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West Side Story
Aan de westkant van station Utrecht Centraal borrelt en bruist het. Jaarbeursplein, parkeergarage, busstation, 

een verhoogde looproute, een viaduct voor bussen en later trams, gebouwen die verdwijnen en verschijnen… 

er gaat hier heel wat veranderen. Overzichtelijk op een rij: wat staat er tot half 2016 op stapel?

Bussen en trams

• Het busstation aan de Jaarbeurskant wordt verbouwd en uitgebreid. 

Er komt een nieuw deel bij onder de stationshal. Dit is vanaf 14 

december in gebruik. 

• In de zomer van 2016 verhuizen bijna alle bussen, die nu aan de 

centrumkant hun halte hebben, naar het verbouwde en vergrote 

busstation Jaarbeurszijde. 

• Op de plek van het busstation aan de centrumkant ontstaat dan 

ruimte voor een werkterrein. Hier start eind 2016 de bouw van een 

gecombineerd station voor bussen en trams, met er bovenop een 

gebouw met appartementen.

Nieuw bus- en tramviaduct

Vanaf 14 december zijn het busstation Jaarbeurszijde en busstation 

Centrumzijde met elkaar verbonden via een nieuwe busbaan. Deze 

loopt over een nieuw viaduct op de Van Sijpesteijnkade. 

De baan wordt voorlopig alleen gebruikt door bussen, maar is 

technisch klaar om in de toekomst ook trams te verwerken.

 

Jaarbeursplein

•  De verbouwing van het Jaarbeursplein is begonnen. Het plein 

wordt uitgebreid met het aangrenzende stuk Croeselaan en 

daarmee flink groter. Een plein zonder auto’s , zodat iedereen 

straks zonder voorbijrazend verkeer tussen het station en het 

Jaarbeurscomplex kan lopen.

• Momenteel wordt het plein klaargemaakt voor de verbouwing. 

Het wordt geleidelijk aan opgebroken, kabels en leidingen worden 

verlegd en er vindt rioleringswerk plaats. Vanaf januari 2016 begint 

het (ver)bouwen, allereerst voor een parkeergarage onder het 

plein. Deze krijgt drie lagen met ruimte voor circa 780 auto’s.
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Jaarbeursplein najaar 2015

• De garage en het opgeknapte Jaarbeursplein gaan in de loop van 

2018 in gebruik. Tijdens de verbouwing blijft het plein in gebruik 

 en blijft alles toegankelijk, via twee brede doorgangen.

 

Leeuwensteyn en World Trade Center

• De demontage van gebouw Leeuwensteyn, naast Utrecht Centraal, 

start in het eerste kwartaal van 2016.

• Op deze plek komt een nieuw gebouw voor een World Trade 

Center. De bouw daarvan begint in het tweede kwartaal en moet 

klaar zijn in 2018.

Verhoogd plein

Langs de gehele westkant van het spoor – vanaf de Van Sijpesteijn-

kade, langs het station, tot aan de Moreelsebrug – komt een 

langgerekt plein, op circa 7,5 meter boven de grond. Het biedt straks 

toegang tot de gebouwen die erlangs staan en wordt een prettige 

plek om te zijn. Eronder, nabij het busstation, komt nog een nieuwe 

stalling voor circa 2.000 fietsen.

De eerste werkzaamheden, op het deel tussen het station en de 

toekomstige Moreelsebrug, zijn begonnen. Het is nog niet bekend 

wanneer het totale plein klaar zal zijn. 

Kazerne en bioscoop

• De Knoopkazerne aan de Croeselaan wordt vanaf 2016 

verbouwd. Het wordt een kantoor waarin vanaf 2018 verschillende 

rijksdiensten gevestigd zullen zijn.

• Op het Jaarbeursterrein komt een grote bioscoop van Kinepolis, 

met veertien zalen en ruim 3.300 stoelen. De bouw is eind 2015 

begonnen.
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De toestand van het water

en de Mariaplaats. Wat nog rest is de nieuwe ‘plaatbrug’ die 

deel uitmaakt van de verbouwing van Hoog Catharijne. 

Deze gaat straks op in het winkelcentrum, maar loopt wel 

boven de singel. Op die plek komt glas in de vloer, zodat 

het publiek beneden het water kan zien kabbelen.

In het resterende, nog braakliggende deel van de Catharij-

nesingel loopt vanaf komend voorjaar weer water tot voor 

het terras van TivoliVredenburg. Het gedeelte onder Hoog 

Catharijne wordt de komende tijd gebouwd en zal in 2017 

weer doorvaarbaar zijn. Voor de comeback van het laatste 

deel van de singel is nog geen planning bekend.

Hoera! In een deel van de singel 

De ‘snelweg’ is verdwenen en waar nu al een paar jaar een 

langgerekt bouwterrein ligt, begint een mooie stadsgracht te 

ontstaan. Als alles volgens plan verloopt, vult eind 2015 het 

grondwater de singel weer. Dit gebeurt in eerste instantie 

tussen het Paardenveld en de Vredenburgknoop, het 

kruispunt van singel en Vredenburg. De bouwers leggen 

bovendien de laatste hand aan de bijbehorende oevers, met 

zaken als bomen en een voetpad.

De nieuwe singel krijgt vijf nieuwe bruggen. Vier ervan zijn 

inmiddels klaar en in gebruik: de Paardenveldbrug, twee 

bruggen voor TivoliVredenburg en de Marga Klompébrug, op 

de plek van het voormalige viaduct tussen het Moreelsepark 

Hoera! In een deel van de singel stroomt weer water.

De bouwers van het Stationsplein zien de laatste tijd dubbel. Ze werken hier aan een reusachtige 

fietsenstalling én aan een nieuwe route voor bussen en trams.

Drie verdiepingen, 12.500 fietsen: de fietsenstalling die onder het 

nieuwe Stationsplein komt, wordt de grootste ter wereld. Er wordt 

gebouwd in een druk gebied en het werk zou, zonder een pas-

sende oplossing, de route van de bussen blokkeren.

Het ei van Columbus was een tijdelijke busroute dwars door de 

bouwplaats, over wat uiteindelijk de begane grond van de stal-

ling wordt. Deze route ligt er nu en de bouwers kunnen elke dag 

zwaaien naar zo’n 2.000 voorbijrijdende bussen.

Maar dit duurt niet lang meer. Want de mannen leggen momen-

teel de laatste hand aan de bus-trambaan langs het spoor,  

Dubbelslag bij Stationsplein 

een definitieve route – inclusief viaduct over de toekomstige 

Leidse Rijn – voor bussen en trams. De baan wordt februari 2016 

opgeleverd. Dan is de tijdelijke route door de bouwplaats niet 

meer nodig en kan hier de bovenste verdieping van de fietsen-

stalling worden gebouwd.

Naar verwachting wordt in augustus 2016 het eerste deel van de 

fietsenstalling, met ruimte voor pakweg 4.500 fietsen, opgeleverd. 

De bouw van de gehele stalling is klaar in de loop van 2018.
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Stationshal: 
bel voor laatste ronde
De verbouwing van de stationshal van Utrecht Centraal gaat richting de finish. Eind 2016 is het werk 

klaar en al in de zomer van dat jaar zult u de hal in volle glorie kunnen ervaren. Nog even doorpezen 

nu voor de bouwers.

De toestand van het water

Voor de stand van zaken en een vooruitblik kloppen we als altijd 

aan bij ProRail’s bouwmanager Jelger Vos. “We zijn sinds begin 

augustus bezig met de allerlaatste fase van de verbouwing”, vertelt 

hij. “Midden in de stationshal is er een nieuw bouwterrein, pakweg 

op de plek waar Tickets & Service en Burger King waren. Daar ge-

beurt nu wat we elders in de hal ook al hebben gedaan: het oude 

Tunnel

Zo’n passage midden in de drukte van de hal schreeuwt om ver-

vangende looproutes. “Daarvoor hebben we sinds begin november 

een tijdelijke passage gemaakt, dwars door het werkgebied”, zegt 

Jelger. Daarnaast kan iedereen ook langs het werkgebied lopen. Een 

alternatieve route is via de verbinding buiten langs de stationshal, of 

onderdoor via de middentunnel. 

De tijdelijke tunnel blijft in gebruik tot in de zomer van 2016. “Erom-

heen maken de bouwers de hal af. Als ze daarmee klaar zijn, breken 

ze de tunnel weer af en maken op die plek de drie nieuwe winkels. 

Dat is dus in de tweede helft van 2016. In die periode worden verder 

dak eraf, het nieuwe dak erop, oude vloer eruit, nieuwe vloer erin 

en de buitengevel dicht. Er komen ook drie nieuwe winkelruimtes. 

Want Tickets & Service wordt vervangen door twee OV Servicewin-

kels. Eén is al in gebruik, aan de centrumkant bij de trappen naar 

het busstation. De andere gaat in december 2015 open aan de 

Jaarbeurskant.” 

in de gehele hal de laatste puntjes op de i gezet, zoals het plaatsen 

van een installatie voor glazenwassers.”

Horeca

Eind 2016 ligt de vernieuwde stationshal er dan in zijn geheel pico 

bello bij. Wat nú al (bijna) haar definitieve jas heeft, is de horeca-

verdieping in de hal (zie ook pagina 7). “Hier is ruimte voor vier- tot 

vijfhonderd mensen, om wat langer te verblijven en iets te eten en 

drinken. Nu kun je er komen via een tijdelijke trap. Als het werk in 

de hal klaar is, komt er een definitieve trap, zo’n stijlvolle met twee 

zijtakken. Ik heb ‘m al als een Dynasty-trap omschreven gehoord”, 

glimlacht Jelger.

Dubbelslag bij Stationsplein 

Utrecht Centraal vanaf de verdieping in de hal 
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Hoog Catharijne

TivoliVredenburg

Bouwplaats 

Hoog Catharijne

Moreelsepark
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 Stadskantoor

Stationsgebied - winter 2015/2016

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

Foto: november 2015

Stationsplein in 

aanbouw

Utrecht Centraal 

 Jaarbeursplein

Singel

Moreelsebrug
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Nog even en Utrecht is een nieuwe bioscoop 

rijker: de bouw van Kinepolis Jaarbeurs is 

donderdag 19 november begonnen. Nu de 

palen de grond in gaan komt de bioscoop in 

de binnenstad van Utrecht steeds dichterbij.

Kinepolis Jaarbeurs krijgt 14 zalen en rond 

de 3.300 stoelen. Met dit aantal zitplaatsen 

wordt het complex bij het Jaarbeursplein een 

van de grootste bioscopen van Nederland.

Naast het reguliere filmprogramma is een 

aantal zalen ook inzetbaar voor evenemen-

ten of congressen. Kinepolis mikt in Utrecht 

Jaarbeurs op ruim 1 miljoen bezoekers per 

jaar. De opening staat gepland voor begin 

2017.

De bouw van de parkeergarage Vreden-

burg is op het diepste punt van de bouw 

aanbeland. Zo’n 17 meter onder straatniveau 

wordt aan verdieping -5 gewerkt.

17 meter onder het de grond ligt de 

laagste vloer, die heeft te kampen met een 

opwaartse (grond)waterdruk van 15.000kg/

m². Het is daarom van het grootste belang 

dat deze vloer immens sterk wordt en 

vooral waterdicht blijft. Om dit te bereiken 

wordt over de hele vloer gewapend beton 

van minstens 1 meter dik gestort en op 

sommige plaatsen zelfs 2 meter dik 

gewapend beton. De garage opent in 2016.

In het ontwerp voor de Croeselaan komt een 

brede middenberm met eromheen twee 

éénrichtingswegen voor het autoverkeer. 

De Croeselaan zal een 30 km/h zone 

worden. De ‘knip’ in de Croeselaan ligt in 

het ontwerp bij de inrit van de parkeergarage 

voor het Beatrixgebouw. Het fietsverkeer 

wordt gescheiden van het autoverkeer. Aan 

de kant van de Jaarbeurs komt een com-

fortabel en breed tweerichtingsfietspad met 

rood asfalt. 

In 2017 wordt de Croeselaan heringericht. 

In 2018 moet dit werk, tegelijk met de ople-

vering van de parkeergarage Jaarbeursplein, 

klaar zijn.

 

Daar komt de Moreelsebrug!

delen aan in Utrecht, voor ongeveer de helft van de brug.

Aan het eind van die maand en begin januari worden ze 

ingehesen met een grote kraan.

Het resterende deel van de brug, aan de centrumkant, volgt 

in het najaar van 2016. Dit kan dán pas in verband met 

andere werkzaamheden in dit gebied, zoals de verbouwing 

van het busstation aan de Jaarbeurszijde. Ten slotte wordt 

de brug afgewerkt en worden er achttien ijzerbomen op 

geplaatst (zie ook pagina 7). De gehele Moreelsebrug 

– 275 meter lang, 10 meter breed en rustend op 124 

funderingspalen – is eind 2016 klaar.

De Moreelsebrug is een gloednieuwe brug boven de 

treinsporen, tussen de Croeselaan en het Moreelsepark. Hij 

zorgt voor een betere doorgang door het stationsgebied en 

vormt een nieuwe route tussen het centrum en westelijk 

Utrecht.

De brug is uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. 

Aan beide uiteinden komen trappen en ruime liften.

Om goed te controleren of alles past, en geen last te 

hebben van weer en wind, wordt de brug van tevoren in 

delen gemaakt en vindt een proefmontage plaats, in de 

fabriek in Friesland. In december 2015 komen de eerste 

De bouw van de Moreelsebrug gaat nu echt beginnen. De eerste delen komen binnenkort kant-en-

klaar aan in Utrecht. Eind december 2015 en begin januari 2016 worden ze op hun plek gezet.

Verder in het stationsgebied...
Grote bios in aantocht Op Croeselaan krijgen fietsers 

en voetgangers ruim baan
Dieper en dieper: 
17 meter onder de grond
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Een plek om onder het genot van een hapje 

en een drankje wat langer op Utrecht Cen-

traal te verblijven, was er een tijdlang niet. 

“Op deze etage bieden we die mogelijkheid 

nu weer”, zegt Maarten. “En de eerste reac-

ties laten zien dat we het huiskamergevoel 

weer terugbrengen. Dat is precies wat we 

willen. Mensen vinden het prettig dat het 

hier wat rustiger is, terwijl je toch midden in 

het station bent.”

Ervaren horecaman Maarten (35) werkt 

voor HMSHost International, een bedrijf dat 

wereldwijd horeca en winkels exploiteert, 

vooral op luchthavens waaronder Schiphol. 

Een station is nieuw voor de firma “en dat 

vond ik een mooie uitdaging”, gaat Maarten 

verder. “Het is nieuw en spannend. 

Ik geef leiding aan een team van ruim 

twintig medewerkers in ’t Koffiehuis en Bar 

Centraal. De eerste hebben we ontwikkeld 

met Douwe Egberts. Een echte Utrechtse 

koffie- en theeplek dus. En met Bar Centraal 

is de bruine kroeg weer terug. Hier werken 

we samen met Heineken. We hebben een 

speciaal ontworpen biertap en op de flesjes 

staat de Domtoren afgebeeld.”

Eind november kregen de twee zaken gezel-

schap van een derde: Bistrot Centraal, een 

restaurant dat Italiaans ‘slow food’ serveert. 

In totaal bieden de drie zaken tussen de 

vierhonderd en vijfhonderd zitplaatsen. In 

de loop van volgend jaar worden dat er nóg 

meer, wanneer ook Bar Beton opent.

Maarten en zijn mensen proberen nu ieder-

een naar de verdieping te lokken. “We doen 

leuke acties, zoals aanbiedingsvouchers. 

En als in de loop van 2016 de definitieve 

trap is geplaatst, kan niemand ons meer 

missen!”

Het Utrechtse stationsgebied bloeit door de verbouwing weer helemaal op. 

En dat geldt ook in letterlijke zin: op diverse plekken komt nieuw groen.

Een goed voorbeeld daarvan is de weer geopende singel. Want een 

stadsgracht zonder groen eromheen zou immers een kale boel zijn. 

Dit najaar en in het voorjaar van 2016 worden daarom de kades en 

groenstroken verfraaid met bijna honderd lindes, iepen, platanen en 

liriodendrons.

De bomen zijn in Brabant gekweekt en de eerste exemplaren zijn nu 

te bewonderen langs de nieuwe singel, bij de Daalsetunnel en op de 

kop van de Amsterdamsestraatweg.

Hoge bomen

Er is ook groen dat gewoontjes in een plantsoen of langs een weg 

staan maar saai vindt. En het daarom hogerop zoekt. Een fraaie rij 

ijzerbomen, die in de herfst rood verkleuren, staat vanaf het najaar 

van 2016 op de Moreelsebrug tussen de Croeselaan en het Moreel-

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy… en dan zie je de gloednieuwe horecaverdieping, midden in de hal 

van Utrecht Centraal. Eind oktober ging hij open en de eerste vaste klanten weten hun weg al te vinden. 

Maarten van der Pluijm is er storemanager van twee zaken.

Groen licht voor nieuw groen

separk. Ze zijn zeer geschikt voor deze locatie: ze kunnen tegen harde 

wind, zijn behoorlijk bladhoudend en hebben op daken van parkeer-

garages al bewezen wat ze waard zijn. 

De ijzerbomen voor de Moreelsebrug worden gekweekt in Limburg. 

Ze zijn inmiddels uitgegraven en in bakken geplant, zodat de wortels 

alvast kunnen wennen aan hun toekomstige plek.

Eerst minder, straks meer

Op het Jaarbeursplein, waar de verbouwing nu van start gaat, 

komen uiteindelijk ongeveer vijftig nieuwe bomen. Maar vooralsnog 

is het hier een kwestie van mínder groen. Eind september zijn 

twintig bomen weggehaald. Ze waren in slechte conditie en 

moesten daarom worden gekapt. Het hout wordt gedroogd en later 

hergebruikt in het stationsgebied.

  Wat doe jij? 
Huiskamer met uitzicht
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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 

Your Captain Luchtfotografie

Druk

Van Weijk, Hilversum

Oplage 

7.500

Vormgeving

Taluut, Utrecht

Deze bouwkrant is een gezamenlijke uitgaven 

van Gemeente en Provincie Utrecht, ProRail, NS, 

Klépierre en Jaarbeurs. 

Oud en nieuw, hand in hand

Jan-Willem Oudhof is archeoloog en werkt sinds 2010 voor de ge-

meente Utrecht. “Archeologisch onderzoek is een van de condities, 

ofwel voorwaarden, bij een stedelijk vernieuwingsproject als dit”, legt 

hij uit.

Wie denkt dat met dit uitgangspunt meteen een kluit archeologen 

met schep en emmer de bouwput in springt, heeft het mis, zegt 

Jan-Willem. “Waar veel tijd in gaat zitten is het vooronderzoek, het 

bestuderen van bronnen. We doen alleen onderzoek op plekken 

waarvan we inschatten dat daar iets te vinden is. We geven ook in-

structies aan de aannemers, zodat ze weten waar ze op moeten let-

ten. Op plekken waar wij niets verwachten en we misschien zoeken 

naar een speld in een hooiberg, zeggen we tegen de aannemers: 

let hierop en daarop, en bel ons als je iets ontdekt, dan komen we 

er meteen aan.”

Op een aantal plekken rond Utrecht Centraal is inmiddels onderzoek 

gedaan of loopt dit nog, zoals naar de resten van Kasteel Vredenburg 

en op het Paardenveld. “Voor dit soort werk gaan we om tafel met de 

aannemer en bespreken hoeveel tijd we nodig hebben. Bijvoorbeeld 

twee keer twintig dagen. De aannemer past dat dan in in de werk-

planning. Dit is soms best lastig, maar ik geniet er ook van. Werken 

in het stationsgebied is bijzonder. We hebben niet alle tijd en ruimte 

om op ons gemak een gebied uit te pluizen of vooraf een proefsleuf 

te graven.”

Archeologisch onderzoek is voor iedereen nuttig, zegt Jan-Willem. 

“Om kennis op te doen en om je bewuster te worden van waar je 

bent. De omgeving wordt er prettiger door. Cultuurhistorische ge-

laagdheid maakt een stad interessanter.”

De archeologen in het stationsgebied maken van al hun werk een 

rapportage, die over een paar jaar verschijnt. En ze schrijven een 

afzonderlijk boek over het onderzoek naar Kasteel Vredenburg.Maar 

ook wordt daar waar mogelijk het kasteel  weer beleefbaar gemaakt. 

Zoals in de fietsenkelder van De Vredenburg (het gebouw waar ZARA 

en Starbucks zitten), de parkeergarage onder het Vredenburgplein en 

in de nieuwe stadsbuitengracht

Een schril contrast met hoe ze vroeger met de resten om gingen. 

“Tijdens het onderzoek ontdekten we  een stuk van het kasteel waar 

draadjes uit staken. Sporen van een poging uit de jaren zeventig om 

met  explosieven delen van het kasteel op te blazen. Kennelijk was 

dat niet helemaal gelukt… die restanten met die draadjes erin waren 

het bewijs daarvan.  Wat je allemaal in de bodem tegen komt blijft 

verrassen.

Zo stonden bouwers vreemd te kijken toen ze bij het graven van de 

vijfde ondergrondse parkeerlaag op een diepte van ongeveer  

12 meter verschillende dieren botten tegen kwamen. 

Het gaat om een gewei van een rendier, een voorpoot en een 

dijbeen van een steppenwisent (europese bison) en een rib van 

vermoedelijk een eland of groot hert. De laag waar de resten in 

gevonden zijn dateert van zo’n 35.000 jaar geleden. Een periode 

uit de laatste ijstijd waarin het landschap er hier uitzag als Siberië of 

noord Finland.

De vernieuwing van het Utrechtse stationsgebied is voor historisch onderzoek een kwestie van nu of nooit: 

het afbreken van een gebouw of het opengraven van een weg biedt archeologen de kans om de Utrechtse 

ondergrond verder te ontdekken. Bij bouwactiviteiten is het zelfs wettelijk verplicht om de grond te onder-

zoeken. En aangezien Utrecht al eeuwen bestaat, is de kans om mooie dingen te vinden groot.    


