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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

24 mei   Dag van de bouw

24 en 25 mei  Festival: STAD VAN DE TOEKOMST

26 mei   Infoavond ontwerp forum Westzijde 

27  mei   Schouw Stationsgebied    

7 juni  Rondwandeling met gids door  Stationsgebied

22 juni  Dag van de Architectuur

Agenda

Meer weten? Kom 
langs!
 
U bent van harte welkom op de schouw bij 
het Infocentrum Stationsgebied op 27 mei. 
Op deze avond vertellen we u meer over de 
laatste ontwikkelingen van de bouwprojecten 
in het Stationsgebied en kunt u een kijkje 
nemen op de bouwplaats van de nieuwe 

Stationshal. 

Programma dinsdag 27 mei 

18.50 uur Verzamelen in Infocentrum,  
   Vredenburg 40

19.00 uur  Rondwandeling door de   
   bouwplaats stationshal

20.00 uur  Presentatie ombouw sporen  
   Utrecht Centraal

20.30 uur  Presentatie Stationsplein   
   Oost

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

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

rechten worden ontleend. 

21 mei 2014CU  update

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Van donderdag 29 mei (hemelvaart) tot en met zondag 

1 juni is het Infocentrum gesloten. 

Infocentrum

volg ons op  

Impressie van de fietsenstalling die onder het Stationsplein 

aan de kant van het centrum komt. 

Nieuwe doorgaande 
fietsroute langs 
station
Om ruimte te maken voor de bouw van 
de grootste fietsenstalling ter wereld met 
12.500 plaatsen, wordt vanaf maandag 2 
juni de doorgaande fietsroute langs het 
oude stadsbusstation afgesloten. Fietsers 
van en naar de zuidkant ( Moreelsepark/
Laan van Puntenburg) en van en naar 
de westkant (Lombok, Westplein) rijden 
dan over de Catharijnesingel. Deze 
route wordt waar mogelijk verbeterd en 
verbreed. De afsluiting geldt ook voor 
voetgangers. Dit jaar start de bouw en in 
2016 gaat het eerste deel van de stalling 
open, het hele stationsplein en de rest 
van de stalling zijn in 2018 gereed.

Waar parkeer ik straks mijn fiets?
Voor en na de zomer gaat er veel veranderen voor fietsers in het Stationsgebied. In verband met 

bouwwerkzaamheden worden sommige fietsparkeerplekken verwijderd en op andere plaatsen 

komen er juist rekken bij.  
Rondom de gevel van Hoog Catharijne zijn ongeveer 700 fietsparkeerplekken weggehaald, hiervoor komen 1200 tij-
delijke plekken in de plaats, waarvan de het grootste deel onder de stationstraverse en op de plek van de oude tram-
halte. De stalling op het Smakkelaarsveld wordt begin 2015 uitgebreid met een extra verdieping met 3.000 plekken. 

Ook op en rondom het Jaarbeursplein gaat er veel veranderen. Sinds 19 mei is de nieuwe fietsenstalling 
Jaarbeursplein open. Hier kunnen 4200 fietsen staan. De fietsenrekken op het Jaarbeursplein zelf worden wegge-
haald. De fietsenstalling op het Westplein krijgt 1600 extra plekken. Als deze stalling klaar is worden de fietsparkeer-
plaatsen in de Van Sijpesteijntunnel verwijderd. De fietsen in de tunnel belemmeren nu de doorloop en daarmee 
de veiligheid van voetgangers. Een overzichtskaart met alle fietsparkeerplekken en meer informatie over verwijderde 
fietsen staat op cu2030.nl/fietsweg.


