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A    Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant 
B    Vernieuwing Utrecht Centraal, station
C    Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
D    Vernieuwing Hoog Catharijne centrumzijde 
E    Vernieuwing Hoog Catharijne stationszijde  

(paviljoen en voorzetgebouw)

F    Stationsplein, fietsenstalling en HOV-baan
G    Moreelsebrug
H   Bergbezinkbassin
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CU update
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied 
Centrumzijdek

10 oktober - 13 november 2016

NIEUW: E-mailservice en webpagina

Wij verzorgen een e-mailservice om u te kunnen 
informeren wanneer er tussentijds ingrijpende 
wijzigingen zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden via: 
stationsgebied@utrecht.nl. Graag onder vermelding van: 
aanmelding e-mailservice, uw naam en uw adres. 

U vindt altijd een actueel overzicht van de 
werkzaamheden op: www.cu2030.nl/werkzaamheden

Mail stationsgebied@utrecht.nl

Binnen werktijden 030 - 286 96 50 

Buiten werktijden 030 - 286 00 00 
 (overlast Stationsgebied)

 030 - 243 71 28 
 (Trigion, bij overlast HC)

Meldpunt www.cu2030.nl/meldpunt 

Online overzicht www.cu2030.nl/werkzaamheden

In deze nieuwsbrief voor bewoners van appartementencomplex Radboudveste, 
Gildeveste en Moreelsepark, vindt u een maandelijks overzicht van de werkzaam-
heden die overlast kunnen geven. Met name avond-, nacht- en weekendwerk. Ook 
werk dat overdag plaatsvindt en veel overlast geeft wordt vermeld.  



Vernieuwing Hoog Catharijne centrumzijde

Datum Werktijden  Werkzaamheden Te verwachten overlast

Maandag 17 t/m  22.00 – 06.00 uur Sloop tijdelijke plafond van het Bruggebouw. Geluid, nachtafsluiting
woensdag 19 oktober     Catharijnesingel ter hoog-

te van de Stationsstraat.

Bijzonderheden:
Data zijn onder voorbehoud van het verlenen van de vergunning. U ontvangt nog een nieuwsbrief met aanvullende informatie.

Vernieuwing sporen noord- en zuidkant Utrecht Centraal

Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast 

vrijdag 14 -  van vrijdag 23.00 -  Spoor- en bovenleidingswerkzaamheden (opbreken en terugbouwen Geluidhinder, transporten
maandag 24 oktober  maandag 5.30 uur van sporen en wissels met groot materieel) en werkzaamheden aan de door aan- en afvoer van
  perrons. Er wordt met name gewerkt aan perron 4 (spoor 8 en 9) en  materiaal, bouwlicht
  perron 7 (spoor 18 en 19).

vrijdag 11 - zondag  Nachten van Spoor- en bovenleidingswerkzaamheden (opbreken en terugbouwen Geluidhinder, transporten
12 november  23.00 - 12.00 uur van sporen en wissels met groot materieel) en werkzaamheden aan de  door aan- en afvoer van
  perrons. Er wordt met name gewerkt aan perron 4 (spoor 8 en 9) en  materiaal, bouwlicht
  perron 7 (spoor 18 en 19).

D    Vernieuwing Hoog Catharijne centrumzijde 

Sinds 2009 werkt Klépierre aan de vernieuwing van Hoog Catharijne. In 2012 werden woonwinkelgebouw de 
Vredenburg en de nieuwe passage Singelborch geopend. In 2016 wordt verder gewerkt aan de bouw van twee 
nieuwe entrees aan het Vredenburgplein, waarvan de eerste naar verwachting binnen een jaar open gaat, en het 
Bruggebouw. BAM hanteert de volgende werktijden: op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdagen 
van 07.00 tot 19.00 uur. Van 19.00 tot 23.00 uur zijn er logistieke werkzaamheden (o.a. bevoorrading en afvoer 
materialen van bouwplaats met behulp van torenkraan).
Vanaf 31 oktober (tot begin februari) komt er weer een om-en-om regeling voor autoverkeer op de Catharijnesingel 
ter hoogte van de Stationsstraat. Er is steeds één rijbaan afgesloten. Deze regeling is nodig i.v.m. de werkzaamheden 
aan het plafond van het Bruggebouw.  

B    Vernieuwing station Utrecht Centraal 

Op station Utrecht Centraal tellen we inmiddels af naar de feestelijke opening op 7 december. De komende maanden 
moeten nog wel wat puntjes op de i worden gezet en werken we aan de afronding van de trap, de laatste delen 
van de tegelvloer, de winkelpuien en de laatste casco’s. Deze werkzaamheden leveren geen overlast meer op voor 
de omwonenden van het station. Wel zijn alle omwonenden van harte welkom op het station tijdens de feestelijke 
opening op woensdag 7 december. Houd voor het programma de informatie op www.cu2030.nl in de gaten!

A   C    Vernieuwing sporen noord- en zuidkant Utrecht Centraal

In 2016 worden zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het station sporen vernieuwd en in rechte banen 
gelegd. In oktober en november vinden er nog enkele buitendienststellingen plaats. Tijdens die buitendienststelling 
wordt gewerkt aan het spoor en de bovenleiding, aan de perrons en de beveiligingsinstallaties. Eind van het jaar zijn 
de spoorwerkzaamheden zo goed als gereed, alle treinen kunnen dan in de zogenaamde corridors rijden. Kijk op de 
website www.prorail.nl/Utrecht voor meer informatie, of download de app ‘Spoornieuws Utrecht’.
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Vernieuwing Hoog Catharijne stationszijde (paviljoen en voorzetgebouw)

Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast 

Paviljoen
dinsdag 11 oktober 01.00 - 05.00 uur Afmontage veiligheidsscherm.  verlichting, hijsbewegingen 

en transport

vrijdag 14 oktober 16.00 - 21.00 uur Beton storten.  verlichting, hijsbewegingen 
en transport

dinsdag 25 oktober 01.00 - 5.30 uur Afmontage veiligheidsscherm.  verlichting, hijsbewegingen 
en transport

woensdag 2 november 16.00 - 21.00 uur Beton storten.  verlichting, hijsbewegingen 
en transport

vrijdag 11 november 16.00 - 21.00 uur Beton storten.  verlichting, hijsbewegingen 
en transport

Voorzetgebouw   
maandag 10 oktober - 
vrijdag 13 november 7.30 -10.30 uur Slopen bestaande dekvloeren. Geluidshinder

E    Vernieuwing Hoog Catharijne stationszijde (paviljoen en voorzetgebouw)

Klépierre werkt aan de vernieuwing van Hoog Catharijne aan de stationszijde, waar het Paviljoen en een nieuwe 
entree (het Voorzetgebouw) gerealiseerd worden. Inmiddels is begonnen met de funderingswerkzaamheden en de 
ruwbouw. Fase 1 van het voorzetgebouw is naar verwachting gereed in het najaar van 2017.
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F    Stationsplein, fietsenstalling en HOV-baan
BAM is bezig met de bouw van een nieuw stuk stalling; fase 2a genoemd.  De keldervloer en -wanden staan inmiddels. 
Deze week maken we de laatste trompetkolom. De hellingbaan die in de vorige fase al is gemaakt, verlengen we tot 
in de huidige fase van de stalling. Komende tijd maken we de begane grondvloer en -wanden. In de laatste week van 
oktober bouwen we een nieuwe torenkraan op. Met deze kraan gaan we uiteindelijk het plein en het luchtkussendak 
maken.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van BAM SPO. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@bam-spo.nl. U kunt 
ons ook via dit mailadres bereiken als u vragen of ideeën heeft betreffende de nieuwsbrief.



cu2030.nl

Infocentrum
Adres Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail stationsgebied@utrecht.nl
Open maandag, woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00 uur
 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00 uur

Datum Werktijden  Werkzaamheden Te verwachten overlast

Ma 10 op di 11 okt  23.00 - 05.00 uur Transport brugdelen in de nacht via Europalaan, Kon. Wilhelminalaan/ Mogelijk geluidsoverlast
Wo 19 op do 20 okt  Balijelaan/Vondellaan/Bleekstraat/Catharijnesingel
Ma 24 t/m do 27 okt

Za 15 t/m di 18 okt Za 22.00 uur  Inhijsen en monteren brugdelen Mogelijk geluidsoverlast, 
 t/m di 11.00 uur  bouwverlichting

Di 18 t/m vr 21 okt 07.00 - 19.00 uur Afbreken grote hijskraan Mogelijk geluidsoverlast

Ma 24 t/m wo 26 okt 01.30 - 05.30 uur  Werkzaamheden op perrons  Mogelijk geluidsoverlast,
Do 27 op vr 28 okt   bouwverlichting
Wo 2 t/m vr 4 nov

Moreelsebrug

H    Bergbezinkbassin
De aanleg van het bergbezinkbassin in de Rijnkade tussen P6 en de Marga Klompébrug is gestart. Een bergbezink-
bassin is een grote (dichte) betonnen bergingskelder die wordt gekoppeld aan het bestaande rioleringsstelsel. Met de 
bouw van een bassin wordt de inhoud van een rioleringsstelsel vergroot.
Komende weken worden de bestaande kademuur, riolering en spuikoker gesloopt.  Om de overlast te beperken wor-
den de sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk onder water uitgevoerd. 

G    Moreelsebrug 
Dit najaar wordt de Moreelsebrug afgebouwd. In oktober zijn weer verschillende werkzaamheden met als hoogtepunt 
het inhijsen van de brugdelen van zaterdag  15 tot en met dinsdag 18 oktober.
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  Geluidshinder of trilling   Impact op bereikbaarheid

 Bergbezinkbassin

Datum Werktijden  Werkzaamheden Te verwachten overlast

Ma 24 oktober t/m  07.00 - 19.00 uur De damwanden van de oude spuikoker worden verwijderd. De Trillingen op momenten
Vr 13 november   verwachting is dat deze zo vast zitten dat ze losgetrild moeten worden.  op de dag.
  In deze periode zijn er op momenten op de dag trilling werkzaamheden. 


