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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

19 maart 2013  Schouw: infoavond uitvoering 

   19.00 uur Infocentrum

27 maart 2013  Jaarbeursplein van de toekomst  

      19.30 uur Infocentrum

6 april 2013 Rondwandeling Stationsgebied   

   11.30 uur Infocentrum 

Agenda

Andere routes door werkzaamheden in Wijk C
De komende weken zijn er in een aantal straten van Wijk C werkzaamheden aan 

ondergrondse kabels en leidingen en aan de aanleg van de duurzame energievoorzie-

ning voor het Muziekpaleis. Voor fietsers, voetgangers en automobilisten in en door 

Wijk C zijn er omleidingen. 

Bezoek bouwplaats 
tramhalte Jaarbeursplein 
dinsdag 19 maart

Op en rond het Jaarbeursplein kan de aanleg 
van de nieuwe tramhalte niemand ontgaan. De 
rails liggen er, de wissels worden aangebracht 
en binnenkort wordt de aansluiting met het 
bestaande tramspoor gemaakt. Dinsdagavond 
19 maart heeft u de kans om een wande-
ling, met toelichting, over het bouwterrein te 
maken.

Behalve over het bouwterrein van de tram-
halte, lopen we ook nog naar de bouwplaats 
van Stationsplein West; de nieuwe entree van 
het Utrecht Centraal met eronder een grote 
fietsenstalling. Terug in het Infocentrum hoort 
u de laatste ontwikkelingen van alle bouwpro-
jecten in het Stationsgebied. Zes keer per jaar 
is er een dergelijke infoavond, een schouw, 
over de uitvoering op straat.
 
Iedereen is van harte welkom op 19 maart.

Programma dinsdag 19 maart 

18.30 uur: deur open, verzamelen in 
Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40

19.00 uur: start rondwandeling naar 
bouwplaats tramhalte Jaarbeursplein en 
Stationsplein West (daarna terug naar 
infocentrum)

20.00 uur: presentaties stand van zaken lo-
pende projecten: Croeselaan & Jaarbeursplein, 
sloop pand voormalig P&C aan het Vredenburg 
en voorbereiding bouw Stationsplein Oost.

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. 

13 maart 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

Op de Catharijnekade vinden verschillende werkzaamheden plaats. Er worden telecom-
leidingen gelegd, aanpassingen aan gasleidingen gedaan en er wordt een niet meer gebruikte 
warmteleiding verwijderd. Op het Vredenburg noord, op het fietspad, wordt de WKO-bron 
voor duurzame energie voor het Muziekpaleis aangelegd.

Fietsers tussen binnenstad en Utrecht Centraal rijden daarom drie weken in twee richtingen 
door de Lange Koestraat en Willemstraat. 
Voetgangers tussen binnenstad en Utrecht Centraal kunnen hun vertrouwde route via Korte 
Koestraat en Vredenburg noord blijven lopen. De winkels en horeca op deze route blijven 
altijd bereikbaar. 

Auto’s krijgen een iets andere route door de wijk vanwege de afsluiting van de 
Catharijnekade. 

Uitvoering en planning kan wijzigen als gevolg van weersomstandigheden. 

Situatie tussen zaterdag 16 maart en vrijdag 5 april


