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Stationshal eind dit jaar 
helemaal klaar
Nog heel even geduld, en dan is hij helemaal klaar: de prachtige, reusachtige nieuwe stationshal van Utrecht 

Centraal. In de zomer is het overgrote deel al in gebruik. In de tweede helft van dit jaar volgen nog een aantal 

laatste werkzaamheden en puntjes op de i.

Utrecht heeft nu bijna de stationshal die ’t als drukste station van 

het land (en met een verwacht aantal reizigers in 2030 van 100 

miljoen per jaar) nodig heeft. In een paar jaar tijd veranderde, onder 

coördinatie van ProRail, de oude hal in een moderne terminal, die als 

een bijenkorf vol honing alle vormen van openbaar vervoer naar zich 

toetrekt.

Tunnel weg

De verbouwing zit er nu nagenoeg op. Wat je waarschijnlijk al is 

opgevallen, is dat er weer een ruime, rechte looproute is door het 

station. De tijdelijke tunnel, die zich rond en door  het bouwterrein 

slingerde, wordt deze zomer afgebroken. 

Ook gaat het laatste gat, dat nog in het nieuwe dak zit, dicht. Maar dat 

kan pas als alle spullen die uit de hal moeten worden gehaald, zoals 

de blauwe bouwwanden, via het gat naar buiten zijn gehesen. En er 

moet ook nog iets belangrijks door het gat naar bínnen: de definitieve 

trap naar de horecaverdieping. Die wordt als een bouwpakket naar 

binnen getakeld en in één weekend ter plekke in elkaar gezet.
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Afronden en nalopen

Pakweg op de plek van de afgebroken tunnel worden in de tweede 

helft van dit jaar nog drie winkelpanden gemaakt. Daarnaast vinden in 

en rond de hal op allerlei plekken afrondende werkzaamheden plaats 

en worden puntjes op de i gezet. Een flinke klus is bijvoorbeeld de 

aansluiting van de perronkappen op de hal, aan beide kanten ervan. 

Op de perrons komt nieuwe verlichting en in de hal komen rond de 

liften en de (rol)trappen lijnen van ledverlichting. De maanden voor 

de opening wordt verder de hele hal nog een keer goed nagelopen. 

Gebroken tegels, gesneuveld glas, traptredes met scheuren, kitwerk 

dat nog moet gebeuren… alles passeert de revue. De installatie voor 

de glazenwassers wordt geplaatst en diverse technische systemen, 

zoals de omroepinstallatie, worden afgesteld.

En dan… kan de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal worden 

opgeleverd! Dit gebeurt begin november, gevolgd door een  

feestelijke opening begin december. Houd onze website, 

www.cu2030.nl, in de gaten voor het actuele nieuws.

Utrecht Centraal golft de stad door
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Voor de zomer start de bouw van het World Trade Center op het Jaarbeursplein. Het komt op de plek 

waar tot eind vorig jaar het kantoor Leeuwensteyn stond. Naar verwachting is de bouw klaar in het 

eerste kwartaal van 2018.

Het Utrechtse WTC wordt een bedrijfsverzamelgebouw dat tege-

lijkertijd ook heel publieksvriendelijk is dankzij horeca, winkels en 

huurbare flexibele werkplekken. Het WTC-karakter wordt weer-

spiegeld in een, zoals ontwikkelaar CBRE Global Investors het 

noemt, ‘internationale en zakelijke uitstraling op hoog niveau’. In 

het gebouw komt een ‘mix van grotere en kleinere bedrijven en 

organisaties’ en een ‘breed scala aan ondersteunende faciliteiten 

en diensten’.

Bouw WTC van start     

Eenmaal opgeleverd is het WTC een van de meest duurzame     

gebouwen van Utrecht. Er wordt bij de bouw gewerkt met duur-

zame materialen, er komt ledverlichting en het gebouw krijgt 

zonnepalen. Er zijn achttien verdiepingen en is, door zijn positie, 

uiteraard perfect bereikbaar vanuit station Utrecht Centraal. Wie er 

straks met de auto naartoe komt, kan parkeren in de Jaarbeurs-

pleingarage die momenteel in aanbouw is.

Volg de bouw van dag tot dag op www.wtcutrecht.nl. 

Dat de fietsenstalling uiteindelijk de grootste 

ter wereld wordt, blijkt overduidelijk als 

Dirk-Jan (27) voor een rondleiding zorgt: er 

komt geen eind aan het nu nog ruwe beton-

nen bakbeest. “Ik ben voor dit project een 

van de vier werkvoorbereiders”, legt de jonge 

ingenieur uit. “Wij zijn de spin in het web van 

de bouw van stalling en bus- en trambaan – 

de schakel tussen ontwerp en uitvoering. We 

pellen het ontwerp af, zoeken uit wat er moet 

gebeuren, wanneer, wie we daarvoor nodig 

hebben, welke materialen moeten worden be-

steld, wanneer die geleverd moeten worden… 

Kortom, organiseren, coördineren en waar 

nodig improviseren. We werken met hele 

strakke planningen en als werkvoorbereider 

doe ik er alles aan om dit project volgens plan 

te laten verlopen.” 

Dirk-Jan en zijn collega’s zijn sinds april 2014 

bezig. “Binnen drie maanden begonnen 

we buiten met het werk, allereerst aan de 

fietsenstalling en kort erna ook aan de bus- en 

trambaan. Meteen aan de bak dus. En soms 

lopen dingen anders dan verwacht. Zo duurde 

de bouw van de baan iets langer dan eerst 

ingeschat, want er zaten allerlei obstakels in 

de grond die we niet hadden verwacht.”

En als oplossing er lekker snel en met grof 

geweld doorheen boren was geen optie, 

verzekert de werkvoorbereider: “We werken 

hier midden in de stad en we moeten altijd 

goed letten op de bereikbaarheid, leefbaar-

heid en veiligheid, vooral voor omwonen-

den, reizigers en het overige publiek. Daar 

is in de bouw tegenwoordig terecht veel 

aandacht voor.”

Lees meer over wat er allemaal aan de 

centrumkant van het station gebeurt op 

pagina 3.

Aan de centrumkant van Utrecht Centraal bouwt aannemer BAM in een klein gebied heel verschillende 

dingen. De aannemer is verantwoordelijk voor de bouw van de bus- en trambaan langs het spoor, de grote 

nieuwe fietsenstalling, het nieuwe Stationsplein en het ‘luchtkussendak’ erboven. Veel bouwwerk dus, maar 

vooral ook goed plannen en voorbereiden. Voor dat laatste tekent onder meer Dirk-Jan Vinke.

  Wat doe jij? 
Afpellen en opbouwen
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Ruim baan voor 
harde werkers

Aan de centrumkant van het station wordt vanaf 2 juli letterlijk en figuurlijk de weg vrijgemaakt voor 

weer een nieuwe metamorfose. Busstation Centrumzijde wordt afgesloten en omgetoverd tot een 

bouwterrein voor diverse projecten. Dit duurt pakweg anderhalf jaar. Alle bussen vind je voorlopig 

aan de Jaarbeurskant.

Busstation Centrumzijde is, over een paar jaar, een gecombineerd 

station voor bussen en de trams van de Uifhoflijn. “Dit is een van de 

projecten waar we nu aan gaan werken”, vertelt Erica van Dijk van de 

gemeente Utrecht. “Daarnaast gaan we ook in dit gebied aan de slag 

met de grootste fietsenstalling ter wereld, een project waar we aan de 

Smakkelaarsveldkant van het station al langer mee bezig zijn. Verder 

maken we het nieuwe Stationsplein, de op- en afrit van de Moreelse-

brug en een nieuw gebouw, Het Platform.”

Fietsenstalling

Erica loopt de projecten één voor één na. “De bouw van de fietsen-

stalling schiet op. Medio 2017 gaat een groot deel ervan open, met 

zo’n 7.000 stallingsplekken. In de tweede helft van 2018 volgt het 

resterende deel, met nog zo’n 5.500 plekken.”

Óp de fietsenstalling komt het nieuwe Stationsplein. “De planning 

daarvan gaat min of meer gelijk op met die van de stalling. Een 

eerste deel is klaar in de tweede helft van 2017, het resterende deel 

een jaar later.”

Brug gaat landen

Het bus- en tramstation wordt ingericht met het oog op de toekomst. 

In eerste instantie zal het, wat betreft de trams, alleen bestemd zijn 

voor de Uithoflijn. Maar mogelijk gaan hier in de toekomst ook de 

trams naar Nieuwegein en IJsselstein stoppen.  

Veel eerder al, eind dit jaar, ‘landt’ de Moreelsebrug in het werkge-

bied. Dit is een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers, over het 

spoor, tussen de Croeselaan en het Moreelsepark. Erica: “We houden 

bij de werkzaamheden rekening met deze brug, zodat hij open kan.” 

En weer aan de wat verdere horizon prijkt Het Platform, een nieuw 

gebouw met woningen, horeca en voorzieningen. Dit komt boven het 

gecombineerde bus-/tramstation.

Gevolgen voor publiek

Genoeg werk aan de winkel, al met al. Wat betekent dit alles op 

de korte termijn voor het publiek? “De mensen moeten om de 

bouwterreinen heen of tussen de terreinen door via tijdelijke routes. 

De bussen stoppen en vertrekken voorlopig aan de Jaarbeurskant 

van het station. En de taxi’s zijn verhuisd naar de Kiss & Ride-zone, 

tegen Hoog Catharijne aan.”

Na jaren trouwe dienst sluit Busstation Centrumzijde 2 juli

Het Stationsplein over een aantal jaar. 
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Stationsgebied - zomer 2016

Hoog Catharijne

TivoliVredenburg
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 Stadskantoor

Stationsgebied - zomer 2016

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

Foto: mei 2016

Stationsplein in 

aanbouw

Utrecht Centraal 
Bouw WTC

Singel

Moreelsebrug

Bouw bioscoop
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Aan de Croeselaan ligt sinds april een nieuw parkje mét heuvel. Dit 

tijdelijke miniparkje herbergt enkele verplaatste bomen en een heu-

veltje van afgegraven grond.

Het paadje dat er overheen loopt is de kortste route naar het parkeer-

terrein van de Jaarbeurs. Dit parkje ligt er totdat er op deze plek een 

gebouw gebouwd wordt, in of na 2018.

Eind 2016 gaat de Moreelsebrug voor je open. Over alle sporen 

wandel of fiets je van Croeslaan linea recta naar de binnenstad (en 

terug). De soort bomen die op de brug staan, ijzerbomen, lopen door 

in de straat naar de Croeselaan. Met het planten van 6 stuks Parrotia 

persica ‘Vanessa’ loopt de bomenrij van de Moreelsebrug dus 

helemaal door tot aan de Croeselaan.

Meer kunst in het Stationsgebied. Dans, performances, pvc-gordijnen, 

mode, een muzikale theaterproductie, een bijzondere hijskraan en 

een eigen online wereld. Een jaar lang, tot mei 2017: op Utrecht 

Centraal en in Hoog Catharijne. De kunstwerken staan letterlijk in de 

stromen van mensen. Behalve dat het publiek – onverwacht - in 

aanraking komt met de kunstobjecten en performances, worden er 

ook verschillende projecten georganiseerd waar je aan mee kunt 

doen, zoals Public Tours, publieke performances, workshops en de 

‘School of Public Works’. Het kunstproject heet Public Works. Veel 

meer info op de website: www.publicworksutrecht.nl 

Verder in het stationsgebied...
Heuveltje op, heuveltje af

Zo wandel je van Croeselaan naar Moreelsebrug

Een jaar lang kunst in het Stationsgebied
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Bioscoop in aanbouw

nieken op het gebied van beeld en geluid – een breed, ‘voor elk wat 

wils’-filmaanbod serveren. Daarnaast biedt het ruimtes en faciliteiten 

voor evenementen en congressen. 

Opening: 2017. 

De nieuwe bioscoop gaat ‘Kinepolis Jaarbeurs’ heten. Voor de ex-

ploitant is Utrecht al bekend terrein. Kinepolis heeft momenteel ook 

Wolff City en Wolff Catharijne onder zijn hoede. 

De bioscoop aan het Jaarbeursplein gaat – met de modernste tech-

In volle gang, aan de Jaarbeurskant van het station: de bouw van een nieuwe bioscoop. En dat is 

‘mega’ in dit geval: veertien zalen, ruim drieduizend stoelen en een groot foodcourt zorgen ervoor 

dat Utrecht straks een grote attractie rijker is.
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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

Zalsman, Zwolle

Oplage 

4.500

Vormgeving

Taluut, Utrecht

Deze bouwkrant is een gezamenlijke uitgave

van Gemeente en Provincie Utrecht, ProRail, NS, 

Klépierre en Jaarbeurs. 

Parkeren onder Vredenburg

Lekker droog en veilig parkeren, knalmidden in Utrecht: wie dat 

wil, heeft  er 1.350 plekken bij om uit te kiezen. Ze bevinden zich 

in parkeergarage P5 onder het Vredenburg. “Ze heeft vijf lagen en 

gaat in de loop van juni open”, vertelt  Eva Lambooij van Klépierre, 

de eigenaar van Hoog Catharijne. “Voor auto’s heeft de parkeer-

garage ingangen ter hoogte van het Smakkelaarsveld en de Marga 

Klompébrug. Voor voetgangers komt een voorlopige ingang aan 

het Vredenburgplein, ter hoogte van waar de ingang van V&D zat. 

De definitieve komt later in de Stadskamer, een van de geplande 

nieuwe gebouwen boven de Catharijnesingel.” 

De bouw was een bijzondere klus, zegt Eva: “De aannemer bouwde 

tegelijkertijd naar beneden en naar boven: de diepte in voor de 

garage, en de hoogte in voor een deel van een nieuwe entree van 

Hoog Catharijne. Die laatste wordt een gebouw met twee ruime 

ingangen en appartementen erboven. De bouw daarvan loopt nog. 

Het eerste deel, inclusief een deel van de appartementen, wordt in 

2017 opgeleverd, de rest in 2018.”

Juni is sowieso een beetje een mijlpaalmaand, want dan klinkt ook 

het startschot voor de bouw van een nieuwe Hoog Catharijne-en-

tree aan het Stationsplein. “Over een paar jaar wandel je niet meer 

ongemerkt vanuit het station HC in, maar loop je via het plein. Daar 

is een nieuwe entree voor nodig. We hopen het eerste deel ervan 

op te leveren in de herfst van 2017.”

En dan is er ook nog Het Paviljoen: nóg een nieuw gebouw, aan het 

nieuwe Stationsplein, boven de sporen 1, 2 en 3. “Hierin komen 

op twee verdiepingen winkels en horeca”, zegt Eva. “De voorberei-

dende werkzaamheden zijn gestart en de oplevering staat gepland 

voor de zomer van 2017. Oók weer bijzonder qua bouw, omdat we 

dus boven de sporen moeten werken. Bepaalde werkzaamheden 

kunnen daarom alleen gebeuren als er geen treinverkeer is.”

Station met zijn tijd mee? Dan ook Hoog Catharijne! Het drukke winkel- en kantorencentrum wordt 

ingrijpend verbouwd. En dat begint zichtbaar te worden. Zo opent in de loop van juni de nieuwe 

parkeergarage onder het Vredenburg.

Lichtkunstwerk in garage


