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Aan omwonenden, bedrijven, onderwijsinstellingen en
belanghebbenden omgeving nieuwe huisvesting RIVM en GBG
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30 augustus 2017

Start bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG

Geachte heer, mevrouw,

ln de eerste week van september starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuw te
bouwen huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit nieuwe gebouw komt te liggen aan
de Helsinkilaan op het Utrecht Science Park, naast de A27 en wordt in opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd door MEET, een samenwerkingsverband van
StruktonHurksHeijmans.

Heiwerkzaamheden
ln de week van 4 september voeren we de heistelling aan. Met de heiwerkzaamheden
starten we in de loop van de week. Deze eerste heiwerkzaamheden duren circa vijf weken
en veroorzaken geluid en trillingen. Daar kunt u hinder van ondervinden. Om de hinder te
beperken, treffen we meerdere maatregelen. Zo werken we met een geluidsisolerende
heimantel om het geluid te dempen. Heien doen we niet tijdens de tentamenperiodes van
de nabij gelegen Hogeschool Utrecht.

Wat zijn de werktijden?
We mogen werken van maandag tot zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Heien doen we alleen
op doordeweekse dagen. We streven ernaar om uiterlijk om 17.30 uur te stoppen met
heien, als de dagproductie is gehaald.

Wat is de verdere planning?
Na de heiwerkzaamheden begint het betonwerk voor de fundering van het gebouw en de
begane grond. Het hoogste punt bereiken we naar veruvachting in het voorjaar van 2019. De
totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. We venryachten de nieuwbouw in 2021 op te leveren.
Dit is drie jaar later dan gepland.

Waardoor is deze vertraging ontstaan?
ln 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde
trillingseis. Deze eis is van belang omdat het RIVM werkt met laboratoriumapparatuur, die
zeer gevoelig is voor trillingen. Het vraagstuk bleek complex en het vinden van een
oplossing heeft ons meer tijd gekost dan voorzien. We hebben verschillende constructieve
maatregelen ingepast in het ontwerp om het trillingenvraagstuk op te lossen.

De uitvoering en exploitatie van de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG wordt gerealiseerd door MEET, een
samenwerking tussen Strukton Worksphere, Hurks en Heijmans Utiliteit.
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Wat ìs het parkeerbeleid voor personeelvan MEET?
Het personeel van MEET en alle onderaannemers parkeren op het parkeerterrein
Sorbonnelaan, direct ten zuiden van de projectlocatie, of in de P+R De Uithof aan de
Universiteitsweg. Om extra parkeerdruk te voorkomen, is het voor medewerkers van de
bouw niet toegestaan te parkeren op de openbare weg en in omliggende woonbuurten.

Waar kunt u meer informatie vinden?
Bouwwerkzaamheden brengen altijd hinder met zich mee. Wij doen ons uiterste best de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Om deze reden hebben we, in overleg met de
gemeente Utrecht en de partners op het Utrecht Science Park, een zogenoemd BLVC-plan
opgesteld. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het
doel van dit plan is te zorgen voor een goede balans tussen veilig en efficiënt bouwen en
het beperken van hinder.

Deze informatie en meer is ook te vinden op: www.wegtotdewetenschap.nl.

De komende jaren blijven u informeren over de voortgang van dit project.

Heeft u vragen, of klachten?
Voor vragen, of klachten kunt u terecht bij de omgevingsmanager van MEET,
Albèrt Duyst. U kunt he bereiken via 06 22013033 of aduvst@qmail.com. U kunt ook een
afspraak met hem

Met vriendelijke g
MEET RIVM CBG B.

Lammert Boeve
Projectdi


