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Drukte in het hart van de stad 
De vaart zit er goed in met de verbouwing van Utrecht Centraal en omgeving. De bouw van Stationsplein oost 

is in voorbereiding en gaat in 2014 van start. De stationshal is weer een nieuwe fase ingegaan; meer hierover 

op pagina 3 van deze Bouwkrant. En busreizigers hebben nu twee stations, met bovendien sinds begin 

december een nieuwe vervoerder.

Aanloop naar Stationsplein oost

De OV-terminal krijgt twee nieuwe entrees: aan de Jaarbeurskant 

Stationsplein west en aan de centrumkant Stationsplein oost. Dit 

laatste plein – pakweg op de plek waar het taxiplatform was – wordt 

de schakel tussen het station, Hoog Catharijne en de historische 

binnenstad van Utrecht. Het wordt een verhoogd plein, met eron-

der een grote stalling met ruimte voor 12.500 fietsen. Op het plein 

komen terrassen en winkeltjes. De doorgaande route voor auto’s door 

de Nieuwe Stationsstraat is dicht en komt ook niet meer terug. Zo 

ontstaat een verkeersluw gebied met plekken voor halen en brengen, 

invalidenparkeerplaatsen en een taxistandplaats.

De bouw van Stationsplein oost begint in de loop van 2014 en wordt 

al druk voorbereid. Het werkgebied begint vorm te krijgen na de af-

sluiting van het voormalige stadsbusstation en het taxiplatform en de 

verplaatsing van het nabijgelegen fietspad. Zo ontstond ruimte voor 

het verleggen van kabels en leidingen en de bouw van stalen frames 

waar de betonvloer van het plein op komt te liggen.

Stationsplein oost wordt in fases opgeleverd tussen 2016 en 2018.

Bussen aan centrum- en Jaarbeurskant

De aankomst- en vertrekhaltes van de bussen rond Utrecht Centraal 

zijn de komende jaren overzichtelijk verdeeld. Er zijn nu twee bussta-

tions: aan de kant van het centrum en aan de kant van de Jaarbeurs. 

De nieuwe verdeling van de bussen vloeit voort uit de ‘schuifpuzzel’, 

die gepaard gaat met bouwen: als er op een bepaalde plek iets moet 

gebeuren, dan moet er dikwijls iets worden verschoven, omdat het 

in de weg staat. Een goed voorbeeld daarvan is het oude busstation 

voor de stadsbussen, dat is afgebroken voor de bouw van Stations-

plein oost.

Nieuwe vervoerder: Qbuzz

Qbuzz verzorgt vanaf 8 december 2013 het openbaar vervoer in de 

regio Utrecht, onder de merknaam U-OV. Het bedrijf heeft een contract 

gekregen voor tien jaar en zet meer dan 1.000 medewerkers in voor 

het vervoer van ongeveer 200.000 klanten per dag met 300 bussen 

en 26 trams.

De bekende blauw-witte bussen hebben plaatsgemaakt voor geelge-

kleurde exemplaren, die in termen van CO2-uitstoot en brandstofver-

bruik tot de schoonste van Nederland behoren. De dubbelgelede bus-

sen op lijn 12 worden in het voorjaar van 2014 gefaseerd vervangen.

Met de komst van Qbuzz zijn enkele halteplaatsen gewijzigd. 

De reisinformatie is verbeterd, allereerst met de nieuwe website 

www.u-ov.info. Hier is alle reisinfo voor de regio Utrecht te vinden. 

Bestemmingen zijn nu herkenbaar aan de hand van kleuren. Deze 

komen in alle verschillende vormen van reisinformatie terug. In één 

oogopslag is aan de kleur te zien of een lijn naar de binnenstad gaat, 

naar de Uithof of ergens in de regio. Iedere kleur heeft bovendien een 

symbool, zodat ook reizigers die kleurenblind zijn gemakkelijk hun weg 

kunnen vinden.

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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Ook binnen vordert de afbouw en inrichting van het gebouw. Het gaat 

hier om schilderwerk, het plaatsen van systeemwanden en inbouw-

elementen en het afmonteren van diverse installatieonderdelen.

Op de schuine gevel van de noordtoren zijn 260 zonnepanelen 

geplaatst met een oppervlak van 661 vierkante meter, en op het dak 

nog eens 30 vierkante meter. De energie die deze panelen opwek-

ken wordt onder meer gebruikt voor het verwarmen van het water in 

het Stadskantoor.

Ook de bouw van de grote buitentrap, die onderdeel is van het toe-

komstige Stationsplein west, schiet goed op. Hij gaat toegang bieden 

tot zowel het Stadskantoor als het station. Eronder is een fietsenstal-

ling in aanbouw. Hier komen meer dan 4.000 stallingsplekken. De 

stalling gaat naar verwachting komend voorjaar open. De oplevering 

van het Stadskantoor staat gepland voor het najaar van 2014.

Stadskantoor steeds imposanter
Het nieuwe Stadskantoor aan het Jaarbeursplein begint steeds imposanter te worden. Het installeren van 

de witte gevelpanelen verloopt voorspoedig. Er worden in totaal ruim 1.100 panelen geplaatst. De gevel is 

eind dit jaar wind- en waterdicht.

NS’er aan het woord

“Toen de verbouwing net begon, waren 

veel mensen de kluts kwijt. Toen kre-

gen we vragen als ‘Waar zijn de perrons 

gebleven?’ en ‘Hoog Catharijne is weg!’”, 

lacht de 51-jarige Utrechtse. Inmiddels 

is het stof wel weer wat neergedaald. 

“Mensen weten inmiddels wel dat hier 

wordt gewerkt en passen zich aan. Maar 

het blijft natuurlijk behoorlijk ingrijpend. 

Als ikzelf een week vrij ben geweest en ik 

kom dan terug op het werk, zijn dingen 

soms ook weer anders.”

Bijna honderd Tickets & Service-

medewerkers van NS staan klaar 

voor de reizigers op Utrecht 

Centraal. Ze verstrekken 

informatie en verkopen vervoer-

bewijzen aan het loket. Linda 

Koch behoort al ruim dertien jaar 

tot dit team. 

Linda merkt dat veel reizigers het grote 

bord met de vertrektijden missen. Dat 

bord is weggehaald in verband met de 

verbouwing van het station. “Nu het er 

niet meer is, merk je ineens hoe vaak 

je erop keek. We helpen de mensen 

nu met de kleinere schermen in onze 

balies, die op een aantal plaatsen in het 

station staan.”

Uit de mond van een projectmanager klinkt het wat vreemd, in alle 

drukte en bouwactiviteit rond Utrecht Centraal. Maar Han Berends 

van ProRail zegt het heel bewust: “Ik hoop op een rustig 2014: een 

jaar zonder tegenslagen, waarin we gestaag kunnen doorgaan met de 

verbouwing.”

De voortekenen zijn goed. De verbouwing loopt mooi op schema. 

“Waar we nu naartoe werken, is de oplevering van een groot deel van 

de nieuwe stationshal in de zomer van 2015.”

Dat de voortekenen goed zijn betekent niet dat het allemaal gemak-

kelijk wordt, beseft ook Han. “Het bouwvolume neemt in 2014 alleen 

maar toe. Weinig ruimte, veel bouwroutes, projecten die elkaar in de 

weg kunnen zitten. Daarom blijft de samenwerking met alle partijen 

die in het stationsgebied werken essentieel. Samen zijn we ervoor 

verantwoordelijk dat dit stuk stad bereikbaar, leefbaar en veilig blijft.”

Een rustig 2014
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In zes stappen naar een nieuw Utrecht Centraal

Bouwst ap 1
januari 2011 – 
februari 2013

Hoogtepunt: Oplevering 
1e deel stationshal

Nieuwbouw station  
tussen bestaand
station en Beatrix-
gebouw. Uitbreiding
met 4.000 m2.

Bouwstap 3
 februari 2013 – 
voorjaar 2015

Hoogtepunt: Entree  
station Jaarbeurskant

Afbraak Jaarbeurstraverse. 
Uitbreiding stationshal, 
bouw 1e deel etage en  
interwijkverbinding.
Aanleg nieuwe
(rol)trappen en liften.

Hoogtepunt: Entree
Centrumkant en  
Grand Cafe

Nieuw voor oud, bouw 
1e etage en interwijk-
verbinding. Uitbreiding 
stationshal en aanleg 
nieuwe (rol)trappen  
en liften.

Bouwstap 4
oktober 2013 – 
voorjaar 2015

Hoogtepunt: Interwijk  
verbinding gereed

Nieuw voor oud, bouw 
1e etage en interwijk-
verbinding. Uitbreiding 
stationshal en aanleg 
nieuwe (rol)trappen  
en liften.

Bouwstap 5
maart 2014 – 
voorjaar 2015

Hoogtepunt: Laatste 
deel van de verbouwing.
Opening Utrecht Centraal

Afbraak laatste deel  
stationshal en bouw 
nieuw deel. Voltooien  
glazen gevel met zicht  
op sporen.

Bouwstap 6
voorjaar 2015 – 
zomer 2016

Jaarbeurs

Hoog Catharijne

Bouws tap 2
augustus 2011 – 
september 2013

Hoogtepunt: Nieuwe trap 
naar Busstation oost 

Verbouwing station stads-
kant (Busstation oost). 
Afbraak oude stationshal 
en bouw van nieuw deel 
stationshal. Nieuwe trap 
naar Busstation oost.

gereed

gereed

gereed

gereed
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Stationshal: (bouw)stap voor (bouw)stap

De verbouwing van de Utrechtse stationshal ging najaar 2013 weer een nieuw stadium in. Aan de ene kant 

wordt nu gebouwd en aan de andere kant is de looproute voor alle reizigers. 

Hìer lopen, dáár bouwen

De verbouwing gebeurt in zes bouwstappen. Daarvan zijn nu de 

eerste twee klaar: bouwstap 1, het compleet nieuwe deel tussen 

de oude stationshal en het Beatrixgebouw, en bouwstap 2, het 

deel aan de stadskant nabij de toegang van spoor 5/7 en de 

Katreinetoren. “Deze beide stukken stationshal bevinden zich aan 

de zuidkant van de hal. Het werk voor de bouwstappen 3, 4 en 5 

doen we juist aan de ándere kant. We hebben daarom de looproute 

door de hal en de toegang naar de perrons aan één kant, de zuid-

kant, geplaatst. Eén doorgaand pad van de ene naar de andere kant 

van het station”, vertelt bouwmanager Jelger Vos van ProRail.

Drie stappen tegelijk

Bouwstappen 3, 4 en 5 vinden min of meer tegelijkertijd plaats. 

“Zo kunnen we efficiënt werken en het scheelt in de kosten. Maar 

bovenal is het straks voor de reizigers prettig: als alles volgens plan 

verloopt, is in het voorjaar van 2015 vijfzesde deel van de nieuwe 

stationshal klaar.”

Bouwstap 3 ging begin 2013 van start. Op de plek van de vroe-

gere Jaarbeurstraverse is een nieuw stuk stationshal in aanbouw. 

“Dat koppelt straks het Stadskantoor aan de stationshal”, legt Jelger 

uit. “In januari beginnen we met het dichtleggen van de vloer, en in 

maart met het bouwen van het stalen frame voor de gevel en het 

dak. Daarna duurt het werk nog ongeveer een jaar. Dat komt vooral 

doordat hier veel winkels komen, 1.800 vierkante meter op twee 

verdiepingen. De bouw en inrichting daarvan kost veel tijd.”

Nieuwe route naar de sporen 1 tot en met 4

Bouwstap 4 startte afgelopen oktober. Jelger: “Dit werk doen we 

aan de stadskant, ongeveer ter hoogte van de sporen 1 tot en met 

4, de zogenaamde Buurtsporen. Ook hier bouwen we van de grond 

af een nieuw deel stationshal, waarbij we een deel van de oude 

vloer kunnen hergebruiken.”

Het grootste gevolg van deze bouwstap is dat de route naar de 

Buurtsporen is veranderd. De vaste trap en de roltrap tussen de 

oude hal en de sporen zijn afgebroken, omdat ze midden in het 

werkgebied uitkwamen. “Om vanuit de stationshal bij de Buurt-

sporen te komen, gaan reizigers nu de hal uit aan de kant van het 

busstation en dan onder de hal door langs spoor 4 richting de 

Buurtsporen. Dit blijft voorlopig zo. Wel gaan komend voorjaar in de 

stationshal een nieuwe vaste trap en een nieuwe roltrap in gebruik. 

Deze zullen de sporen 1 tot en met 4 weer wat makkelijker bereik-

baar maken”, aldus Jelger.

Letterlijk tussen de werkterreinen voor bouwstap 3 en 4 vindt vanaf 

maart 2014 bouwstap 5 plaats, in het gedeelte van de hal met de 

filialen van Bruna en Starbucks. Beide verhuizen binnenkort naar 

tijdelijke panden, elders in de hal. Dan komt ook dit gedeelte vrij 

voor de verbouwing.

Impressie van de nieuwe stationshal vanaf het balkon

De verbouwing van de stationshal van Utrecht Centraal, verbeeld in zes bouwstappen
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 Bouwterrein Stadskantoor

Busstation Utrecht CS,

Jaarbeurszijde

Utrecht Centraal - najaar 2013

 Beatrixgebouw

Van Sijpesteijnkade 

Bouwterrein OV-terminal 

bouwstap 3     en 4 
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Utrecht Centraal - najaar 2013

Hoog Catharijne

= Over deze locaties vindt u meer informatie in deze Bouwkrant.

Bouwterrein verbetering sporen 1 t/m 4 

en toekomstig Stationsplein oost 

Locatie toekomstige brug 

over de treinsporen

TivoliVredenburg

Busstation Utrecht CS,

Centrumzijde

Bouwterrein OV-terminal 

bouwstap 3     en 4 
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Fietsers en voetgangers krijgen een handige 

nieuwe route tussen de westkant van 

het station en het centrum. Er komt een 

brug tussen de Dichterswijk (omgeving 

Croeselaan) en het Moreelsepark, over de 

treinsporen heen. De brug krijgt een twee-

richting-fietspad en een voetpad. Aan beide 

kanten komen trappen met fietsgoten en 

één of meer liften. De fiets- en looproute 

zal worden gescheiden door een fraaie 

rij bomen. Deze zullen speciaal worden 

geselecteerd en verzorgd.

De bouw van de brug begint naar verwach-

ting in 2015, waarna de oplevering gepland 

staat voor 2016.

TivoliVredenburg is bijna af. De aannemer 

is klaar met zijn werk en heeft de sleutel 

overgedragen aan de gebruikers. Zij gaan nu 

aan de slag met de inrichting, van geluids-

installatie tot biertaps. TivoliVredenburg heeft 

de ambitie hét concertgebouw van de 21e 

eeuw te worden, met een prachtig aanbod 

van muziek, educatie en entertainment. Het 

gebouw wordt aldus in één keer het grootste 

muziekpodium van het land, met naar ver-

wachting ruim vijfhonderdduizend bezoekers 

per jaar. De opening van TivoliVredenburg 

staat gepland tijdens de langste dag van 

2014, 21 juni.

Muziek keert terug 
op Vredenburg 

Op de Van Sijpesteijnkade wordt sinds 

oktober gewerkt aan een viaduct voor bus 

en tram en aan woningen en kantoren. 

Bussen en later ook trams rijden vanaf begin 

2016 van het Jaarbeursplein en Busstation 

Utrecht CS, Jaarbeurszijde over het viaduct 

richting Leidseveertunnel en Vleutenseweg.

Begin november zijn drie panden, die pal 

naast de sporen stonden, gesloopt. Dat was 

nodig om een oprit te maken voor nood- en 

hulpdiensten en om de treinverkeersleiding-

post bereikbaar te houden. Voor de veiligheid 

van het doorgaand verkeer en om stof en puin 

tegen te gaan is langs de Van Sijpesteijnkade 

een bouwschutting geplaatst. Deze is aan-

gekleed met foto’s en kunst, ingezonden door 

het publiek na een oproep door CU2030. 

Aan de slag rond 
Van Sijpesteijnkade

Vernieuwing Buurtsporen op schema

van de stationshal, waar zich de toegang tot de Buurtsporen 

bevond, wordt verbouwd. En in dit gebied wordt ook 

gewerkt aan Stationsplein oost. Dit plein wordt de verbin-

ding tussen het station, Hoog Catharijne en de binnenstad 

van Utrecht. De eerste contouren van het plein zijn al te zien 

boven spoor 1 en het perron. In 2014 bouwen we boven 

spoor 2 en 3 nog een deel van het stationsplein.”  

Door alle werkzaamheden in deze hoek is de looproute 

tussen de sporen 1 t/m 4 en de stationshal flink veranderd, 

zie hierover ook pagina 3 van deze Bouwkrant.

De vernieuwing van de beide perrons en de sporen 1 tot en 

met 3 is klaar in september 2014.

“Het perron tussen spoor 1 en 2 is een stuk breder geworden, 

van vier naar negen meter”, vertelt Ron Materman van ProRail.  

Het nieuwe spoor 2, plus perron en kap, is vanaf 16 decem-

ber in gebruik.  Eerder is het oude spoor 3 al buiten dienst 

gegaan. “Ook dat gaan we vernieuwen, als sluitstuk van dit 

project, weer inclusief perron erlangs en kap erboven. Het 

perron wordt uiteindelijk tien meter breed”, zegt Ron. “Het 

verbreden van het perron tussen spoor 3 en spoor 4 is een 

fikse klus. Dit heeft vooral te maken met de Noordertunnel. 

We moeten het dak ervan verstevigen, om het spoor te 

kunnen dragen.”

In deze hoek van het stationsgebied gebeurt tegelijkertijd nog 

veel meer, zet de toezichthouder op een rij: “Het gedeelte 

De verbreding van de perrons langs de sporen 1 tot en met 4 (de zogenaamde ‘Buurtsporen’) en 

het vernieuwen van de sporen 1 tot en met 3 vordert goed. Begin juli gingen het vernieuwde spoor 

1, het naastliggende perron en de overkapping erboven in gebruik. En in december waren de 

bouwers klaar met spoor 2, het perron en het resterende deel van de perronkap.

Toezichthouder Ron van ProRail bij het nieuwe spoor 2 

Brug met bomen over 
de sporen

Verder in het Stationsgebied...



7

Bouwkrant OV-terminal Utrecht Centraal # 10

“Ik ben samen met de omgevingsmanager van 

ProRail de contactpersoon voor diverse par-

tijen rondom het station”, zo legt Marieke haar 

werk uit. “Denk aan Jaarbeurs, Beatrixgebouw, 

bewoners, Qbuzz en taxibedrijven, maar ook 

de andere bouwprojecten en de Gemeente 

Utrecht. Met al die organisaties en personen 

heb ik contact over wat we doen en welke 

hinder dit kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: voor 

hijswerkzaamheden sluiten we een weg af, 

omdat we daar dichtbij gaan bouwen. Maar 

dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor 

het verkeer. Gezamenlijk kijken we dan wat de 

mogelijkheden zijn. Welke omleiding kunnen 

we instellen en wat is de beste datum en het 

beste tijdstip om het werk te doen?”

Marieke zegt dat ze ‘een signaalfunctie naar 

binnen en naar buiten’ heeft. “Daarmee 

bedoel ik dat ik bekijk wat er bij ons op de 

planning staat en ook hoor wat zich tegelij-

kertijd buiten onze bouwplaats afspeelt. Deze 

complexe omgeving vraagt extra aandacht in 

de voorbereiding. “

Marieke benadrukt dat het belangrijk is dat 

medewerkers altijd rekening houden met de 

omgeving en desnoods maatregelen tref-

fen. “Een station bouwen zonder hinder is 

niet mogelijk, maar we proberen het zoveel 

mogelijk te voorkomen. We letten daarbij ook 

op kleine dingen, bijvoorbeeld niet zomaar 

puin storten in een lege container op een 

onmogelijk tijdstip.”

Voor Besix werkt Marieke, naast andere verant-

woordelijkheden binnen de organisatie, elke 

week twee dagen in Utrecht. “Die zitten prop-

vol! Maar het is ontzettend leuk om zó dicht bij 

de uitvoering te zitten. Met zijn allen om tafel 

om het werk dusdanig te organiseren dat de 

hinder minimaal is geeft veel voldoening.”

Niet alleen in Utrecht, maar ook in onder andere Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft en Den Haag worden de 

stations ingrijpend vernieuwd. Én in Rotterdam, waar we dit keer in deze vaste rubriek poolshoogte nemen.

Rotterdam Centraal nadert de eindstreep. Na een grondige ver-

bouwing gaat in maart 2014 het vernieuwde station officieel open,       

als eerste van de zes ´Nieuwe Sleutelprojecten´, grootschalige verbou-

wingen van zes belangrijke stations in Nederland.

Rotterdam Centraal is een druk vervoersknooppunt, met dagelijks 

meer dan 100.000 reizigers. Dat zal de komende jaren verdriedubbe-

len, ondermeer door de aansluiting van het station op het Europese 

net van hogesnelheidstreinen en op het regionale RandstadRail.

Het ‘oude’ Rotterdam Centraal dateerde van 1957. Het voldeed qua 

omvang en voorzieningen niet meer aan de eisen van de tijd. ProRail 

en Gemeente Rotterdam bouwden daarom de afgelopen jaren een 

vrijwel compleet nieuwe ‘OV-terminal’. Een van de blikvangers vormt 

de brede reizigerspassage. Van hieruit is ieder perron bereikbaar met 

roltrappen, een trap en een lift. De Provenierstunnel – de oude rei-

zigerspassage – is opgeknapt en heeft nu zijn oude functie, fiets- en 

voetgangerstunnel, weer terug.

Bussen hebben hun eigen station in de nabijgelegen Conradstraat, 

met elf halteplaatsen voor stadslijndiensten en één voor internatio-

Bouwen is allang geen kwestie meer van: ‘We gaan aan de slag en u merkt het wel’. Moderne bouw-

bedrijven houden rekening met de omgeving. Ze wegen zorgvuldig af wat en wanneer ze iets doen, en 

wat de gevolgen zijn. Bij Besix, de hoofdaannemer voor de verbouwing van Utrecht Centraal, is 

omgevingsmanager Marieke Duineveld er medeverantwoordelijk voor.

Intussen in... Rotterdam

nale verbindingen. Trams en taxi’s zijn te vinden op het vernieuwde, 

overzichtelijke Stationsplein. Hier zijn ook toegangen tot de metro’s 

en een ondergrondse fietsenstalling met ruim 5.000 plekken. Onder 

het Kruisplein is een vijflaagse parkeergarage gebouwd, met plaats 

voor 760 auto’s.

Het nieuwe Rotterdam Centraal is op diverse punten een duurzaam 

gebouw. Er zijn zonnecellen geplaatst in de nieuwe stationsoverkap-

ping, het regenwater wordt gescheiden afgevoerd en er is een instal-

latie voor warmte- en koudeopslag, die meehelpt aan het verwarmen 

danwel koelen van het station.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de perrons. En aan de noordkant 

van het station wordt een extra fietsenstalling gebouwd. Maar in het 

grote geheel zijn dit details: het (ver)bouwen van de OV-terminal 

Rotterdam Centraal is op een oor na gevild en het aftellen naar de 

opening is begonnen!

Meer informatie: http://www.rotterdam.nl/rotterdamcentraal

  Wat doe jij? 
Bouwen met oog voor de omgeving

De nieuwe brede reizigerspassage van Rotterdam Centraal
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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

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.

Opzij, opzij, opzij

Utrecht Centraal verwerkt elke dag, ook in het weekend, ruim 

200.000 bezoekers. “Omdat het station nu eenmaal open moet 

blijven, doen we de verbouwing in zes stappen, in afgebakende delen 

van het gebouw. Met dat als uitgangspunt hebben we de looprou-

tes bestudeerd en voorbereid. Daarbij gebruiken we de aantallen 

bezoekers en speciale loopstroommodellen. En stellen we onszelf de 

vraag: zijn de routes, zoals wij ze in gedachten hebben, geschikt om 

de aantallen mensen te verwerken? Kunnen de mensen hun weg nog 

vinden? Blijft het veilig?”, vertellen Bart Wiggers en Henny van Brakel 

van ProRail.

Na zorgvuldige (en jarenlange) voorbereiding konden de seinen op 

groen. “Gemeente, brandweer en andere hulpdiensten gingen ak-

koord met de routes zoals we ze hadden bedacht. Ook hebben we 

een aantal deskundigen om een second opinion gevraagd. Dat leidde 

enkel tot wat kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een verbreding of het 

verplaatsen van wanden. Nu er daadwerkelijk wordt gebouwd, blijven 

we de drukte in de gaten houden. Want de praktijk is grillig en soms 

moet je een bepaalde route alsnog wijzigen of de bewegwijzering 

aanpassen. Alles volhangen met borden kan ook niet, want dat wordt 

onoverzichtelijk.”

Naast heldere routes zijn er in het station drie ruimtes waar grote 

mensenmassa’s tijdelijk kunnen verblijven. “Denk aan een verstoorde 

treinenloop, waardoor veel mensen in de hal moeten wachten, of 

een calamiteit. Er is dan ruimte aan de Jaarbeurskant bij het GWK en 

de Kiosk, in het midden van de stationshal, en op het tijdelijke bordes 

aan de centrumkant.”

Een speciale groep gebruikers, voor wie de verbouwing van het 

station best lastig is, zijn blinden en slechtzienden. Bart en Henny 

nogmaals: “Zij gebruiken geleidelijnen. We zorgen ervoor dat deze 

tijdens de verbouwing in orde blijven. Maar we werken ook aan een 

landelijke aanpassing van de geleidelijnen op alle stations. ProRail 

heeft daarvoor afspraken gemaakt met de Oogvereniging Neder-

land. Alle geleidelijnen worden op een uniforme manier aangepast: 

eenvoudig, eenduidig, alleen waar ze nodig zijn – dus bijvoorbeeld 

niet bij roltrappen – en met standaardafmetingen en -materialen. 

Zodat voor mensen met een visuele beperking de situatie overal weer 

voorspelbaar wordt.”

Tijdens de verbouwing van Utrecht Centraal blijft de winkel open: het station is altijd in gebruik. Het garanderen van 

een goede en veilige doorstroming is daarbij een pittige opgave. Want het blijft druk en er is minder ruimte. 

ProRail doet er alles aan om de bereikbaarheid op peil te houden, ook voor blinden en slechtzienden.

Bart en Henny van ProRail bij één van de geleidelijnen bij het station

Een beeld uit het loopstroommodel


