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Bussen en sneltram naar nieuwe plek 
De werkzaamheden in en rond Utrecht Centraal gaan ook dit jaar door. En dus blijft er ruimte nodig om te 

kunnen bouwen, machines neer te zetten en materialen op te slaan. Dit voorjaar heeft dat gevolgen voor 

trams en bussen rond het station. Begin maart verhuisde al een aantal buslijnen, in april gebeurt dat met de 

sneltram en na de zomer gaan opnieuw enkele haltes naar een andere plek.

Bussen van Jaarbeursplein naar Busstation west

Op zondag 3 maart zijn alle lijnbussen, die op het Jaarbeursplein 

aankwamen en vertrokken, verhuisd naar het Busstation west. Dit ligt 

schuin achter het Beatrixgebouw aan de kant van het spoor. Het is 

een tijdelijk station, dat een aantal jaren in gebruik zal zijn. De vertrek- 

en aankomsttijden van de bussen zijn hetzelfde gebleven.

Door de bussen te verplaatsen naar Busstation west is op het 

Jaarbeursplein ruimte ontstaan. Hier wordt nu Stationsplein west          

afgebouwd, inclusief een definitief busstation, een fietsenstalling en 

de entree tot het Stadskantoor. De verhuizing van de bussen loopt 

ook vooruit op de geplande vernieuwing van het Jaarbeursplein. 

Hier komen woningen, kantoren, horeca, winkels, entertainment en 

een ondergrondse parkeergarage. (Meer informatie over het Jaar-

beursplein is te vinden op pagina 8.)

Een aantal zaken en voorzieningen is voorlopig nog wel te vinden op 

het Jaarbeursplein: Eurolines, (regio)taxi’s, Greenwheels/auto-

delen, parkeren voor mindervaliden, halen en brengen, en vervan-

gend treinvervoer voor NS.

Sneltram van stadskant naar Jaarbeursplein

In april verhuist de sneltram van en naar Nieuwegein en IJsselstein 

van de stadskant naar het Jaarbeursplein. De haltes Centraal Station 

en Westplein worden dan opgeheven. Op het Jaarbeursplein, ter 

hoogte van de vroegere parkeergarage, hebben de trams de 

komende jaren hun begin- en eindhalte.

Door deze verhuizing ontstaat aan de stadskant, ter hoogte van de 

huidige trambaan, ruimte om (verder) te bouwen aan onder meer 

Stationsplein oost met fietsenstalling, een nieuwe bibliotheek en een 

nieuw, definitief station voor bussen en trams.

Busstation noord gaat dicht

Na de zomer gaat Busstation noord (het vroegere stadsbusstation) 

dicht. Ook dit gebeurt voor de bouwwerkzaamheden aan de stadskant. 

De bussen die van Busstation noord gebruik maken, verhuizen naar 

Busstation zuid (het vroegere streekbusstation) en naar het tijdelijke 

Busstation west bij het Beatrixgebouw. Welke buslijnen dit precies zijn, 

wat hun nieuwe locatie wordt en wanneer de verhuizing plaatsvindt 

staat op dit moment nog niet vast. Houd hiervoor de website van 

CU2030.nl in de gaten.

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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Hard aan het werk tijdens de bouw van Busstation west

Nieuwe tramhalte in aanbouw bij het Jaarbeursplein Busstation west is sinds maart in gebruik
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Stationshal: (bouw)stap voor (bouw)stap

Knabbelen aan de traverse

Begin februari ging het eerste deel van de nieuwe stationshal open. Dit betekent dat bouwstap 1 

(de eerste van zes stappen waarin de hal wordt verbouwd) erop zit.

De vernieuwing is nodig omdat de twee perrons langs de sporen 

1 tot en met 4, de zogenaamde ‘buurtsporen’,  behoorlijk krap zijn. 

ProRail verbreedt daarom deze perrons en vernieuwt ook de sporen 

1 tot en met 3. Ook komen er nieuwe kappen boven de perrons en 

nieuwe trappen aan de beide uiteinden.  Het hele project duurt naar 

verwachting tot halverwege 2014.

De buurtsporen liggen in het gebied waar Stationsplein oost komt, 

een van de nieuwe entrees tot het station. Het werk aan de sporen 

wordt daarom gecombineerd met de bouw ervan. In het eerste 

halfjaar van 2013 worden voor het plein funderingspalen gedraaid en 

betonplaten ingehesen.

‘Buurtsporen’ op weg naar mijlpaal
De vernieuwing van de sporen 1 tot en met 3 en de bijbehorende perrons  bereikt deze zomer een mijlpaal. 

In juli worden het vernieuwde spoor 1, het perron dat erlangs ligt en een deel van de nieuwe perronkap 

erboven in gebruik genomen. Het werk schuift dan door naar spoor 2 en het stuk perron dat dááraan grenst.

Eerste deel nieuwe hal open!

De looproute tussen stationshal en Jaarbeursplein

Student aan het woord

Overstappen dus en dikwijls even 

wachten, vandaag op een bankje in het 

nieuwe deel van de stationshal. 

De uitbreiding is Nienke niet ontgaan. 

“Het is voor het eerst dat ik hier kom”, 

zegt ze. “Meestal hol ik meteen naar mijn 

aansluitende trein. Maar vandaag was 

ik een beetje vroeg.”

Ze omschrijft de nieuwe hal als “leuk 

geworden”. “Vooral die winkels spreken 

Voor Nienke van Keulen is 

Utrecht Centraal vertrouwd 

terrein. Regelmatig reist ze via het 

knooppunt vanuit haar woon-

plaats Houten naar Leiden, waar 

ze psychologie studeert. 

me aan. Zou er misschien nog een 

kledingzaakje bij kunnen? Dat hebben 

ze op Leiden Centraal en zou ik hier ook 

wel handig vinden. Maar goed, Hoog 

Catharijne is dichtbij, dus daar kan ik 

ook naartoe.”

Van de gehele verbouwing van het 

station heeft Nienke niet veel last. “Ach, 

soms is het wat rommelig en moet ik naar 

een ander spoor. Maar dat is niet erg.” 

Toen 3 februari het nieuwe stuk stationshal van Utrecht Centraal open 

ging (lees er meer over op de pagina hiernaast) was dat ook ‘achter 

de schermen’ een feestelijk moment. Want de afgelopen jaren waren 

ruim honderd medewerkers – variërend van bouwers tot communica-

tieadviseurs – betrokken bij de totstandkoming ervan.

“En al hadden we alles natuurlijk zo goed mogelijk gepland en gere-

geld, soms liepen dingen anders”, zegt projectmanager Han Berends 

van ProRail. “In het laatste stadium was er bijvoorbeeld vertraging bij 

het leggen van de tegelvloer. Daarvan waren andere medewerkers 

voor de voortgang van hún werk afhankelijk. De spanningen kunnen 

dan hoog oplopen, want iedereen wil doorwerken en er was een 

absolute deadline.”

Tijdens het hele bouwproces werden dergelijke situaties opgelost 

door goed met elkaar te blijven overleggen “en niet het eigenbelang, 

maar steeds het gezamenlijke einddoel voorop te blijven stellen”, al-

dus Han. “Een kop koffie en een kwartier overleggen ’s ochtends was 

daarvoor meestal voldoende. Dan besef je weer dat je met z’n allen 

hetzelfde einddoel voor ogen hebt.”

Bouwst ap 1
jan 2011 – 
feb 2013

✓ Bouwstap 3
 feb 2013 – 
herfst 2014

Bouws tap 2
aug 2011 – 
zomer 2013
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Verbouwing Ut recht Centraal

Nieuwbouw station 
tussen bestaand
station en Beatrix-
gebouw. Uitbreiding 
met 4.000m2, begin 
2013 gereed. 

Verbouwing station 
stadskant (Busstation 
Zuid). Afbraak oude 
stationshal en bouw 
van nieuw deel 
stationshal.

Afbraak Jaarbeurs-
traverse en bouw van 
nieuw deel stationshal 
(aansluiting op bouw-
stap 1).

Bouwstap 4
zomer 2013 – 
zomer 2015

Bouwstap 5
herfst 2014 – 
herfst 2015

Bouwstap 6
 herfst 2015 – 
herfst 2016

In zes stappen naar 2016

De opening van het eerste nieuwe stuk stationshal betekende ook de start van bouwstap 3. Deze 

startte met de sloop van de Jaarbeurstraverse, de oude looproute tussen stationshal en Jaarbeursplein. 

Op dezelfde plek wordt het derde stuk hal gebouwd.

Het afbreken van de traverse is sinds begin april klaar. “Het slopen 

hebben we heel behoedzaam gedaan”,  zegt Jelger Vos. “We knabbel-

den als het ware de traverse weg. Na de sloop maken we de grond 

onder de oude traverse schoon. En vervolgens gaan we meteen van 

start met de bouw van het stuk stationshal dat hier komt. Dat sluit 

als het klaar is aan op het nieuwe deel dat we hebben gemaakt in 

bouwstap 1.” 

Het bouwen tijdens ‘bouwstap 3’ gebeurt in vier delen, min of meer 

vanuit het midden richting bestaande stationshal en Jaarbeursplein. 

Met behulp van twee mobiele kranen wordt het halgedeelte van 

onder tot boven in elkaar gezet, vanaf de fundering tot aan het gol-

vende dak. Al die tijd is het werkgebied afgesloten met bouwwanden. 

Het werk duurt tot in het najaar van 2014. Daarna volgen afbouw en 

inrichting. De opening van dit stuk stationshal is in april 2015.

Bouwstap 2 startte in 2011. Het werk vindt plaats in het stuk 

stationshal aan de stadskant, ter hoogte van Busstation Zuid, de 

toegang naar spoor 5/7 en de kantoren Katreinetoren/Laag Katreine. 

Het oude station is losgekoppeld van de Katreinetoren en weg-

gehaald. Het maken van staalconstructie, kolommen, gevel en dak 

is nog in volle gang, maar in september 2013 is alles klaar. Dit 

nieuwe stuk Utrecht Centraal gaat dan meteen open.

Voortvarend verder met bouwstap 2 en 3 

Bouwstap 3 sluit straks aan op het eerste nieuwe deel van de hal

Het nieuwe deel bevindt zich tussen de ‘oude’ hal en het Beatrix-

gebouw. Er is pakweg twee jaar aan gewerkt en heeft een oppervlak 

van ongeveer 4.000 vierkante meter. Erboven bevindt zich een deel 

van het golvende dak, dat uiteindelijk boven de gehele stationshal 

komt.

Aan beide zijden van het nieuwe stuk hal zijn winkels en voorzie-

ningen. “De winkels met glazen wanden zijn definitief, de andere 

zijn tijdelijk. Dit heeft te maken met de verdere verbouwing van de 

stationshal. Het nieuwe deel van de stationshal heeft dus nog niet 

de definitieve inrichting”, legt ProRail’s bouwmanager Jelger Vos uit.

De opening van het nieuwe halgedeelte vond plaats op zondag 3 

februari, in alle vroegte. Ballonnen, een croissant voor reizigers en 

scheidsrechters die het publiek de juiste kant op wezen, zorgden 

ervoor dat het een feestje werd.

Kop koffie met een scheutje overleg

traverse naar 
Busstation zuid

ingang
Katreinetoren

naar Busstation west 
m.i.v. maart 2013

entree 
Beatrixgebouw
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Bouwterrein verbetering  sporen 1 t/m 4

 Bouwterrein Stadskantoor

Bouwterrein 

Stationsplein west

Tijdelijk 

Busstation west 

Utrecht Centraal - voorjaar 2013

 Beatrixgebouw

Hoog Catharijne

Busstation zuid

Busstation noord

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

Jaarbeursplein

Nieuwe eindhalte tram

Toekomstig Stationsplein oost

en Noordgebouw

Eerste deel OV-terminal in gebruik

(bouwstap 1)

Bouwterrein uitbreiding OV-terminal

(bouwstap 2)

Bouwterrein uitbreiding OV-terminal 

(bouwstap 3)

 Bouwterrein Catharijnesingel
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Pieter (54) heeft een eigen onderhoudsbedrijf 

en werkt bijna uitsluitend voor NS en ProRail. 

“Dat doe ik hier op het station en in een 

wijde regio eromheen”, vertelt hij, “en al ruim 

vijfendertig jaar. Ik begon als tiener bij een 

aannemer en die had toen al NS als hoofdop-

drachtgever. Toen hij ermee ophield en ik voor 

mezelf begon, kreeg ik toestemming om zijn 

werkpakket bij het spoor mee te nemen.”

Sinds die tijd heeft Pieter dag in dag uit zijn 

handen vol. Vaak zes dagen in de week, 

plus ’s avonds administratie en in totaal 

zo’n 2.500 uren per jaar houdt hij Utrecht 

Centraal en een aantal stations in de regio 

eromheen op orde. “Ik krijg een verzoek 

binnen of ik signaleer zelf iets”, legt hij uit. 

“Afhankelijk van wat het is, ga ik erop af. 

Soms moet dat heel snel, als er bijvoor-

beeld gevaarlijke situaties kunnen ontstaan 

voor de reizigers, soms kan het wat langer 

wachten. Maar meestal los ik het in elk 

geval dezelfde dag nog op.”

Pieter handelt een waslijst aan klussen 

af. Losse tegels herstellen, prullenbakken 

plaatsen, hang- en sluitwerk repareren, rook-

zuilen vervangen door asbaktegels, tijdelijke 

lijsten ophangen voor de gele dienstrege-

lingborden, klokken plaatsen, wegwijzers 

bevestigen, perronmeubilair herstellen of 

vervangen; de onderhoudsman is van alle 

markten thuis. “Dat het zo afwisselend is, 

plus het contact met opdrachtgevers en 

allerlei andere mensen, maakt het hartstikke 

leuk om te doen.”

De krenten in de pap zijn de ongebruike-

lijke voorvallen. “Zo heb ik eens op station 

Woerden een kanariepiet moeten vangen. 

Die vloog daar in de traverse heen en weer. 

Dat viel niet mee! En op Driebergen-Zeist 

zat een keer ‘ineens’ een gat in het perron. 

Ik graven en toen stuitte ik op iets van 

ijzer. Ik vermoedde dat het een bom was. 

Enfin, treinverkeer stilgelegd, politie gebeld, 

explosievenopruimingsdienst erbij, een hele 

toestand. Toen bleek het, een paar uur later, 

een oude lampenkap te zijn. Die hingen 

vroeger op de stations. Deze was kennelijk 

naar beneden gevallen en had zich in het 

perron geboord!”

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

moderne OV-terminals gebouwd. Zo ook in Zwolle, waar we dit keer in deze vaste rubriek poolshoogte 

nemen. 

Zwolle is een belangrijk openbaarvervoerknooppunt van en naar het 

noorden en oosten van het land. Naast vele busreizigers stappen op 

het station veel treinreizigers over in richtingen als Groningen, Leeu-

warden, Enschede, Deventer en Amersfoort. Daarnaast komt sinds 

december 2012 ook de Hanzelijn, de nieuwe treinverbinding tussen 

Lelystad en Zwolle, er aan. 

De oude perrontunnel, de perrons en het aantal treinen waren niet 

berekend op het toenemend aantal uit- en overstappende reizigers. 

Onder de noemer ‘ZwolleSpoort’ maakt ProRail daarom het station en 

het spoor geschikt voor de toekomst. 

Een van de belangrijkste verbeteringen is de bouw van een nieuwe, 

zeventien meter brede reizigerstunnel. ProRail bouwt de tunnel 

tussen het bestaande eerste perron (centrumkant) tot voorbij het 

vierde nieuwe perron aan de zuidzijde van het station, dat afgelopen 

december in gebruik ging. Vanuit de nieuwe tunnel kunnen reizigers 

straks de perrons bereiken met trappen, roltrappen en liften.

Momenteel is de oude tunnel gesloten voor publiek en maken reizi-

gers gebruik van een tijdelijke voetgangersbrug. De nieuwe tunnel is 

naar verwachting eind 2014 klaar. 

Het Utrechtse college van B&W heeft het 

stedenbouwkundig plan voor Stationsplein 

oost en omgeving vastgesteld. Het gaat om 

het gebied dat wordt begrensd door 

Catharijnesingel, Utrecht Centraal, Smakke-

laarsveld en Moreelsepark. Het huidige 

‘Stationsplein’ verdwijnt en maakt plaats voor 

een verhoogd plein met een fietsenstalling 

eronder. De doorgaande route voor het 

autoverkeer verdwijnt ook. Aan de zuidkant 

van Stationsplein oost komt ruimte voor 

taxi’s en plekken voor halen en brengen. 

Aan de buitenkant van Hoog Catharijne komt 

een nieuw gebouw en het Moreelsepark 

wordt heringericht als langzaamverkeersroute 

richting de Mariaplaats.

Vanaf nu worden alle ontwikkelingen en 

bijbehorende plannen getoetst aan dit 

stedenbouwkundig plan. 

De gemeente Utrecht start binnenkort met 

de openbare verkoopprocedure voor de ont-

wikkeling van het Noordgebouw. Dit nieuwe 

pand krijgt een plek nabij het eveneens nog 

te bouwen Stationsplein oost. Het Noordge-

bouw is geschikt voor uiteenlopende zaken 

zoals winkels, (flexibele) kantoorruimte, een 

hotel, recreatie en wonen. Geïnteresseerde 

partijen kunnen creatieve en specifieke plan-

nen indienen voor het gebouw en het ver-

volgens in samenwerking met de gemeente 

ontwikkelen. Informatie over de ligging en 

de mogelijkheden van het gebouw staat op 

www.CU2030.nl/noordgebouw. Hier kunnen 

partijen ook hun interesse kenbaar maken.

 

Startschot voor ontwikkeling 
Noordgebouw 

Voor er ook maar een liter water door de 

nieuwe Catharijnesingel stroomt, wordt er 

vooralsnog veel gegraven. Want een groot deel 

van de huidige werkzaamheden in het 

Utrechtse Stationsgebied is nodig voor zaken 

die zich onder de grond bevinden en dus weer 

uit het zicht zullen verdwijnen, zoals het 

aan- en verleggen van kabels, leidingen, 

rioolbuizen en leidingen voor warmte- en 

koudeopslag. Op de plek waar water komt, bij 

de tunnels naar de parkeergarage Vredenburg 

en de expeditie van het Muziekpaleis, was het 

onder de grond heel druk. Alles wat daar lag 

en nog ligt moet worden verlegd of vernieuwd. 

Dit gegraaf gaat vooraf aan het bouwen van 

nieuwe bruggen en gaat helaas gepaard met 

omrijden, omlopen en omfietsen.

Drukke boel onder 
Catharijnesingel

Op Utrecht Centraal is hij wereldberoemd. Pieter Pijnenburg kan geen stap zetten of hij wordt weer 

begroet door een conducteur, een bouwer of zelfs een regelmatige reiziger. Geen wonder eigenlijk, want 

de ‘klussenman’ van het station is er vrijwel elke dag aan het werk.

Intussen in... ZwolleStadskantoor op de goede weg

Stationsplein west toegankelijk is, tot een grote lichte 

ruimte.

Binnenkort begint het plaatsen van de gevelelementen. 

Aan de buitenkant van het kantoor komen witte ‘sandwich-

panelen’ van kunststof met daartussen isolatiemateriaal. 

De ramen van drielaags glas zijn in de panelen verwerkt. 

Na de zomer start de afwerking en inrichting van het 

gebouw. Het Stadskantoor wordt in het najaar van 2014 

opgeleverd.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de binnenkant 

van het kantoor. Een deel van de twaalf roltrappen en 

vijftien liften is inmiddels geplaatst. Een van de roltrappen 

overbrugt maar liefst drie verdiepingen. Hij loopt vanaf de 

derde verdieping – deels door de publiekshal – naar de 

zesde verdieping, waar zich het vergadercentrum en de 

trouwzaal bevinden.

 

Het gebouw is zo ontworpen dat er via de gevels veel 

licht naar binnen komt. Het glasdak van het atrium op de 

zevende verdieping maakt de publiekshal, die vanaf 

De bouwers van het Stadskantoor bereikten half december 2012 het hoogste punt. Het 

gaat dus letterlijk en figuurlijk de goede kant op met de bouw, maar het werk zit er nog niet 

op. Het imposante pand wordt naar verwachting in het najaar van 2014 opgeleverd.

Dankzij de grotere perroncapaciteit is het op station Zwolle nu 

mogelijk om vele treinen uit verschillende richtingen gelijktijdig te 

laten aankomen en vertrekken. Voor reizigers ontstaat zo een 

volledige ‘overstapknoop’ met goede overstapmogelijkheden.

Als onderdeel van ZwolleSpoort worden ook alle perronkappen 

vernieuwd en in dezelfde stijl gebracht, zodat een eenduidig beeld 

ontstaat. Ter hoogte van de tunnel zijn de perronkappen transparant, 

zodat er veel daglicht in de tunnel komt. Het monumentale stations-

gebouw blijft zoals het is.

Niet alleen het station zelf wordt verbouwd. De gemeente Zwolle 

ontwikkelt plannen om het hele gebied rondom station Zwolle, de 

‘spoorzone’, aan te passen. Onderdelen hiervan zijn een stedenbouw-

kundig plan, het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde van 

het station en nieuwe fietsenstallingen. 

Meer informatie: www.zwollespoort.nl

  Wat doe jij? 
Een ‘klussenman’ heeft altijd wat te doen

Impressie van de toekomstige reizigerstunnel op station Zwolle

Het glasdak van het atrium op de zevende verdieping

Stedenbouwkundig plan 
voor Stationsplein oost

Verder in het Stationsgebied...
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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.

Plannen toekomstig Jaarbeursplein 
steeds concreter

Nog even geduld, maar het wachten wordt uiteindelijk 

beloond. Het Jaarbeursplein wordt, hartje Utrecht, een plek 

om elkaar te ontmoeten en te genieten van evenemen-

ten. Zaken die ruimte vergen, zoals een fietsenstalling en 

de parkeergarage, komen aan de randen van het plein of 

eronder. Verkeersroutes lopen straks om het plein heen 

en zorgen er dus voor dat het Jaarbeursplein vooral het 

domein wordt van voetgangers.

Naast evenementen blijft het Jaarbeursplein natuurlijk 

vooral bestemd voor reizen en praktisch gebruik. Dankzij de 

nieuwe, verbeterde inrichting wordt het plein meer dan ooit 

dé route van en naar het station en wordt het de entree 

voor kantoren in de nabije omgeving, zoals de Croeselaan, 

de Graadt van Roggenweg en het Jaarbeurscomplex. 

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Jaarbeursplein-

van-de-toekomst is het zogenaamde ‘integraal programma 

van eisen’ voor de openbare ruimte aan de westkant van 

Utrecht Centraal. Dit lijvige document is in zijn geheel te 

bekijken op CU2030.nl. Het beschrijft de eisen waaraan de 

plannen voor de openbare ruimte aan de westkant van het 

stationsgebied moeten voldoen. 

Momenteel wordt gewerkt aan het ‘voorlopig ontwerp’ voor 

het Jaarbeursplein en de parkeergarage eronder. Dit plan 

wordt ook besproken met de gebruikers en eigenaren van 

de gebouwen rondom het plein. Het Utrechtse college van 

B&W stelt het ontwerp naar verwachting vóór de zomer 

vast. De bouw van de parkeergarage start dan waarschijnlijk 

eind 2014 en de herinrichting van het plein start enkele 

jaren later, wanneer de garage klaar is.

Een glunderende Onno de Jong in de 

stationshal, met in zijn handen een  

plaquette met het jaartal ‘1989’ erop. 

Onno is een kleinzoon van Marinus 

Markenhof, de architect die betrokken was 

bij de renovatie van Utrecht Centraal aan het 

eind van de jaren tachtig. 1989 was het jaar 

waarin de typerende rode ‘Markenhof-

bogen’ werden geplaatst. Deze komen in 

de vernieuwde hal niet meer terug. 

Markenhof is inmiddels overleden. 

Kleinzoon Onno kende de gedenksteen 

en was bezorgd dat deze, tezamen met de 

bogen, verloren zou gaan. Hij mailde de 

Projectorganisatie Stationsgebied en kwam 

vervolgens razendsnel terecht bij ProRail. 

Dat regelde een overhandigingsmoment in 

de hal. De zware plaquette staat nu te 

pronken bij Onno thuis.

Een fantastische plek voor reis en verblijf, in het hart van de stad – dat wordt het Jaarbeursplein. Het krijgt de 

komende jaren een compleet nieuw gezicht. Hoe dat eruit gaat zien, begint steeds concreter te worden.

Plaquette uit 1989 weer ‘thuis’


