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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
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Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Infocentrum

Voortgang sloop kantoorpand Cranenborch
De sloop van kantoorpand Cranenborch wordt steeds meer zichtbaar. In juli en augustus start de 

daadwerkelijke sloop van de constructie van het pand. Dit duurt ongeveer acht weken. 

twitter.com/cu2030

Om de sloopkraan ruimte te geven en tegelijkertijd het verkeer niet te hinderen, komt er een tijdelijke overkluizing, 
een soort brug, aan de voorkant van Cranenborch. Het verkeer kan onder de overkluizing doorrijden. De sloopkraan 
komt op de overkluizing te staan. Deze constructie zorgt dat er geen puin op de grond terechtkomt. Tijdens de 
werkzaamheden kunnen de naastgelegen panden Leeuwensteijn en Sijpesteijn veilig worden gebruikt. Vanaf eind 
augustus is de overkluizing weg en wordt gewerkt op het terrein van Cranenborch. De werkzaamheden zijn naar 
verwachting eind oktober klaar.

Bereikbaarheid
Begin juli wordt de overkluizing geplaatst. In de periode van 15 t/m 19 juli wordt al het verkeer, onder begeleiding 
van verkeersregelaars, langs het werkterrein geleid. In de periode van 19 t/m 25 augustus wordt de overkluizing weer 
weggehaald. Ook in deze periode zal het verkeer langs het werkterrein worden geleid. 

Gevelafwerking
Doordat kantoorpand Cranenborch tussen de panden Sijpesteijn en Leeuwensteijn uit gesloopt wordt, hebben 
deze gebouwen zogenaamde ‘sloopwonden’. Om die te dichten, zal de aannemer zorgen voor een tijdelijke wind- 
en waterdichte afwerking. Een bouwkundig aannemer zal vervolgens de permanente gevelafwerking verzorgen. 
Deze werkzaamheden starten naar verwachting medio november dit jaar en zijn, ook naar verwachting, voorjaar 
2014 gereed. De omgevingsvergunning voor deze permanente gevelafwerking is inmiddels ingediend. U kunt deze 
vergunning inzien bij de gemeentelijke balie Bouwen, Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61. 

Sloop vanwege aanleg HOV-baan
Cranenborch wordt gesloopt omdat daar in de toekomst het tracé van de bus en trambaan (HOV) doorheen zal lopen. 
De huidige eindhalte van de tram op het Jaarbeursplein wordt dan een tussenhalte en de eindhalte komt weer aan de 
oostkant van het station.



Impressie van de gevelafwerking van kantoorpand Sijpesteijn. De afwerking van de gevel van dit pand is 

duurzaam; er worden zonnepanelen bevestigd.


