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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
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Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00, zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum

Sloop sporthal, Catharijnehof en aanleg nieuwe warmteleiding
Vanaf de tweede helft van oktober wordt er gesloopt en gegraven op en rondom het Jaarbeursplein. De voorbe-

reiding van de sloop van de sporthal,  de loopbrug naar de parkeergarage Jaarbeursplein en het Catharijnehof zijn 

begonnen. Ook is de eerste sleuf voor de aanleg van de nieuwe warmteleiding op de Mineurslaan al gegraven.

Sloop Sporthal, Catharijnehof en loopbrug
De sloop is nodig om plaats te maken voor de entree van de nieuwe  
OV- terminal, het Stadskantoor en het toekomstige stationsplein West, met 
eronder een fietsenstalling voor 4200 fietsen. De gefaseerde sloop, start in 
de tweede helft oktober en duurt tot medio 2012. Voor het einde van dit 
jaar zijn de loopbrug naar de parkeergarage Jaarbeursplein, het verbindings-
gebouw tussen Leeuwensteyn en de sporthal en de bovenverdieping van de 
sporthal aan de beurt om gesloopt te worden. In 2011 volgt de rest.

Werktijden 
De sloop wordt deels overdag en deels ook ’s nachts, tussen 01.00 en 06.00 
uur uitgevoerd. Het is noodzakelijk ook ’s nachts te werken om bus- en 
treinreizigers zo min mogelijk te hinderen. De nachtelijke werkzaamheden 
kunnen (geluids)overlast geven voor de directe omgeving en de nachte-
lijke treinreizigers. Ook is de Jaarbeurstraverse een aantal nachten afge-
sloten. Treinreizigers kunnen tijdens deze nachten gebruik maken van de 
Noordertunnel om van de oost- naar de westzijde van het station te komen.
Meer specifieke info over het nachtelijk werk volgt nog.

Nieuwe warmteleiding rondom Beatrixtheater
Vanaf april dit jaar is er gewerkt in de grond op de Croeselaan. Nu dit werk is afgerond start Eneco met het vernieuwen van de warmte-
leiding rondom het Beatrixtheater en op de plek waar straks stationsplein West komt. De nieuw aan te leggen warmteleidingen zorgen 
ervoor dat omliggende bedrijven en nieuwbouw, zoals het Stadskantoor, straks verwarmd kunnen worden.
Medio 2011 wordt de stadsverwarming in gebruik genomen. Hierna kan de oude warmteleiding weg en leggen we in deze sleuf meteen 
nieuwe elektriciteitskabels. Dit dikke pak kabels zorgt ervoor dat er straks ook voldoende stroom  is voor de nieuwbouw rondom het 
Jaarbeursplein.

Er wordt overdag gewerkt en de Mineurslaan blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Parkeren is ook mogelijk, alleen zijn er tijdelijk 
minder parkeerplekken beschikbaar aan de kant van de Knoopkazerne. Zodra er gewerkt wordt op het Jaarbeursplein kunnen bezoekers 
van het theater en reizigers hier enige overlast van ondervinden. Het theater en station blijven altijd bereikbaar. 

Op www.cu2030.nl/werkzaamheden vindt u de meest actuele informatie over de werkzaamheden in het Stationsgebied. Met vragen 
kun u terecht bij het Infocentrum Stationsgebied. 
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