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Zaterdag 24 mei van 10.00 tot 16.00

24 mei   Dag van de bouw

24 en 25 mei  Festival: STAD VAN DE TOEKOMST

20  mei  Informatieavond Noordgebouw 

27  mei   Schouw Stationsgebied    

7 juni  Rondwandeling met gids door  het    

   Stationsgebied

Agenda

Bouwplaats parkeergarage Vredenburg

Om de parkeergarage uit te kunnen breiden tot 5 parkeerlagen maakt BAM een bouwkuip van 
maar liefst 16 meter diep. Qua techniek in een binnenstedelijke omgeving is dit een uniek pro-
ject in Nederland. U kunt tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen op de bouwplaats van 
de parkeergarage én in een van de inritten. Er wordt uitleg gegeven over de gebruikte tech-
nieken van dit project en BAM verzorgt rondleidingen over de bouwplaats. De rondleidingen 
zijn niet toegankelijk voor kinderen onder de 14 jaar. Voor hen worden andere activiteiten op 
locatie georganiseerd. 

Programma Infocentrum 

In het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40) worden de hele dag door presentaties  
gegeven. Er start vanuit het Infocentrum een rondwandeling door het Stationsgebied en u 
kunt uitleg krijgen over de projecten bij de maquettes. Het programma in het Infocentrum is: 

10.00 – 11.00 uur   Algemene presentatie Stationsgebied

11.00 – 12.00 uur   Rondwandeling Stationsgebied

11.00 – 11.30  uur   Presentatie bouw Stationsplein Oost

12.00 – 12.30 uur   Presentatie bouw Stadskantoor

13.00 – 13.30 uur   Presentatie verbouwing Hoog Catharijne

14.00 – 14.30 uur   Presentatie bouw Utrecht Centraal 

14.30 – 15.00 uur   Presentatie aanleg Catharijnesingel (accent op bruggen) 

15.00 – 16.00 uur   Uitleg op locatie in de stationshal van Utrecht Centraal. 

      Start uitleg: 15.15 uur, verzamelen bovenaan de trappen   

      Jaarbeursplein. Hierna volgt een kleine wandeling door het  

      station. Let op: U kunt niet de bouwplaats op. 

15.30 – 16.00 uur   Presentatie aanleg Uithoflijn

Zondag 25 mei: 12.00 – 20.00 uur
Vredenburg

‘Markt van de toekomst’  

Omringd door de lekkerste ambach-
telijke producten word je met muziek, 
voorstellingen en de laatste trends 
verleid langer te blijven dan je van plan 
was.

Zaterdag 24 mei: 14.00 – 23.00 uur
Westplein

‘Hub van de toekomst’

Ontwikkelgroep Lombok centraal 
laat samen met lokale partijen, crea-
tieve ondernemers en bewoners - het 
Westplein als hub van de toekomst 
zien. De aftrap van het Westplein in 
transitie!

Zaterdag 24 en zondag 25 mei:  
12.00 - 17.00 uur
Tussen centraal station en Mariaplaats

‘Stadsoase’    

Een virtuele wandeling door de toe-
komst maken? Dat kan, kom naar het 
Moreelsepark, zet één van de 3D-brillen 
op en maak een virtuele wandeling 
langs de Catharijnesingel.

Kijk voor meer informatie op culturele-
zondagen.nl 

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. 

STAD VAN DE TOEKOMST

Zaterdag 24 en zondag 25 mei vindt het 
festival STAD VAN DE TOEKOMST plaats. 
Negen ontmoetingsplekken in de stad 
vormen 48 uur lang het festivalterrein van 
STAD VAN DE TOEKOMST. Daarvan zijn er 
drie gelinkt aan het Stationsgebied. 

Het water in de Catharijnesingel dat eind 2015 al van 

Paardenveld tot aan TivoliVredenburg stroomt. 

Dag van de bouw

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

Volg ons op 

Nieuwsgierig naar de vele bouwprojecten in het Utrechtse 
Stationsgebied? Kom dan op zaterdag 24 mei naar de Dag van de 
Bouw! 


