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Nieuwe eindhalte tram Utrecht Centraal
Vanaf begin december tramhalte Moreelse Park opgeheven

Halte Utrecht Centraal wordt de nieuwe eindhalte van de sneltram. Eindhalte Moreelse Park van de 

sneltram naar Nieuwegein en IJsselstein wordt 1 december opgeheven. Op de plek van tramhalte 

Moreelse Park komt een tijdelijke standplaats voor taxi’s.

Omdat in 2010 de bouw van de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal start, wordt het huidige taxiplateau bij 
Hoog Catharijne ingericht als werkterrein. Vanwege de bouw in het Stationsgebied en de beperkte beschikbare 
ruimte, is deze plek het meest geschikt. Vanaf het Moreelse Park kunnen taxi’s de komende jaren ongehinderd 
door de bouwwerkzaamheden hun werk doen. De taxi’s verhuizen begin 2010. 

Een deel van de tramhalte Moreelse Park wordt afgebroken en ingericht als taxistandplaats. Ook komt er ruimte 
voor kiss & ride. Het resterende deel van de halte wordt versmald en geschikt gemaakt als keerperron. 
Voor reizigers is de halte vanaf 1 december niet meer toegankelijk; tramhalte Utrecht Centraal is vanaf die 
datum de nieuwe eindhalte.

Opknapbeurt voor tramhalte Utrecht Centraal 
Vanaf november wordt tramhalte Utrecht Centraal geschikt gemaakt als nieuwe eindhalte. De halte krijgt een 
flinke opknapbeurt. Een deel van de overkapping wordt verwijderd, de (rol)trappen worden geverfd en voorzien 
van nieuwe verlichting en de trap naar de Noordertunnel krijgt een glazen plafond. Verder wordt de halte 
voorbereid op de komst van de OV-chipkaart en dynamische reisinformatie. De werkzaamheden gebeuren 
grotendeels ’s nachts en in de weekenden. Gedurende de werkzaamheden blijft de tram gewoon volgens de 
dienstregeling rijden. Omwonenden en reizigers kunnen enige overlast ondervinden van de werkzaamheden 
aan de halte. Ook kan het verkeer hinder ondervinden van het laden en lossen van materiaal bij de tramhalte.

De droom van Pim, Sebastiaan, Douwe en 
Xiao Yi wordt werkelijkheid. De vier jongens uit 
groep 7 van basisschool De Twijn bedachten 
een kartevenement voor kinderen; ‘Je zit samen 
met je vriendje in een kart. De één stuurt en 
de ander leest kaart’. Hun droomevenement 
komt er echt dankzij de €25.000 uit het CU 
Kidsfonds. Burgemeester Wolfsen maakte de 
winnaar bekend tijdens het tweede feestelijke CU 
Kidsgala op 30 oktober, in het Beatrixtheater. 

CU Kidsfonds maakt dromen werkelijkheid
Het CU Kidsfonds Utrecht is een fonds van de vijf 
partners in het Utrechtse Stationsgebied: Cório, 
gemeente Utrecht, Jaarbeurs, NS en Prorail. 
Het fonds realiseert dromen van Utrechtse 
kinderen van 9 tot 12 jaar. Dit jaar vroeg 
het fonds aan de groepen 6, 7 en 8 van de 
basisscholen in en rond het Stationsgebied om 
hun droomevenement te tekenen, te knutselen 
of te beschrijven. Zo’n 300 kinderen van zes 
Utrechtse basisscholen stuurden hun dromen in. 

Meer informatie over het CU Kidsfonds en foto’s 
van het CU Kidsgala zijn te vinden op
www.kidsfonds.nl.
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De winnaars van het CU Kidsfonds 2009

Bouwkrant OV-terminal 

CU  update

Half november verschijnt het eerste nummer van de Bouwkrant OV-terminal Utrecht Centraal. Hierin leest u alles 
over de ontwikkelingen rondom de bouw van het nieuwe station. De krant is o.a. te verkrijgen bij het Infocentrum 
Stationsgebied. Op www.cu2030.nl kunt u ook een digitale versie downloaden. 
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Karten in Stationsgebied!

Gefeliciteerd 
Pim, Sebastiaan 
Douwe en Xiao Yi!

Tramhalte Moreelse Park


