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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

18 september 2012 Schouw Stationsgebied

Infoavond en rondwandeling

Start: 19.00 uur, Infocentrum Stationsgebied

6 oktober 2012 Maandelijkse rondwandeling 

Stationsgebied

Vertrek: 11.30 uur vanuit het Infocentrum 

Agenda

Ontdek het Vredenburg; loop mee op 18 september 
Op dinsdagavond 18 september is de eerste Schouw na de zomer; tijdens deze tweemaandelijkse 

infoavond over de uitvoering op straat bezoeken we deze keer het Vredenburg. 

We wandelen langs het Muziekpaleis, over het marktterrein, bespreken de aanstaande sloop van het 
Peek&Cloppenburg-pand en kijken naar de graafwerkzaamheden op het plein. Na de rondwandeling is er een 
toelichting op de bouw van het tijdelijke busstation aan de Jaarbeurskant van het station door de bouwmanager 
van ProRail. Iedereen is van harte welkom. 

Programma
18.30 uur: deur open, verzamelen in Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40
19.00 uur: start rondwandeling
20.00 uur: presentatie in Infocentrum, over lopende projecten en de aanleg van tijdelijk busstation west 
21.00 uur: afsluiting, napraten met een drankje

 

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 

het Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs . Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Infocentrum

twitter.com/cu2030

Eindhalte tram 
verhuist in 2013 naar 
Jaarbeursplein
Dit najaar wordt op de plek van de gesloopte 
Jaarbeurspleingarage een nieuwe eindhalte 
van de tram aangelegd. De planning is om de 
halte in april 2013 in gebruik te nemen. 

Om ruimte te maken om aan de  
binnenstadskant van Utrecht Centraal een 
nieuw stationsplein te bouwen wordt de 
eindhalte van de tram verplaatst naar het 
Jaarbeursplein.  

De aanleg gaat in fases. Overlast voor het 
verkeer blijft beperkt, wel wordt de kruising 
Graadt van Roggeweg /Croeselaan twee 
weekenden afgesloten. Welke weekenden  
dat precies zijn wordt later bekend gemaakt. 

Meer fietsklemmen op het Jaarbeursplein
De fietsklemmen die rondom de  
parkeergarage Jaarbeursplein stonden, komen 
deze maand weer terug. Naast de bouwplaats 
voor de tramhalte is ruimte voor zo’n 300 
klemmen.

Het gebouw De Vredenburg is aan de buitenkant al bijna helemaal klaar. De binnenkant wordt de komende tijd helemaal ingericht.  

De eerste bewoners wonen er al. Later dit jaar gaan de eerste nieuwe winkels en de openbare fietsenstalling in de kelder van het gebouw open.

Graven op het Vredenburg
Op en rondom het Vredenburgplein worden vanaf half september allerlei kabels en leidingen verlegd. Gas-, en 
waterleidingen, rioolbuizen en elektriciteitskabels krijgen een nieuwe plek. Zo ontstaat er ruimte om later een deel 
van het winkelcentrum Hoog Catharijne, waaronder het Peek&Cloppenburg-pand, te kunnen slopen.

We graven op het plein en in de aangrenzende straten, zoals Achter Clarenburg. Het plein en de omliggende 
winkels en woningen blijven tijdens het werk bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de markt, een aantal kramen kan 
tijdelijk wel op een andere plek komen te staan.  
 

De nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal in aanbouw


