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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

18 februari 2010 Feest start bouw Muziekpaleis.  

Vanaf 17.30 uur op het Vredenburgplein. 

19 februari 2010 Opening archeologie-tentoonstelling 

‘de schatkamer van het Vredenburg’ en fotoexpositie 

‘Verdwijnend Utrecht’. Deze lopen tot 17 april.

Locatie: Infocentrum Stationsgebied

Agenda

Start bouw perronkappen met zonnecellen  
Zonnecellen in de nieuwe perronkappen op Utrecht Centraal gaan energie opwekken voor het 

gebruik van de roltrappen en verlichting op het station. Begin februari starten de werkzaamheden. 

De fundering wordt gebouwd, de oude perronkappen worden gesloopt en de perrons zelf krijgen 

een opknapbeurt. Tenslotte krijgen de perrons nieuwe kappen. 

Spoor 5 per 1 februari buiten dienst
Het perron tussen spoor 5 en 7 is als eerste aan de beurt. Per 1 februari 2010 wordt het perron aan de kant 
van spoor 5 afgesloten. Van spoor 5 vertrekken doorgaans de Intercity’s richting Amsterdam/Den Helder en 
Schiphol. De komende maanden vertrekken deze treinen vanaf een ander spoor. NS informeert reizigers onder 
meer via www.ns.nl en omroepberichten. 

Planning
Na spoor 5 volgt de afsluiting van spoor 7. De werkzaamheden op het perron duren in totaal ruim een half jaar. 
Hierna worden de perrons van spoor 11 en 12 en die van spoor 8 en 9 aangepakt. In 2011 hebben drie perrons 
kappen met zonnecellen. Later worden ook de overige perronkappen vervangen. Dat zijn niet allemaal kappen 
met zonnecellen: dit is afhankelijk van de zonligging van het perron. In 2015 zijn alle perronkappen vernieuwd.

Start bouw Muziekpaleis; feest op 18 februari

 

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 

het Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs. Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

27 januari 2010

Werkzaamheden onder 
Jaarbeurstraverse

CU  update

De bouw van de nieuwe OV-terminal start met een 
uitbreiding van het station aan de westkant. Daarom 
werkt Prorail op het terrein onder de Jaarbeurstraverse, 
tussen het Beatrixtheater en het spoor, sinds 
september aan het verleggen van kabels enleidingen 
verlegd en sanering van de grond. 
 
Prorail onderzoekt eerst of er in de grond 
niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn. 
Hoewel de kans klein is, valt dit laatste niet helemaal 
uit te sluiten omdat het Utrechtse station in de 
Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd. ProRail 
wil geen risico’s lopen en voert daarom momenteel 
uitgebreid onderzoek uit. Als is vastgesteld dat er 
geen explosieven in de bodem liggen, kunnen de 
bodemsanering en het verleggen van kabels en 
leidingen in het voorjaar worden afgerond. 

Nieuw Adres: Vredenburg 40 

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

 

Infocentrum

De bouw van het Muziekpaleis is begonnen! 
Op de plek van het oude Muziekcentrum aan het 
Vredenburg komt een nieuw Muziekpaleis; met 
vijf zalen voor pop, jazz, klassiek, cross-over en 
kamermuziek. In 2013 kunt u het eerste concert in 
het nieuwe pand bezoeken. 

Kom op donderdag 18 februari 17.30 uur naar het 
Vredenburgplein; met spektakel en, natuurlijk, 
muziek markeert wethouder Harm Janssen de start 
van de bouw van het nieuwe Muziekpaleis. Vindt 
u het te koud de 18e? Er is glühwein en warme 
chocolademelk.

Check www.cu2030.nl voor de laatste info over het 
programma en alles wat u verder wilt weten over 
het Stationsgebied. De bouw van het Muziekpaleis 
kun je ook via live webcams in de gaten houden.

Toekomstimpressie perronkappen met zonnecellen.

Schatkamer Vredenburg 
19 februari t/m 17 april
Bijna vijfhonderd jaar geleden werd binnen de muren 
van Utrecht een groot kasteel gebouwd. Veel Utrechters 
waren helemaal niet blij met dit immense gebouw dat 
de naam Vredenburg kreeg. Hoezo de vrede bewaren? 
Was er oorlog dan? Slopen moesten ze het! Wie wil 
weten waarom en door wie Vredenburg werd gebouwd 
en wat er stond voordat het kasteel gebouwd werd, 
kan vanaf 19 februari terecht bij de archeologie-
tentoonstelling ‘De schatkamer van het Vredenburg’. 
Daar wordt ook verteld hoe het afliep met het kasteel 
dat onverwoestbaar leek…

Naast archeologie is er de foto-expositie ‘Verdwijnend 
Utrecht’. Vijf Utrechtse fotografen legden plekken 
in Utrecht vast die met de hertontwikkeling van het 
Stationsgebied verdwijnen. Komt het zien in het 
Infocentrum van 19 februari t/m 17 april.


