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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Dinsdag 24 maart  Infoavond stationsgebied

Zaterdag 5 april     Rondwandeling met gids 

Agenda

Bedenk een nieuwe naam voor de Rabobrug  
De nieuwe brug voor fietsers en voetgangers over het spoor tussen Croeselaan en Moreelsepark 

heeft nog een naam nodig; ‘Rabobrug’ was een projectnaam. Om de brug niet naamloos te  

openen in 2016 is er nu een prijsvraag. Doe je mee?

Infoavond 24 maart 
Op dinsdag 24 maart is er weer een info-
avond, een schouw, over de uitvoering in het 
Stationsgebied Utrecht. 

Op de schouw van 24 maart zijn er drie   
presentaties waar de mensen die het werk  
uitvoeren vertellen over:

* De bouw van de Rabobrug 
* Hoe vordert de bouw van de grootste fietsen- 
 stalling ter wereld 
* De (nieuw)bouw van Hoog Catharijne

De avond begint om 19.00u en we sluiten  
uiterlijk 21.00u af. 

Voor deze avond moet je je even aanmelden. Dat 
kan via cu2030.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, BRU en Jaarbeurs. Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

11 maart 2015

Deze mannen bouwen aan de grootste fietsenstalling ter wereld. 

CU  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.

 

Infocentrum

volg ons op  

Wat vind jij een mooie naam voor deze 
brug? Laat het ons weten via cu2030.nl.

Op maandag 6 april moet je inzending 
binnen zijn. Hierna wordt uit de 
inzendingen een top-tien samengesteld. 

Op cu2030.nl kun je eind april op je 
favoriete naam uit deze top tien stemmen. 
De naam die de meeste stemmen krijgt, 
wordt vervolgens de nieuwe naam van de 
brug! In mei wordt de nieuwe naam van 
de brug bekend gemaakt.

Nieuw perron en sporen op Utrecht Centraal  
Het perron voor de twee nieuwe sporen 20 en 21 is zo goed als af. De volgende stap is het aanleggen van deze twee 
sporen en de (rol)trappen naar de stationshal. In juli vertrekken hier de eerste treinen. Ook de sporen 14/15 en 18/19 
worden vernieuwd. Door deze werkzaamheden is er tijdelijk minder ruimte voor alle treinen die Utrecht passeren. 
Daarom zijn er in 2015 drie periodes met een aangepaste dienstregeling. Kijk voor vertrek op de reisplanner van NS.


