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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

3 januari 2015 Maandelijkse rondwandeling met gids

Vertrek: 11.30 uur vanuit het Stadskantoor

20 januari 2015 Schouw Stationsgebied

Aanvang: 19.00 in het Infocentrum in het Stadskantoor

Agenda

CU in 2015: Stationsgebied Utrecht 
bouwt voor u
Het Stationsgebied Utrecht heeft een druk en mooi jaar voor de 
boeg. Een groot deel van de nieuwe hal van Utrecht Centraal gaat 
open. De Tour de France start in het Stationsgebied. De bouw van 
de Rabobrug begint. De bouw van de bioscoop bij de Jaarbeurs 
start. En eind 2015 stroomt er weer water tot voor TivoliVredenburg. 

Fijne feestdagen en 
een mooi 2015!

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.

17 december 2014CU  update

Adres  Stadsplateau 1 (In het Stadskantoor,   

bovenaan de (rol)trappen van het    

Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  Maandag, woensdag, vrijdag: 08.00-  

 17.00u, dinsdag en donderdag 08.00-21.00u.

                Op 24 en 31 december sluiten we om 15.30u. 

Infocentrum

Volg ons op 

In 2014 is TivoliVredenburg geopend door de koning! 
Sinds september stoppen er weer bussen voor de deur en zijn er 
bomen geplant langs de busbaan. 

Stadskantoor Utrecht
Sinds oktober is het Stadskantoor dé plek waar u 
terecht kunt voor bijna alles wat met de gemeente 
te maken heeft. De fietsenstalling onder de trap-
pen van het Jaarbeursplein is open sinds het 
voorjaar. 

Deze mannen zorgen dat er volgend jaar weer water kan stromen tot 
voor TivoliVredenburg.

Utrecht Centraal, 
De sporen 1, 2, 3 en 4 kregen in 2014 nieuwe,  
ruimere perrons. Het nieuwe golvende dak is 
bijna af; zomer 2015 krijgt Utrecht er veel ruimte 
bij op het station. 

De bouw van de grootste 
fietsenstalling ter wereld 
begon in 2014. Naast 
spoor 1 komt plek voor 
12.500 fietsen. Het eerste 
stuk gaat open in 2016.
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