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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

De aannemer heeft een week nodig om het staal aan te voeren, in te hijsen en te monteren. Het gaat bij elkaar om 
zo’n 70 ton aan staal. De eerste dagen staan vooral in het teken van aanvoer, opbouw van twee zware mobiele kranen 
en verder voorbereidend werk. Donderdag zal de aannemer de hele dag bezig zijn met het inhijsen en monteren van 
de grote stukken staal. Vrijdag worden de kranen weer afgebroken.

Het staal wordt ‘s nachts door middel van een aantal grote bijzondere transporten aangevoerd. In de regel vinden dit 
soort transporten ‘s nachts plaats, omdat ze overdag het verkeer teveel hinderen. Om de volgende ochtend direct te 
kunnen starten met het werk, wordt de vracht met staal diezelfde nacht nog van de vrachtwagens gelost.
Overdag bouwt de aannemer op het bouwterrein twee zware mobiele hijskranen op. Deze kranen hijsen de stukken 
staal aan de ‘achterkant’ van het Muziekpaleis op hun plek. De twee vaste kranen kunnen dit zware hijswerk niet 
alleen aan. 

Overlast
Tijdens het aanvoeren, inhijsen en monteren van het staal en het opbouwen van de kranen, schijnen er bouwlampen 
op de bouwput en kan er geluid van vrachtwagens, machines en bouwkranen te horen zijn. Voor de overlast die u hier 
mogelijk van ondervindt, bieden wij u onze excuses aan. 

Meer informatie
Wellicht dat u nog vragen of opmerkingen heeft over de werkzaamheden op het Vredenburg. Hiervoor kunt u terecht 
in het Infocentrum aan het Vredenburg 40. Geopend op doordeweekse dagen van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u ook op onze website www.cu2030.nl.

De week van het staal op het Vredenburg
Van maandag 14 t/m vrijdag 18 november worden op het Vredenburg grote stukken staal voor het 

Muziekpaleis ingehesen. Het staal wordt ‘s nachts aangevoerd. Overdag hijst de aannemer het staal in. 

Hiervoor zullen naast de vaste bouwkranen, twee extra mobiele kranen worden ingezet.
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Staal van het Muziekpaleis 


