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Start bouw 
Stationsplein West
Na een jaar slopen en breken van sporthal en 
Catharijnehof, start eind september de bouw 
van Stationsplein West; de nieuwe westelijke 
entree van Utrecht Centraal en het Stadskantoor. 
Deze nieuwe ingang bestaat uit een grote trap 
met hieronder plaats voor 4.200 fietsen. De 
fietsenstalling is in 2013 klaar, het hele plein in 
2015.

Vanaf september bouwen
Eind september richten we de bouwplaats 
in. Hierna start de eerste fase van de bouw, 
die duurt tot medio 2012. Er wordt gewerkt 
op de plek van de gesloopte sporthal, tussen 
de huidige in-/uitgang van het station en het 
Beatrixgebouw. Tijdens deze fase wordt het 
eerste deel van de trap, een nieuwe roltrap en 
lift gebouwd. Reizigers maken gewoon nog 
gebruik van de bestaande in-/uitgang naar het 
station. 

Reizigers kunnen altijd het station bereiken, 
via trap, lift of roltrap. Tijdens de hele 
bouwperiode wordt de looproute van de
in/uitgang Jaarbeurskant naar het de stationshal 
wel meerdere keren gewijzigd.
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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.

 

Infocentrum

Kom bij ons langs op 20 september!
Wat doen we buiten allemaal? Wat merkt u hiervan? Wat gebeurt er de komende maanden 
op en rond het station? Op deze en andere vragen krijgt u op 20 september antwoord in het 
Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40. 
Zes keer per jaar is er een infoavond over de uitvoering op straat. Iedereen is van harte welkom en op alle vragen 
wordt antwoord gegeven. Kom langs en praat mee! 

Programma 
18.30 uur Deur open
19.00 uur Stand van zaken Muziekpaleis
20.00 uur Presentatie stand van zaken uitvoering op straat: Stationsplein west, Stationshal, Stadskantoor
21.00 uur Napraten met drankje

twitter.com/cu2030

Stadskantoor de hoogte in
Op 18 april is de bouw van het Stadskantoor Utrecht begonnen. Nadat er 
veel werk is verzet onder de grond is nu het moment aangekomen dat het 
gebouw de lucht ingaat. De bouwkraan van 105 meter is klaar om aan de 
slag te gaan.

Voortgang bouw Stadskantoor
Tot nu toe zijn zo’n 360 funderingspalen de grond in gegaan. Verder is 
begonnen met het eerste betonwerk; de fundering en de eerste vloer van de 
parkeergarage. De werktijden zijn op maandag t/m zaterdag verruimd van 
06.00 uur t/m 22.00 uur. Ook zullen een aantal werkzaamheden ‘s nachts 
plaatsvinden. 

Planning werkzaamheden: 12 september t/m 4 november
Op 12 september begint de bouw van drie betonnen kernen. Deze kernen 
geven het Stadskantoor stevigheid en worden gebouwd door middel van een 
glijbekisting. Dit is een continu bouwproces dat om technische redenen niet 
onderbroken mag worden. Dit betekent dat er in de periode van 
12 september t/m 4 november 7 dagen in de week, 24 uur per dag wordt 
gewerkt. De (geluids)overlast van dit werk is zeer beperkt. De verlichting 
wordt ‘s nachts zo afgesteld dat deze alleen op de werkvloer schijnt, en de 
omgeving hiervan geen hinder heeft.

Minder ruimte op Utrecht Centraal
In de hal van het station is de verbouwing nu echt merkbaar. Het deel van de hal bij de voormalige bloemenwinkel 
van Vogelpoel, de Katreinetoren en spoor 5/7 worden als eerste onder handen genomen. Doorgangen zijn 
krapper geworden en looproutes aangepast. Over anderhalf jaar is dit deel van de hal totaal vernieuwd en schuiven 
we door naar het volgende deel. Begin september wordt een extra trap en lift bij busstation Zuid in gebruik 
genomen. Hiermee worden de bestaande (rol)trappen enigszins ontlast. De oude lift wordt gesloten.

Stationsplein West, met op achtergrond Stadskantoor


