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Markant Utrecht Centraal 
in hart van de stad
Midden in een superdruk stadshart een stationshal verbouwen, zonder dat het een gebed zonder eind wordt: een 

spannende uitdaging. Maar binnen zes jaar is het gelukt, en is de nieuwe hal van Utrecht Centraal klaar en in 

gebruik. Waar een paar jaar geleden nog een hal stond die zowat uit zijn voegen barstte, prijkt nu een modern en 

véél groter gebouw.

Het waren nog een paar drukke maanden, voordat 7 december 

de stationshal officieel open kon, vertelt ProRail’s bouwmanager 

Jelger Vos. “We hadden nog de nodige afbouwwerkzaamheden en 

puntjes op de i op onze checklist. Bijvoorbeeld het inregelen van de 

verlichting in het dak. Tijdens de bouw stonden die lampen volop 

aan, maar nu werken ze zoals het hoort: de lampen reageren op het 

daglicht. Dat bespaart meteen een boel energie.”

Iets anders dat nog vóór de opening moest gebeuren, was de 

oplevering van de trap naar de verdieping. “Dat hebben we begin 

november feestelijk gedaan, met een modeshow. En er moesten ook 

nog drie nieuwe winkels in gebruik worden genomen.”

Spannende momenten

Een hele bevalling uiteraard, zo’n nieuwe stationshal. Jelger zegt 

dat hij en zijn collega’s er met enige trots op terugblikken. “Er 

waren spannende momenten af en toe, bijvoorbeeld toen we aan 

de centrumkant aan het bouwen waren en het publiek via nogal 

ingewikkelde en redelijk krappe routes moest omlopen. Maar er 

gebeurden ook grappige dingen. We waren de oude Sporthal 

Catharijne aan het afbreken en haalden een balk weg… die ook 
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Utrecht Centraal: ruimte voor de reiziger

onderdeel bleek te zijn van het kantoor dat ernaast stond. Keken we 

ineens bij een advocatenkantoor naar binnen! We hebben de boel 

natuurlijk meteen weer dichtgemetseld…”

Stationshal: van heipaal tot mijlpaal
•  januari 2011: eerste paal de grond in

•  2011 en 2012: werk aan uitbreiding tussen bestaande hal en 

Beatrixgebouw, afbraak Sporthal Catharijne en start bouw nieuw 

stationsplein aan Jaarbeurskant

•  voorjaar 2012: start bouw golvend dak

•  februari 2013: eerste deel nieuwe hal open en start afbraak 

Jaarbeurstraverse

•  najaar 2013: deel van nieuwe hal aan centrumkant klaar en start 

verbouwing resterende delen van de hal

•  eind juli 2015: vijfzesde deel van nieuwe hal en looproute aan 

buitenkant hal open

•  najaar 2015: verdieping in hal open

•  2016: laatste bouw- en afrondende werkzaamheden

•  7 december 2016: nieuwe Stationshal feestelijk geopend
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Op het werkterrein naast het station, aan de centrumkant, wordt sinds november 2016 gebouwd aan 

een nieuw bus- en tramstation. Letterlijk erboven komt gebouw Het Platform, een unieke ‘microcity’. 

Als je met de bus of de tram reist, ben je er al enige tijd aan 

gewend: je vindt voorlopig alle haltes aan de Jaarbeurskant. Maar 

vanaf 2018 gaat dat weer veranderen. Vanaf het nieuwe bus- en 

tramstation aan de centrumkant gaat dan de Uithoflijn rijden, de 

nieuwe tram naar het universiteitscomplex. En ook een aantal bus-

sen richting de binnenstad krijgt hier dan haltes.

Er gebeurt iets bijzonders boven het bus- en tramstation. De bou-

wers maken een tafelconstructie die precies boven dat station komt. 

Kleine stad in het midden 
van de stad     

Daaróp bouwen ze vervolgens Het Platform. De ontwikkelaar van dit 

gebouw heeft een ‘microcity’ bedacht, een ‘ministad’ met huur-

appartementen en kantoren. De bewoners delen een dakterras en een 

binnentuin met elkaar. En voorzieningen als een sportschool en een 

restaurant worden toegankelijk voor zowel bewoners als bezoekers.

De bouw van het bus- en tramstation, de tafel en Het Platform 

duurt tot in de loop van 2018. Dan gaan de trams rijden en kunnen 

de eerste bewoners verhuizen naar hun nieuwe stek. 

Pal naast de stationshal staat een groot tijdelijk 

kantoor van BAM. Het is het zenuwcentrum 

voor diverse werkzaamheden die de aan-

nemer in dit gebied onder haar hoede heeft, 

zoals de grote fietsenstalling en het nieuwe 

Stationsplein erboven. 

Een van de mensen die er werken is Pauline 

Koeneman. “Ik volg bij BAM een programma 

van twee jaar, waarin je als afgestudeerde vier 

keer een half jaar op een andere werkplek 

ervaring opdoet”, vertelt ze. “Dit is, na een pro-

ject in Bunnik, mijn tweede klus. Ik werk mee 

aan wat we noemen de revitalisatie van de 

Noorderstalling. Dat is een oude fietsenstalling 

die opgaat in de grote nieuwe stalling die we 

aan het bouwen zijn. Ik ben werkvoorbereider. 

Met mijn collega’s bekijk en beoordeel ik de 

ontwerpen van de architect op allerlei aspec-

ten. Om een concreet voorbeeld te geven: 

de keuze van deuren en kozijnen. Wat is er 

nodig, waar moeten ze aan voldoen, welke 

materialen zijn nodig? Die informatie gaat uit-

eindelijk naar onze onderaannemer, die – in 

dit voorbeeld – de deuren en kozijnen moet 

leveren.”

Pauline heeft het goed naar haar zin. “Ik vind 

het fijn om echt fysiek iets te maken. En wow, 

op deze plek! Een enorme logistieke uitdaging 

op een gebied dat bij wijze van spreken zo 

groot is als een postzegel. En het is midden in 

de stad waar ik woon. Leuk om daar iets aan 

bij te kunnen dragen.” 

En dat laatste neemt ze soms heel letterlijk. 

“Ik heb onlangs een stukje beton gestort in 

de stalling, gewoon om te ervaren hoe dat 

gaat. Ik zie er nu al naar uit om daar straks 

overheen te kunnen fietsen – míjn stukje 

fietsenstalling!”

Je hebt een mooie opleiding, civiele techniek, met succes afgerond – en dan is het dus tijd voor de vol-

gende stap. Pauline Koeneman (27) koos voor een baan in de organisatieadvisering. Maar ze merkte dat 

ze toch liever, zoals ze het zelf omschrijft, “iets fysieks wilde ontwikkelen”. Op Utrecht Centraal is ze nu als 

trainee helemaal op haar plek.

  Wat doe jij? 
 Werkervaring met wow-factor
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Vruchtbaar voorjaar 
voor Hoog Catharijne 

Hoog Catharijne aan het Vredenburg

Hoog Catharijne en de nieuwe singel

Allereerst de twee nieuwe ingangen aan het Vredenburgplein. 

De bouwsteigers en -doeken zijn er inmiddels weggehaald en 

de ingangen zijn al goed te zien. Ook een groot deel van de 

appartementen, die boven de entrees zijn gebouwd, wordt in 

het voorjaar opgeleverd.

In die periode is ook de Stadskamer, een van de nieuwe gebou-

wen boven de Catharijnesingel, grotendeels klaar. De voetgan-

gersingang van de parkeergarage onder het Vredenburg krijgt dan 

zijn definitieve locatie midden in de Stadskamer. Het water in de 

singel wordt doorgetrokken tot onder de Stadskamer en voor-

bij het Moreelsepark. In 2020 is de binnenstad weer helemaal 

omsingeld.

En last but not least wordt vanaf de zomer van 2017 in fases Het 

Paviljoen opgeleverd. Dit is een nieuw gebouw met twee 

lagen winkels en horeca, boven de sporen 1, 2 en 3. En dan maar 

hopen dat het snel lekker weer wordt, want het pand krijgt een 

dakterras waar je straks een perfect uitzicht hebt over de sporen.

De verbouwing van winkelcentrum Hoog Catharijne gaat als een speer. 

In het voorjaar van 2017 wordt een aantal nieuwe onderdelen opgeleverd.



4

Stationsgebied - winter 2016 - 2017

Hoog Catharijne

Stationsplein in 

aanbouw

TivoliVredenburg

Utrecht Centraal 

Singel

Moreelsebrug
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 Stadskantoor

Stationsgebied - winter 2016 - 2017

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

Foto: november 2016

Singel

Kinepolis Jaarbeurs
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Utrecht is een brug rijker. De Moreelsebrug is een gloednieuwe, 295 

meter lange brug voor fietsers en voetgangers, over de sporen heen. 

Om erop te komen wandel of fiets je vanaf de Croeselaan tussen de 

Rabobank en het bouwterrein van rijkskantoor De Knoop door, en 

aan de centrumkant langs het zilverkleurige NS-kantoor richting het 

Moreelsepark. Een extra verbinding over het spoor waar Utrecht lang 

op gewacht heeft. 

“We hebben de brug in twee helften gebouwd”, vertelt ProRail’s 

bouwmanager Huub Steggehuis. “De eerste aan het eind van 2015 

en het begin van 2016, en de tweede in het afgelopen najaar. Deze 

twee etappes omdat we de bouw van de brug moesten combineren 

met grote spoorwerkzaamheden.”

De Moreelsebrug kwam aan in geprefabriceerde delen. “Die hebben 

we vervolgens afgewerkt, met leuningen, glaswanden, liften en 

Kom over de Moreelsebrug 

Een snelle verbinding tussen de Croeselaan en de binnenstad, én een mooi plek om op het 

voetpad treinen te kijken: de Moreelsebrug is klaar en open. 
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WONENENTERTAINMENTETEN & DRINKEN HOTELZAKELIJKWINKELEN VERVOER

Stationsgebied
Centrumzijde

Verbindt Moreelsepark met 
Croeselaan, voor fietsers en 
voetgangers.

Gebouw bovenop bus- en tram- 
station. Mix van appartementen, 
kantoren, sportschool en restaurant.

Stalling voor 12.500 fietsen, 
met doorgaande fietsroute 
Smakkelaarsveld en Moreelse-
park. Daarbovenop het 
Stationsplein, deze verbindt 
het station met Hoog 
Catharijne.

NoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouw

Plek om te werken, overnach-
ten, eten, winkelen en wonen. 
Ook nieuwe entree van de 
Noordertunnel.

Winkels en horeca met dakterras.

Stationsplein
Fietsenstalling

Winkels en horeca op 
straatniveau.Water in de singelWater in de singelWater in de singel

In 2020 vaar je de singel 
weer rond.

VredenburgpleinVredenburgpleinVredenburgplein
Vernieuwing plein als 
huiskamer, markt en 
ontmoetingsplek.

Nieuwe looproute door Hoog 
Catharijne, over water en de 
Catharijnesingel.

Mogelijke ontwikkeling 
vastgoed en aansluiten 
Leidsche Rijn op de singel.

PaardenveldPaardenveldPaardenveld
Mogelijke ontwikkeling vastgoed.

Vernieuwing HCVernieuwing HCVernieuwing HC
Nieuwe entree aan het 
Vredenburgplein met 
appartementen boven de 
winkels en een parkeergarage 
met 1272 plaatsen eronder.

Mogelijke ontwikkeling vastgoed.

Nieuwe entree Stationsplein.

Vernieuwing 
Hoog Catharijne

Rijnkade gebouw

Het Platform

Moreelsebrug

Vanaf medio 2018 rijd je met 
de tram in 11 minuten naar 
Utrecht Science Park de Uithof.

Uithoflijn

Trein, tram en bus onder
één dak.
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druk gaat worden. Niet alleen als efficiënte verbinding, maar ook om 

straks op het voetpad op een mooie dag even stil te staan en te 

genieten van de treinen die Utrecht Centraal in- en uitrijden.”

verlichting”, legt Huub uit. De blikvangers van het nieuwe bouwwerk 

zijn zeventien stoere ijzerbomen die goed tegen wind kunnen en in 

de herfst rood verkleuren. “Ze staan stevig verankerd in bakken op 

de brug. Vanuit een technische ruimte naast de brug houdt een 

bewateringssysteem de grond rond de bomen in de gaten. Als die 

te droog is, komt het in actie.”

Huub vindt dat de brug een attractie op zichzelf is. “Ik denk dat het 
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Meer informatie
Infocentrum Stationsgebied

Stadskantoor, boven aan de 

(rol)trappen van het Jaarbeursplein

Telefoon: 030 - 286 96 50

Openingstijden:

maandag/dinsdag/woensdag/

donderdag/vrijdag

8.00-17.00 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. 

Knus onder de kussens

Het dak komt er natuurlijk niet zomaar. Het wordt een essentieel 

onderdeel van de vernieuwde centrumkant van Utrecht Centraal. 

Hier komen een nieuw bus- en tramstation, nieuwe gebouwen 

zoals Het Platform, een reusachtige fietsenstalling en daarbovenop 

een verhoogd Stationsplein. “Boven het plein gaan we op 24 meter 

hoogte een dak van 3.500 vierkante meter plaatsen”, vertelt werk-

organisator Jan Gardenier van aannemer BAM. “En niet zomaar een 

dak: een constructie van staal en 49 luchtkussens, gemaakt van een 

sterk, doorzichtig folie. De kussens gaan zorgen voor daglicht op het 

plein, houden de boel droog als het regent en geven het geheel 

een speelse uitstraling.”

Trompet
Ontwerpers Ector Hoogstad Architecten hebben hun creatie het 

Iconisch Dak genoemd. Het rust straks op zeven stalen, witte kolom-

men, waarvan er vier óp het plein zullen staan en drie er dwars 

doorheen gaan, de ondergelegen fietsenstalling in. “Dat zijn zoge-

naamde trompetkolommen”, zegt Jan. “Het onderste deel ervan lijkt 

op een omgekeerde trompet. Je blijft ze straks zien in de fietsenstal-

ling. Op het plein, dat verder een natuurstenen vloer krijgt, maken 

we glas rondom deze kolommen. Je kunt er doorheen kijken, de 

stalling in, en in de stalling zorgt dit voor de inval van daglicht.”

Casco
De bouw van het luchtkussendak begint in de loop van 2017 en is 

aan het eind van het jaar klaar. Het nieuwe Stationsplein is dan ook 

al een eind gevorderd. “Omdat we op het plein machines moeten 

neerzetten om het dak op zijn plek te krijgen, wordt het plein tijdens 

die werkzaamheden beperkt toegankelijk”, aldus Jan. “Onze eerste 

prioriteit is nu de ruwbouw van de fietsenstalling. Hierna wordt het 

eerste deel van de stalling afgewerkt en ingericht. Dat deel gaat in 

de loop van 2017 open.”

Wat is (of wordt) de grootste nieuwe blikvanger in het Utrecht Stationsgebied? Het golvende dak van 

Utrecht Centraal? Het imposante Stadskantoor? De Moreelsebrug waar op miraculeuze wijze bomen uit 

lijken te groeien? Kan allemaal. Maar er komt een nieuwe kanshebber aan: een iconisch luchtkussendak.

Nieuwe stationsplein met dak


