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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Dinsdag 18 november Schouw Stationsgebied 

Zaterdag 6 december  Rondwandeling Stationsgebied

Agenda

Het Stadskantoor in!
Zes keer per jaar is er een infoavond, een 
schouw, over de uitvoering op straat. De 
eerstvolgende is op dinsdagavond 
18 november in het Stadskantoor. 

Voor deze avond moet u zich even aanmel-
den, dat kan via de website cu2030.nl, 
bovenaan bij ‘laatste nieuws’.

Het programma:
  
18:50 uur - Verzamelen in Infocentrum 
Stationsgebied, in de hal van het Stadskantoor

19:00 uur - Rondleiding over de onderste zes 
etages van het Stadskantoor 

20:00 uur - Presentatie door aannemer BAM 
over de verbouwing van Hoog Catharijne 

20:30 uur - Presentatie over de bouw van de 
nieuwe bioscoop op het Jaarbeursterrein

21:00 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, BRU en Jaarbeurs. Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

12 november 2014CU  update

Adres  Stadskantoor Utrecht; boven aan de 

 (rol)trappen van het Jaarbeursplein

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 -   

 17.00 uur

 dinsdag en donderdag van 08.00 - 21.00 uur.

Infocentrum

volg ons op  

Volgend jaar weer water in de singel bij Paardenveld 
Eind 2015 stroomt er weer water in de singel vanaf de Weersingel tot aan TivoliVredenburg. 

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten eerst bruggen worden gebouwd en wegen verlegd. 

Infocentrum Stationsgebied open in het Stadskantoor 
Het Infocentrum Stationsgebied is weer open! U vindt ons in de hal van het nieuwe Stadskantoor. Via de website 
cu2030.nl, twitter, facebook, telefoon en youtube komt u veel te weten over de bouw en verbouw van het Utrechtse 
Stationsgebied. Maar het leukst is natuurlijk om gewoon even langs te komen. We staan vijf dagen, en twee avonden, per 
week voor u klaar; voor vragen, opmerkingen, verwonderingen, suggesties en koffie. 

De Paardenveldbrug wordt nu gebouwd: via deze brug steken voetgangers, fietsers en het expeditieverkeer van 
TivoliVredenburg straks de nieuwe singel over tussen Wijk C en de Daalsesingel. Op het Paardenveld wordt ook het 
riool vervangen en verplaatst en de stadsverwarming verlegd. Om die reden worden de rijstroken de komende periode 
nog een aantal keer verlegd. 
Op de plek waar de Catharijnesingel straks samen komt met de Leidsche Rijn wordt de Vredenburgknoop steeds beter 
zichtbaar. De Vredenburgknoop is een nieuw stelstel van bruggen waarover fietsers, voetgangers en bussen straks 
gescheiden van elkaar rijden. 

Het Paardenveld ligt nu nog helemaal open. Volgend jaar stroomt hier weer water.  


