
Stationsgebied Utrecht in 2012
Noord, Oost, Zuid, West: u kunt niet om het Stationsgebied heen. Ook in 

2012 niet. Overal zijn we aan het werk. Maar: nog even en u wilt niet meer 

om ons heen. De eerste projecten worden in 2012 al opgeleverd.

22 december 2011 informatie over het Utrechtse Stationsgebied

CU  update
Catharijnesingel 
In 2012 gaan we door het met het slopen 
van de Catharijnebak en beginnen we 
aan het Vredenburgviaduct, ter hoogte 
de MediaMarkt. In plaats van één brug, 
komen hier straks een aantal bruggen. 
Voetgangers en fietsers worden tijdens 
het werk omgeleid.

 

Stadskantoor Utrecht
De drie nieuwe hoge torens naast Utrecht Centraal, het Stadskantoor, krijgen in 
de eerste helft van 2012 steeds meer vorm. De planning is om voor de zomer de 
staalconstructie en vloeren tot de 15e etage af te hebben. Vanaf 9 januari is  
‘s avonds 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 bereik-
baar via de Noordertunnel. Afhankelijk van de werkzaamheden vindt de afsluiting 
incidenteel of per aaneengesloten periode plaats tot uiterlijk eind 2012. 

Muziekpaleis
Het Muziekpaleis krijgt in 2012 zijn definitieve vorm. De popzaal wordt afgemaakt 
en daar omheen worden de contouren van de andere muziekzalen zichtbaar. Rond 
de herfst is het hele gebouw wind- en waterdicht.

Kabels en leidingen Croeselaan
Op en onder het Westplein en de Croeselaan worden begin 2012 kabels,  
leidingen en het riool verlegd. Auto’s, fietsers en voetgangers krijgen  
tijdens de werkzaamheden minder ruimte en worden soms omgeleid. De 
Croeselaan blijft tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar.

De Vredenburg
De winkels van het woon-
winkelgebouw De Vredenburg 
openen in 2012 hun deuren. 

cu2030.nl
twitter.com/cu2030Adres                    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

                             Gesloten op 24 en 31 december 

Infocentrum
24 januari 2012 Schouw Stationsgebied 

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

op straat. Op 24 januari is Iedereen van harte welkom 

in het Infocentrum. Start: 19.00 uur

Agenda

Utrecht Centraal 
De derde perronkap met  
zonnecellen is in 2012 klaar. 
Het nieuwe spoor 1 gaat eind 
2012 in gebruik. Spoor 1 en 2 
hebben in 2013 ook bredere  
perrons. Heel 2012 wordt er  
gewerkt aan de nieuwe 
stationshal.

Parkeergarage 
Jaarbeursplein

Stadskantoor

Stationsplein west + 
Sporthal Catharijne

Kabels en leidingen Croeselaan

Utrecht Centraal

Catharijnesingel
Muziekpaleis

De Vredenburg

Utrecht Centraal

Parkeergarage Jaarbeursplein
De Jaarbeurspleingarage wordt begin 2012 gesloopt. De garage wordt 
stukje voor stukje afgebroken; niet met de sloopkogel. Parkeren kan 
hier dan 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 is de garage 
helemaal gesloopt en komen de fietsenrekken die nu nog rondom de 
garage staan weer terug. Op de plek van de parkeergarage komt later in 
2012 de tijdelijke eindhalte van de tram.

Stationsplein west en sporthal Catharijne
Het eerste deel van Stationsplein west is in 2012 klaar. Een nieuwe lift en trap 
worden halverwege 2012 in gebruik genomen. Het laatste deel van de  
sporthal wordt daarna gesloopt.

Fijne feestdagen  

en een mooi 2012!

Het Muziekpaleis gloeit in december (Deek fotografie)

Alfred zorgt voor de zonnecellen boven de perrons

Marsha regelt uw Stadskantoor

Abdel bouwt uw nieuwe Utrecht Centraal


