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Start bouw Stationsplein West
Na een jaar slopen en breken van de sporthal en Catharijnehof, start eind september de bouw van de nieuwe 

westelijke entree van Utrecht Centraal en het Stadskantoor. Deze nieuwe entree, het Stationsplein West, bestaat 

uit een grote trappenpartij met daaronder plek voor 4.200 fietsen. De fietsenstalling is in 2013 klaar, het hele 

plein in 2015.

Bouwen in fasen
Eind september 2011 richten we de bouwplaats in. Daarna start de eerste fase van de bouw. Er wordt gewerkt onder het gesloopte 
deel van de sporthal, tussen de huidige in-/uitgang van het station en het Beatrixgebouw. Tijdens deze fase wordt het eerste deel 
van de trappenpartij, een nieuwe roltrap en lift gebouwd. Reizigers maken gewoon nog gebruik van de bestaande in-/uitgang naar 
het station. 
In het tweede kwartaal van 2012 start de tweede fase van de bouw. Eerst wordt de bestaande in-/uitgang naar het station en het 
laatste restant van de sporthal gesloopt. Vervolgens worden het tweede deel van de trappenpartij, een tweede lift en roltrap 
gebouwd. Tijdens deze fase wordt ook de fietsenstalling onder het plein afgebouwd en ingericht. In het najaar van 2013 zijn zowel 
de fietsenstalling als de hele trappenpartij, de tweede lift en roltrap klaar voor gebruik. Hierna start de laatse fase: het afbouwen van 
de delen van het plein die aansluiten op het toekomstige Stadskantoor en op de nieuwe OV-terminal. Begin 2015 moet alles klaar 
zijn.

Overlast 
Er wordt gebouwd aan het Stationsplein West op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Bij uitzonderingen op deze werktijden 
informeren we u hier tijdig over. Voor andere projecten in het Stationsgebied moet soms wel ‘s avonds en ‘s nachts gewerkt worden. 
Meer info hierover leest u op de achterkant van deze nieuwsbrief. 
Reizigers kunnen altijd het station bereiken, via trap, lift of roltrap. Tijdens de hele bouwperiode wordt de looproute van de in/
uitgang Jaarbeurskant naar het de stationshal wel meerdere keren gewijzigd. Dit levert in de meeste gevallen geen tot weinig extra 
reistijd op.

Meer informatie
Meer informatie over de bouw van het Stationsplein West vindt u op www.cu2030.nl/stationspleinwest. In ons Infocentrum, 
of via stationsgebied@utrecht.nl en 030-286 9650 kunt u terecht met vragen of klachten. Ook kunt u ons volgen via twitter.com/
cu2030. Op de schouw (infoavond over de uitvoering Stationsgebied), op dinsdag 20 september, wordt ook een korte toelichting 
gegeven op de verschillende fasen van de bouw. U bent hiervoor van harte welkom om 19.00 uur, in ons Infocentrum.

twitter.com/cu2030

Infocentrum
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Voortgang bouw Stadskantoor
Op 18 april zijn de bouwwerkzaamheden van het Stadskantoor Utrecht begonnen. Nadat er veel werk is  

verzet onder de grond is nu het moment aangekomen dat de bouw de lucht ingaat. De bouwkraan van 105 

meter hoogte is opgebouwd en klaar om aan de slag te gaan.

Verruiming reguliere werktijden
Tot nu toe zijn zo’n 360 funderingspalen de grond in gegaan. Daarbij is gekozen voor in de grond aangebrachte, trillingsvrije palen, 
om de geluids- en trillingsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Verder is begonnen met het eerste betonwerk; 
de fundering (poeren en liftputten) en de eerste vloer van de parkeergarage. De reguliere werktijden worden verruimd naar 06.00 
uur t/m 22.00 uur op werkdagen (maandag t/m zaterdag). Daarnaast zal een aantal werkzaamheden ‘s nachts plaatsvinden. Deze 
aanpassing in werktijden zorgt voor een zo kort mogelijke bouwtijd en een spreiding van het bouwverkeer. Zo kan er beter worden 
ingespeeld op de drukke verkeers- en fietsbewegingen in de spits.

Planning werkzaamheden: 12 september t/m 4 november
Vanaf 12 september wordt begonnen met het bouwen van drie betonnen kernen. Deze kernen geven het Stadskantoor stevigheid en 
worden gerealiseerd door middel van een glijbekisting. Dit is een continue bouwproces dat om technische redenen niet 
onderbroken mag worden. Dit betekent dat er in de periode van 12 september t/m 4 november op 7 dagen in de week, 24 uur per 
dag wordt gewerkt. De (geluids)overlast van dit werk is zeer beperkt. De verlichting wordt ‘s nachts zo afgesteld dat deze alleen op 
de werkvloer schijnt, en de omgeving hiervan geen hinder heeft.

Planning werkzaamheden: 7 november t/m medio 2012
Vanaf 7 november wordt er in diverse nachten direct naast en boven de Jaarbeurstraverse gewerkt. De staalconstructie van het 
Stadskantoor wordt dan gemonteerd. Vanwege de veiligheid van de reizigers en passanten wordt de traverse ‘s nachts vanaf 0.30 uur 
t/m 5.30 uur afgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag vinden er geen hijswerkzaamheden plaats en is de Jaarbeurstraverse 
gewoon toegankelijk. Exacte data van afsluiting worden tijdig bekendgemaakt.

Vragen en/of klachten
Voor meer informatie of vragen over de bouw kunt u terecht in ons Infocentrum, stationsgebied@utrecht.nl of 030-2869650. 
Klachten kunt u melden via www.verbeterdebouw.nl. Op de schouw (infoavond over de uitvoering Stationsgebied), op dinsdag 
20 september, wordt ook een korte toelichting gegeven op dit project. U bent hiervoor van harte welkom om 19.00 uur, in ons 
Infocentrum.
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