
We hebben niet stil gezeten het afgelopen jaar; er rijden bussen over het nieuwe 

viaduct op de Van Sijpesteijnkade en Utrecht Centraal is inmiddels twee keer zo groot. 

De singel stroomt eindelijk weer tot aan het Vredenburg en met de voetpaden en de 

geplante bomen daaromheen, maken we het plaatje helemaal af.

Ook in 2016 gaan we er weer volop tegenaan. Komend jaar verfraaien we 

Vredenburgplein en bouwen we daar verder aan Hoog Catharijne. Bijna alle bussen 

vertrekken komende zomer vanaf het busstation aan de Jaarbeurskant zodat we  

kunnen beginnen met de aanleg van het nieuwe bus- en tramstation aan de centrum-

kant, met daarbovenop het Zuidgebouw. Van de grootste fietsenstalling ter wereld 

opent in 2016 al een eerste deel. Eind 2016 is de Moreelsebrug, de fiets- en loopbrug 

over de sporen, klaar. Op het Jaarbeursterrein gaat de nieuwe bioscoop dan bijna 

open en bouwen we verder aan de Centrumboulevard; de nieuwe voetgangersverbin-

ding die loopt vanaf het Jaarbeursplein tot aan het Merwedekanaal. Op deze pagina’s 

vind je een greep uit onze projecten. Benieuwd naar alle plannen? Kijk op cu2030.nl, 

volg ons op Twitter en Facebook of kom langs in ons Infocentrum in het Stadskantoor.

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

CU  in 2016

Stationshal: Op naar de finish!
De verbouwing van de stationshal van 
Utrecht Centraal gaat richting de finish. Eind 
2016 is het werk klaar en al in de zomer 
ervaar je de hal in volle glorie. Dan is hij drie 
keer zo groot en geschikt voor 280.000
reizigers per dag. Nog even hard door-
werken voor de bouwers.

Het Platform 
Op de plek waar nu het busstation Centrumzijde 
ligt, starten we eind 2016 met de bouw van 
een nieuw gebouw; het Platform (voorheen 
Zuidgebouw). Dit gebouw komt bovenop het 
nieuwe bus- en tramstation van Utrecht Centraal. 
In de zomer van 2016 verhuizen bijna alle 
bussen van busstation Centrumzijde naar het 
verbouwde en vergrote busstation Jaarbeurszijde. 
Aan de centrumkant is dan plek om te bouwen. 
Het gebouw en het nieuwe bus-tramstation 
eronder moeten in 2018 klaar zijn.

Moreelsebrug 
De bouw van de Moreelsebrug  is nu echt begonnen. De eerste 
delen, te zien op bovenstaande foto, zijn vanuit Friesland Utrecht 
binnen gevaren en vervoerd naar de bouwplaats. Eind 2015 en 
begin 2016 worden ze op hun plek gezet. Het deel van de brug dat 
aan de centrumkant komt, volgt in het najaar als daar het busstation 
weg is.

Jaarbeursplein
Nu het Jaarbeursplein helemaal in de hekken staat is de verbouwing hier echt begonnen. Het plein wordt uitgebreid met 
het aangrenzende stuk Croeselaan en daarmee flink groter. Het wordt een plein zonder auto’s, zodat je straks zonder  
voorbijrazend verkeer tussen het station en het Jaarbeurscomplex kan lopen. Na het verleggen van de kabels en  
leidingen start de bouw van de ondergrondse parkeergarage en de sloop van gebouw Leeuwensteyn. Op de plek van 
Leeuwensteyn komt het WTC (World Trade Center). In 2018 zijn de garage, het WTC, het heringerichte Jaarbeursplein en 
de Croeselaan klaar.

Grootste fietsenstalling ter wereld 
Het eerste deel van de fietsenstalling, die tussen het station en 
Hoog Catharijne in komt, wordt in 2016 afgebouwd. Medio 2016 
gaat dit deel open, met ruimte voor pak weg 4500 fietsen. De 
bouw van de hele stalling is in 2018 klaar. Er kunnen dan 12.500 
fietsen in. 

Hoog Catharijne: In volle vaart door!
De contouren van de nieuwe entrees van Hoog Catharijne aan het 
Vredenburgplein krijgen steeds meer vorm. Uiteindelijk komen er 
twee ruime ingangen en 35.000 m2 winkels bij. Boven het winkel-
gedeelte van deze nieuwe entree komen 76 appartementen. 
De parkeergarage is op verdieping -5 aangekomen, het diepste 
punt. In 2016 opent deze garage haar deuren en nemen we ook 
de eerste van de twee nieuwe entrees aan het Vredenburgplein 
in gebruik. Aan de verdere ontwikkelingen van Hoog Catharijne 
wordt nog volop doorgewerkt.  

Passen en meten rondom Smakkelaarsveld
Om kabels en leidingen te verleggen, de 
bus- en trambaan door te trekken en verder 
te kunnen bouwen aan het Stationsplein 
blijft het de komende jaren nog even
schuiven met fiets- en voetpaden en busba-
nen op en rond het Smakkelaarsveld. 

cu2030.nl

Zaterdag 9 januari 2016 Maandelijkse rondwandeling 

met gids. Start: 11.30 in de hal van het Stadskantoor.

Dinsdag 19 januari 2016 Infoavond Stationsgebied 

(schouw)

Agenda

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, Klépierre, 

ProRail, NS, Provincie Utrecht en Jaarbeurs. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Adres  Stadsplateau 1 (In het Stadskantoor,   

bovenaan de (rol)trappen van het    

Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  Maandag, woensdag, vrijdag: 08.00-  

 17.00u, dinsdag en donderdag 08.00-21.00u.

                 

Infocentrum

Volg ons op 

Fijne feestdagen  
en een mooi 2016!


