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Nieuw spoor 1 en bredere perrons 
ProRail is druk bezig met de vernieuwing van de perrons bij de sporen 1 t/m 4. Voor reizigers is dat nu echt 

merkbaar: sinds begin oktober is de helft van het perron tussen spoor 1 en 2 buiten gebruik. De bouwers 

breken nu het oude spoor 1 af, gaan verder met de bouw van het nieuwe spoor 1 en starten met de bouw 

van een nieuw, breder perron. Dit alles duurt tot in de zomer van 2013.

Bouwmanager Aernout Kuiper van ProRail legt uit waarom het perron 

tussen spoor 1 en 2 nu deels is afgesloten: “De perrons langs de sporen 

1 tot en met 4 zijn behoorlijk krap. Daarom vernieuwt en verbreedt 

ProRail deze perrons. Dit gebeurt in de richting van de binnenstad. Het 

nieuwe perron tussen spoor 1 en 2 wordt 9 meter breed, 4 meter meer 

dan nu. De tweede reden is de bouw van Stationsplein oost, de nieuwe 

ingang van het station. Die ingang komt deels bóven spoor 1 en 2.”

Schuttingen in de grond

Sinds oktober wordt er hard gewerkt achter de schuttingen en bouwhek-

ken op het perron: “We breken de helft van het perron, langs spoor 1, 

af.  En we draaien funderingspalen de grond in, daaróp komen betonnen 

blokken en dáár weer bovenop kolommen waarop later Stationsplein 

oost komt te rusten.”

En als dat achter de rug is, vervolgt de bouwmanager, begint de opbouw 

van het nieuwe, bredere perron. “We bouwen dan ook een nieuwe per-

ronoverkapping en een nieuwe trap naar de stationshal.”

De bouwers werken intussen door aan het nieuwe spoor 1, waarvan 

de contouren inmiddels zichtbaar zijn. “Onderdeel van dat werk is 

het aanbrengen van extra ondersteuning van het spoor in de Van 

Sijpesteijntunnel en de Middentunnel van het station. Ondanks deze 

obstakels blijven beide tunnels in gebruik, soms met afzettingen of een 

iets andere loop- of rijroute”, legt Aernout uit.

Gevolgen voor reizigers

Voor reizigers betekent dit alles dat vanaf oktober spoor 1 buiten gebruik 

is. De treinen die eerder op spoor 1 aankwamen en vertrokken, zijn ver-

huisd naar de sporen 2 en 3. Daarom blijft het deel van het perron langs 

spoor 2 in gebruik. De huidige trap tussen het perron en de stationshal 

blijft voorlopig open, evenals de roltrap naar boven. De roltrap naar 

beneden is sinds september dicht, omdat op die plek wordt gewerkt aan 

de fundering voor Stationsplein oost. 

Aernout en zijn collega’s streven ernaar om het voor de reizigers zo 

aangenaam mogelijk te houden in dit deel van het station. “Om extra 

loopruimte te creëren vanaf de twee perrons, breken we in de herfst 

een aantal werk- en opslagruimtes af, die zich nu nog onder de stati-

onshal langs spoor 4 bevinden, achter het groene glas.”

Het werk aan spoor 1 en het perrondeel erlangs duurt tot in de zomer 

van volgend jaar.  Daarna volgen nog de sporen 2 en 3 en de verdere 

verbreding van de twee perrons. Het hele project moet in het voorjaar 

van 2014 klaar zijn.

Volg Stationsgebied Utrecht op Twitter! 
Het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het Stations-

gebied en de bouw van de OV-terminal meteen op uw 

telefoon of computerscherm? Volg ‘CU2030’ via Twitter: 

http://twitter.com/CU2030.
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Veilig werken… of níet werken
Dat veiligheid bij de werkzaamheden aan het station hoog in het 

vaandel staat, mag geen verrassing heten.  “We werken veilig of we 

werken niet”, stelt projectmanager Han Berends. “Wat we hier doen, 

mag de veiligheid van publiek en bouwers niet in gevaar brengen. 

Bij de start van iedere bouwfase, voordat er überhaupt kan worden 

begonnen, moet duidelijk zijn hoe iets gaat gebeuren en hoe de 

aannemer zich inspant om dit veilig te doen. En als er tijdens het 

werk signalen zijn dat iets tóch niet veilig is, wordt de boel meteen 

stilgelegd en mag men pas weer verder als de situatie is opgelost.”

Veiligheid is één ding, comfort is een tweede. “En die bijten elkaar 

soms. Dan kan het bijvoorbeeld op een bepaalde plek drukker dan 

normaal zijn. Ook hier doen we vooraf ons huiswerk. Met loopstroom-

modellen en sensoren bekijken we of we voldoende ruimte kunnen 

bieden aan reizigers. Alles in het teken van veiligheid.“

Machinist aan het woord

Het bouwen van de nieuwe perronkap-

pen beïnvloedde Patricks werk behoor-

lijk. “Tijdens de verbouwing waren de 

perrons soms krap, omdat de helft was 

afgesloten. Als ik met mijn trein het stati-

on in kwam rijden, stond het perron flink 

vol. Dan moest ik soms zacht toeteren. 

Nu is er meer ruimte en is het veiliger.”

Patrick zegt verder geen last te hebben 

van de verbouwing, “maar voor onregel-

matige reizigers is de situatie, denk ik, 

best wel ingewikkeld.”

Naast treinen rijden gaat een kwart 

van Patricks werktijd op aan rangeren, 

dichtbij het station. “Maar daar kon ik tot 

begin oktober niet heen lopen, want op 

perron 14/15, de vaste looproute, werd 

nog gewerkt. Dat loste mijn werkgever 

echter keurig op: mijn collega’s en ik 

werden erheen gebracht met taxibusjes!”

Voor Patrick Kraak is het helder: 

op Utrecht Centraal gaat het heel 

mooi worden. “Vooral dat dak, 

die golf, valt op”, zegt de 40-jarige 

NS-machinist en rangeerder. 

“Ook de vernieuwde perrons zien 

er goed uit.”

Hoog Catharijne en het station gaan nu nog vrijwel ongemerkt in 

elkaar over. Stationsplein oost verandert dat: de twee worden ‘losge-

knipt’ en er komt een groot plein op gelijke hoogte met de stations-

hal en Hoog Catharijne. Onder het plein komt een stalling voor maar 

liefst 12.500 fietsen, de grootste fietsenstalling van Europa. Op het 

plein en in de aangrenzende bebouwing komen winkels en horeca.

Stationsplein oost en de directe omgeving ervan worden het domein 

van de voetganger. Vanaf Vredenburg en de Mariaplaats ontstaat een 

natuurlijke overgang tussen binnenstad en station. Doordat de vele 

fietsen onderdak krijgen in de stalling komt er ruimte voor brede en 

groene straten. De doorgaande route voor auto’s nabij het station 

verdwijnt; zo ontstaat een verkeersluw gebied met ruimte voor plek-

ken om mensen af te zetten of op te halen, invalidenparkeerplaatsen 

en een taxistandplaats.

Het voorlopig ontwerp voor Stationsplein oost is klaar. Dit wordt nu 

uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat eind dit jaar klaar moet zijn. 

Hierna volgt, volgend jaar, de aanbesteding van het werk, de voorbe-

reiding op straat en de daadwerkelijke start van de bouw.

Stationsplein oost: verbindende schakel
De toekomstige OV-terminal, Hoog Catharijne en de historische binnenstad krijgen een nieuwe ‘schakel’: 

Stationsplein oost. De bouw moet volgend jaar beginnen.
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Stationshal: de stand van zaken

Afscheid van het oude dak

Terwijl dus aan de ene kant van de stationshal momenteel ‘nieuwbouw’ het thema is, gaat het aan de 

andere kant om ‘oud en nieuw’. Achter tijdelijke gevels wordt in de hoek van de stationshal, bij de op- en 

afgangen van de sporen 5 en 7, een deel van de ‘oude’ stationshal afgebroken en vernieuwd. Ook hier zijn 

nu alle ogen gericht op het dak.

“We zijn inderdaad op alle fronten druk 

bezig in het nieuwe deel van de hal”, vertelt 

bouwmanager Jelger Vos. “Op het geraamte 

van het dak leggen we stalen dakplaten. Die 

vormen de onderlaag van het dak, waarna 

we het geheel gaan isoleren en afwerken. 

Die platen zijn voor 80 procent dicht; het 

daglicht komt binnen via luiken en een 

lichtstraat, een strook van glas. En natuurlijk 

via de gevel.” 

Want die gevel is weer wél grotendeels 

van glas. “We zijn half augustus begonnen 

met de dakrand, waar de gevel in wordt 

geklemd. Vervolgens bouwen we een stalen 

geraamte waarin we het glas plaatsen.”

Waterdicht

Dak en gevel zijn in november klaar. “Dan 

is het nieuwe stuk hal dus waterdicht”, zegt 

Jelger, “en kunnen we het gaan afwerken, 

met als belangrijkste onderdeel het leggen 

van de vloer.”

Het is de bedoeling om de uitbreiding 

van de stationshal begin volgend jaar te 

openen, inclusief winkels en voorzieningen. 

De Jaarbeurstraverse, de huidige looproute 

tussen de stationshal en de omgeving van 

de Jaarbeurs, wordt daarna afgebroken. “De 

planning is om daar in februari 2013 mee te 

beginnen”, kondigt Jelger aan. 

Het opvallende ‘golvende’ dak van de toekomstige OV-terminal geeft Utrecht straks een beetje een strand-

gevoel. Boven het nieuwe deel van de stationshal aan de Jaarbeurskant begint de ‘golf’ duidelijk in beeld 

te komen. En ook de verdere uitbreiding van de hal schiet prima op. Eind januari 2013 moet het werk klaar 

zijn en dan kan de Jaarbeurstraverse op de schop.

Het oude dak van Utrecht Centraal dateert van 1989 en beslaat zo’n 

6.000 vierkante meter. Architect Markenhof ontwierp een aantal gro-

te, vrijwel dichte bogen, met daartussen kleinere bogen met blauw 

getint glas. De komst van het station met het golvende dak betekent 

het afscheid van Markenhofs creatie. De afbraak is inmiddels gestart. 

Het platte dakgedeelte voor de aansluiting met de Katreinetoren 

en het deel van de eerste boog, dat zich binnen het werkgebied 

bevindt, zijn al verwijderd. 

De weg is nu vrij om dit deel van de stationshal verder af te breken 

en weer op te bouwen. Staalconstructie, kolommen, gevel en weer 

een nieuw stuk ‘golfdak’ moeten medio 2013 klaar zijn. Het dak 

wordt óm de Katreinetoren heen gebouwd.

Voor bezoekers van de stationshal verandert er tot begin 2013 in de 

hal niets: afzettingen, looproutes en tijdelijke winkelfilialen blijven op 

hun huidige plek.

Bouwmanager Jelger Vos bij de OV-terminal in aanbouw

Utrecht aan Zee: ‘golvend’ nieuw stationsdak

September 2012: verwijdering van het oude stationsdak 
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 Bouwterrein Stadskantoor

Bouwterrein 

Stationsplein West

Bouwterrein tijdelijk 

Busstation west 

Utrecht Centraal - najaar 2012

 Beatrixgebouw
Bouwterrein uitbreiding

OV-terminal

Voormalige parkeergarage,

toekomstige, tijdelijke tramhalte

Nieuwe trap op perrons 
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Bouwterrein verbetering  sporen 1 t/m 4

Utrecht Centraal - najaar 2012

Hoog Catharijne

Busstation zuid

Busstation noord

= Over deze locaties vindt u meer informatie in de bouwkrant.

Toekomstig Stationsplein oost

Eerste deel van oude 

dak verwijderd 
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Verder in het Stationsgebied...

De tweede fase van de bouw van Stations-

plein west, de toekomstige nieuwe ingang 

tot Utrecht Centraal en het Stadskantoor aan 

de Jaarbeurskant, is begonnen. Het gaat om 

het tweede en overgrote deel van de 

trappen, een tweede lift en een tweede 

roltrap. Ook wordt de fietsenstalling onder 

het plein afgebouwd en ingericht. Eerder dit 

jaar werden al de bestaande in- en uitgang 

van het station en het laatste restant van de 

sporthal gesloopt.

Fietsenstalling, trappen, roltrappen en liften 

zullen eind 2013 klaar zijn voor gebruik. Dan 

start de laatste fase, het afbouwen van de 

delen van het plein die aan gaan sluiten op 

het Stadskantoor en het station. Begin 2015 

moet alles klaar zijn.

Stationsplein west: 
tweede fase

Dit najaar wordt op de plek van de gesloopte 

garage een nieuwe, tijdelijke tramhalte ge-

bouwd. Deze moet in april 2013 in gebruik 

gaan. De tijdelijke halte is nodig om aan de 

centrumkant van Utrecht Centraal Stations-

plein oost te kunnen bouwen. De bestaande 

eindhalte van de tram kan hier tijdens deze 

werkzaamheden niet blijven. Ook bussen 

verhuizen; meer hierover op pagina 8.

De bouw van de halte gebeurt in fases en 

heeft vooral gevolgen voor het autoverkeer, 

wanneer de kruising Graadt van Roggenweg 

en Croeselaan twee weekenden wordt afge-

sloten. De exacte data daarvan worden later 

bekend gemaakt.

De fietsenklemmen die rondom de parkeer-

garage stonden, zijn weer teruggeplaatst. Het 

betreft ongeveer 300 klemmen, die nu naast 

de bouwplaats voor de tramhalte staan.

Jaarbeursplein: tramhalte 
en fietsklemmen

De sloop van de parkeergarage bij het Jaar-

beursplein is afgerond. De garage is stukje voor 

stukje afgebroken om op deze plek ruimte te 

maken voor een tijdelijke tramhalte (zie 

hiernaast).

Intussen nemen de plannen voor een nieuwe 

parkeergarage ónder het Jaarbeursplein steeds 

concretere vormen aan. Deze moet ruimte 

bieden aan 800 tot 1.000 auto’s en is bestemd 

voor onder meer reizigers, winkelend publiek, 

gasten van het NH Hotel en kantoormedewer-

kers op en rond het Jaarbeursplein.

De bouw van de garage vindt naar verwachting 

plaats tussen 2014 en 2016, onder verantwoor-

delijkheid van de gemeente Utrecht.

Plannen voor 
nieuwe parkeergarage

Hoogste punt Stadskantoor in zicht

De verwarming en de koeling van het gebouw zal op een zeer 

duurzame manier gaan gebeuren. Afgelopen zomer zijn, nabij 

de ingang van het Beatrixgebouw en op het bouwterrein van 

het Stadskantoor, bronnen geboord voor een ‘warmte- en 

koude-opslaginstallatie’. Deze bevat de best regelbare warmte-

pomp van Nederland en is daarmee zeer energiezuinig.

Het Stadskantoor wordt ontwikkeld door NS, in opdracht van 

de gemeente Utrecht. Afgelopen juni besloot de gemeente 

het gebouw te kopen van NS, in plaats van te huren.

De komende periode wordt gewerkt aan de opbouw van 

de Noord- en Zuidtoren. Naar verwachting bereiken de 

bouwers eind november het hoogste punt. Ze starten dit 

najaar bovendien met de montage van de aluminium-

geveldelen.

Het Stadskantoor wordt 95 meter hoog en omvat in totaal 

straks 22 verdiepingen. De staalconstructie vergt maar liefst 8 

miljoen kilo staal – méér dan in de Eiffeltoren is verwerkt! – 

en 10.000 kubieke meter beton. 

De contouren van het Stadskantoor worden steeds duidelijker. De plaatsing van de staal-

constructie loopt op schema en vordert gestaag. Per drie verdiepingen wordt de constructie 

opgebouwd en storten de bouwers de betonnen vloeren.
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Wat doe jij? Viva España!
Het Spaanse Emesa ontwerpt en bouwt 

staalconstructies. Het bedrijf is actief in 

diverse landen en werkte onder andere 

mee aan beroemde bouwprojecten als het 

Wembley-stadion in Londen en de Öresund-

brug tussen Denemarken en Zweden. Aan 

dat lijstje kan nu station Utrecht Centraal 

worden toegevoegd.

Een groep medewerkers van Emesa is uit 

Spanje overgekomen om mee te bouwen 

aan het dak. Ze doen dit met vijf à tien man 

tegelijk, in wisselende samenstellingen, met 

momenteel als voorman Daniel Bolaño, 

afkomstig uit de noordwestelijke provincie 

Galicia. “Ik ben inmiddels bijna tien jaar 

werkzaam voor Emesa”, vertelt de 28-jarige, 

“en dit is mijn eerste klus in Nederland. 

We hebben de stalen elementen in Spanje 

gebouwd en daarna met vrachtwagens naar 

Utrecht gebracht. En nu helpen we hier dus 

mee aan de bouw. We vinden het allemaal 

een fantastisch project. Zo prachtig en 

modern!”

Daniel en zijn collega’s hebben het in 

Utrecht dik naar hun zin, zo zegt hij zelf. “De 

werksfeer is goed en alle mensen zijn heel 

professioneel. Alles is goed gepland, zodat 

we continu en efficiënt kunnen doorwerken. 

Iedereen is gefocust op het bereiken van de 

doelen van het project. Als onderaannemers 

voelen we ons echt een onderdeel van het 

team.”

Ook Utrecht zelf valt in de smaak, ook al is 

er weinig vrije tijd. “We wonen in gehuurde 

flats, vlakbij het station, en gaan eigen-

lijk alleen op zaterdag af en toe de stad 

in. De Nederlanders zijn heel vriendelijk. 

Wij spreken de taal niet, enkel een klein 

beetje Engels, maar iedereen is ontzettend 

behulpzaam. Ik schrok er wel van hoe koud 

het hier kan zijn. Hopelijk is de komende 

winter wat milder, ongeveer gelijk aan wat ik 

gewend ben in noordwest-Spanje.”

Wat tijdens werktijd voor Daniel en de an-

dere Spanjaarden bijzonder blijft, zijn de Ne-

derlandse eetgewoonten. “In Spanje lunchen 

we stevig en eten we ’s avonds pas rond 

negen of tien uur. Hier is het een lunchpak-

ketje en avondeten om zes uur. Daar zal ik 

niet snel aan wennen”, lacht hij.

In Utrecht en op andere plekken in Nederland worden moderne OV-terminals gebouwd en sporen 

vernieuwd. In deze vaste rubriek nemen we dit keer poolshoogte bij Randstadspoor.

ProRail werkt sinds 2005 aan Randstadspoor, een uitgebreid trein-

netwerk in de regio Utrecht. Dankzij tachtig kilometer nieuw spoor, 

zeven nieuwe stations, twee nieuwe onderdoorgangen (die ervoor 

zorgen dat treinen elkaar zonder oponthoud kunnen kruisen) en drie 

keersporen geeft Randstadspoor het openbaar vervoer in het hart van 

Nederland een flinke impuls.

En dat is geen overbodige luxe. Utrecht en omgeving worden steeds 

populairder om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. 

Steeds meer mensen willen (of moeten) hun bestemming bereiken 

met het openbaar vervoer. Randstadspoor voorziet daarin. Reizigers 

kunnen in de nabije toekomst dichter bij huis in- en uitstappen, op 

moderne stations met praktische voorzieningen. Sprinters gaan vier 

tot zes keer per uur rijden en sluiten aan op de dienstregeling van 

het stad- en streekvervoer, zodat ook overstappen gemakkelijker 

wordt.

De komst van Randstadspoor is ook in en rond Utrecht-stad goed te 

merken. Zo wordt het spoor verdubbeld tussen Vleuten en Utrecht 

Centraal, tussen Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten, en tussen 

Utrecht Lunetten en Houten Castellum. En op een aantal plekken in 

De bouw van het nieuwe Utrecht Centraal heeft ook een Zuid-Europees tintje. Een groep 

Spanjaarden bouwt mee aan het dak van de OV-terminal. Hun voorman is Daniel Bolaño.

Intussen bij... Randstadspoor

de stad worden gelijk voorbereidingen getroffen voor een nieuwe 

stadstram, de Uithoflijn.

Bij Randstadspoor staat de vormgeving van de stations hoog op de 

lijst. Ze stralen straks eenheid uit, zonder dertien in een dozijn te zijn: 

ze worden duidelijk ‘familie van elkaar’. De rechte vormen, het gebruik 

van staal en glas en de strakke belettering van de stationsnamen zal 

de haltes uitermate herkenbaar maken. Op elk station springt de per-

ronkap eruit als belangrijkste gemeenschappelijke element. Elke kap 

krijgt een patroon van aluminium platen en wordt aan de onderzijde 

afgewerkt met een smaakvol houten plafond.

In en rond Utrecht-stad zijn de stations van Vleuten en Houten 

inmiddels vernieuwd. Op Utrecht Lunetten is de aannemer nog druk 

bezig; dit station moet in 2015 geheel vernieuwd zijn. De compleet 

nieuwe haltes Terwijde en Zuilen zijn al enkele jaren in gebruik en 

Utrecht Leidsche Rijn is medio 2013 klaar. Utrecht Vaartsche Rijn is in 

aanbouw. Dit station wordt een belangrijk in-, uit- en overstappunt en 

gaat in 2015 open. Randstadspoor als geheel is klaar in 2020.

www.prorail.nl/randstadspoor; via Twitter: @Randstadspoor.
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Meer informatie
Infocentrum Stationsgebied

Vredenburg 40 

(oude pand RAF/Staffhorst)

Telefoon: 030 – 286 96 50

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag 

13.00 - 17.30 uur

Zaterdag 13.00 – 17.00 uur

www.cu2030.nl
twitter.com/cu2030

Colofon
Tekst en redactie

Bas Berwers, Amsterdam

Communicatiewerkgroep gemeente Utrecht, ProRail en NS

Beeld                                                                                    

Fotografie Gerrit Serné, Amsterdam

Your Captain Luchtfotografie, Utrecht

ProRail

Gemeente Utrecht

Druk

Atlas, Soest

Oplage 

14.000

Vormgeving

Taluut, Utrecht

Deze Bouwkrant is een gezamenlijke 

uitgave van gemeente Utrecht, ProRail 

en NS. Aan de inhoud kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Bouw tijdelijk busstation begonnen

Het tijdelijke ‘busplein’ komt bij de Mineurslaan en het 

Beatrixgebouw, naast de uitbreiding van de stationshal. De 

aannemer is momenteel bezig om het terrein gereed te 

maken. Na zaken als elektra, riolering en het omleggen van 

leidingen voor de stadsverwarming verhardt hij het terrein 

met asfalt en klinkers. Vervolgens komen er tien busperrons, 

plus rondom stoepen waarlangs eveneens bussen zullen 

aankomen en vertrekken. In totaal ontstaan aldus achttien 

halteplaatsen. Ze worden voorzien van abri’s en informatie-

borden. Een chauffeursverblijf en een ‘buffer’, waar bussen 

kunnen wachten en keren, maken het geheel af.

Blikvanger op het tijdelijke station wordt een lange loopbrug, 

een opvallende ‘Meccano-doos’ van staal en glas, op palen. 

Hij komt tussen het nieuwe deel van de stationshal en het 

busstation, over de Mineurslaan heen. Zo kunnen reizigers de 

laan straks veilig oversteken, als de bussen hier het busstation 

in- en uitrijden. Naast de loopbrug komt er ook een roltrap, 

direct vanuit de stationshal naar de bussen.

Busstation, loopbrug en roltrap worden tegelijkertijd ge-

bouwd. Alles is begin volgend jaar klaar. Wanneer het 

moment van ingebruikname nadert, zullen de nieuwe locatie 

en de looproute duidelijk worden aangegeven in de stations-

hal.

De bussen en buslijnen die nu nog bij het Jaarbeursplein en 

de oostkant van het station starten en eindigen, verhuizen 

grotendeels naar het nieuwe tijdelijke busstation aan de 

westkant.  Het noordelijke busstation aan de stadskant is na 

de verhuizing buiten gebruik. Het zuidelijke busstation aan de 

stadskant blijft open. Welke bussen daar blijven is op dit 

moment nog niet bekend. 

Lees over de verhuizing van de tramhaltes in ‘Verder in het 

stationgebied’ op pagina 6.

Aan de Jaarbeurskant is de bouw begonnen van een tijdelijk busstation. Vanaf begin 2013 verhuizen de 

meeste bussen hierheen. Zo ontstaat aan de stadskant ruimte voor het nieuwe stationsplein, een nieuwe 

bibliotheek en een definitief station voor bussen én trams. 

Op beide perrons vonden dezelfde werkzaamheden plaats. De 

mannen plaatsten liftschachten, maakten bakken voor de nieuwe 

roltrappen en bouwden ín de perrons technische ruimtes voor 

onder meer elektra en riolering. Voor de uitbreiding van de stati-

onshal bouwden ze een deel van de fundering.

Ook stortten ze zich op de trappen. De oude exemplaren werden 

gesloopt, de nieuwe trappen kregen de definitieve treden en tus-

sen spoor 18 en 19 werd het ‘skelet’ geplaatst voor de overkap-

ping van de trap. Deze trapkap wordt in november voltooid; op 

het perron tussen spoor 14 en 15 is hij al klaar.

Mouwen omhoog op twee perrons

Geen zomervakantie dit jaar op het perron tussen 

spoor 18 en 19. Bouwers werkten zich er in juli en 

augustus zes weken lang in het zweet om in één 

klap een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te 

voeren en af te ronden. Daarna verkasten ze naar het 

perron tussen spoor 14 en 15, voor dezelfde klussen. 

Dáár zat het werk er begin oktober op.


