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Noorderstalling sluit 
eind november
Eén van de twee grote fietsenstallingen onder het 
station, de Noorderstalling, sluit. Dit om ruimte te 
maken voor Utrecht Centraal. De sporen 1 tot en met 
4 (de ‘buurtsporen’) worden opgeschoven richting 
centrumkant. Op deze manier ontstaat er ruimte om 
de smalle perrons langs deze sporen te verbreden. 
Het project start met de bouw van het eerste nieuwe 
spoor, op de plek waar nu nog de ingang van de 
Noorderfietsenstalling ligt en één van de 
ingangen van de Noordertunnel.  

Op het Smakkelaarsveld wordt op dit moment de 
laatste hand gelegd aan een nieuwe tijdelijke stalling. 
Deze gaat dienst doen als één van de bewaakte en 
overdekte fietsenstallingen voor het station. Er komen 
1.500 plekken en er is ruimte voor 300 OV-fietsen. 
Deze fietsenstalling heeft ook een ‘Rijwielshop’ waar 
men terecht kan voor fietsreparaties, fietsaccessoires 
en fietsen. Reizigers kunnen hun fiets hier stallen vanaf 
midden november. De tijdelijke stalling blijft in gebruik 
totdat het nieuw te bouwen Stationsplein oost gereed 
is. Onder dit plein komt de definitieve stalling met 
ruimte voor maar liefst 12.500 fietsen.  
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Infocentrum

Kom bij ons langs op 15 november!
Wat wordt er gebouwd achter de schutting op het Vredenburg? Wanneer wordt de parkeer-
garage op het Jaarbeursplein gesloopt? Wordt er alleen overdag of ook ‘s nachts gewerkt 
in het Stationsgebied? Op deze en andere vragen krijgt u op 15 november antwoord in het 
Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40. 

Zes keer per jaar is er een infoavond over de voortgang van het werk aan de verschillende projecten in het Utrechtse 
Stationsgebied. Iedereen is van harte welkom en op alle vragen wordt antwoord gegeven. Kom langs en praat mee!

Programma 15 november
18.30 uur: deur open
19.00 uur: rondleiding over bouwterrein van woon-winkelgebouw De Vredenburg (BAM)
20.00 uur: stand van zaken bouw woon-winkelgebouw De Vredenburg
20.30 uur: doorkijkje werkzaamheden 2012 op en rondom het Jaarbeursplein
21.00 uur: napraten met een drankje

twitter.com/cu2030

Oprit taxiplateau 
gesloopt
Het voormalige taxiplateau van Utrecht Centraal 
wordt ingericht als opslagruimte voor de 
winkels op het station. Laden en lossen gaat 
plaatsvinden via een lift op de plek van de 
op- en afrit. In mei van dit jaar is daarom de 
afrit verwijderd. In een periode van drie weken 
wordt nu ook de oprit weggehaald. Vanwege 
de veiligheid van het naastgelegen tramspoor 
gebeurt dit voor een groot deel ’s nachts. 
De planning is om het werk op donderdag 17 
november klaar te hebben. 

Bij de in- en uitgang van het taxiplateau wordt 
het nieuwe tijdelijke kantoor voor het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) gebouwd. In 
februari 2012 verhuist het KLPD van de stati-
onshal naar dit nieuwe onderkomen. 

De looproute over het taxiplateau (van de tram 
naar het station en vice versa) krijgt een 
opknapbeurt, zodat reizigers de komende 
periode met droge voeten hun tram en/of trein 
kunnen halen.

Oprit voormalig taxiplatform
De tweede ‘kern’ van het Utrechtse Stadskantoor gaat de lucht in. 
Half november 2011 staan er drie van deze reuzen, twee van zo’n 90 meter  
en eentje van zo’n 40 meter hoog (links achter). Deze kernen geven het 
Stadskantoor straks stevigheid.


