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Infocentrum

volg ons op  

Kasteelpoort terug op Vredenburg  

Vorige week kwam de hoofdpoort van Kasteel Vredenburg terug naar het Vredenburg. Blok voor 

blok zijn de restanten uit de opslag gehaald en teruggeplaatst. 

De restanten van de hoofdpoort van het kasteel krijgen een plek in de nieuwe parkeergarage Vredenburg zodat ze voor 
het eerst sinds de 16e eeuw weer te zien zijn voor het publiek.

Het was een ingewikkelde klus. De blokken zijn ruim 10 ton per stuk en moesten met de torenkraan dwars over de 
bouwplaats gehesen worden. Ook moesten de blokken precies op de juiste plek worden gezet. Hierbij mogen geen 
fouten worden gemaakt want dan komt de complete puzzel verkeerd uit. Het was een aantal nachten passen en 
meten. 
Vorig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de resten van het kasteel op de plek waar inmiddels gebouwd wordt 
aan de uitbreiding van de Vredenburggarage en een nieuwe entree van Hoog Catharijne erboven. Vorige zomer zijn de 
resten tijdelijk weggehaald om de garage Vredenburg te kunnen bouwen. Nu zijn ze weer terug en in 2016 voor ieder-
een te zien in de garage.  

Start bouw laatste 
brug over singel bij 
TivoliVredenburg
Eind dit jaar stroomt er weer water door de 
singel tot voor TivoliVredenburg. 

De omgeving is er bijna klaar voor. Het 
Paardenveld is z’n rotonde kwijt; waar auto’s 
rijden kan immers geen water stromen. De 
nieuwe Paardenveldbrug is al duidelijk  
zichtbaar en van het nieuwe bruggenstelsel 
voor de deur van TivoliVredenburg zijn vier 
van de vijf bruggen klaar. 

De komende weken werken we hard aan 
het wegdek en de afwerking van de vierde 
brug in het verlengde van de busbaan. 
Begin maart wijzigt de de verkeerssituatie. 
Bussen en fietsers rijden dan rechtdoor 
over deze nieuwe brug van Vredenburg naar 
Smakkelaarsveld. 

Deze wijziging is nodig om de vijfde en 
laatste brug te kunnen bouwen. Deze moet 
eind dit jaar klaar zijn; klaar voor het water 
komt. 

Kasteelpoort zweeft over over de bouwplaats 


