
26 augustus 2011

cu2030.nl

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

Grondonderzoek
De bouw van het Muziekpaleis vordert gestaag. Deze week is het hoogste punt van 45 meter bereikt. Het nieuwe 
muziekgebouw krijgt een aparte expeditietunnel vanaf de Catharijnesingel. Hierdoor hoeven vrachtwagens straks 
niet meer op straat te laden en lossen, maar vindt dit onder het nieuwe gebouw plaats. Voorafgaand aan de 
aanleg van de expeditietunnel moet eerst de ondergrond goed in kaart worden gebracht. Daarvoor is dit 
onderzoek nodig. Tijdens het onderzoek wordt onder meer gekeken of er hier nog puin, onbekende kabels en 
leidingen, of mogelijk restanten van eerdere bebouwing (zoals kasteel Vredenburg) in de grond liggen.

Overlast
Overlast tijdens de werkzaamheden kunnen we helaas niet voorkomen, wel proberen we eventuele overlast voor
u zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er vaak alleen overdag tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt. 
Helaas worden een aantal werkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd omdat ze overdag teveel overlast veroorzaken 
voor met name het drukke bus- en fietsverkeer van en naar het Centraal Station. Dagelijks rijden hier zo’n 2.600 
bussen en meer dan 20.000 fietsers. Werkzaamheden die bij het grondonderzoek de meeste overlast geven 
zullen zoveel mogelijk buiten de nachtelijke uren worden uitgevoerd.

Meer informatie
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Infocentrum Stationsgebied en op onze website 
www.cu2030.nl. Hier vindt u ook actuele informatie over andere werkzaamheden op straat en het project 
Stationsgebied in het algemeen.

Grondonderzoek onder het Vredenburgviaduct
Vanaf aanstaande maandag 29 augustus wordt twee weken lang een deel van de grond onder het Vredenburg-

viaduct onderzocht. Het onderzoek gaat vooraf aan de aanleg van de expeditietunnel naar het Muziekpaleis. 

Vanwege het vele (bus)verkeer op het viaduct, wordt er doordeweeks tussen 22.00 en 06.00 uur gewerkt.
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