Nieuwe fase: bouwhekken rond het oude postkantoor
postkantoor is al een tijd bezig,
maar dat speelt zich vooral binnen
af. In het gebouw komen de nieuwe
centrale bibliotheek, winkels,
horeca, een versmarkt en een
fietsenstalling. Dit alles onder de
verzamelnaam Post Utrecht.
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Het voormalige postkantor op de
Neude wordt 'Post Utrecht'.
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Binnen in het voormalige postkantoor is
al veel werk verricht, zoals hier in een
van de zolderruimtes.'
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UTRECHT
De verbouwing van het voormalige
postkantoor op de Neude in Utrecht
wordt ook aan de buitenkant
zichtbaar. Het monumentale pand
biedt straks onderdak aan de
bibliotheek.
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Binnenkort verschijnen
bouwhekken rond het
monumentale pand en wordt er een
bouwkraan geplaatst. Voor
voetgangers en fietsers komen er
omleidingen.
De verbouw van het oude
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Binnen in het gebouw is al veel
gebeurd, meldt woordvoerder Daan
Wentholt van gebouweigenaar
a.s.r.: ,,Wanden, vloeren en
plafonds zijn gesloopt en asbest is
verwijderd. In de kelder is een
nieuwe transformatorruimte
gerealiseerd en KPN heeft een
nieuwe ruimte ingericht en in
gebruik genomen.''
Deze maand wordt begonnen met
'zichtbare werkzaamheden', zoals
het inrichten van de bouwplaats en
het plaatsen van omleidingsborden.
Volgende maand wordt aan de kant
van de Oudegracht een begin
gemaakt met de sloop van het
gebouwtje op de binnenplaats.
Hierin zitten enkele garages en
ruimtes met transformatoren. Dit
gebouwtje moet wijken omdat aan
deze kant van het gebouw een
nieuwe gevel wordt opgetrokken.
Achter die gevel, op de plek van de
huidige binnenplaats, komen onder
meer winkels.

evenementen. ,,Er wordt
hoofdzakelijk overdag gewerkt en
niet in het weekeinde.''
Vorige maand werd duidelijk dat
a.s.r. nog steeds geen contract
heeft ondertekend met een
aannemer, die de verbouwing moet
gaan uitvoeren. Directeur van de
Centrale Bibliotheek Ton van
Vlimmeren sprak toen de vrees uit
dat het project vertraging op zou
lopen, mogelijk zelfs tot zomer
2019. Wentholt houdt het er nog
steeds op dat begin 2019 alle
huurders hun deuren voor het
publiek kunnen openen. ,,De
onderhandelingen met de
aannemer bevinden zich in een
afrondende fase'', zegt hij.
Voor het project is een nieuwe
website in het leven geroepen, met
daarop informatie over de
verbouwing en ook een filmpje hoe
alles er uit gaat zien.

Veiligheidszone
Om de werkzaamheden goed te
laten verlopen wordt rond het pand
- het is een fraai voorbeeld van de
bouwstijl Amsterdamse School een veiligheidszone ingesteld.
Hierbinnen vinden alle
werkzaamheden plaats.
Er komen omleidingen voor fietsers
en voetgangers, maar a.s.r. zegt de
overlast zo beperkt mogelijk te
willen houden.
Zo blijft het fietspad op de
Potterstraat, dat langs het oude
postkantoor loopt, gewoon open,
maar wordt het wel versmald. De
bushaltes op de Potterstraat blijven
bereikbaar en tijdens de
werkzaamheden blijft de Neude
beschikbaar voor terrassen en
zaterdag 13 januari 2018
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