
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

22 januari Schouw Stationsgebied, infoavond over de 

uitvoering

Programma op cu2030.nl, infocentrum Stationsgebied 

15 januari Infoavond Stationsplein oost

Start programma 20.00 uur, Infocentrum Stationsgebied

Agenda

Infoavond Stationsplein oost  
Op de plek waar nu zeeën van fietsen staan onder station en Hoog Catharijne, op de plek waar je nu liever niet 
bent; daar start binnenkort de bouw van Stationsplein oost. Een nieuw verhoogd plein tussen Utrecht Centraal 
en Hoog Catharijne. Ook de omgeving rondom Hoog Catharijne wordt helemaal op de schop genomen. Er komen 
nieuwe gebouwen, straten waar je wílt zijn en de fietsen verdwijnen in een overdekte fietsenstalling voor ruim 
12.500 plekken. Zo onstaat een plek voor ontmoeting waar voetganger en fietser volop de ruimte krijgen.

Over het nieuwe plein en de omgeving ervan is er dinsdag 15 januari een infoavond waar u alles en meer te weten 
komt over het toekomstige plein en de straten rondom Hoog Catharijne.

Programma 15 januari
19:30 uur   inloop
20:00 - 20:45 uur presentatie openbare ruimte Stationsplein oost en omgeving
20:45 - 21:15 uur  presentatie over het nieuwe Hoog Catharijne 
21:15 - 21:30 uur  planning: wanneer doen we wat 
21: 30 uur   afsluiting

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.

9 januari 2013CU  update

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

Paardenveld- en 
Mariaplaatsbrug over 
de Catharijnesingel 
worden zusjes
De (voorlopige) ontwerpen van de Paardenveld- 
en de Mariaplaatsbrug over de toekomstige 
Catharijnesingel zijn vastgesteld. Beide bruggen 
krijgen een zelfde vormgeving, alleen wordt de 
Mariaplaatsbrug iets breder. 

Stationsplein oost vanaf Smakkelaarsveld

Paardenveldbrug vanaf Amsterdamsestraatweg

Start sloop 
Cranenborch
In januari start de demontage van het kantoor-
pand Cranenborch aan het Jaarbeursplein. Het 
gebouw, waar tot vorig jaar de GG&GD in zat, 
maakt plaats voor de toekomstige busbaan 
(HOV) en tramlijn die op de plek van het pand 
komen. De sloopwerkzaamheden duren naar 
verwachting tot en met februari 2013.
Na de sloop worden de wanden van de panden 
ernaast, Leeuwensteyn en Sypesteyn, afgewerkt. 
Deze werkzaamheden duren tot medio mei.

Sloop vanwege aanleg tramhalte
Vanwege werkzaamheden aan de centrumkant 
van het station krijgt de tram een eindhalte op 
het Jaarbeursplein. Op de plek van de voor-
malige parkeergarage wordt nu de tramhalte 
gebouwd. De huidige halte bij het station komt 
in april te vervallen.

Muziekpaleis in aanbouw in december. Foto: Merijn van der Vliet


