
Bouwkrant
Stationsgebied Utrecht
Winter 2014/2015

Dol op de Dom
De mooiste werkplek van Utrecht
pagina 2

Wat doe jij?
Brigitte, Ontvangst Stadskantoor

pagina 7

Comfortabele perrons
Buurtsporen zijn klaar  
Pagina 6

Het Stadskantoor is open! 
Dat het nieuwe Stadskantoor een spectaculair gebouw begon te worden, werd de afgelopen jaren al duidelijk. 

Maar nu kan iedereen ook de binnenkant bewonderen. Begin oktober ging het pand open voor het publiek, 

een dag nadat zo’n drieduizend ambtenaren er hun eerste werkdag beleefden. Even wennen, even zoeken, 

maar inmiddels al behoorlijk vertrouwd.

Het Stadskantoor, aan de Jaarbeurskant van het station, is voortaan 

het centrale loket voor inwoners en ondernemers in Utrecht. Vrijwel 

alle gemeentelijke diensten zijn er te vinden, uitgezonderd de wijk-

bureaus en praktische locaties zoals de afvalscheidingstations.

Het reusachtige gebouw oogt misschien overweldigend, maar is in 

feite ruim en overzichtelijk. Het aanmeldsysteem in de centrale hal 

breng alle bezoekers naar de juiste plek. Wie voor een vergadering 

komt, gaat direct naar de zesde etage.

Nieuw is dat voor alle diensten, zoals het verlengen van een rijbewijs 

of het aanvragen van een bouwvergunning, altijd een afspraak nodig 

is. Dit maakt de wachttijden korter en zorgt dat iedereen wordt gehol-

pen op een tijdstip dat het beste schikt.

Imponerend en duurzaam

Het Stadskantoor van Utrecht is een van de grootste gebouwen die 

de afgelopen jaren in Nederland zijn gebouwd. De cijfers spreken 

boekdelen: 21 verdiepingen, 92 meter hoog (de Domtoren: 112), 

64.000 vierkante meter vloer- en 12.000 vierkante meter gevel-

oppervlak, 47 publieksbalies, 15 liften, 180 toiletten, 4 kilometer 

waterleiding en 2.500 (merendeels flexibele) werkplekken.

De bouw startte in het voorjaar van 2011, naar een ontwerp van 

architectenbureau Kraaijvanger Urbis. Het kantoor is in allerlei opzich-

ten duurzaam. Zo vindt verwarming en koeling plaats met warmte/

koude-opslag: overtollige warmte in de zomer, en overtollige koude in 

de winter, worden opgeslagen om te kunnen gebruiken als dat nodig 

is. Zonneboilers verwarmen het water in het bedrijfsrestaurant, in de 

gevels zit driedubbel glas en ook met zijn locatie draagt het Stads-
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Het Stadskantoor: niet te missen aan het Jaarbeursplein De hal van het Stadskantoor

kantoor bij aan een beter milieu: letterlijk bovenop Utrecht Centraal 

en is goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. 

Infocentrum meeverhuisd

Het Stadskantoor biedt voortaan ook onderdak aan het Infocentrum 

Stationsgebied, voorheen gevestigd aan het Vredenburg. In de cen-

trale hal, aan de linkerkant, komt u alles te weten over de vernieuwing 

van station Utrecht Centraal en de omgeving, met behulp van 

maquettes, foto’s, kaarten, animaties en films. De vriendelijke voor-

lichters verhuisden natuurlijk óók mee. Zij staan klaar om uw vragen 

te beantwoorden of om, op afspraak, een presentatie of rondleiding 

te verzorgen.

Iedere eerste zaterdag van de maand is er een rondleiding met gids 

door het Stationsgebied; start is om 11.30 uur in de hal van het 

Stadskantoor. 

•  Openingstijden Stadskantoor en Informatiecentrum: 

maandag/woensdag/vrijdag 8.00-17.00 uur, dinsdag/

 donderdag 8.00-21.00 uur

•  Afspraak maken voor producten en diensten: 

 utrecht.nl/afspraak of telefonisch, 030 286 00 00

•  Contact met het Infocentrum: 

 stationsgebied@utrecht.nl of telefonisch, 030 286 96 50

•  Meer informatie over diensten en producten, inclusief de 

zaken die níet zijn meeverhuisd naar het Stadskantoor: 

utrecht.nl/contact

•  Nog een keer de bouw van het Stadskantoor beleven? 

Bekijk het filmpje op cu2030.nl/bouwstadskantoor



2

Met zo’n uitzicht is werken een feest. Marco van Dulst van BAM Materieel klautert elke ochtend naar boven 

om zijn bouwkraan te bedienen. En ziet dan Utrecht in al zijn pracht ontwaken en de dag doorkomen. De 

schitterende foto’s die hij daarvan maakt zet hij op Twitter.

Bonjour Utrecht, ici le Tour 

In Utrecht 500.000 tot 800.000 bezoe-

kers, 4.500 medewerkers, miljarden tv-

kijkers in bijna tweehonderd landen... de 

Tour de France is het grootste jaarlijkse 

sportevenement ter wereld. Utrecht is 

dan ook trots om het decor te zijn van de 

start van de 102e editie.

De Tour vindt plaats op verschillende 

plekken in de stad, waaronder de omge-

ving van station Utrecht Centraal. Start 

en finish van de eerste etappe, op 4 juli, 

vinden plaats rond het Jaarbeursterrein. 

De dag erna vertrekken de renners vanaf 

het Jaarbeursplein, richting Neeltje Jans 

in Zeeland om de volgende dag daad-

Zet het vast in uw agenda: 

de Tour de France komt naar 

Utrecht! De stad is van woensdag 

1 tot en met zondag 5 juli 2015 

gaststad van Le Grand Départ, de 

feestelijke start van de jaarlijkse 

wielerronde. Eén van de locaties 

voor het spektakel is het Jaar-

beursplein.

werkelijk koers te zetten richting Frank-

rijk, via België.

Voor bewoners en bezoekers van Utrecht 

is Le Grand Départ 2015 een unieke 

kans om het wielerspektakel van dichtbij 

mee te maken. Of er vrijwillig aan mee 

te werken, als ‘Tourmaker’. 

De bouw van het Jaarbeurspleingebouw 

en de parkeergarage start direct na de 

Tour de France in juli 2015.

Volg de voorbereidingen en het 

laatste nieuws via 

www.tourdefranceutrecht.com. Hier kunt 

u zich ook aanmelden als Tourmaker.

Hij begon als metselaar maar kon uiteindelijk zijn droom verwe-

zenlijken: kraanmachinist worden. “Dat wilde ik altijd al”, glundert 

Marco van Dulst, “en zo’n acht jaar geleden werd dit mijn werk. 

Momenteel zit ik in een kraan bij Hoog Catharijne.”

De social media-manager van BAM Utiliteitsbouw bedacht dat het 

leuk zou zijn als Marco (50) vanuit zijn cabine foto’s zou maken. 

“Dat wilde ik met alle plezier doen. Nu plaats ik zo’n beetje iedere 

dag een nieuwe op Twitter.”

Bijna onvermijdelijk, in het centrum van Utrecht, is dat de Dom op 

veel van Marco’s foto’s figureert. “Ik ben een geboren en getogen 

Utrechter. De Dom zit in mijn hart. Ik neem zelfs een klein torentje 

mee als ik op vakantie ga! Dus ik vind het fantastisch om ‘m te 

kieken.”

En dat Marco er wat van kan, bleek in april dit jaar. “Mijn allereer-

ste foto belandde meteen op de voorpagina van het Algemeen 

Dagblad. Dat was wel een mooie aanmoediging om door te gaan.”

Hoe dat uitpakte, is te zien op Twitter: https://twitter.com/MDulst.

Dol op de Dom
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Bouwkrant OV-terminal Utrecht Centraal # 11

Stationsplein oost met 
giga-fietsenstalling: aan het werk 

De bouw van Stationsplein oost is begonnen. Het maken van het plein, inclusief de grootste fietsenstalling 

ter wereld, gebeurt in zes stappen en is klaar in 2018.

Station Utrecht Centraal en winkelcentrum Hoog Catharijne gingen 

jarenlang bijna ongemerkt in elkaar over. Daar komt nu een eind 

aan. Aan beide kanten van het station komen duidelijk herkenbare 

en ruime entrees, die het voor reizigers en bezoekers makkelijker en 

prettiger maken om in het station of bij de winkels te komen.

Aan de Jaarbeurskant begint dit al behoorlijk handen en voeten te 

krijgen: een indrukwekkende trap richting stationshal en Stadskan-

toor, en eronder een nieuwe fietsenstalling. Aan de centrumkant 

duurt het nog even voordat hier Stationsplein oost open gaat. Maar 

het werk is begonnen. De bouw gebeurt in zes stappen, waarvan de 

eerste nu in uitvoering is. 

Langzaam verkeer krijgt hoofdrol

Stationsplein oost komt pakweg op de plek waar vroeger het 

taxiplatform was. Het wordt een verhoogd plein, verbonden met 

de stad via trappen, roltrappen en liften. Erop en eromheen komen 

terrassen en winkels.

In de directe omgeving van het plein krijgen voetgangers en fietsers 

de hoofdrol. Het wordt een verkeersluw gebied. Via het Moreelse-

park en Smakkelaarsveld komen fiets- en looproutes richting de 

historische binnenstad. Voor noodzakelijke voorzieningen (ruimte 

voor het ophalen en afzetten van reizigers, minder validenparkeer-

plaatsen en een taxistandplaats) blijft uiteraard plek.

Al met al vormt Stationsplein oost over een paar jaar een veilige en 

vriendelijke schakel tussen station, Hoog Catharijne en de historische 

binnenstad van Utrecht.

Nu al een wereldrecord

Net als aan de Jaarbeurskant is ook bij Stationsplein oost een 

fietsenstalling een belangrijk onderdeel van het ontwerp. En hoe! 

Onder het verhoogde plein komen drie verdiepingen met plek voor 

12.500 fietsen – de grootste fietsenstalling ter wereld. Aannemer 

BAM is dit najaar begonnen met de bouw ervan. Het eerste deel, 

met zo’n 6.000 stallingsplekken, is in 2016 klaar en gaat dan 

meteen open. Aldus ontstaat ook direct een deel van Stationsplein 

oost, want het dak van de stalling wordt het nieuwe plein.

De fietsenstalling voor 12.500 fietsen wordt de grootste ter wereld. 
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Hoog Catharijne

Stationsplein oost 

in aanbouw

TivoliVredenburg

Domtoren

Bouwplaats 

Hoog Catharijne

Werkplek 

Marco van Dulst

Buurtsporen
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 Stadskantoor

Utrecht Centraal - winter 2014 - 2015

Hoog Catharijne

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

Foto: oktober 2014

OV-terminal 

Utrecht Centraal 

Westplein

Werkplek 

Marco van Dulst

Buurtsporen
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De bomen langs de busbaan op het 

Vredenburg zijn zo’n zeven jaar geleden 

gekapt. Sindsdien werd hier gesloopt en 

gebouwd, werden twee mooie gebouwen 

neergezet en is de straat heringericht. Op de 

plek van het oude Muziekcentrum kwam 

TivoliVredenburg, op het plein verrees het 

nieuwe winkel- en woongebouw De 

Vredenburg en de busbaan werd opnieuw 

aangelegd. Als sluitstuk zijn eind oktober 

15 Amerikaanse stadslindes geplant. Deze 

zijn goed bestand tegen de relatieve warmte 

van de stad. Ze zijn nu al zo’n 6 meter hoog 

en groeien uiteindelijk door tot wel 25 meter.

Omfietsen, omrijden, nachtwerk, verkeers-

regelaars, bochten in het fietspad… het 

Paardenveld ligt op de schop. De rotonde is 

inmiddels verdwenen. Er wordt nu gewerkt 

aan het verleggen van kabels en leidingen. 

Dit is ondermeer nodig voor de stadsver-

warming, die straks onder het water van 

een nieuwe singel door loopt. Ook worden 

de wegen al zo verlegd dat er volgend jaar 

gegraven kan worden aan de singel. En 

tussen de Daalsesingel en Wijk C wordt de 

Paardenveldbrug gebouwd. Al dit werk is 

naar verwachting eind 2015 klaar.

Paardenveld 
op de schop

Regelmatige gebruiker van Facebook en/of 

Twitter? Neem dan eens een kijkje op de 

pagina’s van CU2030, volg het project of 

‘like’ het. Op beide media staat het vol met 

foto’s, artist’s impressions, video’s, nieuwtjes 

en achtergronden over de werkzaamheden. 

Alles wordt vrijwel dagelijks ververst, dus is 

er altijd wel een reden om even te snuffelen. 

De bouwers delen hun ervaringen (en laten 

op de foto’s zien wat ze allemaal doen) en 

medewerkers van het project beantwoorden 

vragen. De adressen: twitter.com/CU2030 

en www.facebook.com/CU2030. 

Volg CU2030 ook op 
Facebook en Twitter

Weer comfortabel de buurt in

geheel verschoof bovendien een paar meter richting de 

binnenstad, omdat daar voldoende ruimte was om de 

perrons te verbreden.

De buurtsporen liggen in het gebied waar Stationsplein oost 

komt. Tijdens het werk aan de sporen vonden al voorberei-

dingen plaats voor deze nieuwe stationsentree. Nu het 

spoorwerk klaar is, kan de gemeente met volle kracht verder 

met het Stationsplein. Meer hierover op pagina 3.

De ‘buurtsporen’ 1, 2 en 3 worden druk gebruikt, vanuit en 

richting onder meer Hilversum en Baarn. De vernieuwing 

ervan was hard nodig. Op de smalle perrons was het vaak 

dringen geblazen.

ProRail brak daarom de oude perrons af en verving deze door 

nieuwe, die pakweg twee keer zo breed zijn als voorheen. 

Boven de perrons kwamen nieuwe kappen met led-verlich-

ting. En aan de uiteinden van de perrons nieuwe trappen en 

roltrappen. Tegelijkertijd werden de sporen vervangen. Het 

Altijd fijn om te melden: er is weer een stuk Utrecht Centraal klaar. De sporen 1, 2 en 3 en hun 

perrons zijn van top tot teen vernieuwd. Half september droeg ProRail, dat verantwoordelijk was 

voor het werk, het bouwstokje over aan de gemeente. Die gaat in deze omgeving nu verder met 

Stationsplein oost.

De nieuwe perrons bij sporen 1, 2, en 3.

Lang leve 
de linde

Verder in het stationsgebied...
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Bouwkrant OV-terminal Utrecht Centraal # 10

De vrouwen een sjaal, de mannen een gilet: 

de medewerkers van het Team Ontvangst 

Stadskantoor zijn duidelijk te herkennen. 

Dat moet ook: ze zijn speciaal geselecteerd 

om medewerkers en bezoekers wegwijs te 

maken in het nieuwe gebouw. Een van hen 

is Brigitte van der Voort. “We begroeten men-

sen die binnenkomen, begeleiden ze naar 

de juiste plek, of vertellen hoe ze daar zelf 

kunnen komen”, zo omschrijft ze de kerntaak 

van het team. “We zijn een herkenningspunt 

en daar is echt behoefte aan. Alles went en 

natuurlijk staat het allemaal duidelijk aange-

geven, maar toch.”

Ook voor Brigitte zelf is het Stadskantoor een 

nieuwe ervaring. Ze werkt ruim vijf jaar bij de 

gemeente, voorheen op Kanaleneiland. “Maar 

ik wilde heel graag iets receptie-achtigs doen, 

met mensen omgaan. Dus dit kwam als 

geroepen. En mijn oude werk, in de facilitaire 

ondersteuning, komt nog steeds van pas. Als 

ik rondloop, zet ik mijn facilitaire zintuig aan. 

Ik kijk om me heen of alles netjes is. En als 

iets scheef staat, zet ik het recht.” 

Brigitte ervaart dat de inspanningen van het 

ontvangstteam in de smaak vallen. “Al zijn 

sommige bezoekers als ze binnenkomen 

zenuwachtig en hebben weinig geduld. Een 

enkeling wil metéén worden geholpen. Dat 

kan natuurlijk niet altijd.”

Het team is officieel tot begin volgend jaar 

actief. “In januari wordt het ontvangstwerk 

definitief ingericht”, besluit ze. “Ik denk dat 

wat wij doen als team, best nog wel wat 

langer door mag gaan. Het Stadskantoor is 

groot en het zal nog wel even duren voordat 

alles vertrouwd voelt.”

De OV-terminal Utrecht Centraal begint letterlijk vorm te krijgen. De staalconstructie is af en het dak zit er zo 

goed als op. Ook de bouw van een looproute tussen Stationsplein west en het centrum, aan de zijkant van 

het station, is in volle gang. 

Station Utrecht Centraal wordt een OV-terminal: een gebouw dat aller-

lei vormen van openbaar vervoer overzichtelijk samenbrengt, 

aangevuld met voorzieningen voor voetgangers en fietsers. De 

verbouwing gebeurt in zes stappen, in zes delen van het stationsge-

bouw.

“Eind 2014 is de terminal wind- en waterdicht”, vertelt Jelger Vos, 

bouwmanager bij ProRail. “Dat betekent dat we binnen kunnen 

starten met de afbouw, zoals technische installaties, en het maken 

van de definitieve filialen van winkels en horecagelegenheden. Die 

zullen komende zomer open gaan.”

Rond die tijd is vijfzesde deel van het verbouwde station klaar. “Dan 

rest nog het stuk hal ter hoogte van de NS-loketten. Dat doen we als 

laatste. We gaan hier vanaf de zomer mee aan de slag.”

Groot, indrukwekkend, met overal trappen en liften en gangen en deuren. Het nieuwe Stadskantoor is voor 

medewerkers en bezoekers in deze eerste maanden een hele belevenis. Onmisbare baken in die nog wat 

roerige zee is het ‘Team Ontvangst Stadskantoor’. Brigitte van der Voort sloot zich er enthousiast bij aan.

Station schiet stevig op

Wat ook zienderogen vordert, is de zogenaamde ‘interwijkverbinding’: 

een looproute tussen Stationsplein west en het centrum. Jelger: 

“De OV-terminal zal uiteindelijk alleen nog toegankelijk zijn met de 

OV-chipkaart. Wie niet op reis hoeft, kan straks via de looproute 

zonder in- en uitchecken langs het station. De route komt tussen het 

Stadskantoor en Stationsplein oost. Dat laatste plein is er nog niet, 

dus voorlopig komt hij uit in de stationshal.”

De verbinding wordt 10 meter breed en loopt onder het stationsdak. 

Aan de spoorkant krijgt ze een glazen wand van 1.80 meter hoog, 

met erboven een opening voor de frisse lucht. Aan de stationskant 

komen ingangen naar de hal.

Het schiet dus goed op allemaal met het nieuwe Utrecht Centraal. 

Het compleet verbouwde station is in de zomer van 2016 klaar.

  Wat doe jij? 
Open armen, kleine moeite
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Meer informatie
Infocentrum Stationsgebied

Stadskantoor, boven aan de 

(rol)trappen van het Jaarbeursplein

Telefoon: 030 - 286 96 50

Openingstijden:

maandag/woensdag/vrijdag 

8.00-17.00 uur, 

dinsdag/donderdag 8.00-21.00 uur

www.cu2030.nl
twitter.com/cu2030
facebook.com/cu2030

Colofon
Tekst en redactie

CU2030 en Bas Berwers

Beeld                                                                                    

CU2030 - Gerrit Serné 

Marco van Dulst

Your Captain Luchtfotografie

Druk

Atlas, Soest

Oplage 

7.500

Vormgeving

Taluut, Utrecht

Deze bouwkrant is een gezamenlijke 

uitgaven van Gemeente Utrecht, 

ProRail, NS, Corio, BRU en Jaarbeurs. 

Hoog Catharijne up-to-date

Min of meer gelijkop met de vernieuwing van het station krijgt ook 

Hoog Catharijne een make-over. Het wordt lichter en ruimer, met 

meer glas en hoge plafonds. En het zal beter aansluiten op de bin-

nenstad van Utrecht. Op een aantal plekken gaat de sloophamer 

erin en komen moderne delen terug. Zo vormen twee nieuwe assen 

straks de verbinding tussen het Vredenburg en het station.

Een absolute blikvanger wordt de nieuwe entree van Hoog Catharijne 

aan het Vredenburg. Op de plek waar Peek & Cloppenburg stond 

komt een gebouw met twee ruime ingangen, erboven 76 apparte-

menten en eronder een grote parkeergarage, met vijf verdiepingen en 

1.300 plekken. “Het bijzondere”, vertelt Eva Lambooij van Corio, “is 

dat we binnenkort tegelijkertijd de diepte en de hoogte in bouwen. 

De ondergrondse parkeergarage komt onder het plein en een deel 

van Hoog Catharijne. Bovengronds komt het entreegebouw met de 

woningen. Het werk voor de parkeergarage is al begonnen. Daarvoor 

staat hier sinds begin november een 70 meter hoge kraan. Vanaf 

midden 2015 werken we ook de hoogte in. Die gelijktijdigheid is heel 

bijzonder. Het grootste voordeel ervan is tijdwinst.”

Het werk heeft geen gevolgen voor het publiek. Hoog Catharijne blijft 

gewoon toegankelijk, omdat het bouwen gebeurt op een afgesloten 

terrein. De parkeergarage gaat in de loop van 2016 open. De eerste 

fase van de nieuwe entree en een deel van de appartementen wor-

den eind 2016 opgeleverd, de rest eind 2018.

“Voor wie de bouwwerkzaamheden op de voet wil volgen, hebben we 

iets leuks bedacht”, zegt Eva. “Op de Radboudtraverse, pakweg 

tegenover Jamin, hebben we een uitkijkpunt gemaakt. Er staan bank-

jes en er is een monitor met bouwinformatie. Een prima plek om zelf 

te bekijken hoe het werk vordert.” 

Station Utrecht Centraal en Hoog Catharijne, da’s al jaren een gelukkig huwelijk. Toch kan ook het populaire 

winkelcentrum wel een opfrisser gebruiken. Het oogt wat gedateerd en kan soms de grote stromen bezoekers 

niet meer goed aan. Eigenaar Corio verbouwt daarom het hele centrum ingrijpend.  

Laat het ons weten
De Bouwkrant Stationsgebied Utrecht informeert u zo goed 

en plezierig mogelijk over wat er allemaal gebeurt in het 

stationsgebied. We vertellen over actuele ontwikkelingen, 

schetsen de achtergronden en laten de mensen aan het 

woord die keihard werken aan de vernieuwing van station 

en omgeving.

We zijn benieuwd naar wat u vindt van dit blad. Ga naar 

CU2030.nl, vul de enquête in en maak kans op een privé-

rondleiding door het Stadskantoor!


