
Stadskant

Buurtsporen
Bij de Van Sijpesteijntunnel wordt 
volop gewerkt aan de aanpassing van 
het fietspad. Het fietspad komt lager te 
liggen om het nieuwe spoor 1 ruimte 
te kunnen geven. De werkzaamheden 
leveren soms overlast en irritatie op bij 
met name fietsers. Het alternatief, de 
tunnel afsluiten tijdens de werkzaam-
heden, was echter zo onaantrekkelijk 
voor alle voetgangers en fietsers, dat 
we ervoor gekozen hebben de tunnel 
open te houden. Sinds eind mei gaan 
fietsers en voetgangers weer min of 
meer recht door de tunnel.  
De komende weken wordt aan de be-
tonnen overspanning voor het nieuwe 
spoor 1 gewerkt. Begin augustus is dit 
klaar en wordt het fietspad opnieuw 
geasfalteerd. 
Richting de Daalsetunnel wordt de 
komende maanden verder gebouwd 
aan de keerwanden. 

Slopen voor ruimte
Het laatste stukje van voormalige stationsres-
tauratie De Tijd verdwijnt, de laatste balken 
worden weggehaald. 
Vanaf medio tot eind juni wordt ook de oude 
lift naar de streekbustraverse gesloopt. Dit 
gebeurt in enkele avonden en nachten. De 
traverse is gedurende deze werkzaamheden 
(deels) afgesloten, het station en Hoog Catha-
rijne zijn bereikbaar via de trappen vanaf Bus-
station Noord. Met de sloop van De Tijd en de 
oude lift wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe 
stationshal aan de centrumkant.

Station

Het dak gaat eraf
Het (oude) dak van Utrecht Centraal beslaat 
zo’n 6.000m2. De komende anderhalve maand 
wordt er zo’n 1200m2 van het dak weggehaald. 
Dit gebeurt binnen (boven) het werkterrein in 
de stationshal op de plek waar eerder stations-
restauratie de Tijd en de AH to go zaten. Nadat 
het dak verwijderd is wordt de staalconstructie 
geplaatst voor de gevel en het dak.

Utrecht Centraal wordt het kloppend hart van het openbaar vervoer in Utrecht. Trein, bus en tram komen 
samen onder één dak en bieden de reiziger een hoogwaardig alternatief voor auto en vliegtuig. De bouw van 
de nieuwe OV-terminal is in 2011 gestart en neemt zo’n vijf jaar in beslag. Met deze nieuwsbrief brengen we 
u op de hoogte van de verschillende werkzaamheden die u de komende periode kunt verwachten.

Nieuwsbrief 
  OV-terminal Utrecht Centraal
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Derde perronkap met zonnecellen klaar
De bouw van de derde perronkap met zonnecellen, op het per-
ron van spoor 5/7 is op 11 juni officieel afgerond.  Het station 
heeft dan drie perrons met nieuwe kappen (bij spoor 5/7,  8/9 
en 11/12).  Bij de nog te bouwen nieuwe perrons langs de spo-
ren 1, 2, 3 en 4 komen de volgende nieuwe kappen (gepland 
in 2014). Deze kappen krijgen geen zonnecellen, vanwege de 
beperkte lichtopbrengst op die locatie.  

De zonnecellen zijn gefinancierd via een Europees samenwer-
kingsverband, waarin Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Frank-
rijk en Nederland samenwerken. De landen ontwikkelen samen 
toepassingen voor duurzame stations. Over deze samenwerking 
is zeer recent een film gemaakt. De film (circa 10 minuten) is 
binnenkort te bekijken via het YouTube-kanaal van CU2030.

Jaarbeurskant

Nieuwe looproute
De looproute naar het station is veranderd, vanaf eind 
mei loopt u over het eerste deel van Stationsplein West 
naar het station. De definitieve lift en trappen zijn naar 
verwachting eind juni gereed. 

Nieuwe sloopronde
De veranderde looproute was ook meteen het startsein 
voor de volgende  sloopwerkzaamheden. Het laatste 
deel van de sporthal, de kelder van de Catharijnehof en 
de oude entree worden weggehaald. 

Het deel boven de Mineurslaan en nabij het busstation 
op het Jaarbeursplein is al weg. Vanaf 10 juni start de 
sloop van de tribune en de overhuiving boven de bus-
baan op het Jaarbeursplein. Deze werkzaamheden zul-
len circa vijf dagen in beslag nemen en worden zowel 
overdag als ’s nachts uitgevoerd. Het zwaardere sloop-
werk wordt zoveel mogelijk overdag uitgevoerd om de 

hinder in de avond en nacht zoveel mogelijk te beperken. 

Om de kelder van de Catharijnehof, waar eerder de NS fietsen-
stalling zat, op een veilige manier uit te graven, wordt eerst een 
damwand geplaatst. Dit gebeurt in de week van 25 juni. De 
Mineurslaan wordt daarom afgesloten voor verkeer ter hoogte 
van de Oude Sporthal.
Eind augustus zijn de sloopwerkzaamheden klaar.

Uitbreiding van het station
De uitbreiding van het station aan de Jaarbeurskant krijgt lang-
zaam een herkenbare vorm. De vloer is klaar en de eerste stalen 
constructies voor de winkels zijn geplaatst. Tijdens de dag van 
de bouw op 2 juni hebben veel mensen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om al even over de vloer rond te lopen. 
De komende maanden plaatst de aannemer de constructie voor 
de gevel en het dak. In het najaar kunnen dan de dakpanelen 
erop. 
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Tijdelijk busstation
Na de bouwvak (half augustus) starten de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw van het tijdelijke Busstation 
West. Dit houdt in dat het bouwterrein dan wordt afgezet en 
bouwrijp wordt gemaakt.  In januari 2013 is het nieuwe tijdelijke 
busstation operationeel. 

Intussen bij het Stadskantoor

Bouwen op hoogte
De bouw van het Stadkantoor vordert snel. De aannemer is op 
de Noordtoren (toren aan de zijde Van Sijpesteijnkade) aan 
het werk op de 12e verdieping en op de Zuidtoren (toren aan 
de zijde van de Rabobank) op de 9e verdieping. De construc-
tie wordt per drie etages opgebouwd met staalelementen en 
daarna worden meteen de ruwe betonnen vloeren erin gelegd. 
De staalconstructie van de torens is aan elkaar gekoppeld. 

Warmte koude opslag
Half april zijn er drie warmtepompen geleverd voor de warmte 
koude opslaginstallatie. Met deze installatie wordt straks duur-
zame energie uit de bodem van het stationsgebied geleverd 
voor het verwarmen en koelen van het Stadskantoor. De warm-

tepomp is een noviteit, het is de best regelbare warmtepomp 
van Nederland en is daarmee zeer energiezuinig. Er wordt nu 
verder gewerkt aan de installatie van dit systeem. In de kelder 
zijn de bouwvakkers begonnen met metselwerk. 

Afsluiting Jaarbeurstraverse
De aangekondigde nachtelijke afsluiting van de Jaarbeurstra-
verse van 14 mei tot en met 8 juni 2012 wordt met ingang van 
11 juni met twee weken verlengd ( tot en met vrijdag 23 juni).
De afsluiting vindt plaats tussen 00.30 uur en 05.30 uur, met 
uitzondering van zaterdag en zondagnacht. De afsluiting gebeurt 
met het oog op de veiligheid van de reizigers en passanten in 
de Jaarbeurstraverse.
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