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Samenvatting 

 

De voortgangsrapportage Stationsgebied is een inhoudelijke verslag-

legging van het afgelopen en het komend half jaar.  

Sinds mei 2013 zijn er in de voorbereiding (waaronder de bestuurlijke 

besluitvorming) en de uitvoering een aantal belangrijke stappen gezet.

 

Ondanks de bouwkundige oplevering van het Muziekpaleis op 11 december 2013,  

verandert het gebied tussen Vredenburg en Croeselaan steeds meer in een grote  

bouwput. Dat terwijl alles moet blijven functioneren. De jaren 2014, 2015 en 2016 

behoren tot de meest intensieve van de hele uitvoering. Bouwhinder is en blijft  

daarom een (steeds) belangrijk(er) thema. Alle gebruikers hebben hier mee te maken. 

Om de overlast te beperken, zetten alle partners intensief in op betere afstemming  

van de overlastgevende werkzaamheden en de communicatie hierover. Ook wordt 

gedacht aan het verder benutten van publiekrechtelijke instrumenten (onderzoek naar 

intensivering handhaving).

De planning van de OV-Terminal staat onder druk als gevolg van het mogelijk niet op  

tijd rond zijn van privaatrechtelijke medewerking aan de Stationstraverse. Ook kan de 

uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit “Sporen in Utrecht”, gevolgen 

hebben voor de planning.

Komende maanden worden investeringsbesluiten verwacht van diverse grote vastgoed-

projecten. 

De sociale media zijn een steeds belangrijker onderdeel van de communicatie in en 

over het Stationsgebied.
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1. Algemeen  

1.1 Inleiding 

De raadscommissie Stad en Ruimte krijgt ieder jaar een voortgangs 

(december)- en een bestuursrapportage Stationsgebied (mei). De 

voortgangsrapportage Stationsgebied is een inhoudelijke verslaglegging 

van de afgelopen en het komend half jaar. Deze voortgangsrapportage 

beslaat de periode juni 2013 tot mei 2014 en is bedoeld ter informatie. 

In mei ontvangt u de integrale bestuursrapportage Stationsgebied die 

gekoppeld is aan de Voorjaarsnota. Deze bevat de actualisatie van de 

grondexploitatie en een actuele risicoinventarisatie ten behoeve van  

het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen. 

1.2 Algemene stand van zaken 

In het afgelopen half jaar, is er een aantal belangrijke besluiten genomen over:

1. het stedenbouwkundig plan Westflank zuid en de tripartiete overeenkomst met  

de Rijksgebouwendienst en NS; 

2. het definitief ontwerp Rabobrug;

3. de uitgifteovereenkomsten met Corio waarmee de ontwikkelingen van het Entrée-

gebouw/ Westblok, parkeergarage en Catharijneknoop c.a. definitief zijn vastgelegd. 

4. de nota van uitgangspunten voor ontwerp en bestemmingsplan van de herinrichting 

van het tracé over de Van Zijstweg – Dr. M.A. Tellegenlaan en de opstalovereenkomst 

met de Rabobank over de Valeriusbaan1.

Verder heeft het college een besluit genomen over de vastgoedontwikkeling  

Smakkelaarsveld. De behandeling van het raadsvoorstel om definitief te besluiten tot 

het (laten) ontwikkelen en realiseren van de Bieb++ (inclusief woningen, parkeren en 

fietsenstalling) en HOV baan. + krediet voor de Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld 

van € 61,9 miljoen, is gepland voor de raadsvergadering van 19 december. 

Tot slot stelde de raad op 31 oktober j.l. drie bestemmingsplannen vast: Nieuw Hoog 

Catharijne/ Stationsplein oost, Westflank noord/ HOV viaduct en de langzaamverkeers-

verbinding/ Moreelsepark. Deze besluiten zijn belangrijke mijlpalen voor de realisatie.

Mede dankzij de overeenstemming met de Rabobank over de openstelling van de 

Valeriusbaan, is op 8 december de definitieve omklap van het busstation uitgevoerd 

waarmee de weg is vrijgemaakt voor de realisatie van Stationsplein oost.

Op 4 december jl. is gestart met het participatietraject over de Structuurschets fase 2.  

De inzet is om in 2014 tot een gedragen Structuurvisie voor fase 2 en een raadsbesluit 

te komen (zie ook hoofdstuk 3.3).

Met het uitkomen van deze rapportage staat ook de nieuwe 4D planning (waarbij  

planning gekoppeld wordt aan 3D-kaarten) online op www.cu2030.nl.

1 Zie commissiebrief van 3 december 2013

Bouwput parkeergarage Vredenburg en entreegebouw
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1.5 Geplande bestuursproducties  

In deze raads- en collegeperiode spelen nog de volgende zaken in de besluitvorming:

•	 vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld (raadsbesluit 19 december 2013);

•	 perspectief fase 2 (Jaarbeursterrein/ Westplein) (eerst ter info aan de raadscommissie; 

2de helft 2014 raadsbesluit);

•	 Galaxy-room (uitwerkingsplan) (ter informatie aan de raadscommissie Stad en Ruimte);

•	 diverse bestemmingsplannen: Westflank zuid, megabioscoop, Catharijnesingel noord/ 

Paardenveld, (in januari ter visie legging, naar gelang hoeveelheid zienswijzen nog in 

deze raadsperiode raadsbesluiten; anders in het voorjaar 2014)

1.3 Juridica 

Op dit moment loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State over het  

bestemmingsplan Smakkelaarsveld. Appellanten zijn de FGH Bank NV, Hoog Catharijne 

BV en drie bewoners van het appartementencomplex Gildeveste. De beroepen zijn  

11 november 2013 ter zitting behandeld. Uitspraak is op zijn vroegst 23 december 

2013.

1.4 Planschade, nadeelcompenstatie en schade& letsels2 

Op verzoek van de raadscommissie3, hierbij een kort overzicht vanaf 2008 tot heden.

Planschade (op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening)

Er is tot nu toe nog geen verzoek tot planschade voorgelegd.

Nadeelcompensatie (op grond van verordening op nadeelcompensatie)

Vanaf 2008 zijn er 14 verzoeken ingediend. Zes daarvan zijn afgewezen; bij vijf  

aan vragen is om nadere informatie gevraagd maar tot heden niet verkregen.  

Drie aanvragen zijn nog in behandeling. 

Schade en letsel

Vanaf de start van de uitvoering (2008) zijn er 56 verzoeken/schadeclaims ingediend.  

Bij 17 verzoeken was er naast materiële schade, sprake van letsel (van schaafwonden 

tot breuken (2 x).

Het aantal schades en letsels blijft gelukkig beperkt maar is er wel een toename te zien 

van het aantal incidenten (met name in de herfst en winter). Dat heeft te maken met  

de uitbreiding van de bouwput.

Er wordt bij een melding zo adequaat mogelijk gehandeld. De vaste contactpersoon 

neemt uiterlijk binnen 1 á 2 werkdagen contact op met de gedupeerde en zorgt voor 

een bloemetje. Ook ziet deze erop toe dat de schade snel en op een correcte manier 

wordt afgehandeld.

Het aantal meldingen in het Stationsgebied komt verhoudingsgewijs overeen met  

het aantal meldingen in de hele stad4.

2 Voor klachten, zie hoofdstuk 6

3 Gedaan tijdens werkbezoek 19 november 2013

4 Bron: JZ Risicobeheer

Grafiek 1: Totaal per kwartaal
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1

2. OV-Terminal

De werkzaamheden van de OV-Terminal verlopen conform planning 

(oplevering 2016). De realisatie wordt uitgevoerd in zes bouwstappen. 

Stap 1 en 2 zijn afgerond, aan stap 3 en 4 wordt momenteel gewerkt. 

Wat betreft stap 4 (aanpassingen Stationstraverse) nog het 

volgende. Voordat er constructieve werkzaamheden aan dit deel 

van de traverse kunnen plaatsvinden, dient medewerking te worden 

verkregen van alle 74 eigenaren en hypotheekhouders van de 

appartementen Radboudveste. Dat is indertijd bij het aangaan van 

de appartementsrechten zo overeen gekomen. Er wordt gewerkt aan 

splitsingsaktes om de werkzaamheden mogelijk te maken. Inmiddels is 

een groot deel van de eigenaren bereid medewerking te verlenen maar 

hiermee gaat meer tijd gemoeid dan was gepland. Partijen beraden zich 

op eventuele scenario’s ingeval deze medewerking niet op tijd wordt 

verkregen. 



7

Het streven is om deze actualisatie in het eerste kwartaal 2014 gereed te hebben. 

De ontwikkelingen van Stationsplein oost konden hier niet meer op wachten. Daarom  

is afgesproken – om vooruitlopend op de herziening – het deel van de uitvoerings-

verantwoordelijkheden voor Stationsplein oost en de daarbij behorende budgetten 

van ProRail aan de oostzijde van de OV-Terminal over te dragen aan de gemeente. Dit 

houdt onder andere in dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de realisatie van 

taxistandplaatsen, diverse sloop- en conditioneringswerkzaamheden en het fietsparkeren 

aan de Oostzijde. In de volgende bestuursrapportage wordt u over deze actualisatie 

geïnformeerd.

DSSU

Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt het project  

DoorStroom Station Utrecht (DSSU) gerealiseerd. Dat project heeft technische,  

operationele en financiële raakvlakken met het project OV-Terminal. 

Tegen de voor de capaciteitsvergroting van de lijn Utrecht – Houten benodigde tracé-

besluiten is door diverse partijen beroep aangetekend. Deze vrezen vooral trilling hinder 

van de vernieuwde spoorwegtracés die volgens hen wordt onderschat als gevolg van 

de nieuwe methode die de minister gebruikt om trillinghinder te berekenen en te 

beoor delen. 

Op 2 oktober 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 

beroepen gehonoreerd en is het tracébesluit ‘Sporen in Utrecht 2012 deeltracé Utrecht 

Centraal-Houten’ vernietigd. De Minister zal nu binnen 26 weken nieuwe besluiten 

moeten nemen. In de tussentijd mogen de werkzaamheden tussen Utrecht en Houten 

voor een deel worden voortgezet. Thans wordt in beeld gebracht welke consequenties 

deze uitspraak voor de planning van de OV-Terminal heeft. In de volgende rapportage 

verwachten wij u nader te kunnen informeren. 

Gezamenlijke delen

Het Stadskantoor is bouwkundig verweven met de OV-Terminal en de ontwerpen en 

bouwfasering zijn tussen beide projecten afgestemd. Voor wat betreft het realiseren van 

de gezamenlijke delen is gekozen voor de aannemer van het Stadskantoor (Boele&Van 

Eesteren). 

In februari 2013 is tussen de ‘oude hal’ en het Beatrixgebouw het eerste deel van de 

Stationshal geopend met een oppervlak van ongeveer 4.000 m². 

Er boven bevindt zich een deel van het golvende dak, dat uiteindelijk boven de gehele 

stationshal komt. De opening van het eerste nieuwe deel was ook de start van bouw-

stap 3, nl. de sloop van de Jaarbeurs traverse, de oude looproute tussen de stationshal 

en het Jaarbeursplein. Het afbreken van de Jaarbeurstraverse is begin april 2013 afge-

rond. De onderliggende grond wordt nu gesaneerd waarna de bouw van het volgende 

deel van de nieuwe stationshal start. Het realiseren van het casco duurt tot in het najaar 

van 2014; daarna volgen afbouw en inrichting van dit deel. De opening van dit gedeelte 

van de stationshal is gepland voor mei 2015. 

Bouwstap 2 is gestart in 2011 en heeft betrekking op het deel van de stationshal aan 

de stadskant, ter hoogte van busstation zuid, de toegang naar spoor 5/7 en de kantoren 

Katreinetoren/Laag Katreine. De Katreinetoren en omliggende laagbouw is geamoveerd 

en heeft plaatsgemaakt voor nieuwe staalconstructies, kolommen, gevel en dak. Dit deel 

is in oktober 2013 afgerond en inmiddels toegankelijk voor het publiek. 

De vernieuwing van de sporen 1 tot en met 3 en de bijbehorende perrons heeft afgelopen 

zomer een mijlpaal bereikt. In juli is het vernieuwde spoor 1, het perron dat erlangs ligt 

en een deel van de nieuwe perronkap erboven in gebruik genomen. Het werkterrein is 

vervolgens doorgeschoven naar spoor 2 en aanliggend perron. Halverwege 2014 is de 

oplevering van dit (deel)project gepland.

De buurtsporen liggen onder het toekomstige Stationsplein Oost, de nieuwe entree tot 

het station. Het werk aan de sporen wordt daarom gecombineerd met de gedeeltelijke 

bouw van het plein. In het eerste halfjaar van 2013 zijn voor het plein funderingspalen 

gedraaid en betonplaten ingehesen.

Herziening afspraken UOK en POK

Bij brief van 22 oktober 2013 bent u geïnformeerd over de voorgenomen herziening  

van de uitvoeringsverantwoordelijkheden en de beheerstructuur tussen ProRail en  

de gemeente. De afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst Utrecht Stationsgebied van 

2 juli 2004 (UOK) en de Projectovereenkomst OV-Terminal Utrecht tussen ProRail en de 

Gemeente (POK) van 24 april 2007 sluiten als gevolg van planwijzigingen niet meer aan 

bij de huidige praktijk. Zowel van rijkszijde, ProRail en de gemeente is daarom de wens 

geuit deze verantwoordelijkheden en uitvoeringsrisico’s te actualiseren.
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3. Openbare ruimte & Infrastructuur 
 
 
IOR Algemeen

In de afgelopen periode zijn een aantal projecten afgerond, vele in 

uitvoering – en ook een grote hoeveelheid projecten in voorbereiding 

genomen. Zo zijn de Jan van Foreestraat, het tijdelijke busstation  

West en de tramhalte Jaarbeursplein afgerond en overgedragen aan  

de beheerder (respectievelijk Stadswerken en BRU) en is gebouw  

Cranenborch gesloopt. 

De hoeveelheid werken in uitvoering is groot en zal de komende jaren ook op dit  

niveau blijven.

Te samen met de vele projecten van de partners in het gebied geeft dit een enorme 

druk op de openbare ruimte en op de beleving van het gebied. 

Om de overlast te beperken, wordt door de partners intensief ingezet op betere afstem-

ming van de overlastgevende werkzaamheden en de communicatie hierover. Daarbij 

denken we ook aan verder benutten van publiekrechtelijke instrumenten (onderzoek 

naar intensivering handhaving). 

Zoals aangegeven in de brief van 3 december 2013 over de integratie ruimtelijke  

keten, is IBU stadsingenieurs in reorganisatie. Er is een bedrijfsplan vastgesteld. 

Binnen het Stationsgebied zijn medewerkers van IBU Stadsingenieurs gedetacheerd 

bij de Projectorganisatie en wordt ook door medewerkers vanuit IBU Stadsingenieurs 

gewerkt aan de voorbereiding van een aantal projecten. De reorganisatie kan gevolgen 

hebben voor de continuïteit en behoud van kennis in de complexe omgeving van het 

Stationsgebied. Daarom is er afstemming tussen beide organisatieonderdelen.

Hieronder volgt informatie over de projecten en de Stationsgebied brede thema’s  

in de openbare ruimte.

3.1 Projecten

Jaarbeursplein, ondergrondse parkeergarage 

Status: vastgesteld integraal voorlopig ontwerp Jaarbeursplein en ondergrondse  

parkeergarage (collegebesluit 18 juni 2013)5

Komend kwartaal wordt duidelijk of de vastgoedontwikkelingen op het Jaarbeursplein 

zich doorzetten. Als dat het geval is, gaat de bestemmingsplanprocedure lopen en volgt 

er een voorstel om tot realisering van de parkeergarage te komen.

Huidige eindhalte SUNIJ-lijn Jaarbeursplein 

Status: opgeleverd

De huidige eindhalte van de SUNIJlijn aan het Jaarbeursplein is opgeleverd en  

functioneert. Proces van samenwerking BRU en POS wordt geëvalueerd om hier lessen 

uit te trekken voor toekomstige samenwerkingsprojecten zoals de Uithoflijn.

Voor de afhechting van sloopwond van NH hotel is een omgevingsvergunning aangevraagd 

en wordt een aannemer geselecteerd. Hierbij is protocol social return van toepassing. 

Bij de afwerking worden gebruikte betontegels toegepast in het kader van recycling en 

verduurzaming. 

5 In dezelfde vergadering stelde het college het stedenbouwkundig plan voor het Sijpesteijnkwartier vast en  

stemde het college in met het raadsvoorstel tot aanpassing (optimalisatie) van het Masterplan en het Struc-

tuurplan Stationsgebied met een uitbreiding aan de bouwenvelop Leeuwensteyn met 8 meter ten behoeve van 

een WTC kantoor. De raad nam hier in zijn vergadering van 3 oktober 2013 mee in (raadsbesluit 2013-102), 

waarbij motie 2013/MO71: Zichtlijnen OVT-Lombok Herstellen en Bewaken werd aangenomen.
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Dynamisch beeld na sloop Cranenborgh

Openbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn inclusief HOV-Viaduct 

Status: definitief ontwerp

Na het raadsbesluit op 31 oktober 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Van 

Sijpesteijnkade Westflank noord - HOV, is ook de omgevingsvergunning verleend voor 

het HOV-viaduct.

Het bestek voor de werkzaamheden voor aanleg van het HOV viaduct en de tijdelijke 

inrichting voor de Van Sijpesteijnkade volgt de aanbestedingsprocedure. 

Daarnaast is een aannemer geselecteerd voor de sloop van de panden nr 31, 33 en 35 

(in november/december 2013) en de panden 1, 3, 5 en 7 (voorjaar 2014) en voor de 

aanleg van de zinker onder de Leidsche Rijn. Bij alle drie de contracten is het protocol 

social return van toepassing.

Inzending wedstrijd tijdelijke aankleding Van Sijpesteijnkade

Begin oktober 2013 is gestart met de conditionerende werkzaamheden op de Van 

Sijpesteijnkade. 

De fietsen worden gefaseerd verwijderd (alternatieve plekken op Jaarbeursplein en 

Westplein zijn ingericht), bouwhekken geplaatst en voetpaden verlegd. De doorstroming 

van voetgangers en fietsers in dit gebied is daarbij cruciaal. De nieuwe looproutes 

voldoen aan de eisen van Agenda 22. Er is veel aandacht voor omgevingsmanagement 

en de communicatie naar de bewoners van de Van Sijpesteijnkade en de omliggende 

bedrijven. 

Zie ook de commissiebrief fietsparkeren en fietsverbindingen Westplein van 28 oktober 

2013.

De start bouw van het HOV-viaduct is in het tweede kwartaal 2014. Onderdeel van de 

werkzaamheden is het dempen van de Leidsche Rijn ter plaatse voor een periode van 

maximaal 5 jaar.
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Busstation West

Status: definitief ontwerp

Het tijdelijk busstation West is 4 maart 2013 in gebruik genomen. Momenteel wordt 

gewerkt aan het definitief ontwerp en de fasering van de uitvoering van het definitieve 

busstation aan de westkant. De realisatie van het definitief busstation start in het voor-

jaar van 2015 en komt in december 2015 in gebruik.

Dempen Kruisvaart achter Knoopkazerne

Status: besteksfase

Er is een werkomschrijving voor het dempen van de Kruisvaart achter de Knoopkazerne 

gemaakt op basis waarvan de aanbesteding is gestart. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd van maart tot december 2014. 

Met de demping ontstaat onder andere een werkterrein voor de langzaam verkeersbrug 

(Rabobrug). 

Tegelijkertijd met de aanleg van de brug, wordt op de locatie een fietsenstalling voor 

3.500 fietsen gerealiseerd.

Catharijnesingel Midden 

Status: definitief ontwerp

Met afronding van de sloop van de eerste delen van Hoog Catharijne, start Corio met de 

ontwikkeling van Nieuw Hoog Catharijne. Belangrijk onderdeel vanuit IOR is de bouw 

van de parkeergarage en de toeritten. De gemeente werkt hier nauw samen met Corio. 

Met de sloop van de kiosk op het Vredenburgplein, is het mogelijk geworden de gehele 

markt weer te laten plaatsvinden op het plein zelf. 

Naast de continue zorg en verbetering voor zo optimaal mogelijke bereikbaarheid in  

het gebied, is gewerkt aan het omleggen van het rioolstelsel. 

Vóór aanvang van de werkzaamheden lag dit stelsel aan de binnenstadszijde van de  

toekomstige Stadsbuitengracht. In verband met de toerit en expeditiekelder Muziek-

paleis en de parkeergarage van Corio, is dit stelsel in zijn geheel verplaatst naar de 

stationszijde van de gracht. 

Sloop Cranenborch 

Status: in uitvoering

De sloopwerkzaamheden zijn eind november 2013 afgerond. 

Inmiddels is begonnen met de afwerking van de sloopwonden die zijn ontstaan aan de 

kopgevels van de panden van Leeuwensteyn en Sypesteyn. De omgevingsvergunning 

voor de afhechting van deze gevels is verstrekt. Leeuwensteyn en Sypesteyn krijgen een 

vezelcementplaat. Sypesteyn krijgt daarnaast ook een opengewerkte pui (begane grond 

en 1e verdieping) met glas, ramen op de verdiepingen 4 t/m 8 en een voorzetgevel met 

zonnecellen. De opdracht voor deze werkzaamheden is, met uitzondering van de voorzet-

gevel, verstrekt. De gevelafwerking van beide panden wordt in het tweede kwartaal van 

2014 afgerond.

Valeriusbaan e.o. 

Status: uitvoering

Gemeente en Rabobank Nederland hebben een opstalovereenkomst gesloten voor  

het gebruik van de busbaan op grond van de Rabobank.

De busbaan (de Valeriusbaan) is 8 december 2013 in gebruik genomen. Komende  

tijd worden verkeersregelaars ingezet om de verkeersaanpassingen in goede banen  

te leiden. 

 

Ingebruikname Valeriusbaan, 8 december 2013
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Voor het deel van de Rijnkade ter hoogte van V&D en het kantoor van SHV zijn de ont-

werpwerkzaamheden afgerond. De werkzaamheden aan die zijde starten na de Parade 

in 2014. De weginfrastructuur verhuist van Rijnkade naar Catharijnesingel. Deze wordt 

mogelijk gecombineerd met een facelift van de Herenroute van Mariaplaats tot aan 

toekomstige langzaamverkeersbrug (Rabobrug). 

Het inschuiven van de nieuwe Moreelsebrug is gepland vanaf 13 januari 2014. 

Openbare ruimte Smakkelaarsveld 

Status: vastgesteld integraal programma van eisen/ functioneel ontwerp (collegebesluit 

16 april 2013).

Voor het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van de bouw van het vastgoed 

Smakkelaarsveld en de HOVbanen is een fasering opgesteld. Na het raadsbesluit op 

19 december 2013 over het definitief doorgaan van de vastgoedontwikkeling, wordt 

deze vertaald in een stappenplan voor voorbereiding en aanbesteding van de uitvoering 

(bouwrijp maken en ((tijdelijke)) verplaatsing van de artistieke kunstwerken, gereed bij 

de start van de bouw op 1 april 2016). 

Bouwrijp maken ter plaatse van het HOV viaduct vindt plaats in het kader van Stations-

plein oost; de budgetten hiervoor komen voort uit budgetten van het Smakkelaarsveld.

Er is een velvergunning voor 2 bomen aangevraagd. 

Conform motie 119 uit 2012 (Smakkelaarsveld in kaart), is een inpassingsstudie voor 

de werken van David van den Kop uitgevoerd met een positief resultaat: deze kleurrijke 

sculpturen zijn in te passen op het Smakkelaarsveld. 

Zodra de ontwikkelaar van de vastgoedontwikkeling het plan heeft uitgewerkt tot een 

definitief ontwerp, wordt het vastgestelde Ipve/FO van de openbare ruimte vertaald in 

een voorlopig ontwerp. De inrichting van de openbare ruimte is gepland vanaf 2018.

Zie verder het raadsvoorstel Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld.

Vredenburg en omgeving 

Status: uitvoering 

Op basis van het raadsbesluit 2013, nr. 53 over de verdeling van de bushaltes tussen  

het Vredenburg en de St. Jacobstraat en daarna gezonden commissie- en raadsbrief6, 

is het werk aanbesteed en zijn de benodigde materialen besteld. Na overleg met de 

ondernemers van het Vredenburg is de werkvolgorde aangepast en vindt de uitvoering 

in fases plaats. 

Na de zomer 2013 is gestart aan de zijde van het Muziekpaleis. De werkzaamheden 

voor de winkels, inclusief de herinrichting van de Vlaamse Toren, vinden plaats in het 

eerste kwartaal van 2014. 

De busbaan en de haltes aan het Vredenburg worden in de zomer van 2014 herin-

gericht. Het gebruik van de haltes is door BRU opgenomen in de dienstregeling van 

september 2014.

Paardenveld 

Status: voorlopig ontwerp gereed, werkzaamheden ondergrondse Infra in uitvoering

Er vinden momenteel werkzaamheden plaats op en rond het Paardenveld. Die van 

de nutsbedrijven voor het vrijmaken van het riooltracé zijn afgerond. De aannemer is 

gestart met het aanleggen van het diepriool. In verband hiermee zijn 8 iepen van het 

Paardenveld verplant naar de Gageldijk in Overvecht.

Het ontwerp van de herinrichting van de wegstructuur en de singel op Paardenveld en 

de knip Monicabrug is nagenoeg afgerond; er vindt nog detailafstemming plaats per 

gebied. Daarnaast is het participatietraject voor flankerende maatregelen ter voorkoming 

van sluipverkeer in Pijlsweerd en Ondiep in volle gang. Tot het einde van het jaar wordt 

er gewerkt aan het bepalen van de maatregelen in de wijken, waarna het traject van 

bestuurlijke besluitvorming, verkeersbesluiten en vervolgens start uitvoering volgt.

De Paardenveldbrug is besteksgereed en de aanbesteding is gestart. 

Stationsplein Oost 

Status: bestek/ contractvoorbereiding

In de afgelopen periode is de traminfra verwijderd, het tijdelijke busstation Zuid aan-

gepast en gestart met de sloop van het taxiplatform. Er zijn vele kabels en leidingen 

verplaatst om bouwruimte te creëren. 

6 Commissiebrief 13 september en raadsbrief 22 oktober 2013
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De volgende mijlpalen zijn bereikt:

•	 start conditionering: opruimen traminfra, aanpassen tijdelijk busstation zuid, kabels  

en leidingen;

•	 omklap van de bussen van oost naar west; busstation Noord buiten gebruik;

•	 verleggen van loopstromen binnen de OVT en naar het busstation zuid;

•	 eerste deel van de plaat boven de buurtsporen gereed;

•	 omgevingsvergunning aangevraagd SPO/HOVbaan;

•	 start opstellen bestek SPO/HOVbaan;

•	 start aanbesteding: selectiefase afgerond; 5 aannemers geselecteerd om inschrijving  

te doen.

Het komend kwartaal vinden de volgende hoofdactiviteiten plaats:

•	 verdere sloop taxiplatform en tunnelopgangen Noordertunnel en Middentunnel;

•	 aanleggen 10 kV leiding ten behoeve van de OVT;

•	 verleggen busbanen;

•	 realisatie tweede deel plaat boven de buurtsporen;

•	 bestek en aanbestedingsdossier gereed SPO/HOVbaan;

•	 start inschrijvingsfase SPO/HOVbaan;

•	 3D ontwerp + issuelijst, fasering en uitvoeringorganisatie vastgesteld door partijen;

•	 vaststellen financiële verrekeningen SPO met ProRail, Corio, Uithoflijn, en NS.

De grootste opgaven in de fasering en planning van Stationsplein oost zijn de afhan-

kelijkheden van en naar diverse omliggende ontwikkelingen van onder andere ProRail 

(OVT en buurtsporen), Corio (Voorzetgebouw, plinten en paviljoen), Projectorganisatie 

Uithoflijn, mogelijke ontwikkelaar Noordgebouw, Zuidgebouw en vastgoedontwikkeling 

Smakkelaarsveld.. 

Rabobrug

Status: definitief ontwerp, overdracht aan ProRail

Zie allereerst de commissiebrief van 20 november 2013.

Het project is inmiddels in overdracht aan ProRail die voor uitvoering zal zorgen.

ProRail bereidt de aanbesteding voor. In dit kader loopt een marktconsultatie voor het 

bouwen in composiet. De gunning is gepland in de zomer van 2014. Start bouw vindt  

in zomer 2015 plaats. 

Belangrijk risico vormt vertraging bij andere (ProRail) projecten waaronder DSSU7.  

Het uitgangspunt is om de werkzaamheden aan de brug te combineren met benodigde 

treinvrije periodes voor andere projecten. Hierdoor wordt de overlast voor reizigers  

beperkt en zijn grote kostenvoordelen te behalen. Ook de formele beschikbaarheid  

van alle gronden (Rabobank, NS en RGD) is een aandachtspunt. 

Planning op hoofdlijnen Stationsplein oost

Noordelijk deel verhoogd plein, incl. fietsenstalling Stationsplein oost  
(Voorzetgebouw fase I, Paviljoen en verleggen loopstromen vanaf 
Centraal Station)

Zuidelijk deel verhoogd plein, incl. fietsenstalling Stationsplein oost
(Noordgebouw, Zuidgebouw, Voorzetgebouw fase II en Plinten Hoog 
Catharijne)

HOV Nieuwe Stationsstraat (incl. Station Uithoflijn)

201620152014 20202017 2018 2019

7 DSSU staat voor Doorstroom Station Utrecht. Zie ook hoofdstuk 2 onder DSSU
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Vooruitlopend op notariële vastlegging werken partijen mee aan een schriftelijke verklaring 

over de grondbeschikbaarheid. 

3.2 Thema’s 

Archeologie 

De afgelopen periode heeft op diverse locaties archeologisch onderzoek en archeolo-

gische begeleiding plaats gevonden. Vermeldenswaard is het archeologisch onderzoek 

tijdens de aanleg van het diepriool op de Catharijnesingel waarbij de diverse rivierfasen 

van de Rijn uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen zijn gedocumenteerd. Tijdens dit 

onderzoek is onder andere een vrijwel complete rivieraak uit de vroege Middeleeuwen 

opgegraven. Daarnaast werd op diverse plaatsen de middeleeuwse kademuur langs de 

Catharijnesingel gedocumenteerd. 

In de komende periode vindt bij verschillende bodemingrepen archeologisch onderzoek 

plaats, zoals bij de bouwput parkeergarage op het Vredenburgplein. Hier zullen met 

name de monumentale resten van de hoofdpoort en de zuidwesttoren van kasteel  

Vredenburg worden onderzocht. Deze monumentale resten worden – als ze goed 

bewaard zijn gebleven – teruggeplaatst in de nieuwe parkeergarage. Helaas zijn eerder 

gevonden delen van een geschutskoepel niet goed bewaard gebleven.

Een onderwerp dat de komende periode actueel wordt, is het inpassen van de noord-

west toren in de toekomstige Catharijnesingel. De restanten liggen in een creosootver-

vuiling wat leidt tot een spanning tussen de monumentenwetgeving en de bodemwet-

geving. In overleg met de diverse bevoegde gezagen wordt gezocht naar oplossingen.

Bodem

Voorafgaand aan de uitvoering zijn op diverse locaties gevallen van (al dan niet ernstige) 

bodemverontreiniging aangetroffen. Het gaat om kleinere spots met olie of zware metalen. 

Deze verontreinigingen hangen samen met een voormalige benzineafleverpunt, een  

stedelijke ophooglaag, enz. In alle gevallen kon worden volstaan met een Bus melding8 

bij bevoegd gezag. Dit is een lichtere procedure dan een vergunningenprocedure. Wel 

zorgt de strikte redactie van de bodemwetgeving geregeld voor spanning in de uitvoering. 

Ook enkele watergangen bleken verontreinigd slib te bevatten. 

Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse keermuur op de Catharijnesingel8 Besluit Uniforme Sanering
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Bij een investering van ruim 3 miljard in een mooi eindbeeld is het in de ogen van vele 

bewoners onvoorstelbaar dat hier niets tegenover staat richting de bewoners die 24/7 in 

dit gebied wonen en nog zeker ruim 5 jaar een bouwput om zich heen hebben met veel 

geluidsoverlast. Bewoners hebben er ook moeite mee dat er subsidiemogelijkheden 

zijn gecreëerd voor de ondernemers Vredenburg noord die alleen overdag last hebben, 

terwijl er voor de bewoners geen compensatiemogelijkheden zijn.Vraagtekens worden 

gesteld bij de hoeveelheid nachtwerk of dit qua leefbaarheid wel mag. Het algemeen 

gevoel bij bewoners heerst dat ze niet gehoord worden. 

Een zeer duidelijk signaal werd afgegeven over het gebrek aan handhaving. Regelmatig is 

er meer overlast dan van te voren is aangegeven, wordt er te vroeg begonnen en wordt 

het gebied langzaam volgezet met bouwbusjes. Men heeft het idee dat als er al controle 

plaatsvindt, dit gebeurt tussen 9-5. 

De gemeente en de partners nemen deze geluiden zeer serieus. De laatste maanden 

wordt steeds strakker gestuurd op de afstemming van de bouwwerkzaamheden en 

communicatie over de bouwhinder. De werktijden van de toezichthouders (geen hand-

havers) zijn aangepast om ook in de vroege uren overtreders te kunnen aanspreken op 

hun gedrag. Daarbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is het bevoegd gezag (Bouw- 

en Woningtoezicht), intensiever toezicht te laten houden. Daartoe zal binnenkort overleg 

worden gestart.

In de nieuwe gemeentelijke kabels en leidingenverordening is voor het Stationsgebied 

en de binnenstad de verplichting opgenomen voor bouwende partijen om een BLVC-

plan in te dienen als basis voor het verstrekken van een opbreekvergunning. Op deze 

wijze zijn de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rond kabels en leidingenprojecten 

beter te borgen.

Bouwverkeer, bufferplaats en duurzame bouwlogistiek

In samenwerking met het programma goederenvervoer wordt in december een buffer-

plaats geopend naast het 24 Oktoberplein. Bouwverkeer voor alle bouwprojecten in het 

Stationsgebied kan gratis gebruik maken van deze bufferplaats om te wachten en op het 

afgesproken moment door te rijden naar de bouwplaats. Deze voorziening levert zo een 

bijdrage aan het bouwlogistieke just-in-time-deliveryconcept, beperkt filevorming door 

bouwverkeer in de spits en vermindert de luchtverontreiniging (rondrijdende vracht-

wagens) en hinder in de openbare ruimte (geen parkerende vrachtwagens buiten  

de bouwplaats).

Ondertussen wordt er gewerkt aan een overkoepelend plan voor de aanpak van het 

project Stationsplein Oost. Dit wordt eind 2013 ingediend bij het bevoegd gezag.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid9

In de afgelopen periode is naast de dagelijkse inspectie van het gebied ingezet op het 

reduceren van het woud aan borden (verouderde en overbodige, vaak tijdelijke bebor-

ding) in het gebied. Middels wekelijkse schouwen wordt het gebied in beeld gebracht 

en aansluitend wordt het aantal borden en verwijzingen in het gebied zo veel mogelijk 

gereduceerd. Daarnaast is voor de voetgangers in september 2013 een integrale beweg-

wijzering doorgevoerd in stationshal, busstation en de openbare ruimte. Deze door-

voering in bewegwijzering naar de openbare ruimte is mede tot stand gekomen door 

samenwerking met Centrummanagement Utrecht.

De bouwintensiteit zal de komende twee jaar verder toenemen. Het gebied moet tijdens 

de verbouwing blijven functioneren en bereikbaar zijn terwijl het hele gebied steeds 

meer begint te lijken op één grote bouwput. Een opgave die ook nationaal en inter-

nationaal belangstelling heeft.

Voor degenen die in het gebied wonen, betekenen deze jaren een (grote) aanslag op 

het leef- en woongenot.

De verschillende bouwprojecten hebben de afgelopen tijd de nodige overlast tot gevolg 

gehad voor de bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied. Dit geldt zeker 

voor de bewoners in de drie woontorens boven Hoog Catharijne (Gildenveste, Radboud-

veste, Moreelsepark), Deze bewoners (ca. 220) hebben te maken met bouwactiviteiten 

aan alle zijden rondom het complex en daar bovenop ook nog de interne verbouwing 

van HC zelf.

Mede om die reden zijn er afgelopen periode overleggen gestart tussen de vertegen-

woordigers van de drie betrokken verenigingen van eigenaren, de private partners en  

de gemeente over de mogelijkheden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Op 12 november j.l. vond er bovendien een avond plaats voor alle bewoners waarbij  

ongeveer 40 eigenaren/ bewoners aanwezig waren. De bewoners zijn zich bewust van 

de consequenties van het wonen op zo’n plek maar zijn van mening dat de frequentie 

van nachtelijke- en avondwerkzaamheden zodanig toeneemt dat het niet meer  

acceptabel is. Dit in het besef dat de bouwactiviteiten tot 2019 doorgaan. 

9 Zie commissiebrief 8 november 2013 beantwoording div vragen raadscie 15 okt 2013
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ervaren te bespreken. Het overleg wordt dus gevoed door de partijen en de belangen-

organisatie om elkaar te consulteren en informeren. 

Toegankelijkheid definitieve situatie

De herontwikkeling van het Stationsgebied krijgt inmiddels steeds vastere contouren. 

Ontwerpen worden definitief en steeds meer projecten naderen of zijn in de uitvoe-

ringsfase. In het opstellen van ontwerpen voor de openbare ruimte wordt de toeganke-

lijkheid voor mensen met een fysieke beperking steeds nadrukkelijker meegenomen. 

Getracht wordt in een vroeg (ontwerp-) stadium eisen en wensen voor deze doelgroep 

te integreren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van handboeken voor toegankelijkheid 

en consultaties van de belangengroepen, Een checklist toegankelijkheid wordt nog 

opgesteld door de belangengroepen. Op basis daarvoor kunnen in het ontwerp onder-

bouwde keuzes worden gemaakt.

Social Return

In de grote aanbestedingen in het Stationsgebied vormt Social Return een vast onder-

deel van het contract. Dit betekent dat de opdrachtnemer een vastgesteld percentage 

van de aanneemsom besteedt aan het inzetten van mensen met een achterstand tot 

de arbeidsmarkt. Met name in de grotere contracten wordt hier een goede invulling aan 

gegeven. Eén voorbeeld hiervan is de bouw van Muziekpaleis en Vredenburgknoop waar 

divers personeel is ingezet op de functies schoonmaak, opruimwerkzaamheden bouw-

plaats, stagiaires en assistentie voorbereiding. Voor de inzet en werving van mensen is 

Werk030 ingeschakeld. In dit deelproject is vanaf 2010-2013 voor €131.566 aan perso-

neel ingezet.

Informeren en consulteren van stakeholders

Ook in 2014 wordt de inzet gecontinueerd om stakeholders binnen het openbaar ver-

voer (BRU, taxibranche, vervoerders), de nood- en hulpdiensten, de belangenorganisaties 

toegankelijkheid Stationsgebied en de Verenigingen van Eigenaren Hoog Catharijne te 

informeren en te consulteren over de geplande werkzaamheden en nieuwe (tijdelijke) 

verkeerssituaties. Zo is de nieuwe vervoerder (Qbuzz / U-OV) – die vanaf 8 december 

2013 het nieuwe stads- en streekvervoer rijdt – het afgelopen half jaar geregeld geïnfor-

meerd over de effecten van de geplande werkzaamheden in het Stationsgebied op de 

OV-bereikbaarheid in de komende jaren.

Fietsparkeren

Zie de commissiebrief fietsparkeerbalans Stationsgebied van 28 november 2013. 

Agenda 22

Agenda 22 behartigt de belangen van mensen met een fysieke beperking voor wat betreft 

de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Utrecht. In het Stationsgebied wordt 

onderscheid gemaakt tussen de tijdelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid (tijdens de 

verbouwing) en de definitieve bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

Toegankelijkheid tijdelijke situatie 

Voor de toegankelijkheid van de tijdelijke situatie in het Stationsgebied is er 6 keer per 

jaar overleg met de belangenorganisaties: ‘Overleg belangengroepen toegankelijkheid 

Stationsgebied’. Bij dit overleg zijn belangenorganisaties aanwezig zoals: COSBO, Solgu, 

Fietsersbond, Oogvereniging Vidius, Rover etc. Daarnaast zijn ook de verschillende part-

ners in het gebied aanwezig (ProRail, Corio, NS). 

Doel van dit overleg is het informeren en consulteren van de belangenorganisaties 

over tijdelijke verkeersmaatregelen en de toegankelijkheid van het Stationsgebied voor 

kwetsbare doelgroepen tijdens de verbouwing. De afgelopen jaren hebben we gemerkt 

dat regelmatig informeel overleg met deze partijen stimulerend werkt voor het draagvlak 

voor de verbouwing van het Stationsgebied en de wijzigingen in het gebied. 

In het overleg worden de komende tijdelijke (verkeers-)maatregelen gepresenteerd 

zodat de belangenorganisaties hier op kunnen reageren. In sommige gevallen (bijvoor-

beeld busstation West) wordt afgesproken een schouw te organiseren op moment van 

opening zodat eventuele knelpunten nog kunnen worden aangepakt. Daarnaast wordt 

het overleg ook gebruikt om zaken die de belangenorganisaties in de tijdelijke situatie 
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Duurzaamheid in de openbare ruimte

Rondom het thema duurzaamheid in de openbare ruimte is in een aantal projecten 

voortgang gemaakt.

Toepassing materialen

•	 in de openbare ruimte aan de binnenstadzijde rood genuanceerde klinker, (standaard 

dikformaat conform rest van de binnenstad). Deze levert naast een stedenbouwkundig 

betere aansluiting van het gebied ook een beter te beheren gebied op (minder benodigde 

voorraad, betere uitwisselbaarheid en sneller herstel).

•	 optimalisatie ontwerpen van de bruggen Vredenburgknoop en Paardenveld: de 

uitvoering is lichter (met minder materiaal) terwijl dezelfde draagkracht is behouden. 

Daardoor vergen ze minder energie en blijft de levensduur gelijk.

•	 aanpassingen in het ontwerp en de faseringen van de herinrichting van het Smakke-

laarsveld, met behoud van het kunstwerk van David van de Kop in originele staat.  

Eén onderdeel wordt vernieuwd.

•	 hergebruik diverse onderdelen Moreelsebrug (Mariaplaats) met daarnaast als voordeel 

een kortere bouwtijd. 

•	 gebruik van zonnecellen op de gevel van het Sijpesteijngebouw Deze aanpassingen 

hebben geleid tot extra investeringen in de ontwerpfase maar passen door optimali-

saties binnen het beschikbare budget.

In januari 2014 volgt een nieuwe informatiemiddag voor investerende partijen over  

de toepassingsmogelijkheden van duurzaamheid.
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Warmte Koude Opslag

In de vorige voortgangsrapportage meldden we de stand van zaken van de voorovereen-

komst biowasmachine. Met deze voorovereenkomst is de bijbetaling van private partijen 

aan de biowasmachine geregeld. Inmiddels heeft deze ondertekening plaats gevonden 

en is gestart met het maken van een model voor de opstalovereenkomsten en met 

de samenwerkingsovereenkomst (SOK). In deze overeenkomsten worden afspraken 

gemaakt over de wijze waarop eventuele schaden aan de bronnen en de systemen 

worden gemonitord.

Inmiddels is het eerste WKO systeem (woonwinkelgebouw De Vredenburg) in gebruik 

genomen.

 

Toekomstig beheer

Over het beheerkader van het Stationsgebied is sinds de totstandkoming van het Master-

plan het nodige geschreven en besloten. Het Rijk heeft als belangrijkste financier van  

de OV-Terminal en subsidieverlener van het Nieuwe Sleutel Project eisen gesteld aan het 

beheer in “enge en ruime” zin10.

Met de oplevering in zicht van de openbare ruimte in de verschillende deelgebieden, 

wordt het tijd om tot uitvoeringsafspraken met alle partners te komen. 

Daartoe zijn onder meer de beheerarealen openbare ruimte per deelgebied in kaart 

gebracht. Ook zijn de jaarlijkse areaalmutaties (toevoegingen en onttrekkingen) in de 

openbare ruimte bepaald. Vervolgens zijn scenario’s opgesteld op basis van verschillende 

(beheer)kwaliteitsniveaus. 

Verschillende Stationsgebiedpartners hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 

uitvoeren van het regulier beheer van delen van de openbare ruimte in de directe omge-

ving van de OV-terminal. Deze deelgebieden betreffen in de meeste gevallen de entrees 

naar hun eigen deelgebieden. De Partners hebben een groot belang bij een kwalitatief 

hoogwaardig beheer. En doordat de Partners de aangrenzende gebieden ook beheren, 

zijn er wellicht mogelijkheden tot schaal- en efficiencyvoordelen en vervolgens kosten-

besparingen voor de gemeente. Het taakstellend budget is in ieder geval leiddraad voor 

het gemeentelijk handelen.

Er vinden gesprekken plaats om te komen tot een efficiënt en logisch mogelijk beheer. 

Over de hoofdlijn van het beheer in de vorm van een convenant vindt nog in deze periode 

besluitvorming plaats. De uitwerking (beheercontracten tussen de individuele partner  

en de gemeente/ Stadswerken) zijn gepland voor de tweede helft van 2014. Gelet op 

de dynamiek in het gebied, gaat het om contracten van gemiddeld drie jaar.

3.3 Fase 2

Zie allereerst de raadsbrief van 22 oktober 2013 (beantwoording rondvraagpunten  

commissie Stad en Ruimte van 15 oktober 2013).

Op 4 december 2013 vond de startbijeenkomst plaats voor externe belanghebbenden 

(bewoners, bedrijven, leden van wijkraden, instellingen). De middag was vooral bedoeld 

als aftrap voor samenwerking en vond een positief onthaal. Voor een indruk van deze 

middag; zie CU2030.nl. In januari 2014 krijgt de middag een vervolg. 

Op basis van de inbreng tijdens de startbijeenkomst, komt er in januari 2013 een plan 

van aanpak. 

Hierin wordt aangegeven hoe de raadsmotie (2011, nr. 58) om gebruik te maken van  

de ervaringen opgedaan in het dynamisch stedelijk masterplan, wordt toegepast. 

Nog in deze raadsperiode, neemt het college een besluit over het plan van aanpak.  

De raadscommissie Stad en Ruimte wordt daarover geïnformeerd.

10 Deze terminologie komt uit de Uitvoeringsovereenkomst Rijk – Gemeente Stationsgebied Utrecht. Beheer 

in enge zin heeft betrekking op het gebied van de OV-Terminal. Beheer in ruime zin heeft betrekking op een 

groter gebied van de OV-Terminal (grofweg van Croeselaan tot Hoog Catharijne), 
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4. Vastgoed 

 
4.1 Algemeen

In de Bestuursrapportage Stationsgebied van mei 2013 is aangegeven dat 

de belangrijke OV-locaties, waaronder het Utrechtse Stationsgebied, zich 

redelijk goed staande houden in de vastgoedcrisis. Dat marktbeeld is ook  

op dit moment nog van toepassing op het Stationsgebied. 

Met name buitenlandse beleggers en private fondsen tonen in toenemende mate inte-

resse in Nederlands vastgoed op toplocaties. Ook potentiële huurders hebben interesse 

in het vastgoed in het Utrechtse Stationsgebied. Dit blijkt ondermeer uit de verhuur van 

overtollige vierkante meters in het Stadskantoor, waar de vraag groter is dan het aanbod.11

Wat zich wel doet voelen is dat de periode tussen contractering en oplevering, die circa 

5 jaar bedraagt, in de huidige markt als te lang wordt beoordeeld door zowel financiers, 

beleggers, als gebruikers. 

Een aantal onderhandelingstrajecten wordt momenteel dan ook op het scherpst van  

de snede gevoerd, als gevolg van het feit dat ontwikkelaars incentives12 opvoeren. 

Ook geven ontwikkelaars aan dat risico-opslagen nodig zijn om investeerders – gegeven 

de relatief lange doorlooptijd tot oplevering – te kunnen binden aan vastgoedprojecten. 

Het streven blijft daarom naar verkorting van procedures en doorlooptijden en het bieden 

van flexibiliteit aan marktpartijen.

Op pagina 21 staan de lopende vastgoedprojecten op een rij.

4.2 Muziekpaleis

Bijna vier jaar na de start bouw (februari 2010)13, heeft aannemer Heijmans het gebouw 

op 11 december 2014 aan de gemeente opgeleverd14.

De bouw kende onvoorziene uitdagingen zoals grondvervuiling, asbest, aanvullende eisen 

en een uitgebreider renovatienoodzaak. Het resultaat is een gebouw om trots op te zijn. 

Uit de artikelen die afgelopen half jaar zijn verschenen, hierbij de volgende quote:

Dit gebouw neemt in zoveel opzichten afstand van het oorspronkelijk muziekcentrum. 

Het is aanwezig, het dwingt. Bij iedere trap beland je in een andere wijk van deze  

verticale muziekstad. Als bezoeker kun je je alleen maar verbazen en het ondergaan.15 

Nu de oplevering heeft plaatsgevonden, start de Stichting Muziekpaleis met de verdere 

inrichting van het gebouw. In maart 2014 starten de proefconcerten. Zoals bekend,  

is de officiële opening gepland op 21 juni 2014. 

De openbare ruimte rondom het Muziekpaleis vindt gefaseerd plaats. Zie hiervoor de 

commissiebrief 22 oktober 2013 beantwoording rondvraagpunten 15 oktober 2013. 

In het kader van de bouwkundige oplevering op 11 december 2013, heeft het bevoegd 

gezag een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Hun aanvullende aanwijzingen leiden tot 

enkele extra voorzieningen (verbreding brandwerende deur en pushbars). 

Ook hebben er akoestische geluidsmetingen plaatsgevonden. Hoewel het resultaat  

over het algemeen als goed is te beoordelen, zijn er nog enkele maatregelen wenselijk. 

Op dit moment zijn nog niet alle bouwkosten afgerekend. Het gaat om een aantal  

kleinere posten, die definitief bepaald kunnen worden na de eindafrekening met  

de aannemers. 

Bij de Voorjaarsnota 2014 wordt een definitieve opstelling van de bouwkosten en de 

dekking gepresenteerd, zodat bij de eindafrekening over de kapitaallasten 2014 geen 

tekort resteert. De bestaande risicovoorziening in de Programmabegroting 2014 wordt 

daarbij zo nodig betrokken.

11 Zie ook de commissiebrief van 2 december 2013

12 Incentives zijn financiële voordelen om gebruikers over de streep te trekken

13 Start sloop februari 2008

14 Heijmans levert op aan de Projectorganisatie Stationsgebied (opdrachtgever). POS draagt daarna het  

gebouw over aan de eigenaar, het Utrechtse Vastgoedbedrijf. Het UVO verhuurt het gebouw vervolgens aan 

de Stichting Muziekpaleis die het gebouw gaat exploiteren.

15 Utrecht bouwput.nl
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4.3 Stadskantoor

Het project vordert goed en blijft tot nu toe binnen de planning en het budget. Zowel  

de voortgang van de bouw als de middelen (inbouw, facilitair en ICT) lopen op schema.

De definitieve vorm is vanuit verschillende windrichtingen goed zichtbaar, De gevel-

bekleding is vóór de kerst aangebracht waarmee het gebouw wind en water dicht is. 

Ondertussen wordt ook aan de inbouw (installaties, wanden, vloer, keukens) gewerkt. 

Daarmee is ook het moment voorbij om nog eventuele nieuwe wensen in te brengen. 

ICT 

De ICT aanbestedingen zijn in het begin van het jaar gegund. Om risico’s in de realisatie 

te beperken is voorafgaand aan de inrichting in het Stadskantoor gestart met de uitrol 

van de nieuwe ICT werkplek op de locaties die niet mee zullen verhuizen naar het 

Stadskantoor. 1 oktober 2013 heeft de eerste uitrol plaatsgevonden bij het wijkservice-

centrum Vleuten de Meern. De planning voor de uitrol van alle buitenlocaties is vast-

gesteld en wordt komend jaar uitgevoerd.

De bestellingen voor de nieuwe ICT infrastructuur zijn gedaan en er is een start gemaakt 

met de montage en inrichting in de datacentres. Voorbereiding voor het testen van de 

nieuwe apparatuur zijn getroffen. Tussen de datacentres zijn nieuwe verbindingen op-

geleverd. Voor mobiele telefonie is de communicatie met gebruikers opgestart om in  

het volgende kwartaal de overgang naar de nieuwe leverancier uit te voeren.

Facilitaire voorzieningen 

In oktober 2013 is de grootste aanbesteding, het meubilair, gegund. Voor aanvang van 

de aanbesteding van het losse meubilair voor het Stadskantoor is aandacht besteed aan 

de mogelijkheden voor hergebruik van het bestaande meubilair. Enerzijds vanuit duur-

zaamheidsoptiek, anderzijds om mogelijke financiële voordelen te kunnen realiseren  

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar al het huidige meubilair wat in het 

Stadskantoor hergebruikt kan worden. Samen met de resultaten van de aanbesteding 

wordt een balans opgemaakt en een definitieve keuze in het hergebruiken van het  

bestaande meubilair. Begin 2014 wordt het benodigde nieuwe meubilair besteld. 

Het klantverwijssysteem op afspraak is aanbesteed en gegund. De andere facilitaire  

aanbestedingen zoals fietsparkeren, groot groen, AV-middelen en bewegwijzering zijn  

of worden eind van het jaar gepubliceerd. 

Muziekpaleis
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Duurzaamheid

De duurzaamheid van het gebouw is gekwalificeerd door middel van het verstrekte 

Breeam ontwerpcertificaat. Inzet is om dit certificaat bij oplevering omgezet te krijgen 

in een definitief oplevercertificaat. Daarnaast wordt gewerkt aan het verkrijgen van 

een energielabel. Bij alle aanbestedingen is duurzaamheid een vast onderdeel van de 

inkoopprocedure geweest. Waar het kan wordt het cradle to cradle principe toegepast. 

Een voorbeeld hiervan het cradle to cradle criterium voor de vloerbedekking (tapijttegels).

Een voorbeeld van geheel andere aard is het creëren van een broedgelegenheid voor 

een slechtvalk. Deze wordt regelmatig gesignaleerd in het gebied en prefereert hoge 

plekken voor een broedsel.

Eigendom 

In 2011 heeft de gemeente een koopovereenkomst met de NS gesloten. De NS blijft 

tot de oplevering van het gebouw 31 mei 2014 verantwoordelijk voor het casco; hierna 

neemt de Utrechtse Vastgoed Organisatie als nieuwe eigenaar namens de gemeente 

deze verantwoordelijkheid over. Gelet op de omvang van het gebouw en de schaal van 

de exploitatie, wordt veel tijd genomen voor de overdracht. Voor deze overname is een 

nauwe samenwerking tussen de UVO en de Project Organisatie Stationsgebied opgezet 

in de vorm van het “project Huisbaas”. De opdracht voor dit project luidt: Zorg voor een 

afdoende financiële dekkingsgraad voor het Stadskantoor door de initiële bezetting  

(v.a. 2015) van het Stadskantoor te waarborgen met behulp van externe huurders en IB. 

Het project Huisbaas is opgedeeld in drie aandachtsvelden. Te weten: financiën, techniek 

en ruimtelijk (bezetting).

Financiën: de financiële overdracht aan UVO bij de oplevering van het Stadskantoor is  

in voorbereiding. 

Techniek: het onderhoud en de technische installaties van het Stadskantoor worden 

ondergebracht bij UVO. De overdracht wordt in dit aandachtsveld beslecht. 

Bezetting: zie hiervoor de commissiebrief van 2 december 2013. 

Slechtvalk, foto: Harvey van Diek
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Vastgoedproject Stand van zaken

1. Jaarbeurspleingebouw De gesprekken met ontwikkelaar en gebruiker bevinden zich in de afrondende fase; moeten leiden tot een go/no-go voor  

het einde van het jaar.

2. Leeuwensteijn Door de eigenaar (CBRE Global Investors) zijn de onderhandelingen over een WTC-ontwikkeling vooralsnog stopgezet,  

omdat eerst intern besluit-vorming moet plaatsvinden en mede-financiers moeten 

3. Knoopkazerne Zoals bekend is in oktober jl. met de Rijksgebouwendienst en de NS een tripartiete ontwikkelovereenkomst gesloten.  

De Rgd is 25 november gestart met de aanbestedingsprocedure voor fase 1 (in totaal 30.000 m2 b.v.o. rijkskantoor, inclusief 

vergader- en congresfaciliteiten).

4. Megabioscoop Momenteel wordt met de Jaarbeurs onderhandeld over de precieze positionering van de Megabioscoop op het Jaarbeursterrein. 

De benodigde erfpachtovereenkomst is in voorbereiding.

5. Noordgebouw In de tenderprocedure waren vier marktconsortia overgebleven voor het Noordgebouw. Op 15 november sloot de 

inschrijftermijn voor de definitieve biedingen. Er is voorlopig gegund aan één consortium, waarmee wordt onderhandeld om  

tot een ontwikkelovereenkomst te komen. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2014 het resultaat aan College  

en Raad voorgelegd.

6. Zuidgebouw Net als bij het Jaarbeurspleingebouw bevinden de gesprekken met ontwikkelaar en gebruiker zich in de afrondende fase,  

die moeten leiden tot een go/no-go voor het einde van het jaar.

7. Vastgoedproject 

Smakkelaarsveld/Bibliotheek++

Zoals bekend is voorlopig gegund aan de combinatie Vorm/Jebber, Definitieve gunning is afhankelijk van het raadsbesluit op  

19 december 2013.

8. Voorzetgebouw V&D/Rijnkade Er wordt gepeild of er nog interesse is voor een herontwikkeling van het V&D pand respectievelijk woningbouwontwikkeling  

ter hoogte van de Rijnkade parkeergarage.

9. Paardenveld e.o. Een quick-scan heeft geleid tot een haalbare businesscase, die zal worden uitgewerkt tot een volwaardig stedenbouwkundig 

programma van eisen. Deze wordt in 2014 aan de Raadscie S&R voorgelegd.
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Aankleding Noordertunnel

5. Financieel beeld
 

Aangezien in het kader van de programmabegroting 2014 nog recent 

nieuwe gegevens zijn gepresenteerd (onderdeel van het raadsvoorstel 

programmabegroting 2014/ tweede bestuursrapportage/ peilstok 

grondexploitatie Stationsgebied 2013) en in januari 2014 weer nieuwe 

gegevens worden aangeleverd voor de jaarrekening en de voorjaars

nota, wordt volstaan met verwijzing naar de programmabegroting en 

de daarbij behorende stukken.
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6. Communicatie  
 
 

In 2013 konden bezoekers, bewoners en ondernemers er ècht niet aan 

ontkomen: in het Stationsgebied wordt flink aan de weg getimmerd. 

Reizigers hebben dit jaar zeker ervaren dat een nieuw Stationsgebied, 

met alle voordelen die daarbij horen, er niet in een keer is. Opstapplaatsen 

van bus en tram veranderden, fietsen werden verplaatst, de routes van 

huis naar werk en andersom werden verlegd. Ook bewoners en onder-

nemers ervaarden in het gebied dagelijks de vele bouwactiviteiten.  

De noodzaak ziet iedereen, maar de leefbaarheid blijft om constante 

aandacht vragen. Primair liggen de acties hiervoor bij de ‘Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid en Veiligheid’-aspecten van het gebied (zie hiervoor hoofd-

stuk 3.2). Waar het gaat om het informeren en het omgevingsbewust 

maken en houden van van alle betrokkenen levert communicatie hier 

een bijdrage aan. 

In deze rapportage een terugblik op de bijdrage die communicatie heeft geleverd aan 

het informeren en betrekken van al deze gebruikers van het Stationsgebied. In Bijlage 1, 

vindt u de Stationsgebiedmonitor, deze geeft een overzicht van o.a. de aantallen klachten, 

mailtjes en bezoekers van website en infocentrum tot oktober 2013. 

In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan op alle projectspecifieke communicatie-inspanningen 

maar uiteraard is dit ook een wezenlijk onderdeel van de communicatie. Zoals in de 

Berap 2013 al aangegeven vraagt het constant afstemmen van informatie om de  

communicatie naar de gebruikers en bewoners van het gebied zo optimaal mogelijk  

uit te voeren, veel inspanning. Ook komende periode houden we scherp in de gaten  

of de beschikbare capaciteit in verhouding blijft tot de hoeveelheid werkzaamheden en 

de wens om de omgeving zo goed mogelijk te informeren. Hierbij is de continuïteit van  

een goed functionerend en op elkaar ingewerkt team cruciaal. 

Effectmeting16

De zesde meting laat geen erg verrassende resultaten zien ten opzichte van voorgaande 

jaren. Zeker gezien de toenemende bouwactiviteiten en wijzigingen die dit voor de reizi-

gers/gebruikers in het gebied afgelopen jaar met zich mee heeft gebracht. Verreweg de 

meeste bezoekers vinden de vernieuwing van het Stationsgebied positief voor de stad 

Utrecht (88% van zowel Utrechters als niet-Utrechters). Dat was in 2012 nog 94% voor 

Utrechters en 92% voor niet-Utrechters. 

Waar het gaat om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid vallen de volgende zaken op:

•	 Hoewel 70% van de bezoekers aangeeft zijn weg goed te kunnen vinden is er nog 

altijd 20% die aangeeft hier moeite mee te hebben. 

•	 Wat betreft de duidelijkheid in het aangeven van de routes is 65% positief en geeft 

18% aan dat routes onduidelijk zijn aangegeven. Over deze stellingen zijn meer  

mensen negatief dan in 2012. 

•	 Opvallend is dat de verkeersveiligheid voor voetgangers volgens gebruikers is ver-

beterd van 54% (2012) naar 65% dit jaar. Toch is er nog altijd een groep van 21%  

(in 2012 30%) die vindt dat de verkeersveiligheid voor voetgangers niet in orde is. 

•	 Waar het gaat om de beleving in de fietsveiligheid zijn er ten opzichte van vorig jaar 

minimale verschillen. 

Naar aanleiding van de wijzigingen in om het station zijn extra acties uitgezet die ten 

tijde van deze enquête nog niet doorgevoerd waren. Daarnaast wordt er door diverse 

partijen volop gewerkt aan verbeteringen op dit vlak. Om die reden wordt er in het voor-

jaar van 2014 een tussentijds onderzoek gedaan naar de signing en bereikbaarheid van 

het Stationsgebied. Om op die manier tussentijds te monitoren of genomen maatrege-

len effect hebben op de beleving van de gebruikers. 

Communicatiefocus

De communicatiefocus lag en blijft liggen op het zo goed mogelijk informeren van reizigers, 

passanten, winkelend publiek, bewoners en ondernemers over (wijzigende) routes door 

16  Zie ook de commissiebrief d.d. 3 december 2013
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het Stationsgebied. Voor bewoners en ondernemers van het Stationsgebied hoort hier 

uiteraard het meer in detail informeren over de werkzaamheden zelf en de gevolgen 

voor hen hierbij. 

rondom bestemmingsplannen, ed) en tijdens de reguliere overleggen met de belangen-

groepen toegankelijkheid, de wijkraden en Centrummanagement Utrecht. Ook blijft 

ingezet worden op speciale (gezamenlijke) persmomenten. 

De inzet van kleine gebaren richting gebruikers en bewoners hebben we ook afgelopen 

periode ingezet en zetten we komend jaar voort. Los van deze kleine gebaren worden 

door POS en partners ook onderzoeken gedaan naar grotere gebaren richting de bewoners 

in de woontorens van Hoog Catharijne.

Uitstraling bouwputten 

De standaard Heras-hekwerken worden, op locaties waar dit mogelijk is, aangekleed 

met doeken. Deels gebruiken we deze doeken als bewegwijzering zoals bijvoorbeeld 

rondom Smakkelaarsveld. Daarnaast geven we specifieke projectinformatie en soms 

is er ruimte voor meer. Zo is er een oproep gedaan om met ideeën te komen voor de 

aankleding van de hekken op de Van Sijpesteijnkade. Dit heeft geresulteerd in twintig 

kunstzinnige doeken op de bouwhekken. 

Ook is de Noordertunnel bij de voormalige bus- en tram opgang voorzien van toekomst-

impressies. Voor komend jaar zetten we nog meer in op de aankleding van de bouw-

terreinen. Waarbij altijd voorop staat dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn. 

Zicht op bouwplaatsen

Via verschillende middelen is een blik achter de schutting mogelijk. In veel gevallen is 

dit mogelijk door ter plaatse door de hekken te kijken. De populaire plaatsen hiervoor 

zijn bij het Stadskantoor en de Vredenburgknoop. Los hiervan hangen er op diverse 

locaties in gebied webcams die mensen via cu2030.nl ook zelf kunnen sturen. Daarnaast 

worden er met regelmaat foto’s van de werkzaamheden verspreid via de diverse middelen 

(voornamelijk twitter en de website). Op het YouTubekanaal van cu2030 worden met 

regelmaat ‘Achter de schutting-filmpjes’ geplaatst (inmiddels 58 filmpjes met in totaal 

134.638 weergaven). 

De schouwen en de jaarlijkse ‘Dag van de bouw’ geven echt de mogelijkheid om fysiek 

de bouwplaats op te gaan. Waar mogelijk wordt dit frequenter georganiseerd maar ook 

hier geldt dat er strenge veiligheidseisen zijn voor het betreden van bouwterreinen. 

Website en Twitter

Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de website. Hoewel er vorig jaar een sterke 

verbetering is aangebracht waar het gaat om de bereikbaarheidsinformatie, blijkt de 

Voorlichter Tjerk van Impelen aan het werk

Inzet communicatiemiddelen

De inzet van huidige middelenmix, mede naar aanleiding van de gehouden 6 meting, 

wordt gecontinueerd. Sinds dit najaar is er een vernieuwde publieksfolder “We zijn op 

stoom” en een nieuw corporate filmpje. 

Mede naar aanleiding van toenemende meldingen van bewoners en rechtstreekse 

signalen van de VvE-voorzitters van de woontorens Hoog Catharijne zijn er in 2013 vijf 

gezamenlijke nieuwsbrieven gemaakt om de bewoners van de woontorens integraal  

te informeren over de (overlast van) de diverse projecten in uitvoering. Ook is voor  

hen een speciale avond georganiseerd. In overleg met de voorzitters van de VvE’s wordt 

gekeken naar een zo optimaal mogelijke wederzijdse informatievoorziening richting  

deze bewoners en de partners (Zie hoofdstuk 3.2). 

Los van de middelen zijn er de persoonlijke contactmomenten. Bijvoorbeeld tijdens  

speciale bijeenkomsten of inloopavonden (zoals ondernemers Vredenburg noord,  
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kaart in de dagelijkse praktijk nog niet optimaal ter functioneren. Naar aanleiding van 

deze evaluatie wordt met name dit onderdeel verbeterd. Daarnaast wordt gekeken hoe 

de actualiteit in woord en beeld nog duidelijker gemaakt kan worden. 

Twitter blijft een effectief middel om snel mooie beelden en voortgangsberichten te 

verspreiden. Dit levert met regelmaat ook een aardig artikel in de media op. Daarnaast 

is via twitter een oproep gedaan om een geschikte Camjo (camerajournalist) te vinden 

die met regelmaat korte reportages kan maken. Hieronder een overzicht van het aantal 

twittervolgers in vergelijking met andere grote stationsprojecten in verbouwing (peildatum: 

14 november 2013).

Infocentrum 

Nog steeds kan het Infocentrum rekenen op voldoende belangstelling van zowel de in-

dividuele bezoeker als de groepen, al is er wel een daling te zien ten opzichte van 2012. 

Dit heeft met name te maken met de verminderde bereikbaarheid in de eerste helft van 

2013 vanwege de vele kabels- en leidingenwerkzaamheden rondom het Infocentrum. 

Opvallend is de verdubbeling van het aantal buitenlandse groepen dit jaar. Dit waren 

Screenshot twitter

met name overheidsinstellingen. Ze kwamen uit alle windstreken, onder andere uit  

Denemarken, Zweden, China en Indonesië. Maar ook overheidsinstellingen, studenten 

en professioneel geïnteresseerden uit Nederland komen vaak kijken hoe de grootscheepse 

herontwikkeling in Utrecht wordt aangepakt. Waarbij de interesse ligt in zowel de  

contractopzet met partners als in duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid 

en de communicatie in de planvormings- en uitvoeringsfase. In bijlage 1 vindt u alle 

informatie over de bezoekers. Op de eerste zaterdag van de maand vindt de open  

rondwandeling plaats. Hier komen gemiddeld 40 mensen op af. Samen met partners 

wordt de komende tijd gekeken naar een mogelijk andere invulling van de opzet van  

de tweemaandelijkse Schouw (infoavond over de uitvoering). 

Meldingen

Meldingen komen op verschillende manieren binnen. Deze worden geregistreerd 

door de medewerkers van het Infocentrum en doorgezet naar de juiste personen voor 

zover zij hier zelf geen antwoord op kunnen geven. Eén van de voorlichters bewaakt 

de afhandeling. Vaak worden de meldingen nog dezelfde dag afgehandeld of wordt in 

iedere geval een terugkoppeling gegeven naar de melder. Met name het telefonische 

contact wordt door de melder als zeer prettig ervaren. Gemiddeld bedraagt het aantal 

meldingen rond de 30 per maand, waarbij er pieken zijn op momenten dat situaties net 

gewijzigd zijn. 

Een meerderheid van de meldingen (50%) gaat over de bereikbaarheid, zoals onjuiste 

of ontbrekende bebording en blindengeleidestroken, vrachtwagens, busjes of auto’s die 

routes blokkeren, drukte door omleidingen en onnodige versperringen. 

Zie bijlage 1

CU2030 4408

Rotterdam 4404

Noord-zuidlijn 3086

Den Haag Nieuw Centraal 2259

Amsterdam Centraal 1337

Arnhem Centraal 1204
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Bijlage 1. Stationsgebiedmonitor – stand van zaken november 2013

Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030

2013 tot november 2012 2011 2010 2009

Gemiddeld aantal unieke 

bezoekers website per maand*

12.687 8527 8302 7300 5000

Abonnees digitale nieuwsbrief

(peildata: 1 december 2009-

2012, 1 mei 2013) 

2016

(55% van de ontvangers opent 

nieuwsbrief, 60% hiervan klikt 

op een of meerdere links)

1954

(53% van de ontvangers opent 

nieuwsbrief, 47% hiervan klikt 

op een of meerdere links)

1852

(55% van de ontvangers opent 

de nieuwsbrief, 55% hiervan 

klikt op een of meerdere links)

1770 1500

Volgers Twitter

(peildata: 31 december 2009-

2012, 14 november 2013)

4408

(aantal verstuurde tweets: 

3783)

2857

(aantal verstuurde tweets: 

2400)

1550 251 Geen Twitter

Gemiddeld aantal bezoekers 

infocentrum per maand 

(groepen meegeteld)

1216 1573 1790 1500 330

Gemiddeld aantal groepen per 

maand

17 20 18 14 9

% groepen uit Utrecht, 

% groepen buiten Utrecht

% bezoekers buiten Ned.

34%

48%

18%

47%

45%

8%

35%

56%

9%

58%

42%

9%

Niet bekend

Gemiddeld aantal bezoekers 

2-maandelijkse Schouw

85 120 70 50 Volgt nog

Gemiddeld aantal mailtjes 

algemeen mailadres 

infocentrum per maand

Ca. 625 Ca. 550 Ca. 500 Ca. 400 Ca. 400

Gemiddeld aantal meldingen 

en klachten per maand

Ca. 31 Ca. 30 Ca. 15 Ca. 15 Ca. 15
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Binnengekomen klachten/ meldingen (januari tot november 2013)

Totaal aantal meldingen: 317 waarvan:

212 > Oostzijde

94 > Westzijde

7 > Oost & West

Aard van de klachten

•	 169 meldingen(53 %) richten zich op bereikbaarheid: 

Zoals vrachtwagens, busjes, auto’s die routes blokkeren, te druk door omleidingen, 

onnodige versperringen, onjuiste of ontbrekende bebording en blindengeleidestroken.

•	 69 meldingen (22%) richten zich op hinder algemeen: 

Zoals verzakkingen of slechte bestrating,niet ophalen van huisvuil, omgevallen 

bouwhekken, weinig fietsparkeerplekken of handhaven daarop, het (niet) adequaat 

functioneren van verkeersregelaars ontbreken verlichting, roltrap staat stil, uitloop 

werkzaamheden ed. 

•	 29 meldingen (10%) richten zich op geluid– en stankoverlast.

•	 27 meldingen (9%) richten zich op overlast vanwege weekend, avond –of nachtwerk: 

Zoals overlast geluid, licht, trillingen, voor 7 uur beginnen, te luide omroepinstallatie.

•	 16 meldingen (5%) waren schadeverzoeken: 

Planschade, inkomstenderving, schade door werkzaamheden aan panden, bezittingen 

of letsel bv. omvallen bouwhek ed.

•	 3 meldingen (1%) richten zich op aspecten van de communicatie  

Bijvoorbeeld: links op de website werken niet, geen of onduidelijke communicatie bij 

fietsverwijderingsacties ed

Infocentrum

In de tabel wordt duidelijk dat het aantal bezoekers van het infocentrum afneemt. Dit 

komt vooral door een sterke afname van individuele bezoekers. Opvallend is dat er 

bijna een verdubbeling is van het aantal buitenlandes groepen. Afname van individuele 

bezoekers is waarschijnlijk te verklaren door de omleidingsroute voor voetgangers waar-

door minder mensen langs het pand lopen. 

Top 3 meest gestelde vragen: 

1) In 2030 is alles pas klaar? (cynisch) Het getal 2030 moeten voorlichters veel 

toelichten.

2) Wanneer stroomt het water weer in de Catharijnesingel? 

3) Wordt de gevel van Hoog Catharijne aangepast (en daarmee bedoelen ze het ge-

hele blok)? Of wordt heel Hoog Catharijne gesloopt? (waarbij ook de hoop dat het 

aanzicht verandert.)
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