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1. INLEIDING 

 

In opdracht van de gemeente Utrecht, werkt de projectorganisatie Stationsgebied (POS) 

momenteel aan de omvangrijke herontwikkeling van haar stationsgebied.  

 

Een van de projecten, welke momenteel in de besteksfase is, is het project Bouwrijp maken 

Van Sijpesteijnkade, vanaf de Mineurslaan tot aan de fietsonderdoorgang bij het Cen-

traal Station. Het bouwrijp maken van de Van Sijpesteijnkade is ter voorbereiding op de 

aanleg van een HOV-viaduct vanaf de Mineurslaan tot aan de Leidseveertunnel. Beide on-

derdelen worden in opdracht van de gemeente Utrecht voorbereid door Witteveen+Bos. Dit 

faseringsplan heeft enkel betrekking op het bouwrijp maken van de Van Sijpesteijnkade. 

 

In afbeelding 1.1 is het projectgebied van het bouwrijpmaken van de Van Sijpesteijnkade 

weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1. Projectgebied bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade 
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1.1. Raakvlakken 

 

Het project Bouwrijpmaken Van Sijpesteijnkade ligt binnen de herontwikkeling van het sta-

tionsgebied. Binnen dit plangebied zijn diverse ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn 

op het ontwerp en de realisatie van de Van Sijpesteijnkade (en het toekomstige HOV-

viaduct). De volgende raakvlakken vragen hierbij extra aandacht: 

- realisatie Stadskantoor Utrecht (SKU); 

- ontwikkeling Mineurslaan en herinrichting Jaarbeursplein; 

- ontwikkeling plangebied Westplein - Lombok; 

- realisatie Busstation West; 

- sloop van de panden aan de Van Sijpesteijnkade; 

- werkzaamheden OVT en sporen (DSSU); 

- omleggen kabels en leidingen Van Sijpesteijnkade/Mineurslaan. 

 

1.2. Doel rapportage 

 

Deze rapportage is een specificatie en een detaillering van het faseringsplan voor het 

HOV-viaduct en de herinrichting van de Van Sijpesteijnkade, zoals opgenomen in het rap-

port ‘Referentiefasering HOV-viaduct en Van Sijpesteijnkade (referentie UT674-7/ 

marr2/035, definitief, d.d. 15 november 2013).  

 

Doel van deze rapportage is het verduidelijken van de fasering ten behoeve van de werk-

zaamheden voor het bouwrijp maken van de Van Sijpesteijnkade. In bovengenoemde rap-

portage betreft dit de werkzaamheden in de fasen 2 en 3. Om de overkoepeling van de ge-

koppelde projecten duidelijk te houden wordt de nummering van deze fasen in deze rap-

portage niet gewijzigd. 

 

In dit rapport worden, per fase, de uitvoeringsduur, de verkeersstromen en de bereikbaar-

heid voor de diverse verkeersstromen inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze referentiefa-

sering kunnen vervolgacties worden uitgezet en kan een gedetailleerde uitvoeringsplan-

ning, inclusief overige BLVC-aspecten, worden opgesteld. Conform planning zal er op 

2 juni 2014 gestart worden met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de 

Van Sijpesteijnkade. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 

2.1. Algemeen 

 

Voor het opstellen van dit faseringsplan zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 

- ontwerprapportage voorontwerp Van Sijpesteijnkade met referentie UT674-1/huby/011, 

concept 01, d.d. 27 juli 2012; 

- verslag 1
e
 faseringsoverleg HOV-Van Sijpesteijnkade, d.d. 26 september 2012; 

- verslag 2
e
 faseringsoverleg HOV-Van Sijpesteijnkade, d.d. 1 november 2012; 

- uitvoering Van Sijpesteijnkade vanaf 2 juni 2014 tot 5 september 2014; 

- uitvoering HOV-viaduct vanaf 5 september 2014 tot 1 oktober 2015; 

- 4D-planning, Stationsgebied Utrecht, versie 2012.2, d.d. september 2012; 

- er dient te allen tijde een doorgaande fietsverbinding tussen de Van Sijpesteijntunnel 

en Westplein gefaciliteerd te worden; 

- de Noordertunnel dient te allen tijde bereikbaar te zijn; 

- NS-fietsstalling Van Sijpesteijntunnel dient in alle fases bereikbaar te blijven voor fiets- 

en voetgangers; 

- spoorwegemplacement dient te allen tijde toegankelijk te blijven voor nood- en hulp-

diensten; 

- ontwerprapportage Herinrichting Van Sijpesteijnkade HOV-viaduct en toeritten definitief 

ontwerp met referentie UT674-4/marr2/033, definitief 02, d.d. 06 juni 2013; 

- faseringsoverleg HOV-Van Sijpesteijnkade, d.d. 3 september 2013; 

- faseringsoverleg HOV-Van Sijpesteijnkade, d.d. 18 september 2013; 

- faseringsoverleg HOV-Van Sijpesteijnkade, d.d. 30 oktober 2013; 

- overleggen procesbegeleiding verleggen kabels en leidingen; 

- BLVC-plan HOV-viaduct en Van Sijpesteijnkade met referentie UT674-4/marr2/025, de-

finitief, d.d. 6 juni 2013; 

- BLVC-plan HOV-viaduct en Van Sijpesteijnkade met referentie UT674-7/marr2/013, 

concept 01, d.d. 14 oktober 2013; 

- BLVC-plan HOV-viaduct en Van Sijpesteijnkade met referentie UT674-7/eijj2/033, defi-

nitief, d.d. 15 november 2013; 

- planning na splitsing van één in twee contracten: Van Sijpesteijnkade en HOV-viaduct 

west, d.d. 23 december 2013. 

 

2.2. Raakvlakken 

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de 

Van Sijpesteijnkade, dient rekening te worden gehouden met de in tabel 2.1 opgenomen 

raakvlakken en de daarbij behorende planning. 
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Tabel 2.1 Raakvlakken 

activiteit onderdeel start oplevering 

stadskantoor Utrecht bouw gestart 31 mei 2012 

(gebruik vanaf  

1 oktober 2014) 

 parkeergarage gestart  

bibliotheek conditioneren / functievrij 

maken 

juni 2014 Q4 - 2017 

 bouw april 2016 Q4 - 2017 

sloop bebouwing Van Sij-

pesteijnkade 

The Guardian en tot en met 

nummer 7 

1 april 2014 1 mei 2014 

 overig 2014/2015  

Leidseveertunnel voet- en fietspad zuidkant 

buiten gebruik 

gestart  

 tunnel afgesloten voor bus-

verkeer 

september 2014  

werkzaamheden aan VL-

post, OVT en sporen (DS-

SU) 

realisatie 2014/2015  

inrichting Mineurslaan realisatie juni 2014 Q4 - 2015 

verleggen kabels en leidin-

gen 

zinker gestart 7 april 2014 

 verleggen 3 februari 2014 23 juni 2014 
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3. FASERING UITVOERING  

 

Van elke fase en subfase is een faseringstekening opgesteld. Deze tekeningen zijn bijge-

voegd in bijlage I. 

 

3.1. Fase 2. Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade 

 

Uitvoeringsstappen: 

2.1. verplaatsen verkeersstromen naar tijdelijke situatie; 

2.2. baggeren en dempen Leidsche Rijn en aanleg duiker ten behoeve van de door- 

 stroming; 

2.3. aanleg riolering (inclusief spuikoker). 

 

Omleidingen ten opzichte van vorige fase: 

- het fietspad wordt teruggeplaatst naar het hoger gelegen gedeelte van de Van Sijpeste-

ijnkade. Tijdens het koppelen van kabels en leidingen wordt het fietspad (en voetpad) 

tijdelijk (circa drie weken) in zuidelijke richting verplaatst, om voldoende ruimte te cre-

ëren voor deze werkzaamheid; 

- in-/uitrit verplaatst verkeer Park Plaza Hotel en bouwverkeer ten behoeve van het aan-

brengen van de riolering in het lager gelegen gedeelte van de Van Sijpesteijnkade. 

Hierbij zal het verkeer vanaf Westplein in- en uitrijden. Bouwverkeer zal na gedraaid te 

zijn op het werkterrein ook via dezelfde route uitrijden; 

- het voetpad wordt teruggeplaatst naar het hoger gelegen gedeelte van de Van Sijpes-

teijnkade. Tijdens het koppelen van kabels en leidingen wordt het voetpad (en fietspad) 

tijdelijk (circa drie weken) in zuidelijke richting verplaatst, om voldoende ruimte te cre-

ëren voor deze werkzaamheid; 

- het voetpad richting fietsenstalling Westplein en Park Plaza Hotel wordt westelijk langs 

de fietstunnel geplaatst. Er kan gebruik gemaakt worden van de bestaande oversteek-

plaats om bij de fietsenstalling Westplein te komen. Om bij Park Plaza Hotel te komen 

zal de ontsluitingsweg richting Park Plaza Hotel twee keer gekruist worden; 

- het fietspad richting fietsenstalling Westplein en Park Plaza Hotel wordt westelijk langs 

de fietstunnel, naast het voetpad, geplaatst. Er kan gebruik gemaakt worden van de 

bestaande oversteekplaats om bij de fietsenstalling Westplein te komen. Om bij Park 

Plaza Hotel te komen zal de ontsluitingsweg over een kleine lengte gedeeld worden 

met het verkeer van Park Plaza Hotel. 

 

Afsluitingen: 

- voet- en fietsverkeer richting Leidseveertunnel. 

 

Aandachtspunten/risico’s: 

1. fietsverkeer en afrit busverkeer en verkeer Park Plaza Hotel gescheiden door een bar-

rier; 

2. werkzaamheden damwand (riool), veiligheid van de omgeving (onder andere van fiet-

sers/voetgangers); 

3. VRI ter hoogte van fietsenstalling Westplein aanpassen aan verkeer uitrijdend verkeer 

Park Plaza Hotel en bouwverkeer; 

4. bouwverkeer SKU en OVT rijdt vanaf Jaarbeursplein noordelijk langs het Van Sijpeste-

ijngebouw, via de Mineurslaan, naar het werkterrein. Om uit te rijden maken zij gebruik 

van dezelfde route; 

5. tijdens de werkzaamheden zijn er tot 23 juni 2014 vier werkterreinen ingericht ten be-

hoeve van het koppelen van kabels en leidingen. De aannemer bouwrijp maken 

Van Sijpesteijnkade dient hier rekening mee te houden in de fasering. 
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Tabel 3.1. Indicatie uitvoeringsduur fase 2 

stap activiteit start afhankelijk 

van 

duur totaal datum start datum ge-

reed 

2.1. verplaatsen verkeersstromen 

naar tijdelijke situatie 

aanleg K&L hoge 

deel VSK gereed  

(fase 1C) 

2 weken 2 weken 02-06-2014 16-06-2014 

2.2. baggeren en dempen Leids-

che Rijn en aanleg duiker ten 

behoeve van de doorstroming 

2.1. 4 weken 6 weken 16-06-2014 14-07-2014 

2.3. aanleg riolering (inclusief 

spuikoker) 

2.2. 4 weken 10 weken 14-07-2014 11-08-2014 

 totaal 2 (uitvoering totaal)  10 we-

ken 

(10 weken) 02-06-2014 11-08-2014 

 

3.2. Fase 3. Maaiveldinrichting Van Sijpesteijnkade 

 

Uitvoeringsstappen: 

3.1.  aanbrengen maaiveldinrichting Van Sijpesteijnkade; 

3.2.  verplaatsen in- en uitrit PPH via tijdelijke ontsluitingsweg; 

3.3.  aanbrengen omleiding fietsverkeer over rijbaan Westplein, fysiek gescheiden van het 

 autoverkeer door middel van een barrier. 

 

Omleidingen ten opzichte van vorige fase: 

- in-/uitrit verkeer PPH via ontsluitingsweg deels over de gedempte Leidsche Rijn; 

- fietsverkeer Van Sijpesteijnkade via ontsluitingsweg deels over de gedempte Leidsche 

Rijn; 

- fietsers richting Daalsetunnel via derde rijstrook Westplein (gescheiden door middel 

van een barrier); 

 

Afsluitingen: 

- fietstunnel richting Daalsetunnel; 

- bussen, fietsers en voetgangers richting Leidseveertunnel. 

 

Aandachtspunten/risico’s: 

1. voor ontsluiting bouwverkeer HOV-viaduct en busverkeer wordt langs Westplein een 

aparte inrit en uitrit constructie gemaakt. Bij de inritten kruist het fietsverkeer het bouw- 

en busverkeer geregeld door VRI; 

2. om de ontsluiting van touringcars voor Park Plaza Hotel mogelijk te maken moet er ten 

behoeve van het uitrijden achteruit gestoken worden. Hierbij kan er conflict ontstaan 

met kruisend bouwverkeer. Bouwverkeer dient hiermee rekening te houden; 

3. om de inrichting van het maaiveld van de Van Sijpesteijnkade mogelijk te maken zon-

der verkeersstromen te stremmen, zal er in deze fase gefaseerd gewerkt moeten wor-

den. Na de inrichting van het lage gedeelte van de Van Sijpesteijnkade zal het fietspad 

van het hoge naar het lage gedeelte verplaatst moeten worden, zodat het maaiveld in 

het hoge gedeelte ingericht kan worden. 
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Tabel 3.2. Indicatie uitvoeringsduur fase 3 

stap activiteit start afhankelijk 

van 

duur totaal datum start datum ge-

reed 

3.1. aanbrengen maaiveldinrichting 

Van Sijpesteijnkade 

2.3. 4 weken 14 weken 11-08-2014 05-09-2014 

3.2. verplaatsen in- en uitrit PPH 

via tijdelijke ontsluitingsweg 

2.3. 4 weken 14 weken 11-08-2014 05-09-2014 

3.3. aanbrengen omleiding fiets-

verkeer over rijbaan West-

plein, fysiek gescheiden van 

het autoverkeer door middel 

van een barrier 

 

2.3. 4 weken 14 weken 11-08-2014 05-09-2014 

 totaal 3 (uitvoering totaal)  4 weken (14 weken) 11-08-2014 05-09-2014 
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4. PLANNING UITVOERING 

 

Op basis van de doorlooptijden per fase, zoals weergegeven in hoofdstuk 3, is in bijlage II 

de uitvoeringsplanning opgesteld. De totale uitvoeringsduur bedraagt circa 14 werkweken. 

Hierbij wordt uitgegaan dat de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden met het kop-

pelen van kabels en leidingen. Dit is in ruimtebeslag mogelijk. 

 

Hieronder is de globale uitvoeringsplanning weergegeven van de overkoepelende projec-

ten ten behoeve van de aanleg van het HOV-viaduct en de herinrichting van de Van Sijpes-

teijnkade. Fase 1 (A tot en met D) omvat werkzaamheden met betrekking tot de zinker, ka-

bels en leidingen en een deel van de riolering. Fase 2 en fase 3 betreffen respectievelijk 

het bouwrijp maken en de maaiveldinrichting van de van Sijpesteijnkade. In fase 4 tot en 

met 6 worden de verschillende werkzaamheden ten behoeve van het HOV-viaduct uitge-

voerd. 

 

Tabel 4.1 Globale uitvoeringsplanning fasen 1 tot en met 6 

fase 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 

1A (zinker) X X X      

1B (K&L laag)  X X      

1C (K&L hoog)   X      

1D (koppelen)   X      

2   X X     

3    X     

4     X X   

5      X X X 

6      X X X 

 

X = werk in uitvoering; 

X = oplevering zinker op 7 april 2014; 

X = kabels en leidingen gekoppeld op 23 juni 2014; 

X = bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade, gereed op 5 september 2014; 

X = oplevering HOV-viaduct op 01 oktober 2015. 
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5. CONCLUSIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 

Conclusie 

Om de uitvoering van het bouwrijp maken van de Van Sijpesteijnkade voorafgaand aan de 

uitvoering van het HOV-viaduct mogelijk te maken, is december 2013 gestart met de voor-

bereidende werkzaamheden voor de aanleg van de zinker en wordt 3 februari 2014 gestart 

met het verleggen van kabels en leidingen. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens blijkt de demping van de Leidsche Rijn en de ove-

rige werkzaamheden in fasen 2 en 3 de maatgevende mijlpaal te zijn voor de werkzaam-

heden aan het HOV-viaduct en de Van Sijpesteijnkade. De werkzaamheden volgen elkaar 

op, om de bereikbaarheid te kunnen waarborgen, waardoor een kritisch pad ontstaat. Het 

is daarom van groot belang dat de betreffende mijlpalen gehaald worden, zodat de plan-

ning niet uitloopt en opvolgende werkzaamheden binnen een reëel tijdsbestek kunnen wor-

den uitgevoerd. Hieronder is het kritische pad nogmaals weergegeven. 

 

verleggen kabels en leidingen (exclusief koppelen)    - gereed 21 april 2014; 

 

bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade                            - gereed 5 september 2014; 

 

aanleg HOV-viaduct        - gereed 1 oktober 2015. 

 

Aandachtspunten 

Bij elke fase zijn de aandachtspunten en mogelijke risico’s benoemd welke van invloed 

kunnen zijn op de uitvoerings- en voorbereidingsduur. 

 

Alle aandachtspunten worden hieronder nogmaals benoemd: 

 

Fase 2: 

- fietsverkeer en afrit busverkeer en verkeer Park Plaza Hotel gescheiden door een bar-

rier; 

- werkzaamheden damwand (riool), veiligheid van de omgeving (onder andere van fiet-

sers/voetgangers); 

- VRI ter hoogte van fietsenstalling Westplein aanpassen aan verkeer uitrijdend verkeer 

Park Plaza Hotel en bouwverkeer; 

- bouwverkeer SKU rijdt vanaf Jaarbeursplein noordelijk langs het Van Sijpesteijnge-

bouw, via de Mineurslaan, naar het werkterrein. Om uit te rijden maken zij gebruik van 

dezelfde route; 

- tijdens de werkzaamheden zijn er tot 23 juni 2014 vier werkterreinen ingericht ten be-

hoeve van het koppelen van kabels en leidingen. De aannemer bouwrijp maken 

Van Sijpesteijnkade dient hier rekening mee te houden in de fasering. 

 

Fase 3:  

- voor ontsluiting bouwverkeer HOV-viaduct en busverkeer wordt langs Westplein een 

aparte inrit en uitrit constructie gemaakt. Bij de inritten kruist het fietsverkeer het bouw- 

en busverkeer geregeld door VRI; 

- om de inrichting van het maaiveld van de Van Sijpesteijnkade mogelijk te maken zon-

der verkeersstromen te stremmen, zal er in deze fase gefaseerd gewerkt moeten wor-

den. Na de inrichting van het lage gedeelte van de Van Sijpesteijnkade zal het fietspad 

van het hoge naar het lage gedeelte verplaatst moeten worden, zodat het maaiveld in 

het hoge gedeelte ingericht kan worden. 
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Aanleg kabel en leidingen gereed (derden) 0 dagen maa 02-06-14 maa 02-06-14

2

3 Start bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade 0 dagen maa 02-06-14 maa 02-06-14

4

5 Koppelen kabels en leidingen gereed (derden) 0 dagen maa 23-06-14 maa 23-06-14

6

7 Fase 2 (bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade) 50 dagen maa 02-06-14 maa 11-08-14

8 Verplaatsen verkeersstromen naar tijdelijke situatie 10 dagen maa 02-06-14 maa 16-06-14

9 Baggeren en dempen Leidsche Rijn en aanbrengen duiker t.b.v. de doorstroming 20 dagen maa 16-06-14 maa 14-07-14

10 Aanleg riolering (incl. spuikoker) 20 dagen maa 14-07-14 maa 11-08-14

11

12 Fase 3 (maaiveldinrichting Van Sijpesteijnkade) 19 dagen maa 11-08-14 vri 05-09-14

13 Aanbrengen maaiveldinrichting Van Sijpesteijnkade 19 dagen maa 11-08-14 vri 05-09-14

14 Verplaatsen in-/uitrit PPH 19 dagen maa 11-08-14 vri 05-09-14

15 Aanbrengen omleiding fietsverkeer over rijbaan Westplein 19 dagen maa 11-08-14 vri 05-09-14

16

17 Start aanleg HOV-viaduct (derden) 0 dagen vri 05-09-14 vri 05-09-14

1 02-06

3 02-06

5 23-06

7

8

9

10

12

13

14

15

17 05-09

18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07
jun '14 jul '14 aug '14 sep '14

Taak

Splitsing

Voortgang

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Externe taken

Externe mijlpaal

Deadline
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