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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Stationsplein open en stationstraverse wordt gesloopt
 
De stationstraverse, oftewel de ‘patatstraat’, wordt gesloopt. De traverse maakt plaats voor het tweede deel van het 
Stationsplein en voor de grootste fietsenstalling ter wereld eronder. Woensdagmiddag 14 februari om 15.00 uur 
opent het eerste deel van het nieuwe plein tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne. Vanaf dan loop je vanuit 
Utrecht Centraal via buiten naar Hoog Catharijne of het Smakkelaarsveld. En voor het eerst ónder het bollendak door.
De sloop van de stationstraverse brengt geluidsoverlast met zich mee.

volg ons op 

Sloopwerkzaamheden stationstraverse
Vanaf maandag 19 februari wordt de stationstraverse, oftewel de ‘patatstraat’, gesloopt. De sloop duurt tot en met 6 april. Er 
wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 23.00 uur en op zaterdag van 07.00 – 16.00 uur.

Werkzaamheden en geluidsoverlast
In verband met het beperken van de overlast, de beschikbare ruimte op de bouwplaats, de beschikbare tijd voor de sloop en de 
samenhang met andere (deel-)projecten is er voor gekozen om de vloerdelen en liggers van de traverse los te zagen en met de 
torenkraan uit te hijsen. In zo groot mogelijke stukken worden de onderdelen gedemonteerd en afgevoerd naar een verwerker. 

Met name het in stukken zagen van de traverse, tussen 28 februari en 29 maart, brengt geluidsoverlast met zich mee. We zijn 
ons bewust van de overlast die deze werkzaamheden met zich mee brengen. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beper-
ken worden er geluidsabsorberende schermen ingezet. Daarnaast wordt  het geluid gemonitord om vast te stellen of het binnen 
de toegestane grenzen valt. 

Wekelijkse update
Wilt u wekelijks op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de e-mailservice. U zult dan 
wekelijks een e-mail krijgen met de geplande werkzaamheden die week. U kunt zich hiervoor aanmelden via: 
Stationsgebied@utrecht.nl. Graag onder vermelding van: aanmelding e-mailservice sloop stationstraverse, uw naam en uw 
adres.



De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Andere looproutes
Vanuit het station richting Moreelsepark, de Mariaplaats of de Laan van Puntenburg loopt de nieuwe route over het 
Stationsplein en vervolgens door het Godebaldkwartier van Hoog Catharijne. Dat is het stuk winkelcentrum waar de Action 
en de Albert Heijn zitten. Deze route is 18,5 uur per dag open en sluit alleen ‘s nachts tussen 00.30u en 6.00u.

Taxi’s en Kiss&Ride
De taxistandplaats en de kiss&ride-zone worden verplaatst naar het Smakkelaarsveld. Vanuit Utrecht Centraal loop je er over 
het nieuwe Stationsplein zo heen.

Nachtroutes
Vanuit Utrecht Centraal loop je 24/7 over het Stationsplein richting Smakkelaarsveld en singel; en de route door Hoog 
Catharijne richting Vredenburgplein is ook 24/7 open.

De route via Moreelsepark door Hoog Catharijne is dicht tussen 00.30u en 06.00u. Wil je in de nacht van Utrecht Centraal 
rich¬ting Moreelsepark, dan kun je lopen via de Catharijnesingel naar de ingang van Hoog Catharijne aan de singel (of 
andersom). Of je loopt via de nieuwe route naar de Moreelsebrug en vervolgens over de Moreelsebrug (of andersom).>> Zie 
voor de looproutes het kaartje op de achterkant van deze brief. 

Er komt nog meer aan
Het eerste deel van het Stationsplein opent op Valentijnsdag, maar we zijn nog niet klaar. De komende maanden wordt nog 
gewerkt aan de gevel van Hoog Catharijne, openen er negen nieuwe restaurants in het Paviljoen, krijgt het dak nog verlich-
ting en worden de laatste bollen geplaatst. En op de plek van de stationstraverse wordt gewerkt aan het tweede deel van 
het plein en fietsenstalling. 

Datum Onderdeel Werkzaamheden

19 t/m 24 februari Interieur traverse  Asbestsanering en inpandig strippen

26 februari t/m 10 maart Sloop gevel en dak Sloop van de stalen opbouw op de traverse; kolommen, 
liggers, dakplaten en de glazen puien en dakbedekking. 
Onderdelen worden gedemonteerd en met torenkraan 
uitgehesen. 

28 februari t/m 22 maart Zaagwerk en uithijsen vloerdelen en 
liggers

Vloerdelen worden in elementen losgezaagd en uitgehe-
sen. Ook de liggers worden losgezaagd en uitgehesen. 

15 maart t/m 29 maart Zaagwerk kolommen en dwars liggers Elementen worden  losgezaagd en uitgehesen

20 maart t/m 8 april Sloopwerk poeren en fundaties Met een kraan met hamers worden de poeren in kleinere 
uit te hijsen stukken gehakt




