
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

23 juni 2012 Dag van de architectuur

Meer info en programma zie hierboven. 

Agenda

Kom langs op de Dag van de Architectuur
Utrecht Centraal is op de schop, Hoog Catharijne gaat op de schop en ertussenin komt een ruim plein; 

Stationsplein Oost. Stationsplein oost wordt de nieuwe schakel tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne 

en de historische binnenstad van Utrecht. Onder Stationsplein Oost komt een stalling voor 12.500 fietsen, 

zodat er rondom Hoog Catharijne ruimte komt voor groen en brede straten. Tijdens de dag van de  

architectuur vertelt de architect u alles over dit nieuwe Stationsplein Oost.

Gas en water op 
Croeselaan
De komende acht weken, werken Vitens en 
Joulz aan een nieuwe warmte- en gasleiding 
in de Croeselaan, vanaf het Westplein tot aan 
het Veemarktplein. Tijdens deze weken worden 
fietsers en voetgangers omgeleid.

Verplaatsen water- en gasleiding
De water- en gasleiding in de Croeselaan, van 
het Westplein tot aan het Veemarktplein,  
worden vervangen om de toekomstige  
ontwikkelingen op en rond het Jaarbeursplein 
mogelijk te maken. Er wordt overdag gewerkt, 
van 7.00 uur tot 19.00 uur. Eerst worden nieuwe 
leidingen gelegd en kunnen deze worden 
aangesloten. Daarna worden de oude leidingen 
weggehaald.

Omleiding voor fietsers en voetgangers
De warmte- en gasleidingen komen onder de 
stoep en het fietspad, voor de kantoren aan de 
Croeselaan. Om het werk goed en veilig te  
kunnen uitvoeren worden fietsers en  
voetgangers tijdens het werk omgeleid via de 
stationskant van de Croeselaan. Voetgangers 
en fietsers naar de kantoren aan de Croeselaan 
kunnen tijdens de werkzaamheden oversteken 
bij de Graadt van Roggenweg. Bezoekers van 
de Jaarbeurs kunnen gewoon gebruik blijven 
maken van de oversteekplaats tussen het 
Beatrixgebouw en de Jaarbeurs. Deze  
oversteekplaats wordt slechts enkele meters 
verlegd. Tijdens de eerste dagen van de  
omleiding worden er verkeersregelaars ingezet.

Auto’s en bussen
De parkeerterreinen van bovengenoemde 
bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden 
toegankelijk. Bussen kunnen tijdens de  
werkzaamheden gebruik blijven maken van de 
Croeselaan. De bushalte van lijn 1 wordt tijdens 
de werkzaamheden een stukje verplaatst,  
richting Jaarbeursterrein.

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 
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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

Tijdens de Dag van de Architectuur geeft Stijn Rademaker van Ector Hoogstad architecten twee presentaties. Tijdens 
de presentaties licht hij het pas gepresenteerde ontwerp toe en vertelt over de ingewikkelde keuzes die gemaakt 
moeten worden in een vol gebied.
Verder geven we op de Dag van de Architectuur nog twee algemene presentaties over het Stationsgebied en kunt u 
mee op een rondwandeling door het gebied.

Programma
11.00 : Presentatie Stationsplein Oost door Stijn Rademaker
12.00 : Algemene presenatie Stationsgebied Utrecht
13.00 : Presentatie Stationsplein Oost door Stijn Rademaker
14.00 : Algemene presenatie Stationsgebied Utrecht
14.30 : Rondwandeling door het Stationsgebied, verzamelen in Infocentrum

Locatie : Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40

Er is nog veel meer te zien, horen en proeven op architectuurgebied in Utrecht tijdens dit weekend, 
bekijk het volledige programma voor Utrecht op www.aorta.nu. Wil je nu al meer weten over het Stationsplein oost, 
bekijk dan vast het filmpje op ons youtubekanaal.

Voorlopig ontwerp Stationsplein Oost, Ector Hoogstad architecten

Voorlopig ontwerp Stationsplein Oost, Ector Hoogstad architecten (zicht vanaf Smakkelaarsveld)


