
Tijdelijk Busstation west

cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

18 december 2012 Inloopavond ontwerp-

bestemmingsplan Smakkelaarsveld

18.00-20.00 uur in Infocentrum

5 Januari 2013 Maandelijkse rondwandeling

Vertrek: 11.30 uur vanuit het Infocentrum 

22 Januari 2013 Schouw Stationsgebied

Start: 19.00 uur, Infocentrum Stationsgebied

Agenda

Stationsgebied Utrecht in 2013
Op en rond Utrecht Centraal wordt hard gewerkt, dat kan u niet ont-
gaan. In 2013 plukt u daar de eerste vruchten van én gaat u nog meer 
merken van de verbouwing van het gebied.

Vredenburg
De nieuwe winkels in het gebouw De Vredenburg gaan binnenkort 
open en in 2013 opent ook de fietsenstalling onder het nieuwe pand. 
De stoep, het fietspad en de oversteek naar de C&A worden ook weer 
aangelegd. Op het Vredenburgplein start in 2013 de sloop van het 
gebouw van Peek&Cloppenburg.

Stadskantoor
Nog in 2012 bereikt het gebouw haar hoogste punt; vanaf begin 2013 
komt de witte gevel op het pand. De oplevering is over iets meer dan 
een jaar.

Fijne feestdagen 
en een mooi 2013!

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.

12 december 2012CU  update

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.

Van 24 december tot en met 1 januari is het Infocentrum 

dicht. 

Infocentrum

twitter.com/cu2030

Utrecht Centraal met Stadskantoor gezien vanaf het nieuwe busstation west in aanbouw

Catharijnesingel
Op en rond de Catharijnesingel wordt in 2013 gebouwd aan nieuwe 
bruggen. Om over een aantal jaar het water te kunnen laten stromen 
worden er ook rioolbuizen, kabels en leidingen verlegd. Hiervoor wor-
den routes voor fietsers, auto’s en openbaar vervoer aangepast. 

Utrecht Centraal - Trein
Het eerste deel van de nieuwe stationshal met het 
golvende dak (aan de Jaarbeurskant) gaat begin 
2013 open. Vervolgens wordt de Jaarbeurstraverse 
gesloopt. 
Aan de binnenstadskant van het station start de 
bouw van het nieuwe Stationsplein oost; een 
verhoogd plein tussen Utrecht Centraal en Hoog 
Catharijne met eronder een fietsenstalling voor 
12.500 fietsen. Om dit plein te kunnen bouwen 
worden het Busstation noord en de eindhalte van de 
tram gesloten, het voormalige taxiplatform gesloopt 
en kabels en leidingen verlegd. 

Utrecht Centraal - Bus
De busstations Jaarbeursplein en noord sluiten in 
2013. Veel bussen verhuizen naar een nieuw tijdelijk 
busstation aan de Jaarbeurskant van Utrecht Centraal 
(Busstation west). Ook wordt Busstation zuid her-
ingericht. De taxi’s en Kiss&Ride blijven wel op het 
Jaarbeursplein. 

Utrecht Centraal - Tram
De eindhalte van de tram verhuist in 2013 naar het 
Jaarbeursplein, op de plek waar de parkeergarage 
stond. Daar wordt op dit moment de nieuwe halte 
gebouwd.

Over de veranderingen voor bus en tram hoort u 
begin 2013 veel meer. In de bus, het station, op inter-
net en in deze krant.

Sloop kantoorpand Cranenborch
Het kantoorpand Cranenborch aan het Jaarbeursplein, waar tot voor kort 
de GG&GD in zat, wordt in 2013 gesloopt om plaats te maken voor de 
toekomstige busbaan en tramlijn. De start van de sloop staat gepland 
voor begin 2013.

Muziekpaleis
De gevels van het nieuwe pand zijn één dezer dagen helemaal dicht, 
daarna begint de afwerking. Eind 2013 wordt het Muziekpaleis overge-
dragen aan de gebruikers, snel erna kunnen de eerste proefconcerten 
worden gehouden.
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