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CU  op straat
werkzaamheden aan tramhalte Utrecht Centraal

Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast   

 Media Markt)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum

Veranderingen
Om het toekomstige Stationsplein Oost te kunnen bouwen, is het nodig dat de taxistandplaats en de kiss&ride plekken op 
het Stationsplateau bij Hoog Catharijne worden opgeheven. Het is de bedoeling dat taxi’s en kiss&ride een plek krijgen op 
de locatie van de huidige sneltramhalte Moreelse Park. Voor reizigers wordt deze halte daarom per 13 december opgehe-
ven. Daarna wordt de halte verbouwd. Een deel van de halte blijft dienst doen als keerperron: trambestuurders verande-
ren er van rijrichting. Omdat op Moreelse Park niet voldoende plek is voor alle taxi’s, is op de wachtsporen aan de Laan 
van Puntenburg een taxiverzamelplaats gepland (niet voor passagiers). De taxi’s verhuizen naar verwachting in de loop 
van 2010. Voor tramreizigers is halte Utrecht Centraal per 13 december de nieuwe begin- en eindhalte. Deze veranderin-
gen zijn tijdelijk, maar wel voor de komende jaren.

Werkzaamheden
Opknappen tramhalte Utrecht Centraal•	
Halte Utrecht Centraal wordt schoongemaakt, de (rol)trapkappen worden geverfd en voorzien van nieuwe verlichting, de 
trap naar de Noordertunnel krijgt een glazen plafond en een deel van de overkapping wordt verwijderd. Daarnaast wordt 
de halte voorbereid op de komst van de ov-chipkaart en dynamische reisinformatie.

De werkzaamheden starten in de week van 7 december en duren naar verwachting tot in januari (tussen Kerst en Oud 
& Nieuw wordt niet gewerkt). Als het mogelijk en veilig is, wordt overdag -buiten de spitstijden- gewerkt. Een deel van 
werkzaamheden moet echter ’s nachts worden uitgevoerd (ma t/m vrij van ± 00.00 tot 5.30 uur; za/zo van ± 00.00 tot 
7.30 uur). Dit is vanwege de dienstregeling van de tram en voor de veiligheid (het onder hoge druk reinigen en het plaat-
sen van hoge steigerdelen kunnen bijvoorbeeld alleen gebeuren als de bovenleiding van de tram spanningloos is). 

Reizigers en omwonenden kunnen hinder van licht en geluid ervaren van de werkzaamheden aan de halte. Het verkeer 
moet rekening houden met laden en lossen van materiaal bij de tramhalte.

Verbouwen tramhalte Moreelse Park en sporen Laan van Puntenburg•	
Over de werkzaamheden aan halte Moreelse Park en de Laan van Puntenburg volgt later nadere informatie. 

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

ProRail bouwt, samen met NS en de gemeente Utrecht, de nieuwe openbaar vervoer terminal Utrecht Centraal. De voor-
bereidende werkzaamheden zijn gestart. Aan de oostkant van het station staan op korte termijn enkele veranderingen op 
stapel. Via deze informatiebrief informeren wij u over die veranderingen en de mogelijke hinder die u kunt ondervinden 
van de werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet, 

Project OV-terminal Utrecht Centraal


