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3 November2012 Maandelijkse rondwandeling 

Stationsgebied

Vertrek: 11.30 uur vanuit het Infocentrum 

13 november 2012 Schouw Stationsgebied

Infoavond en rondwandeling

Start: 19.00 uur, Infocentrum Stationsgebied

Agenda

Wandel mee door de bouwput Utrecht Centraal op 
dinsdag 13 november 
Aan de Jaarbeurskant van Utrecht Centraal is het grote golvende dak van de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal  
al goed zichtbaar; een groot stuk van de nieuwe hal is in aanbouw. Aan de andere kant van Utrecht Centraal wordt 
het oude dak stukje bij beetje weggehaald. Op dinsdag 13 november is er een unieke kans om een wandeling over 
de bouwplaats te maken. 

Wat doen we buiten allemaal? Wat merkt u hiervan? Wat gebeurt er de komende maanden op en rond het Utrecht 
Centraal, Vredenburg, de Catharijnesingel en het Jaarbeursplein? Op deze en andere vragen krijgt u op deze avond 
antwoord. Zo’n 6 x per jaar is er een dergelijke infoavond, een schouw, over de uitvoering op straat. Iedereen is van 
harte welkom op 13 november. Komt allen!

Programma 13 november
18.30 uur: deur open, verzamelen in Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40
19.00 uur: start rondwandeling over bouwplaats Utrecht Centraal
20.00 uur: stand van zaken lopende projecten, Vredenburg 40
21.00 uur: afsluiting, napraten met een drankje

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 

het Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs . Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

 

Infocentrum

twitter.com/cu2030

Spaanse sferen bij 
bouw OV-terminal
Het Spaanse bedrijf Emesa ontwerpt en 
bouwt staalconstructies. Een groep medewer-
kers van Emesa is uit Spanje overgekomen 
om mee te bouwen aan het dak van de OV-
terminal Utrecht Centraal. Ze doen dit met vijf 
à tien man tegelijk, in wisselende samenstel-
lingen, met momenteel als voorman Daniel 
Bolaño, afkomstig uit de noordwestelijke 
provincie Galicia. “Ik ben inmiddels bijna tien 
jaar werkzaam voor Emesa”, vertelt de 28-ja-
rige, “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.”

Wat tijdens werktijd voor Daniel en de 
andere Spanjaarden bijzonder blijft, zijn de 
Nederlandse eetgewoonten. “In Spanje lun-
chen 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.

Nieuw Hoog Catharijne komt eraan
Een aantal weken geleden is een nieuwe winkelpassage geopend. Deze passage loopt in de toekomst door naar de 
overkant van de Catharijnesingel en vormt dan één van de twee hoofdassen van de OV-terminal naar de historische 
binnenstad. In en rondom het pand van Peek&Cloppenburg worden nu voorbereidingen getroffen voor de sloop in 
2013. De parkeergarage Vredenburg is nog gewoon open. 

OV-terminal Utrecht Centraal dak in aanbouw

Ontwerp Nieuw Entreegebouw Hoog Catharijne


