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Planning werkzaamheden
Ondanks de vorstperiode en verdere bouwaanpassingen ten behoeve van de restanten van het 16e eeuwse Kasteel Vredenburg,
loopt de ontwikkeling nog op schema. Inmiddels hebben we groen licht gekregen van de gemeente Utrecht en met de nodige 
bouwvergunningen op zak, starten we aanstaande donderdag 29 april met het aanbrengen van de damwanden. Deze 
werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur. De damwanden zorgen ervoor dat de bouwkuip, ten 
behoeve van de kelder onder het gebouw, waterremmend kan worden gemaakt en daarna kan worden uitgegraven. Aansluitend 
worden binnen de damwanden funderingspalen aangebracht volgens een trillingsarme methode.

Aard van de werkzaamheden 
Alle zogenaamde ‘verticale gel lagen’ zijn inmiddels in de grond aangebracht. Deze hebben als doel het monument dat onder
De Vredenburg ligt, te ondersteunen en de bouwkuip waterremmend te maken. Uiteindelijk zal de hele bouwkuip, na het aanbrengen 
van de funderingspalen, ook worden voorzien van ‘horizontale gel lagen’. Deze hebben ook een waterremmende werking met als doel 
de bouwkuip waterdicht te houden zonder te hoeven bemalen. Hierdoor heeft u geen overlast van het geluid dat bemalingmachines 
maken.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden van De Vredenburg kunt u voor vragen of meer informatie binnen kantooruren terecht bij hoofduitvoerder 
BAM Utiliteitsbouw, Pleun Boers, 030- 256 86 11. 
Voor meer informatie over Nieuw Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het stationsgebied, kunt terecht bij het Infocentrum 
Stationsgebied en op de websites www.nieuwhc.nl en www.cu2030.nl. 

Voortgang De Vredenburg 
Op 1 december jl.  is het eerste project binnen de herontwikkeling van Nieuw Hoog Catharijne van start 

gegaan met de bouw van De Vredenburg. De Vredenburg omvat 5.800 m² winkelruimte en 

76 appartementen. Vanaf december zijn er diverse voorbereidingen getroffen om de daadwerkelijke 

bouw in goede banen te leiden. 


