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Infocentrum

Nieuw deel stationshal Utrecht Centraal open - trap verplaatst 
Op 31 juli gaat het grootste gedeelte van de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal open. Het tijdelijk bordes tussen de stations-

hal en Hoog Catharijne is dan niet meer nodig en wordt vanaf 1 augustus afgebroken. De trap aan dit bordes wordt ook afgebro-

ken en een stukje verderop, richting de gevel van Hoog Catharijne, wordt eenzelfde soort trap weer opgebouwd. De trap blijft 

uitkomen op het perron van bushaltes A.  

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsd==ag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Aanbevolen route
Reizigers en bezoekers van bestemmingen richting Laan van Puntenburg wordt aangeraden de huidige looproute via bushaltes A te 
blijven nemen. Deze looproute kruist het minste het busverkeer en is daarom veiliger. Vanuit de stationshal moet men vanaf 31 juli 
ietsje verder doorlopen richting Hoog Catharijne om de nieuwe trap naar bushaltes A te bereiken. Er zijn geen wijzigingen in de inrich-
ting van en looproutes over het busstation zelf.   

Voortgang verbouwing Utrecht Centraal
Utrecht Centraal opent op 31 juli het grootste gedeelte van de nieuwe stationshal. Reizigers en bezoekers krijgen 12.000 m2 hal erbij, 
bijna twee voetbalvelden groot. Dit betekent concreet extra loopruimte met nieuwe winkels in de hal. Ook opent de wandelroute langs 
het station over het spoor van Jaarbeursplein naar het Centrum. De komende maanden worden in de hal nog  winkels verbouwd en 
verplaatst en wordt het laatste deel afgebouwd. Om reizigers zoveel mogelijk ruimte te bieden en tegelijkertijd toch te kunnen bou-
wen, wordt de laatste bouwfase in drie kleinere tussenstappen uitgevoerd. Dat betekent dat reizigers te maken krijgen met steeds 
andere looproutes. Tegelijkertijd worden sporen vernieuwd en perrons verbreed. In 2016 moet de hele nieuwe hal klaar zijn. 


