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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Start werkzaamheden herontwikkeling Knoopkazerne
Het her ontwikkelen van de (omgeving van de) Knoopkazerne gaat dit voorjaar beginnen. De eerste werkzaamheden bestaan uit het dempen van een gedeelte van het water rondom het gebouw en de kap van een aantal
bomen.
Verplanten bomen
Zaterdag 22 maart worden zeventien bomen, die langs de weg tussen de Knoopkazerne en de Rabobank staan, verwijderd. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat drie bomen daarvan verplantbaar zijn. Deze bomen worden verplaatst
naar de Adema van Scheltemabaan aan de overkant van het spoor, achter de Inktpot.
Dempen Kruisvaart
Rond de zomer start de aannemer met het dempen van de Kruisvaart ter hoogte van de Knoopkazerne. Eerst wordt het
slib uit de Kruisvaart gebaggerd en wordt een deel van de betonnen bak rond de watergang gesloopt. Vervolgens wordt
de Kruisvaart ten zuiden en ten oosten van de Knoopkazerne gedempt met schoon zand. Deze ruimte rond de voormalige
kazerne zal komende jaren gebruikt worden als werkterrein, o.a. voor de herontwikkeling van de Knoopkazerne door de
Rijksgebouwendienst. Vervolgens wordt langs de knoopkazerne de fiets- en voetgangersverbinding tussen Croeselaan en
de ‘Rabobrug’ over het spoor aangelegd. We houden u op de hoogte van het moment dat dit werk in uitvoering gaat. Het
dempen van de Kruisvaart moet eind dit jaar afgerond zijn.
Nieuwbouw fietsenstalling en start werkzaamheden ‘Rabobrug’
In de tweede helft van 2015 start de nieuwbouw van een openbare fietsenstalling achter de Knoopkazerne ten behoeve
van het busstation West. In deze periode wordt ook een begin gemaakt met de bouw van de ‘Rabobrug’ over het spoor.
De nieuwe brug en fietsenstalling worden met een verhoogd aan te leggen looproute verbonden met de gebouwen in
de omgeving (Rabobank, Knoopkazerne, OV-Terminal). Deze verhoogde looproute vormt een verlenging van het ‘Forum’
dat momenteel wordt gerealiseerd rondom het nieuwe Stadskantoor. Op deze manier kunnen voetgangers zich rustig en
veilig door het gebied begeven, terwijl op begane grond de bussen en expeditieverkeer hun weg vinden.
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