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Infocentrum

Metamorfose Noordertunnel 

De noordelijke perrontunnel van Utrecht Centraal ondergaat het komende half jaar een 
metamorfose. De Noordertunnel loopt vanaf de Van Sijpesteijnkade onder de sporen door 
naar het Smakkelaarsveld. De tunnel krijgt nieuwe plafonds, wanden en vloeren en ook de 
verlichting wordt verbeterd. 

Tussen 13 juli en 23 augustus is de voetgangerstunnel in zijn geheel afgesloten. De bewaakte fietsenstalling aan 
de Van Sijpesteijnkade is in deze periode open, maar heeft de helft van de normale capaciteit. Er zijn bewaakte 
fietsenstallingen in de buurt waar u in deze periode ook uw fiets kunt stallen (Stationsplein en Jaarbeurs). Op 23 
augustus gaat de tunnel weer open, er vinden tot eind 2009 nog wel werkzaamheden plaats. Als u gebruikt maakt 
van deze tunnel om bij uw trein, tram, fiets of bus te komen, kunt u in de periode dat hij dicht is het beste gebruik 
maken van de looproute via de stationshal. De stationshal is vanaf de binnenstad bereikbaar via Hoog Catharijne 
en het taxiplatform, vanaf de westkant via het Jaarbeursplein. Het nieuwe interieur van de tunnel is ontworpen 
door Benthem Crouwel Architekten en past bij het ontwerp van de nieuwe OV-terminal. 

 

Colofon

24 juni 2009

Toekomstige Catharijnesingel

Dak Muziekcentrum Vredenburg

Noordertunnel voor metamorfose Noordertunnel na metamorfose

Eerste paal in zicht
De rechtbank in Utrecht heeft op 11 juni de 
bezwaren die zijn ingediend tegen de vergunning 
voor de bouw van Winkel- en appartementen-
gebouw De Vredenburg ongegrond verklaard. 
Wethouder Janssen, Stationsgebied, is verheugd: 
“De rechter geeft feitelijk aan dat Utrecht de 
bouwvergunning op de juiste gronden heeft ver-
leend. Het belangrijkste van deze uitspraak is dat 
we eindelijk kunnen starten met bouwen in ons 
Stationsgebied.”

30 juni: infoavond voorbereiding aanleg 
Catharijnesingel 
Voordat er weer water door de singel stroomt 
moet er veel werk worden verzet. Noodzakelijke 
werkzaamheden waar heel veel bij komt kijken. 
Wilt u meer weten of heeft u tips? Kom dan 30 
juni naar deze extra Schouw in het Infocentrum 
Stationsgebied.  
Voorafgaand aan de special over de Catharijne-
singel kunt u deelnemen aan een rondwandeling 
langs de werkzaamheden op straat.  
Aanvang: 19.15 uur (zaal open: 19.00 uur) 
 

1 juli: infoavond Stadskantoor 
Vanaf 2012 haalt u uw paspoort op het Jaar-
beursplein in het nieuwe Stadskantoor. Op 1 
juli geeft de NS uitleg over het bouwproces en 
de artikel 19-procedure die 17 juni is gestart. 
Architectenbureau Kraaijvanger.Urbis presen-
teert het ontwerp. U kunt op deze avond met 
uw vragen bij diverse deskundigen terecht.
Aanvang: 19.15 uur (zaal open: 19.00 uur)

7 juli: infoavond Entreegebouw Nieuw 
Hoog Catharijne 
Architectenbureau Altoon & Porter geeft een 
toelichting op het ontwerp van het nieuwe 
Entreegebouw van Hoog Catharijne aan het 
Vredenburgplein. ING Real Estate geeft info over 
de woningen in het Entreegebouw. U krijgt hier 
meer info over de artikel 19-procedure en kunt 
de plannen inzien, de maquette bekijken en 
uiteraard uw vragen stellen. 
Aanvang: 19.30 (zaal open: 19.00 uur)

Locatie infoavonden: Infocentrum Stationsgebied
Iedereen is welkom! 
 
Meer info: www.cu2030.nl/agenda

Agenda

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, Jaarbeurs en Holland Casino. Aan deze uitgave kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

CEPEZED architect Rabobrug
Architectenbureau CEPEZED heeft de aanbesteding van 
het ontwerp van de nieuwe ‘Rabobrug’ gewonnen. De 
275 meter lange fiets- en voetgangersbrug komt over het 
spoor en verbindt de Croeselaan met het Moreelsepark. 

Visie op Rabobrug, van CEPEZED


