Hardebollendak maakt Utrecht 'grote stad'
Ook voorbijgangers zijn enthousiast
over de bollen. ,,Echt heel mooi en
bijzonder'', zegt recruiter Sophie
Salverda, die een kijkje neemt. Ze
krijgt bijval van haar collega Rajco
Ludolph. ,,Utrecht wordt steeds
mooier. Het krijgt nu steeds meer
de status van een grote stad.''
Wethouder Victor Everhardt was bij de
opening van de nieuwe doorloop in de
weer met een bellenblazer.
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Het Centraal Station en Hoog
Catharijne zijn niet langer met
elkaar verbonden.
Gisteravond gingen de deuren van
de 'patatstraat', de passage
waarmee het oude winkelcentrum
en het station zo'n 45 jaar terug
aan elkaar werden geknoopt,
definitief op slot. Het loopje naar de
stad gaat nu onder het nieuwe
bollendak door.
Het dak, door lezers van AD
Utrechts Nieuwsblad en de website
AD.nl/Utrecht inmiddels omgedoopt
tot 'hardebollendak' werd 's
middags officieel geopend.

Omwonende Saskia van Dam lijkt
bijna te schrikken als ze hoort dat
het 'hardebollendak' op de plek
staat van het oude taxiplatform.
,,Onherkenbaar'', zegt ze verbaasd.
,,Knap dat het gebouwd is met
relatief weinig overlast. Dat dit dan
tevoorschijn is gekomen. Echt heel
mooi.''
Ook AD-columniste Marieke
Dubbelman is er. ,,Ik vind het
spectaculair. Het is een bijzonder
iets, echt iets dat opvalt. Dat kon
het centrum nog wel gebruiken.''
Tochtig
Dubbelman is wel bang dat het
plein 'best wel tochtig wordt'.
,,Vroeger kon je meteen het warme
hol in dat Hoog Catharijne heet. Dit
dak gaat niet helpen om droog en
beschut te blijven. Ik ben bang hoe
mensen dat straks gaan ervaren.''

De betonnen constructie vormt de
overkapping van het nieuwe
Stationsplein. Dat met ingang van
vandaag de verbinding vormt
tussen het Centraal Station en de
rest van de stad.
Op het Stationsplein is het bijna
niet meer voor te stellen dat op
dezelfde plek tot enkele jaren
geleden bussen en de trams reden.
Ook herinnert niets meer aan het
oude taxiplatform.
De Utrechtse wethouder Victor
Everhardt (D66) is blij met het
nieuwe plein. ,,Het is groot en
breed en geeft een nieuw ruimtelijk
effect." En, verwijzend naar het
'hardebollendak': ,,Er staat opnieuw
iets iconisch."
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