
30 januari 2012CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nachtelijke afsluiting Jaarbeurstraverse voor bouw Stadskantoor
Op 18 april 2011 zijn de bouwwerkzaamheden van het Stadskantoor Utrecht begonnen. Er is inmiddels 

veel werk verzet; de fundering en de drie kernen zijn klaar en er wordt op dit moment hard gewerkt aan de 

3-laagse parkeerkelder. De volgende stap in het bouwproces is het bouwen van de staalconstructie van het 

gebouw in de eerste helft van 2012.

Planning nachtelijke werkzaamheden: 6 februari 2012 tot medio 2013 
Vanaf 6 februari 2012 wordt in de nachtelijke uren gewerkt aan de zuidkant van het bouwterrein (naast Jaarbeurstraverse). 
Daar zal de staalconstructie (van ondermeer de ‘vijf poten’ onder het Stadskantoor Utrecht) worden gemonteerd. Aangezien deze 
staalconstructie tegen en vanaf de 6e verdieping boven de Jaarbeurstraverse gemonteerd moet worden, wordt de Jaarbeurstraverse 
‘s nachts, tussen 00.30 uur en 05.30 uur, afgesloten. Dit met het oog op de veiligheid van de reizigers en passanten in de 
Jaarbeurstraverse. Ook start medio 2012 de montage van de gevelelementen aan deze kant. Deze werkzaamheden kunnen ook
‘s nachts plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag, waarvoor de traverse wederom afgesloten gaat worden van 00:30 tot 
05:30 uur. 

Omleidingsroute
Tijdens de nachtelijke afsluitingingen worden reizigers tussen 00.30 uur en 05.30 uur omgeleid. Men kan het station bereiken via 
de Noordertunnel, trapopgang spoor 18-19. De centrumkant van Utrecht is via de van Sijpesteijntunnel bereikbaar. De periodes 
waarin de nachtelijke werkzaamheden gaan plaatsvinden worden gecommuniceerd middels mededelingenborden in en nabij de 
Jaarbeurstraverse (zijde Jaarbeursplein en stationshal).  
 

Verruiming reguliere werktijden 
Naast het nachtelijk werk, zoals hierboven beschreven zijn de reguliere werktijden verruimd naar 06.00 uur t/m 24.00 uur op werk-
dagen (maandag t/m zaterdag). Deze verruiming van de werktijden zorgt voor een kortere bouwtijd en betere spreiding van het 
bouwverkeer van en naar de bouwplaats. Zo kan er beter worden ingespeeld op de drukke verkeers- en fietsbewegingen rondom het 
bouwproject.  

Vragen en/of klachten
Voor meer informatie of vragen over de bouw kunt u terecht in het Infocentrum Stationsgebied, stationsgebied@utrecht.nl of 
030-2869650. Klachten kunt u melden via www.verbeterdebouw.nl of via het telefoonnummer 030-2914014 (tijdens kantooruren) 
of 088-1869869 (buiten kantooruren, in geval van nood).
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