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1. Algemeen 
 
1.1 Inleiding 
Deze voortgangsrapportage Stationsgebied is het vervolg op de bestuursrapportage van september 
20081 en behandelt de periode oktober 2008 tot april 2009. 
Aangezien de gemeenteraad heeft besloten, de jaarlijkse bestuursrapportage te vervroegen (juni), heeft 
dit tot gevolg voor de verschijningsdatum van de voortgangsrapportage (die normaal in maart 
verscheen). Omdat de verschijning van de 2 rapportages in tijd dicht op elkaar liggen, is deze 
voortgangsrapportage beknopt gehouden.  
De nieuwe vaste rapportagemomenten aan de raadscommissie/ raad over het Stationsgebied zijn de 
volgende: 
- bestuursrapportage Stationsgebied (onderdeel Voorjaarsnota): juni 
- jaarlijkse begroting: oktober/ november 
- voortgangsrapportage: december 
- verantwoording: voorjaar.  
Daarnaast ontvangt u informatie over genomen besluiten via de besluitenlijst en bij bijzondere 
onderwerpen per brief. 
 
De nadruk in deze voortgangsrapportage  ligt op voortgang en uitvoering. 
 
1.2 Algemene stand van zaken 
 
De herontwikkeling van het Stationsgebied komt – ondanks vertragingen van verschillende aard – goed 
op gang. 
Op verschillende plekken (Vredenburg, Smakkelaarsveld, station), zijn er werken in uitvoering. Dit jaar 
komen daar werkzaamheden aan de OV-terminal, sloop en tijdelijke inrichting Catharijnebak en 
diverse werkzaamheden op en rond het Smakkelaarsveld bij. 
Komende jaren verandert het gebied in een grote bouwput. Hoewel de gemeente er veel aan doet om 
dat proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal dat de nodige overlast met zich meebrengen. O.a.  
bewegwijzering, flyers, verkeersregelaars, krantenberichten en de website CU2030.nl, moeten zorgen 
voor bekendheid met de diverse maatregelen. Desondanks zal er overlast worden ervaren. Voor 
gebruikers die het eindperspectief voor ogen houden – een vernieuwd gebied dat samen met de oude 
stad, het centrum vormt – zal dit tijdelijk ongemak het minst moeilijk vallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld.

                                                 
1 Vastgesteld in de gemeenteraad van 6 november 2008 
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2. Stand van zaken OV-terminal 
 
Voorbereiding aanbesteding 
ProRail werkt aan de afronding van het bestek voor de aanbesteding van het eerste bouwcontract. Het 
eerste bestek is het meest omvangrijke deel en bestaat onder andere uit de uitbreiding van het 
stationsgebouw in westelijke richting en de aanleg van de interwijkverbinding. Het bestek is april 2009 
gereed. De selectiefase voor deze eerste aanbesteding is inmiddels gestart. Conform de huidige 
planning zal de gunning in het vierde kwartaal van 2009 plaatsvinden. 
 
Voor zowel de oostkant als de westkant van de OV-terminal zijn door ProRail gedetailleerde 
faseringsboeken gemaakt. Daarin wordt de volgtijdelijkheid van de verschillende ingrepen en 
bouwwerkzaamheden in beeld gebracht. Deze faseringsboeken zijn met de partners in het 
Stationsgebied besproken. 
 
Procedures en vergunningen 
De zienswijzen die zijn ingediend tegen het verzoek om vrijstelling voor de bouw van de OV-terminal 
in het kader van artikel-19 Wet Ruimtelijke Ordening zijn beantwoord. Inmiddels is de vereiste 
verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij de provincie. Na ontvangst daarvan zal de vrijstelling 
worden verleend. 
Binnenkort vraagt ProRail de bouwvergunning aan voor het eerste deelcontract.  
 
Afspraken over fietsstallingen 
NS Fiets, ProRail en gemeente werken aan afspraken over de exploitatie en het beheer van de 22.000 
OV-gerelateerde fietsenstallingen. Ook wordt de haalbaarheid van een eventuele ondergrondse 
uitbreiding van de Noorderstalling onderzocht voor extra fietsenstallingen op een centrale plek langs 
de hoofdas van het Stationsgebied. 
 
Overige onderwerpen 

- Dynamisch bus- en reizigersinformatiesysteem: ProRail en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
werken nauw samen aan de dynamische bus- en reizigersinformatie voor de OV-t. Dit systeem 
zal bestaan uit een regionaal en een landelijk deel. Deze delen kunnen naar gelang de 
behoefte geïntegreerd kunnen worden.  

- Stationsplein Oost: de constructie en de plaat van het Stationsplein Oost zijn gedefinieerd en 
vastgesteld en zullen als bijbestelling ingebracht worden in het project OV-t. Aan het ontwerp 
van het vastgoed op het plein wordt nog gewerkt. 

- Stationsplein West: het aangepaste VO van het Stationsplein West is gereed en zal in de 
komende periode het besluitvormingsproces doorlopen. 

- Rabobrug: De architectenselectie voor de Rabobrug is inmiddels afgerond. Voor de officiële 
bekendmaking  krijgt u een uitnodiging. Na de V.O. fase, wordt het project ter uitvoering 
overgedragen aan ProRail.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht op het Centraal Station vanuit het noordwesten.
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3. Openbare Ruimte & Infrastructuur 
 
3.1. Vertramming 
De halte Moreelse Park wordt in 2009 opgeheven; de halte Centraal Station wordt in de plaats daarvan 
tijdelijk als eindhalte ingericht. Ervan uitgaande dat de gemeenteraad besluit tot de aankoop van 
Cranenborgh (en daarmee het gewijzigde tramtracé mogelijk maakt), starten in 2010 veel 
werkzaamheden aan de trambaan aan zowel oost- als westzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actieplan luchtkwaliteit/ verkeersmodel 
Zoals bekend, hebben wij 14 maart 2009 besluiten genomen over het actieplan Luchtkwaliteit 2008. De 
voorgestelde maatregelen hebben directe gevolgen voor de verkeersstructuur en de ontwerpen van de 
infrastructuur en openbare ruimte van het Stationsgebied. Met name de invoering van het 
sectorenmodel en de daaraan verbonden knips hebben een directe relatie. Drie van de vijf knips liggen 
in het plangebied: 

- knip Weerdsingel 
- knip Catharijnesingel 
- knip Croeselaan 

en de overige twee knips hebben consequenties op de autobereikbaarheid van het Stationsgebied: 
- knip Ledig Erf 
- knip Albatrosstraat 

De verschillende uitvoeringsconsequenties van het actieplan op het Stationsgebied worden thans 
onderzocht. Daarbij gaat het vooral om de logistieke consequenties gedurende de 
bouwwerkzaamheden en het inpassen van de knips in de ontwerpen van de deelplannen. 
Na besluitvorming in de gemeenteraad over het actieplan Luchtkwaliteit 2008, zal dit onderzoek leiden 
tot een definitieve verkeersstructuur voor het Stationsgebied. 
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3.2. Fietsparkeren 
Om de ontwikkelingen rond aantallen te stallen fietsen en de tekorten in reguliere fietsplaatsen in kaart 
te brengen, voert de afdeling Parkeren regelmatig tellingen uit. De laatste telling is in oktober 
gehouden, op drie maatgevende tijdstippen. Hieruit blijkt onder andere dat: 
- de verwachte trend in groei van het aantal fietsen wordt bevestigd; 
- het tekort aan gratis fietsplaatsen wordt ingelopen (nu 3.400 voor het gehele Stationsgebied). 

Om het tekort aan fietsplaatsen verder te verkleinen zijn en worden verschillende maatregelen 
genomen: 

• Tot aan de telling in oktober zijn in 2008 1.137 fietsklemmen extra bijgeplaatst, op eenvoudig 
uit te voeren locaties in het Stationsgebied, onder andere op het Jaarbeursplein en langs de 
Daalsesingel / Catharijnesingel.  

• In oktober/ november 2008 zijn nog eens 335 fietsklemmen bijgeplaatst (Smakkelaarsveld en 
Jaarbeursplein) 

• de fietsenstalling op het Smakkelaarsveld voor 2500 fietsen. 
• tenslotte zijn nog minimaal 250 fietsplaatsen in onderzoek, onder andere op het Westplein. 

Een verkeersbesluit hierover is in behandeling.  
Deze plekken gaan af van het tekort; daarbij moet wel worden opgemerkt dat langs de Daalsesingel er 
in 2009 plaatsen vervallen als gevolg van verkeersmaatregelen voor de sloop Catharijnebak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankondiging tijdelijke fietsenstalling op het Smakkelaarsveld.
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De feiten op een rij (situatie november 2008): 
 
Omschrijving Aantal fietsklemmen 
Gratis stallen  
Aantal gratis klemmen in het Stationsgebied (gebruik ca. 100%): 6.200 
Aantal los gestalde fietsen in het Stationsgebied (piek telling 
oktober 2008) 

3.400 

Totaal aantal fietsen in de openbare ruimte gestald 
(exclusief fietsen op en rond het Vredenburg) 

9.600 

  
Betaald stallen Aantal fietsklemmen 
U-stal: Singelborg 520 
U-stal: Catharijnestalling 1.100 
U-stal: Stationsplein 400 
  
Laag Catharijne (private stalling) 1.200 
NS- Sijpesteijnstalling 1.400 
NS- Noorderstalling 2.500 
NS- jaarbeursplein 1.000 
Subtotaal bestaande stallingen 8.120 
 
De betaalde stallingen worden niet volledig benut. De gratis fietsklemmen over het algemeen wel, 
alleen aan de randen van het gebied (voor de kamer van koophandel) staan nog onbenutte klemmen. 
Wij zullen komend jaar op verschillende wijzen de diverse fietsparkeermogelijkheden onder de 
aandacht van het publiek brengen (informatieborden, advertenties, fyers etc). 
Vanaf 2009 komt er een fietsparkeerbalans. Deze wordt een vast onderdeel van de 
voortgangsrapportage. 
    
3.3 Bomenvisie Stationsgebied 
De bomenvisie kwam aan de orde op de raadsinfoavond van 25 september 2008 en de raadscommissie 
Stad&Ruimte van 30 september 2008. Mede op basis daarvan, namen wij op 18 november 2008 een 
definitief besluit. 
Om de gegevens te monitoren, komt er een bomenbalans; deze wordt vast onderdeel van de 
voortgangsrapportage. 
 
3.4 Restanten kasteel Vredenburg in relatie tot de nieuwbouwplannen 
Hierover nam ons college op 9 december 2008 een aantal besluiten. Het onderwerp kwam ter sprake 
op de raadsinfoavond van 22 januari 2009. 
 
3.5 Tijdelijke maatregelen 
Zoals aangekondigd in de inleiding, komen er op diverse plaatsen werken in uitvoering.  
Bij de mediamarkt komen wegopbrekingen voor aanleg van kabels&leidingen. Daarnaast wordt het 
fietsparkeren aangepast. De tijdelijke fietsklemmen op de kop van het Smakkelaarsveld verdwijnen en 
de tijdelijke fietsenstalling voor 2500 fietsen op het Smakkelaarsveld wordt in twee fasen geopend (1e 
gedeelte is inmiddels open). De westzijde van de Catharijnebaan gaat open voor aanleg van 
kabels&leidingen. De doorgaande fietsroute blijft daar gehandhaafd. 
De invoering van deze maatregelen brengt de nodige overlast voor fietsers en voetgangers met zich 
mee. De ruimte is schaars en vooral in de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe situatie, geeft 
dat het nodige ongerief. 
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4. Vastgoed 
 
4.1 Stand van zaken diverse projecten 
 
Particulier vastgoed 
 
Corio 
a. Woon/winkelgebouw De Vredenburg 
Afhankelijk van de diverse juridische procedures, start de bouw in het tweede kwartaal 2009. 
b. Singelborch/ meldkamer tijdelijke winkels 
In december 2008 vond de tervisielegging op basis van artikel 19 lid 2 Wro voor de verbouwing van het 
gebouw Singelborch (Catharijnesingel 30a) en overbouwing van de Stationsstraat alsmede voor de 
meldkamer inclusief dienstencentrum en bijbehorende voorzieningen in Hoog Catharijne plaats. De 
uitvoering is gepland in 2009. 
c. Entreegebouw/ parkeergarage 
Het definitief ontwerp van het entreegebouw inclusief parkeergarage2 en de bouwvergunningsaanvraag 
zijn in procedure en o.a. ter behandeling aan de Welstandscommissie voorgelegd. 
d. Catharijneknoop 
Het definitief ontwerp Catharijneknoop vordert goed en zal naar verwachting in de 2e helft 2009 ter 
besluitvorming komen. 
e. Vastgoedontwikkeling Stationsplein Oost 
Besluitvorming over het voorlopig ontwerp vindt in het tweede kwartaal 2009 plaats. 
 
Jaarbeurs 
Als gevolg van veranderde fiscale wetgeving heeft Holland Casino de afgelopen maanden een 
heroriëntatie gedaan op de nieuwbouwplannen. Dit heeft ertoe geleid dat de projectovereenkomsten 
voor Holland Casino en de Megabioscoop, niet tot definitieve overeenstemming en ondertekening 
hebben geleid. 
De verwachting is dat de heroriëntatie in het tweede kwartaal van 2009 leidt tot een nieuw plan dat 
aanzienlijk soberder zal zijn.  
Door deze ontwikkeling moesten de plannen voor de Megabioscoop (Wolff Cinema Groep) worden 
aangepast. Parkeren zal nu worden opgelost binnen de bestaande parkeercapaciteit en/of door middel 
van een bovengrondse gebouwde parkeervoorziening. 
Bovenstaande heeft gevolgen gehad voor de trilaterale projectovereenkomsten (TPO). Wij verwachten 
dat bestuurlijke besluitvorming na de zomer van 2009 zal plaats vinden.  
 
NS Poort en Rijksgebouwendienst 
a. Stadskantoor  
Wij hebben op 31 maart 2009 diverse besluiten genomen (zie hoofdstuk gemeentelijk vastgoed).  
De bilaterale projectovereenkomst wordt op basis hiervan afgerond en ook hierover volgt spoedig 
besluitvorming. 
b. Knoopkazerne 
De intentieovereenkomst inzake de herontwikkeling van de Knoopkazerne en Mineurslaan Zuid, wordt 
in mei ondertekend. De door de gemeenteraad aanvaarde moties M1 (Knoopkazerne voorbeeldproject 
CO₂ reductie) en M2 (levendige openbare ruimte rond Knoopkazerne) is 1 op 1 overgenomen. 
Waarschijnlijk volgt er dit jaar een voorlopig ontwerp en komt de ontwikkelovereenkomst tot stand. 

                                                 
2 betreft hier nog een "oude" artikel 19 aanvraag 
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c. Aurora 
NS Poort heeft met Econcern een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling voor een 
kantoorgebouw aan de noordwestzijde van het station. Partijen maken goede voortgang en inmiddels 
ligt er een functioneel ontwerp. Zodra de ontwikkelingen concreter zijn, nemen wij hierover besluiten. 
  
Overige ontwikkelingen 
a. Van Sijpesteijnkwartier / Jaarbeursplein 
Uitgaande van het eind maart te nemen raadsbesluit, zullen met de eigenaar ING Real Estate 
Investment Management (ING REIM) twee overeenkomsten worden gesloten. 
De eerste betreft de garantie dat de gemeente tegen een marktconforme prijs het (middelste) 
gebouwdeel Cranenborch kan verwerven, benodigd voor het tramtracé. 
De tweede – hiermee samenhangende – basisafspraak is een optie voor ING REIM voor de 
herontwikkeling van het gebouwdeel Leeuwensteyn (dit is het meest zuidelijk gelegen gebouwdeel). 
Er wordt momenteel gesproken met een potentiële eindgebruiker voor de ontwikkeling van de eerste 
fase van het Van Sijpesteijnkwartier/Jaarbeursplein. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2009 
een intentieovereenkomst ambtelijk af te ronden en vervolgens voor besluitvorming in te dienen. 
b. Fietsgebouw 
Er vinden gesprekken met een belegger/ontwikkelaar plaats die namens een aantal geïnteresseerde 
eindgebruikers plannen ontwikkelt voor een kantoorachtige voorziening voor kleinschalige 
eindgebruikers in het segment MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het zijn kleine 
organisaties, zowel in de profit als non-profitsector, die actief zijn op het gebied van milieu en 
duurzaamheid en een sterke oriëntatie hebben op het openbaar vervoer. Het betreft een bijzonder 
segment (marktniche) dat tot dusverre niet gefaciliteerd wordt binnen de kaders van de 
programmatabel Stationsgebied. 
 
Gemeentelijk vastgoed 
 
Muziekpaleis 
In november 2008 is een bouwteamovereenkomst aangegaan tussen gemeente en Heijmans Bouw Best. 
De aanvraag voor bouwvergunning is 4 maart 2009 ingediend. Fa. Heijmans heeft inmiddels de 
definitieve aanneemsom ingediend. Wij zullen u hierover informeren. Het is de bedoeling de 
bouwkundige werkzaamheden Muziekpaleis in juli 2009 te gunnen. 
Op basis van de geactualiseerde luchtkwaliteitsrapportage, neemt de provincie de artikel 19.1 
vrijstellingsprocedure in behandeling. De monumentenvergunning is definitief verleend op 11 maart 
2009. 
Afhankelijk van juridische procedures, start de bouw in september 2009. De geplande bouwkundige 
oplevering is medio 2012. 
 
Stadskantoor 
Eind maart hebben wij ingestemd met 1. het definitief ontwerp voor het casco, 2. het voorlopig 
ontwerp van het inbouwpakket, 3. de ordeningsprincipes van het inpassingsplan en 4. de 
uitgangspunten van DIV, ICT en Facilitair. 
Start bouw is nog steeds gepland in het 1e kwartaal van 2010 en de oplevering in 2012. 
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Voorlopig Ontwerp Stadskantoor. 
 
Bibliotheek++ 
Wij informeerden u over het beroep aangetekend tegen de rechterlijke uitspraak van 9 januari 2009 om 
een nieuwe jury de visies van de architectenbureaus te laten beoordelen.  
Op ons verzoek, zal de rechter het beroep met spoed behandelen. Parallel hieraan zal de beoordeling 
van de nieuwe jury plaatsvinden. 
In het tweede kwartaal van 2009 nemen wij besluiten over de architectenkeuze, de mogelijke 
huisvesting van UCK in het gebouw (in samenhang met de financiën), het functioneel ontwerp 
Smakkelaarsveld en de grondexploitatie Smakkelaarsveld. Wij zullen u hierover informeren. 
 
 
5. Duurzaamheid 
 
5.1 Algemeen 
In de bestuursrapportage Stationsgebied 2008 is een onderzoek aangekondigd naar het toevoegen van 
duurzaamheid aan de doelstellingen van het Nieuwe Sleutel Project3. 
Wij zullen in het kader van de voorjaarsnota/ bestuursrapportage Stationsgebied 2009 hiertoe 
voorstellen doen.  
In deze voortgangsrapportage maken wij melding van de volgende lopende projecten.  

                                                 
3 De doelstellingen van het NSP project, op basis waarvan Masterplan, Structuurplan en contracten zijn tot stand 
gekomen, zijn: bereikbaarheid (voor alle vervoersmodaliteiten), versterking economie, en leefbaarheid (waaronder 
versterking wonen). 
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5.2 Biowasmachine/ Warmte-Koude Opslag   
Bij brief van 22 januari 2008 werd de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling geïnformeerd over het 
principe besluit om te komen tot toepassing van warmte koude opslag in combinatie met de 
biowasmachine. De wasmachine zorgt er voor dat er in het Stationsgebied onbelemmerd grondwater 
kan worden onttrokken ten behoeve van de bouwwerkzaamheden en de WKO-systemen. Daarnaast 
zorgt de biowasmachine voor beheersing en kwaliteitsverbetering van de complexe 
grondwaterverontreinigingen. Om het saneringsplan te kunnen opstellen is een uitgebreid meetnet 
geïnstalleerd (37 peilbuizen tot 50 meter diep) dat in augustus van dit jaar is opgeleverd.  
De Provincie heeft € 400.000,-  bijgedragen aan de voorbereiding (Stimuleringsfonds Duurzame 
Ontwikkeling). 
Momenteel wordt gemeentelijk grondwaterbeleid opgesteld zodat het raamsaneringsplan voor de 
biowasmachine beleidsmatig is verankerd. Het saneringsplan wordt in het voorjaar voor zienswijzen ter 
inzage gelegd en (afhankelijk van beroep en bezwaar) rond de zomer definitief vastgesteld. Vanaf dat 
moment kan er grondwater worden onttrokken wat aanzienlijke voordelen in tijd en geld voor de 
ontwikkeling van het Stationsgebied oplevert. Ten behoeve van de vergunningen voor de WKO-
systemen wordt momenteel door gemeente als penvoerder samen met de andere initiatiefnemers 
Corio, NS Poort en ProRail een MER-procedure doorlopen die naar verwachting in de zomer 2009 wordt 
afgerond. 
 
5.3. Groene daken     
Bij de bomenvisie Stationsgebied hebben wij een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden van 
groene daken en groene gevels. De provincie Utrecht (Klimaat op Orde) en de gemeente Utrecht 
hebben het Ingenieursbureau Utrecht gevraagd deze studie te verrichten. 
Het onderzoek is april gereed en zal dan worden gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeeld uit Frankrijk. 
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In het Stationsgebied van Utrecht wordt gewerkt aan de toekomst van onze 

stad. Verschillende partners werken samen in een megaproject van vele jaren. 

Jaren waarin het Stationsgebied ingrijpend zal veranderen. De ambities zijn 

groot. Het gebied biedt straks een betere mix tussen werken, wonen en 

recreëren. Het nieuwe Stationsgebied en de historische binnenstad vormen 

straks één levendig geheel. 
 

Website 
Op cu2030.nl vindt u alle actuele 
informatie over de plannen, inclusief foto’s, 
tekeningen en impressies van het 
toekomstige Stationsgebied. Hoe ziet het 
nieuwe station eruit? Hoe verloopt de 
transformatie van Muziekcentrum 
Vredenburg tot Muziekpaleis? Surf naar de 
site voor actuele info. 

Adres Infocentrum 

Adres  Gildenkwartier 193  

 (ingang naast Media Markt) 

Telefoon 030 - 286 96 50  

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl 

Open  maandag - vrijdag van 13.00 - 18.00 uur 
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.  

Infocentrum 
Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit? 
Welke sfeer en uitstraling krijgt de stad? 
Hoe zit het met de bereikbaarheid? Waar 
komen woningen, winkels en kantoren? 
Loop eens binnen bij het infocentrum 
(Gildenkwartier 193). Daar ziet u de 
toekomst van het Stationsgebied met 
eigen ogen. We organiseren ook 
ontvangsten voor groepen. 
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