
Jaarbeurspleingebouw
Stationsgebied Utrecht 
Kantoorontwikkeling



In het Stationsgebied van Utrecht wordt hard 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 uitgelezen mix tussen werken, wonen en recreëren. 
Het nieuwe stationsgebied en de historische binnenstad zullen weer één  
levendig geheel gaan vormen. Eén van de gebouwen die als onderdeel van dit 
project op het programma staat is het Jaarbeurspleingebouw. De bouw van deze 
kantoorontwikkeling kan gestart worden vanaf 2014.
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Locatie en bereikbaarheid Jaarbeurspleingebouw

Het Jaarbeurspleingebouw wordt gerealiseerd aan de westkant van het Stationsgebied aan het Jaarbeurs-
plein en de Croeselaan. Dit deel van het Stationsgebied krijgt in de komende jaren een compleet ander 
aanzicht, met diverse kantoorgebouwen tot 90 meter hoog en een levendige mix van wonen, werken, 
winkelen en uitgaan. 

Het nabij gelegen Stationsplein West geeft directe toegang tot het grootste treinstation van Neder -  • 
 land en tot een grote fietsenstalling met plek voor 4200 fietsen.

Aan de achterzijde komt een tramhalte.• 
Onder het Jaarbeursplein komt een ondergrondse parkeergarage.• 
Alles in de buurt: winkels, horeca, theater, bioscoop, woningen, station, hotel, parkeergarage, oude   • 

 stadscentrum, etc.
Een zeer goede zichtlocatie en een uitstekende bereikbaarheid.• 
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Gebouwkenmerken     
   

Het Jaarbeurspleingebouw mag tot 90 meter hoog worden.• 
In de parkeergarage onder het Jaarbeursplein zijn parkeerplaatsen voor de gebruikers van het  • 
gebouw gereserveerd. 
Creatief omgaan met de plot is mogelijk. • Het gebouw kan als geheel of gefaseerd gebouwd worden 
(in één, twee of eventueel drie volumes).
Alle voorwaarden zijn aanwezig voor Het Nieuwe Werken en duurzaam ondernemen. • 
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Indicatief vastgoedprogramma  

De totale ontwikkeling omvat circa 
50.500 m² b.v.o. waarvan: 

kantoren (± 47.200 m2 b.v.o.)• 
retail (±1.900 m2 v.v.o)• 
horeca (± 1.400 m2 b.v.o)• 
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Contact
Voor vragen over deze uitgave kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht, Carien Weenink:
030 - 286 9617
c.weenink@utrecht.nl

Disclaimer
Dit boekje is een uitgave van de gemeente Utrecht. 
De inhoud van dit boekje is indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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