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Dak eraf, gevel eruit, vloer erbij
U kunt er niet meer omheen, en toch móet u er omheen: de bouwplaats in de stationshal. Achter de 

bouwschuttingen gaat de komende maanden het werk verder aan het eerste deel van de toekomstige            

‘OV-terminal’. En ook aan de Jaarbeurskant van de hal is het een drukte van belang. Dáár komen nieuwe 

trappen en wordt een flink stuk stationshal bijgebouwd.

De bouw van de Utrechtse OV-terminal gebeurt in stappen, gelijktijdig 

aan zowel centrum- als Jaarbeurskant. Het werk vindt steeds plaats in 

een afgebakend gedeelte, terwijl de rest van de hal in gebruik blijft. 

“We werken nu in de hoek van de voormalige bloemenzaak, restaura-

tie De Tijd en de Katreinetoren”, vertelt Guido Govers, bouwmanager 

bij ProRail. “In dit deel starten we begin 2012 met het slopen van het 

dak en de laatste delen van restauratie De Tijd.”

Het bouwterrein, vervolgt Guido, blijft op dezelfde plek, maar krijgt 

wel iets andere contouren: “Het KLPD-kantoor verhuist eind januari 

naar het voormalige taxiplatform. En de AH to go ernaast gaat dan 

ook dicht. Die hoek van de stationshal is dan helemaal afgesloten. 

Het perron van spoor 5/7 en de toegang tot de Katreinetoren blijven 

altijd bereikbaar. In drie tijdelijke units komen filialen van Smullers, 

Shakie’s en Kiosk.”

Palenwoud

Buiten de stationshal, op het terrein tussen het station en het Beatrix 

Theater, is een heel woud aan betonnen kolommen en balken te 

zien. “Daarop komt de uitbreiding van de hal, in 2013 moet dat klaar 

zijn”, zegt de bouwmanager. Er moet nog wel het een en ander ge-

beuren voordat het zover is: “Eerst bouwen we een tijdelijke reizigers-

tunnel bij spoor 18 en 19. Daarna wordt de bestaande gevel van 

de stationshal verwijderd. Aansluitend leggen we dan in het nieuwe 

deel van de hal een tegelvloer, bouwen we de gevels en het dak en 

richten we de hal helemaal in.” 

Trappen en liften

In hetzelfde deel van de hal wordt inmiddels gewerkt aan de nieuwe 

perrontoegangen. Guido: “Als de OV-terminal straks klaar is, heeft elk 

perron aan beide kanten van de terminal een trap en een roltrap. En 

midden in de nieuwe hal komen liften naar de perrons. Het eerste 

perron waar we werken is bij spoor 18/19.  Aan de zijde van spoor 

18b en 19b is in november een extra trap open gegaan. De be-

staande trap blijft nog even in gebruik, maar die vervangen we in de 

zomer van 2012 door een roltrap. In het tweede kwartaal van 2012 

vervangen we de middentrap door een lift.”

Daarna komen opeenvolgend ook de andere perrons aan bod. “Zo 

gaan we begin 2012 aan de slag met een nieuwe trap naar spoor 

14/15”, kondigt Guido aan.

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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Fietsenstalling op Smakkelaarsveld

De grote bewaakte fietsenstalling onder het station, 

de Noorderfietsenstalling, is sinds half november 

gesloten. Dit is nodig omdat ProRail erboven perrons 

en sporen opknapt. Vervangende stallingsruimte is te 

vinden op het Smakkelaarsveld.

De perrons langs de sporen 1 tot en met 4 zijn behoorlijk krap. 

ProRail maakt ze daarom vier meter breder en knapt ze meteen op. 

Ook worden de sporen vernieuwd.

Dit alles gebeurt precies boven de Noorderfietsenstalling. Om veilig 

te kunnen werken en daar ruimte voor te hebben, is die nu dicht. De 

vervangende stalling op het Smakkelaarsveld blijft in gebruik totdat 

er nieuwe stallingen zijn rond station Utrecht Centraal. Deze komen 

onder meer onder de nieuwe stationspleinen en krijgen in totaal 

22.000 stallingsplekken. Het is op dit moment nog niet zeker of de 

Noorderfietsenstalling daar (gedeeltelijk) een onderdeel van zal zijn 

of dat die ruimte een andere bestemming krijgt.

ProRail, NS en de gemeente Utrecht denken intussen hard na over 

het toekomstige beheer van de stallingen. De huidige rommelige 

en soms gevaarlijke situatie, met fietsen op allerlei plekken rond het 

station, moet zo snel mogelijk verleden tijd zijn. De geplande over-

dekte ‘fietsparkeergarages’ lossen dit probleem op. De drie partijen 

onderzoeken hoe het stallen rond Utrecht Centraal in de toekomst 

kan worden georganiseerd en gefinancierd. De stalling onder 

Stationsplein West (aan de zijde van het Beatrix Theater), die in het 

najaar van 2013 open gaat, wordt in elk geval een proeftuin voor 

betaald fietsparkeren.

Reiziger aan het woord

goed te zien dat er wordt gewerkt. Het 

lijkt me prima dat het station ruimer 

opgezet gaat worden. En het kan ook 

wel een modern tintje gebruiken, het is 

allemaal niet meer van deze tijd. Alles 

ziet er oud uit, het is allemaal erg 

hoekig, de kleuren zijn grijs en grauw…”

De ingang van Utrecht Centraal bij het 

busstation is Bob bekend. “Als ik hier 

ben, zou ik toch nog wel geneigd zijn de 

roltrap te pakken”, zegt hij. “Maar ik heb 

gezien dat er een extra trap is gebouwd. 

Als het druk is, is dat een uitkomst, die 

zou ik dan zeker gebruiken.”

Onderaan de trappen bij Busstation Zuid 

pakt Bob Relker nog even snel een paar 

straaltjes winterzon mee, voordat hij 

het station in snelt en de trein pakt naar 

Amsterdam. 

“Ik woon in Arnhem en kom hier af en 

toe”, vertelt de student, “en ja, het is nu 
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Stationsplein West in aanbouw

Afscheid van het blauwe bord 
Het blauwe reisinformatiebord in de stationshal van Utrecht Centraal is eind oktober vervangen door een 

moderne variant. De blikvanger, met het vertrouwde geluid van de klapperende lamellen, deed 23 jaar 

trouwe dienst. 

De vervanging van het bord maakt deel uit van een verbetering van 

de reisinformatie op het station, die momenteel aan de gang is. 

Het nieuwe bord bestaat uit 36 digitale schermen. Deze zijn goed 

leesbaar en ze kunnen razendsnel worden voorzien van actuele 

gegevens.

Ingmar Heytze, de Stadsdichter van Utrecht, droeg bij het afscheid 

van het bord een ode voor (zie kader). Het oude bord is overgedra-

gen aan het Spoorwegmuseum, waar het icoon een nieuwe plek 

krijgt en vanaf het voorjaar van 2012 weer te bewonderen is.

Leerzame zitplek

De stationshal kreeg begin december ook een nieuwe zitgelegen-

heid. Die was onder meer nodig omdat nu in een deel van de hal de 

verbouwing is gestart, waardoor zitplaatsen tijdelijk verloren gaan. Het 

Blikvanger van Stationsplein West wordt een grote trappenpartij, met 

eronder ruimte voor 4.200 fietsen. De bouwers zijn de komende tijd 

allereerst aan het werk onder het gesloopte deel van Sporthal 

Catharijne, tussen de huidige in- en uitgang van het station en het 

Beatrix Theater. Hier maken ze het eerste deel van de trappen, een 

roltrap en een lift.

Vanaf het tweede kwartaal van 2012 vindt de sloop plaats van de 

bestaande stationsentree en het laatste restant van de sporthal. 

Vervolgens begint de bouw van het tweede deel van de trappenpartij, 

een tweede lift en een tweede roltrap. En ook de bouw en inrichting 

van de fietsenstalling staan nu op de planning. De stalling zal in het 

najaar van 2013 klaar zijn voor gebruik, tegelijk met de hele trappen-

partij, beide roltrappen en beide liften.

Sluitstuk van de klus vormt hierna nog het afbouwen van de delen 

van het plein die aansluiten op het toekomstige Stadskantoor en op 

de nieuwe OV-terminal. Begin 2015 is Stationsplein West helemaal 

klaar.

Het slopen en bouwen vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 uur 

en 19.00 uur. U kunt altijd het station dan wel de Jaarbeursomge-

ving bereiken, per (rol)trap of met een lift. Wel zullen de looproutes 

regelmatig wijzigen. Tot in het tweede kwartaal van 2012 blijft de 

bestaande in- en uitgang van het station in gebruik.

Dat het bouwen in en rond Utrecht Centraal écht op stoom begint te komen, is nu ook aan de Jaarbeurs-

kant goed te zien. Hier begon eind september het werk aan Stationsplein West, een nieuwe entree tot het 

station en het Stadskantoor.

nieuwe ‘meeting point’ is speels ingericht, als een soort woonkamer, 

met kasten, banken en hoge krukken aan een tafel. Wie er neerploft, 

kan meteen het nodige opsteken. Er draaien actuele films over de 

verbouwing van het station, er is informatie over wat er momenteel 

gebeurt en er zijn actuele nieuwsberichten beschikbaar. Het plein 

bevat zo’n vijftig zitplaatsen.

 ‘Het blauwe bord’ 

 Je zag me voor het eerst onder het grote blauwe bord.  

Het klepperde en draaide als een volle tombola;  

nieuwe tijden, extra treinen, plaatsen om naartoe te gaan.

 Ik had staan wachten en ik wist niet eens waarop,  

zei je die nacht onder de sterren die we zagen  

door het zolderraam. Alsof het einde naar de vorm 

 in elk begin besloten ligt, kwam er een ochtend dat je ging,  

je mompelde nog iets over kometen die toch  

ook niet weten waar hun baan ze brengen zal. 

 Ik bracht je weg naar het station. De hal leek groter nu,  

het licht viel vreemd – ik zag je voor het laatst onder  

dat oude, blauwe bord, het ratelde bestemmingen 

 alsof de tijd had stilgestaan. Je keek naar boven,  

koos een ver perron. De roltrap trok je ondergronds.  

Niemand keek om.’

 Ingmar Heytze

bouwkrant winter 2011/2012.indd   3 13-12-11   12:34



4

Bouwterrein uitbreiding OV-terminal

Bouwwerkzaamheden in 

huidige stationshal

Utrecht Centraal - winter 2011 | 2012

Jaarbeurs 

 Beatrix Theater

Extra trap en lift

Hoog Catherijne

Extra trap spoor 18b/19b

Busstation Zuid

Taxi’s

Halen en brengen

Opstapplaats Regiotaxi Utrecht

Tijdelijk busstation
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Bouwterrein uitbreiding OV-terminal

 Bouwterrein Stadskantoor

Bouwwerkzaamheden in 

huidige stationshal

Perronkappen met zonnecellen

Bouwterrein Stationsplein West

Utrecht Centraal - winter 2011 | 2012

Extra trap en lift

Hoog Catherijne

Voormalig taxiplateau

Bouwterrein verbetering sporen 1 t/m 4

Noorderfietsenstalling gesloten

Extra trap spoor 18b/19b

Opstapplaats Regiotaxi Utrecht

Busstation Noord

KLPD-kantoor

Tijdelijke tramhalte

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

De contouren van de nieuwe hoofdentree 

van het Muziekpaleis op het Vredenburg 

worden zichtbaar. De stalen kolommen, 

die de nieuwe ingang gaan vormen, zijn 

geplaatst. De hoofdentree komt tussen de 

twee middelste kolommen van het gebouw 

en wordt de toegangspoort tot de nieuwe 

centrale entreehal.

Het Muziekpaleis is de opvolger van 

Muziekcentrum Vredenburg. Als het klaar is, 

naar verwachting in 2013, vinden niet alleen 

het Muziekcentrum, maar ook poppodium 

Tivoli en jazzcentrum SJU er onderdak. Het 

gebouw krijgt vijf zalen met ruimte voor in 

totaal ruim 5.000 mensen.

Nieuwe hoofdentree 
Muziekpaleis verrijst

Kantoorgebouw Singelborch, op de hoek 

van de Catharijnesingel en de Stations-

straat, wordt gedeeltelijk een onderdeel van 

het winkelgebied Hoog Catharijne. Om dit 

mogelijk te maken, wordt er ge- en ver-

bouwd in dit gebied. Momenteel wordt er 

vooral gewerkt in de Stationsstraat. Of beter 

gezegd, erbóven: de straat (grofweg tussen 

Catharijnesingel en Busstation Zuid) wordt 

overbouwd met een vloer op winkelniveau. 

De overbouwing biedt straks ruimte aan 

winkels op twee lagen en aan de 

Noordpassage, een van de twee winkel-

passages die in de toekomst dwars door het 

nieuwe Hoog Catharijne heen lopen.

Stationsstraat wordt 
overbouwd

De bouw van het complex ‘De Vredenburg’ 

verloopt voorspoedig. Het gebouw staat op 

de plek waar Karel V in 1528 een kasteel 

bouwde. Daarvan bleven fundamenten 

bewaard, en die worden weer zichtbaar in 

het nieuwe pand.

‘De Vredenburg’ gaat naar verwachting in het 

najaar van 2012 open. Het bevat dan 6.000 

vierkante meter winkelruimte, 76 woningen 

en een grote, deels openbare fietsenstalling 

in de kelder. Er is, bij het verschijnen van 

deze bouwkrant, nog een aantal woningen te 

koop. Kijk voor meer informatie op 

www.wonenindevredenburg.nl. 

De Vredenburg 
vordert

Een nieuw station voor bussen en trams

verhuizen dan naar een tijdelijke halte 

aan de Jaarbeurskant. De halte komt op 

de plek van Parkeergarage Jaarbeurs-

plein, die begin 2012 wordt gesloopt. 

Voor busreizigers verandert er in 2012 

nog niets. De verdeling van haltes over 

de beide busstations blijft gelijk. Net als 

voorheen zal het druk blijven op de 

busperrons, met continu veel bussen en 

reizigers. De extra trap tussen Busstation 

Zuid en Hoog Catharijne draagt bij aan 

veiligheid van de reizigers en een betere 

doorstroming. Maar grote oplettendheid 

van zowel reizigers als chauffeurs blijft 

nodig.

De taxistandplaats blijft voorlopig 

gevestigd bij Busstation Zuid onderaan 

de (rol)trappen. De chauffeurs rijden aan 

vanaf een terrein in de buurt. 

In de definitieve situatie krijgen de trams 

hun haltes aan de centrumkant. De 

bussen zullen deels híer hun definitieve 

haltes krijgen (in het gecombineerde 

station) en deels aan de Jaarbeurskant. 

Dat de bouw van het gecombineerde 

bus- en tramstation ‘pas’ in 2016 begint, 

heeft te maken met de planning van 

andere projecten aan de centrumkant. 

Zo komen aan deze kant ook het 

Stationsplein Oost, een van de nieuwe 

entrees tot Utrecht Centraal, en een 

nieuwe bibliotheek. Om deze projecten 

te kunnen uitvoeren, is ruimte nodig. 

Daarom verhuist begin 2013 een 

behoorlijk deel van de bushaltes naar 

een tijdelijk busstation aan de westkant 

van het station. Ook de tramlijnen 

richting Nieuwegein en IJsselstein 

Aan de centrumkant van de nieuwe OV-terminal komt een gecombineerd bus- en tramstation. 

De bouw van het ‘combistation’ start in 2016.
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Wat doe jij?

Abdel is een van de vijf uitvoerders van Besix, de hoofdaannemer 

voor de bouw van de OV-terminal en Stationsplein West. Het is een 

spannende dag voor hem. Aan de westkant van het station, nabij het 

Beatrix Theater, gaan reusachtige funderingspalen de grond in. Abdel 

loopt rond en praat met de mannen die de kraan bedienen. “De 

palen zijn bestemd voor Stationsplein West dat hier komt, en dat is 

vanuit de uitvoering mijn project op dit moment”, vertelt de 

uitvoerder.

Het werk van Abdel (36) omvat verschillende aspecten, legt hij uit. 

“Allereerst het inplannen van het werk. We werken met zesweken-

planningen waarin staat wat er moet gebeuren, wanneer werkzaam-

heden beginnen en wanneer ze klaar moeten zijn.” 

“Ten tweede stuur ik de onderaannemers aan. Ik bekijk ter plekke wat 

de voortgang is en zorg voor de onderlinge communicatie. Iedereen 

moet weten wat de ander doet. En als het niet loopt zoals de 

bedoeling is, of iets loopt uit, dan meld ik dat aan de directie en 

kijken we gezamenlijk hoe we de achterstand kunnen inlopen.” 

“En ten slotte zorg ik voor kwaliteitsbewaking. Dat wat in de 

bestekken staat, moet worden uitgevoerd: het juiste product, op de 

juiste plaats, op de juiste tijd.”

Een flinke verantwoordelijkheid al met al. Abdel zegt er erg van te 

genieten, “maar soms is er best stress, door de tijdsdruk. Toch is dit 

een geweldig project. Ik heb na mijn MTS renovatie- en nieuwbouw-

projecten gedaan. En nu werk ik hier, in de utiliteitsbouw. Ik word 

iedere dag weer een ervaring rijker.”

Intussen in... Rotterdam
Niet alleen in Utrecht, maar ook in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft en Den Haag worden moderne 

OV-terminals gebouwd. Én in Rotterdam, waar we dit keer in deze vaste rubriek poolshoogte nemen.

Rotterdam en de omliggende regio trekken dagelijks tienduizenden 

mensen. Velen van hen gebruiken het openbaar vervoer. Maar het 

‘oude’ Rotterdam Centraal, in gebruik sinds 1957, kon die toestroom 

– ruim 110.000 reizigers per dag, in 2025 ruim 320.000 – bijna 

niet meer verwerken. Voeg hier de komst van de hogesnelheids-

treinen en het regionetwerk RandstadRail aan toe, en de noodzaak 

van een ‘up to date’ Rotterdam Centraal stond als een paal boven 

water. ProRail en de gemeente Rotterdam begonnen daarom in 

2004 met de ontwikkeling van een modern vervoersknooppunt.

Ook dit station wordt een moderne ‘OV-terminal’. De reiziger vindt 

er alle vormen van openbaar vervoer onder één dak en kan er 

gemakkelijk overstappen van bijvoorbeeld trein op metro.

Om de bouw van de OV-terminal mogelijk te maken, ging in het 

najaar van 2007 de oude stationshal dicht en werd deze begin 

2008 afgebroken. Tegelijkertijd begon een grootschalige opknap-

beurt van de perrons en de stationsomgeving. Ook startte de bouw 

van diverse voorzieningen, zoals een nieuw metrostation (open 

sinds september 2009), een nieuwe ondergrondse fietsenstalling 

(binnenkort open) en een brede passage onder de sporen, die in 

de zomer van 2012 in gebruik gaat.

In maart 2011 vond de starthandeling plaats voor dé blikvanger van 

de OV-terminal Rotterdam Centraal: de bouw van de nieuwe stations-

hal, een ruim en transparant gebouw van staal en glas. Voor de bouw 

verwelkomde de Maasstad een van de grootste kranen van Europa 

en vernoemde deze naar Lee Towers, ter ere van de 65ste verjaardag 

van de Rotterdamse zanger die vóór zijn muzikale doorbraak kraan-

machinist was. In november 2011 is het hoogste punt bereikt.

Het gehele bouwproject is nu over de helft. De werkzaamheden 

verlopen voorspoedig, op schema en binnen budget. De gehele   

OV-terminal zal in 2013 in gebruik worden genomen.

Meer informatie: www.rotterdamcentraal.nl of via Twitter @RdamCentraal

De verbouwing van station Utrecht Centraal en omgeving is een complex project. Op allerlei locaties wordt 

aan verschillende projecten tegelijkertijd gewerkt, onder hoge tijdsdruk. Het is daarom belangrijk dat iedereen 

weet wat de verwachtingen zijn, dat de planningen kloppen en dat er goede kwaliteit wordt geleverd. Abdel 

El Idrissi houdt het nauwlettend in de gaten.

Iedere dag een ervaring rijker
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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

ProRail

Gemeente Utrecht

Corio

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.

Het plaatsen van de nieuwe perronkappen 

en het opknappen van de perrons gaat rich-

ting de eindstreep. Begin oktober startte het 

werk op het perron, gelegen aan spoor 8; dit 

werk is eind december klaar. In de maanden 

ervoor werd gewerkt aan de perronzijde van 

spoor 9. Eind december zijn twee van de 

drie nieuwe perrons en kappen in gebruik: 

bij spoor 11 en 12 (al klaar sinds april dit 

jaar) en bij spoor 8 en 9. In 2012 rest nog 

het perron en de kap bij spoor 5 en 7.

Perronkappen: de laatste ronde

Nieuwe lift, 
extra trap
Bij Busstation Zuid, aan de centrum-

kant van het station, is het bij de 

in- en uitgang van het station en 

Hoog Catharijne altijd erg druk. 

Om dit te verlichten is er een nieuwe 

trap geplaatst. Ook is er een nieuwe, 

tijdelijke lift geplaatst ter vervanging 

van de oude. 

De nieuwe lift bevindt zich bij de 

halteplaats voor Regiotaxi Utrecht; 

de trap staat naast de ‘oude’ opgang, 

die gewoon in gebruik blijft.

De oude lift moest verdwijnen om 

ruimte te maken voor geplande 

sloop- en bouwwerkzaamheden.

Stadskantoor ‘glijdt’ tot grote hoogte
De bouw van het nieuwe Stadskantoor, aan de 

Jaarbeurskant van het station, vordert in rap tempo. 

Met behulp van ‘glijbekisting’ verrezen dit najaar 

de betonnen kernen van het gebouw. Begin 2012 

volgt de staalconstructie. De gehele bouw moet 

medio 2014 klaar zijn.

De bouw van het Stadskantoor startte in april dit jaar met 

heiwerkzaamheden. De 360 funderingspalen van het pand 

gingen de grond in en het eerste betonwerk vond plaats, onder 

meer voor de toekomstige ondergrondse parkeergarage en 

fietsenstalling.

Na de zomer ging het kantoor ‘de hoogte in’, met de bouw van 

drie betonnen kernen, waarin later trappen en liften komen. De 

kernen geven het gebouw zijn stevigheid. Voor de bouw 

gebruikten de bouwers zogenaamde ‘glijbekisting’, een mal 

waarin zij het beton stortten en de wapening aanbrachten. Ze 

trokken de bekisting in een ononderbroken ‘dag-en-nacht’- werk-

schema in kleine stappen omhoog (het ‘glijden’) en vulden de 

kist tegelijkertijd met het beton en de wapening. Zo konden de 

bouwvakkers snel doorwerken. De kernen kregen meteen hun 

definitieve hoogte: één van 95 meter, één van 90 meter en één 

van bijna 40 meter.

Begin 2012 begint de montage van de staalconstructie. Dit 

gebeurt voor een deel direct naast en boven de Jaarbeurs-

traverse. Een grote kraan hijst het staal naar de plek waar het 

moet komen. Dit gebeurt rond de traverse vooral ’s nachts; voor 

de veiligheid is deze dan in een aantal periodes afgesloten, 

tussen 00.30 uur en 05.30 uur. De gehele staalconstructie is naar 

verwachting klaar in het najaar van 2012. 
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