wordt een nooddoorgang vrijgehouden. Hierover hebben wij overleg met de
hulpdiensten.
Bereikbaarheid parkeergarages
Tijdens de nachtwerkzaamheden zijn de parkeergarages aan de Stationsstraat (P3 en P4) minder goed bereikbaar. In en
uitrijden (alleen voor vergunninghouders) kan via de expeditiestraat richting het zuiden (Mariaplaats/Tolsteeg). P1 en P2
zijn tijdens de nachtwerkzaamheden niet meer bereikbaar vanuit en richting het noorden (TivoliVredenburg/Amsterdamse
Straatweg). Bezoekers wordt aangeraden tijdens deze periode P1, P2 en P6 te gebruiken.
De werkzaamheden worden door middel van borden op straat aangekondigd, ook worden daarop alternatieve routes
aangewezen.
Meer informatie en telefonische bereikbaarheid
Wij doen er alles aan om uw nachten zo min mogelijk te verstoren. Mocht u zich zorgen maken over verstoring van uw
nachtrust door de werkzaamheden, neemt u dan contact op met ons Infocentrum Stationsgebied. Dan zorgen we voor een
passende oplossing.
Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Neem dan tijdens werktijden contact op met Infocentrum
Stationsgebied op 030 286 96 50.
Buiten werktijden kunt u bellen met de beveiligingsdienst van Hoog Catharijne op 030 243 71 28.
Wekelijkse nieuwsbrief
BAM informeert omwonenden en andere belanghebbenden wekelijks via een speciale email-nieuwsbrief over de planning
en voortgang van hun werkzaamheden. Voortaan ook direct op de hoogte zijn? Meld u dan aan via info@bam-nhc.nl

Andere verkeersmaatregelen op en rond de Catharijnesingel
• Om-en-om regeling verlengd tot medio april
De om-en-om regeling op de Catharijnesingel wordt verlengd tot medio april. Dit is nodig om voldoende werkruimte te
hebben voor de bouw van de gevels onder de toekomstige traverse over de Catharijnesingel en om kabels en leidingen op
de juiste plek te leggen.
• 7 maart – medio mei: afsluiting Moreelsepark
Vanaf maandag 7 maart starten de werkzaamheden aan het Moreelsepark (aan de zijde van Hoog Catharijne). Er wordt
stadsverwarming aangelegd en de waterleidingen worden vervangen. De straat is tot medio mei afgesloten voor
autoverkeer. Het autoverkeer richting station en de parkeergarages onder Hoog Catharijne wordt omgeleid via de andere
zijde van het Moreelsepark. De straat blijft bereikbaar voor fietsers richting station en voetgangers. Fietsers richting
centrum worden omgeleid via de andere zijde van Moreelsepark. Er wordt overdag, tussen 7 en 16 uur gewerkt op
doordeweekse dagen en de werkzaamheden leveren naar verwachting weinig tot geen geluidsoverlast op.
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