
Noordgebouw
Stationsgebied Utrecht 
Marktconsultatie vastgoedontwikkeling 
voor een combinatie van commerciële functies



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 betere 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 Noordgebouw. De bouw van het 
Noordgebouw start volgens de planning in het eerste kwartaal van 2015.
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Locatie en bereikbaarheid Noordgebouw

Het Noordgebouw zal worden gerealiseerd aan de Nieuwe Stationsstraat.
 

Het Noordgebouw is de ultieme zichtlocatie aan het spoor en de Nieuwe Stationsstraat. Het gebouw • 
ligt naast de OV-terminal van het grootste station van Nederland. Tegenover het Noordgebouw ligt 
Hoog Catharijne. 
De doorgaande route door de Nieuwe Stationsstraat verdwijnt waardoor een verkeersluw gebied  • 
ontstaat. Onder de Nieuwe Stationsstraat en Stationsplein Oost komt een fietsenstalling met circa  
12.500 plekken. Deze is o.a. bereikbaar via de Noordertunnel die onder het Noordgebouw loopt.  
Voor fietsers komt er een doorgaande route door de Nieuwe Stationsstraat.
Het gebouw heeft een zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en is dé plek voor  • 
het Nieuwe Werken.
Parkeren op het plot is niet mogelijk. In de omgeving zijn mogelijkheden om dit op te lossen.• 

Indicatief vastgoedprogramma  

Betreft de ontwikkeling van circa 20.000 m² b.v.o. 
kantoren (± 6.500 - 9.000 m²)• 
retail (± 5.000 m²)• 
hotel (± 6.000 - 7.500 m²) • 

Creatief omgaan met plot is mogelijk: bouwen boven het HOV en het spoor mag, maar is niet 
noodzakelijk. 
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Gebouwkenmerken     
   

Het gebouw ligt aan een verhoogd Stationsplein Oost en de Nieuwe Stationsstraat.• 
Achter het gebouw liggen de HOV en het spoor. Hier bestaat de mogelijkheid tot overbouwing.• 
Onder het gebouw ligt de Noordertunnel welke toegang geeft tot de perrons en de fietsenstalling.• 
Aan de Noordertunnel grenst een atoomkelder. • 
Onder de Nieuwe Stationsstraat ligt de fietsenstalling.• 
De kwaliteit van het gebouw is belangrijk, zoals een levendige plint.• 
De basishoogte van het gebouw is 25 meter, met op de kop een hoogteaccent van maximaal  • 
90 meter. 
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Concept voor het gebouw

Het Noordgebouw dient een knooppunt te worden van stedelijke functies, het gebouw als ‘urban hub’. 
Als rustpunt, als werkplek en als verbindingsschakel. Zo vormt de locatie zowel een goede verbinding 
tussen reizen en winkelen als tussen het station en de binnenstad. Het is een ontmoetings- en 
verblijfsplek voor kenniswerkers en de entree van kennisstad Utrecht.

De locatie van het Noordgebouw is zeer centraal naast het station en tegenover Hoog Catharijne. Het 
Noordgebouw begeleidt een van de routes over maaiveld naar de oude binnenstad. Het gebouw heeft 
daarmee een belangrijke entreefunctie naar de binnenstad van Utrecht. De grootste stroom mensen 
naar de binnenstad loopt door Hoog Catharijne. 
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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.

cu2030.nl
@cu2030


