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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Rijkskantoor De Knoop wordt dé ontmoetingsplek van het rijk
Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt, maakt onderdeel uit van het masterplan Stationsgebied 

voor de vernieuwing van het centrum. In dit kader wordt de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan herontwikkeld tot 

rijkskantoor De Knoop.

volg ons op 
Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Herontwikkeling Rijkskantoor De Knoop
Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern kantoor. Verschillende rijks-
diensten zullen hun intrek nemen in het gebouw. Het wordt een gebouw waar gebruikers met plezier naar toe komen om te werken, 
te vergaderen en collega’s te ontmoeten. Als De Knoop in 2018 wordt geopend, is dit gastvrije gebouw klaar voor twintig jaar gebruik, 
dienstverlening en samenwerking. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein 
van de voormalige Knoopkazerne voor de realisatie van een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto 
vloeroppervlak (bvo).

Bouwen aan de toekomst
De herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een 
kleinere en betere overheid. Het gebouw heeft een groot adaptief vermogen; groei en krimp zijn in de toekomst gemakkelijk op te 
vangen. Dat maakt de Knoop niet alleen eigentijds, maar ook duurzaam en toekomstbestendig. Het gebouw wordt goed ingebed in een 
levendige, stedelijke omgeving.
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Aan de slag
Rijkskantoor De Knoop wordt gerealiseerd door R Creators (een samenwerking van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam). In januari start 
R Creators met de voorbereidingen voor de herontwikkeling, waaronder het verwijderen van asbest. De werkzaamheden zullen binnen 
het pand plaatsvinden en hiervoor gelden strikte veiligheidsnormen. 
Daarnaast worden begin 2016, 22 platanen verplaatst. Gedurende een periode van twee jaar worden de bomen in depot geplaatst 
waarna ze teruggeplaatst worden. 

Andere onderdelen van de herontwikkeling zijn:
• Gedeeltelijk slopen en strippen van de huidige kazerne. Uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te 
hergebruiken;
• De aanbouw van een vergadercentrum voor 1000 bezoekers;
• Het transformeren van het casco van de voormalige Knoopkazerne tot rijkskantoor; 
• Het verbinden van het vergadercentrum met de getransformeerde Knoopkazerne door onder andere een atrium;
• Het herinrichten van de buitenruimte met onder andere het Knoopplein en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

Infoavond/Schouw
Op dinsdag 19 januari neemt De Knoop deel aan de infoavond die door CU2030 wordt verzorgd. Hiervoor kunt u zich aanmelden via 
cu2030.nl. Tijdens de schouw zal de herontwikkeling verder worden uitgelegd.
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