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Werk in uitvoering 2011 
We zijn flink aan de slag in het stationsgebied. Afgelopen jaar zijn we begonnen aan de bouw op en 

rondom het Vredenburg, aan de sloop van de Catharijnebak en de voorbereidende werkzaamheden  

aan Utrecht Centraal. In 2011 gaan we op meer plekken aan de slag. Hieronder een overzicht van de  

werkzaamheden begin 2011.
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De Vredenburg gebouwd met elektrische kraan
Woon-winkelgebouw De Vredenburg ligt op schema. De 
werkzaamheden aan de kelder naderen hun eind en begin 
2011 komt het gebouw boven de schutting uit. Bij de bouw  
van De Vredenburg is gekozen voor een geluidsarme 
elektrische bouwkraan, dat scheelt in geluidsoverlast. 

Zonnecellen op perronkappen spoor 11/12
In december is gestart met het plaatsen van glasplaten  
met daarin geïntegreerde zonnecellen. Het perron is in 
april 2011 helemaal voorzien van deze duurzame  
overkapping. De zonnecellen gaan energie opwekken voor 
de verlichting, de roltrappen en de liften in de nieuwe  
OV-terminal. 

Ondergronds werk Jaarbeursplein
Rondom het Beatrixgebouw en op het 
Jaarbeursplein worden de warmteleidingen 
vervangen. Vanaf februari 2011 wordt er eerst 
gewerkt onder en rondom de roltrap, bij de 
stationsingang op het Jaarbeursplein. Daarna 
is de stadsverwarming langs de gevel van het 
Beatrixgebouw en de Croeselaan aan de beurt. 

Nieuwe plek taxi’s
Begin 2011 sluit het taxiplatform. De ruimte is nodig als 
tijdelijke opslagruimte voor de winkels in het station. 
Uiteindelijk verdwijnt het plateau. De taxi’s gaan naar  
het busstation Zuid (streekbusstation). Hier mogen 
straks alleen taxi’s met een keurmerk staan. Taxi’s zonder  
keurmerk gaan naar het Jaarbeursplein. De looproute van 
en naar de tramhalte blijft gewoon open. 

Start bouw nieuwe stationshal
In januari gaat de eerste paal van de nieuwe  
stationshal de grond in. Het eerste deel van de 
nieuwe hal wordt gebouwd op het bouwterrein 
tussen de huidige hal en het Beatrixgebouw. Dit 
deel van de hal wordt gebouwd zonder dat de  
reizigers hier last van hebben. Over ongeveer  
anderhalf jaar is dit deel van de nieuwe  
stationshal klaar.

Muziekpaleis gaat de lucht in
Het beton voor de vloer van de expeditiekel-
der is gestort. In 2011 wordt de bouw van het 
Muziekpaleis boven de schutting zichtbaar. De 
aannemer gaat dan aan de slag met de twee 
kolommen van het gebouw. Aan deze hoge 
palen worden daarna de nieuwe muziekzalen 
gebouwd. De huidige grote zaal wordt 
gerenoveerd, zodat het Muziekpaleis straks 
vijf muziekzalen heeft.

Catharijnesingel
De snelweg is er niet meer en er is een viaduct  
verdwenen. In 2011 gaat de aannemer verder 
met het slopen van de Catharijnebak. Rond de 
zomer maakt het Vredenburgviaduct plaats voor 
vijf bruggen over het water van de toekomstige 
Catharijnesingel. 

Adres                    Vredenburg 40    

Telefoon               030 - 286 96 50 

E-mail                   stationsgebied@utrecht.nl 

Open                    maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur, 

                             zaterdag van 13.00 - 17.00 uur 

Op de volgende data zijn de openingstijden gewijzigd: 

24 december van 13.00 - 15:30 geopend

31 december gesloten

Infocentrum

18 januari 2011 Schouw Stationsgebied 

Zo’n 6 x per jaar is er een infoavond over de uitvoering 

op straat. Op 18 januari is Iedereen van harte welkom 

in het Infocentrum. Start: 19.00 uur

Agenda

Stadskantoor: 1e paal in 2011
De voorbereidingen op de bouwplaats van het 
Stadskantoor Utrecht zijn klaar. De damwanden 
zijn geslagen en het archeologisch onderzoek 
is afgerond. Binnenkort wordt er een aanne-
mer gekozen. We starten met bouwen in het 
komende voorjaar.

17 januari 2011 Infoavond Tram Stationsgebied 

U bent welkom in het Infocentrum Stationsgebied 

vanaf 19.00 uur. Meer info: www.utrecht.nl/

hovomdezuid

Fijne feestdagen en 
een mooi 2011!


