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Naar verwachting groeit het aantal rei-
zigers in Utrecht centraal tussen 2016 
en 2036 naar ongeveer honderd miljoen 
per jaar. Omdat het vorige gebouw 
deze aantallen niet kon verwerken, 
heeft Utrecht een nieuw integraal 
stationscomplex gekregen, dat de af-
handeling regelt voor zowel de trein en 
tram, als de lokale en regionale bussen.

ir. P. van Rooij 

Pieter van Rooij is senior architect bij Benthem Crouwel 

Architects in Amsterdam.

Hoog Catharijne wordt gerenoveerd waarbij 
de bestaande winkelpassage wordt vervan-
gen door twee evenwijdige oost-westroutes, 

de centrumboulevard. De aaneengesloten 
interieurs van Hoog Catharijne en het stati-
on worden ontkoppeld. Er is aan de oostzij-
de een groot plein gekomen met onder-
grondse fietsenstalling. Vanuit Hoog 
Catharijne komt het publiek onderweg naar 
het station via een verhoogd voorplein in de 
open lucht. De stationshal manifesteert zich 
aan de andere kant van het plein als een vrij-
staand gebouw. Het station is dus zichtbaar 
als een duidelijk gebouw met een begin en 
een eind.

Kleur en ambiance
Ook de Jaarbeurszijde heeft een verhoogd 
voorplein, met daaronder eveneens een fiet-
senstalling, waar naast de stationsentree ook 

de entree naar het nieuwe stadskantoor te 
vinden is. Het golvende dak en de hoge glas-
gevels met uitzicht op de omgeving geven 
het interieur een bepaalde allure zonder 
overdreven aandacht te vragen. Het publiek 
en alle typische toevoegingen die een station 
levendig maken, geven kleur en ambiance.

Zonering stationstraverse
In de uitgestrekte hal kunnen reizigers hun 
weg vinden door een duidelijke zonering, 
waarbij elke zone wordt gemarkeerd door 
liften en roltrappen. In de kern (middenzo-
ne) komen alle roltrappen uit. Dit is de over- 
en instapzone waar in één oogopslag de 
nummering van alle perrons kan worden 
overzien met verwijzingen naar trein, bus en 

UTRECHT CENTRAAL (2): ARCHITECTUUR

Ordening met geleding
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tram. In de centrale as van deze zone staan 
de liften uitgelijnd met transparante con-
structies van staal en glas. Geroutineerde 
reizigers nemen vaak in eigen tempo de trap 
met snelle routes die de roltrappen ontzien. 
Op traverseniveau sluiten de trappen aan op 
twee zones parallel aan de kernzone, achter 
de roltrappen langs. De grote stromen uit-
stappers hinderen zo de in- en overstappers 
minimaal.

commerciële functie
De commerciële functies liggen in de gevelzo-
nes zodat die het reizigersverkeer zo min 
mogelijk in de weg te zitten. Aan de noordzij-
de is de tussenruimte tussen de trappen benut 
voor twee lange commerciële zones. Aan de 

zuidzijde zijn dat kleinere kiosken waardoor 
er vanuit de hal uitzicht op de omgeving is. 
Strakke vormgeving zorgt voor een ordelijk 
totaalbeeld waarin reclame-uitingen goed 
kunnen worden beheerst. Het totaal aan com-
mercieel oppervlak is op 7800 m2 gebracht; 
waarvan 1800 m2 voor horeca met terrassen.

Interieur boven exterieur
Te midden van kantoorgebouwen is het sta-
tion, ondanks een hoogte van ruim 17 m, 
een laagbouw. Het uitzicht vanaf de ver-
hoogde voorpleinen versterkt dat beeld. Het 
stalen dak, zichtbaar vanuit de omliggende 
kantoren, is ontworpen als vijfde gevel. Van-
uit in patronen gespreide dakopeningen 
straalt ’s avonds licht uit. Het dak is in de 

langs- en dwarsrichting gekromd. Deze 
golfbeweging is primair ontstaan uit de wens 
om het interieur, meer dan 200 m lang, een 
geleding te geven die de beide busstations 
aan de koppen markeert en positioneert ten 
opzichte van het treinstation in het midden. 
Een ‘lens’ boven het middendeel zorgt voor 
extra lichtinval. De constructie van de hal 
maakt gebruik van de bestaande funderings-
balken en een uitbreiding daarvan in dezelf-
de maatvoering. Onder een golvend dak 
kunnen probleemloos scheefstaande kolom-
men worden toegevoegd, waardoor met een 
minimum aan constructie de stabiliteit 
wordt geborgd. •

langsdoorsnede

dwarsdoorsnede over ‘lens’

dwarsdoorsnede bij entree oostzijde

De geleding is vooral bedoeld om de ‘koppen’ met busstations en de sporen in het middengebied te markeren.

Noordwestelijke hoek van de OV-Terminal en het Stadskantoor Utrecht. De interwijkverbinding heeft gelijke geleding.


