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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Infocentrum

Voortgang werkzaamheden Van Sijpesteijnkade
Het werk aan de Van Sijpesteijnkade is gestart. In dit bericht leest u de voortgang van de werkzaamheden voor de 

komende tijd.

twitter.com/cu2030

Sloop drie panden Van Sijpesteijnkade
De drie panden het dichtst tegen het spoor aan, zijn de afgelopen weken stukje voor stukje gedemonteerd. Eerst handmatig, later 
met een sloopkraan. De verwachting is dat het grootste deel van de sloop voor de Kerst is afgerond. In januari zal de aannemer het 
bouwterrein afwerken met een zandlaag.

Kabels en leidingen langs de kade
In januari starten we met het leggen van kabels en leidingen aan de Van Sijpesteijnkade, aan de kant van het water. Vanaf maart 
leggen we de kabels en leidingen aan de kant van de woningen, langs de gevels. In februari ontvangt u meer informatie over de 
bereikbaarheid van uw woning of bedrijfspand tijdens deze werkzaamheden.

Aanleg zinker
De aanleg van de zinker, een grote kabelgoot onder het water door, start begin volgend jaar. In de week van 6 januari start de 
aannemer met graafwerkzaamheden en het verleggen van kabels. Voornamelijk op het bouwterrein. Daarna sloopt hij een 
deel van de ondergrondse spuikoker. Dat is de buis waar nu het water onder de grond door geleid wordt richting het Westplein. 
Het sloopwerk dat geluidsoverlast geeft, start op werkdagen vanaf 8.00 uur ‘s ochtends. Begin februari plaatst de aannemer 
damwanden om een bouwkuip in het water te maken. Daar wordt de zinker aangelegd met de kabels en leidingen erin.

Start aanleg viaduct voor bus en tram
De aanleg van het viaduct voor bus en tram is een aantal maanden uitgesteld. De bouw staat nu gepland in oktober 2014. De 
voorbereidende werkzaamheden gaan wel door en starten vanaf maart 2014. Dit is onder andere het tijdelijk dempen van de 
Leidsche Rijn en de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade met een hoog deel, langs de woningen, en een laag deel langs het 
water.

In de weken rond Kerst en Oud en Nieuw, van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014, zijn er geen 
werkzaamheden aan de Van Sijpestijnkade.

Fijne feestdagen!


