
21 december 2012CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Bouwen, slopen en graven in 2012
Dit jaar startte de bouw van het Stadskantoor, het nieuwe Utrecht Centraal en Stationsplein west. In 2012  

gebeurt er nog veel meer op het rondom het Jaarbeursplein. De parkeergarage Jaarbeursplein wordt gesloopt 

en er worden kabels, leidingen en een riool verlegd op de Croeselaan. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 

werkzaamheden. 

Bouw Stationsplein west
De keldervloer voor de fietsenstalling onder het stationsplein is gestort. Het eerste deel van het Stationsplein west moet in de eerste 
helft van 2012 klaar zijn. Daarna wordt de bestaande in-/uitgang naar het station en het laatste restant van de sporthal gesloopt. 
Reizigers kunnen tijdens de sloop gebruik maken van het eeste deel van de nieuwe entree naar het station (lift, roltrap en eerste 
deel trap Stationsplein west). Er wordt gebouwd aan het Stationsplein West op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 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. 
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Bouw stationshal Utrecht Centraal
In 2011 is er al flink gebouwd aan het eerste deel van de nieuwe stationshal, naast de huidige Jaarbeurstraverse. In 2012 gaat de 
bouw verder; de vloer, de gevels en het dak worden gebouwd en dit deel van de hal wordt ingericht. In 2013 gaat dit nieuwe deel van 
de hal in gebruik. 
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 Op 24 en 31 december is het infocentrum gesloten.

Bouw Stadskantoor 
In april dit jaar is de bouw van het Stadskantoor Utrecht begonnen. De drie kernen die het gebouw stevigheid gaan geven zijn inmiddels 
op hoogte. In de eerste helft van 2012 begint het Stadskantoor steeds meer vorm te krijgen. Nog voor de zomer van 2012 moeten de 
staalconstructie en de vloeren tot de 15e etage af zijn. Hiervoor moet flink wat staal worden aangevoerd tussen 9 januari en 9 februari. 
Vanaf 9 januari is ‘s nachts voor de veiligheid van de reizigers de Jaarbeurstraverse af en toe dicht. Tussen 00.30 uur en 05.30 uur wordt 
dan gewerkt aan het inhijsen van het staal boven de Jaarbeurstraverse. Utrecht Centraal is tijdens de afsluitingen altijd bereikbaar via de 
Noordertunnel. Afhankelijk van de werkzaamheden vindt de afsluiting incidenteel of per aaneengesloten periode plaats tot uiterlijk eind 
2012. Naast het incidentele nachtwerk zal er ook overdag en ‘s avonds gewerkt worden aan het Stadskantoor dat begin 2014 af moet 
zijn. 

Later in 2012
In de tweede helft van 2012 start de bouw van het tijdelijk busstation, tussen de knoopkazerne en het spoor en wordt de Mineurslaan 
(tussen Beatrixgebouw en Knoopkazerne) gereed gemaakt als ontsluitingsroute naar het busstation. Ook bouwen we op de plek van de 
huidige Jaarbeurspleingarage dan de tijdelijke eindhalte van de tram en starten we met de bouw van de Rabobrug. Hierover wordt u later 
in 2012 nog nader geinformeerd.
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Vragen en/of klachten
Voor meer informatie, vragen of klachten over de bouw kunt u terecht in ons Infocentrum, stationsgebied@utrecht.nl of 
030-2869650 (vanaf januari 2012 zijn wij ook ‘s avonds en ‘s nachts telefonisch bereikbaar voor dringende klachten of meldingen). 
Klachten over de bouw van het Stadskantoor kunt u melden via www.verbeterdebouw.nl. 

Sloop parkeergarage Jaarbeursplein
De Jaarbeurspleingarage wordt begin 2012 gesloopt. Niet met de sloopkogel, maar stukje voor stukje afgebroken. Met deze  
methode wordt minimale overlast veroorzaakt voor de omliggende bedrijven. Begin januari worden alle fietsenklemmen rondom 
de parkeergarage verwijderd om ruimte te maken voor de slopers. Parkeren in de garage kan vanaf 1 januari 2012 niet meer. Wel 
op het Jaarbeursterrein, onder Hoog Catharijne of in één van de P&R’s aan de rand van de stad. In mei 2012 is de garage helemaal 
gesloopt en komen de fietsenrekken die nu nog rondom de garage staan weer terug. Aan de sloop van de parkeergarage wordt ge-
werkt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Vanaf 10 uur ‘s ochtends worden werkzaamheden uitgevoerd die eventuele geluids-
overlast kunnen geven voor gasten van het naastgelegen NH hotel. In 2013 start de bouw van een nieuwe parkeergarage onder het 
Jaarbeursplein.

Kabels, leidingen en riool Croeselaan
Op en onder het Westplein en de Croeselaan wordt in 2012 de warmteleiding en het riool verlegd. Voor het verleggen van deze 
leidingen en de maatregelen om het verkeer veilig om te leiden tijdens de werkzaamheden, moeten helaas zo’n 45 bomen gekapt 
worden. Er komen weer 45 bomen terug, zodra de Croeselaan opnieuw wordt ingericht in 2016. De kap staat gepland begin 2012. 
Hierna starten de werkzaamheden aan het riool en de warmteleiding op de Croeselaan, vanaf het Westplein tot aan de Rabobank. 
De graafwerkzaamheden in de rijbaan van de Croeselaan hebben grote gevolgen voor het verkeer in dit gebied. Om de Croeselaan 
bereikbaar te houden en het verkeer veilig te kunnen omleiden, worden tijdelijke wegen aangelegd tijdens de werkzaamheden. 
Auto’s, fietsers en voetgangers krijgen tijdens de werkzaamheden dus minder ruimte of worden omgeleid. De Croeselaan blijft tij-
dens de werkzaamheden wel altijd bereikbaar. Er wordt gewerkt tussen 7.00 en 19.00 uur.


