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Zaterdag 13 juni van 10.00 tot 16.00 uur

13 juni   Dag van de bouw

20 en 21   Dag van de Architectuur

Meer info:  CU2030.nl/agenda

Agenda

Bouwplaatsen geopend in het Stationsgebied

Dit jaar zijn in het Stationsgebied drie bouwplaatsen geopend. Aannemer BAM neemt je mee 
in de grootste fietsenstalling ter wereld. Met BAM kan je ook een kijkje nemen in de nieuwe 
parkeergarage van Hoog Catharijne. Aannemer Van Wijk en de gemeente Utrecht zijn gastheer 
op de bouwplaats van de bruggen over de Catharijnesingel, bij TivoliVredenburg voor de deur. 
Daar loop je over de bodem van de Catharijnesingel en onder de bruggen door waar eind dit 
jaar weer water stroomt. Alle bouwplaatsen zijn geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer 
info over de activiteiten op deze bouwplaatsen staat op cu2030.nl. 

Programma Infocentrum 

In het Infocentrum Stationsgebied (op de begane grond van het Stadskantoor) worden de hele 
dag door presentaties gegeven. Er start vanuit het Infocentrum ook een rondwandeling door 
het Stationsgebied en je krijgt uitleg over de projecten bij de maquettes. Het programma in 
het Infocentrum:  

10.00 uur Infocentrum open

10.30 – 11.00 uur Presentatie aanleg ‘Rabobrug’

11.00 – 11.30 uur Presentatie aanleg Uithoflijn, tramlijn naar de Uithof 

11.00 – 12.00 uur Rondwandeling Stationsgebied met gids

12.00 – 12.30 uur Presentatie bouw grootste fietsenstalling wereld

13.00 – 13.30 uur Presentatie bouw station Utrecht Centraal 

14.00 – 15.00 uur Presentatie bouw bus- en tramviaduct Van Sijpesteijnkade

15.00 – 15.30 uur Algemene presentatie Stationsgebied 

16.00 uur sluiting Infocentrum

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 en provincie Utrecht, Klépierre, ProRail, NS en Jaarbeurs. Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

In het weekend van zaterdag 20 en 
zondag 21 juni is het Dag van de 
Architectuur. In Utrecht is er dat weekend 
van alles te doen voor architectuurliefheb-
bers, jong en oud. 
In het Stationsgebied openen 
TivoliVredenburg en het Stadskantoor hun 
deuren voor rondleidingen en presenta-
ties door architecten.  
Toegang tot alle activiteiten is gratis. 
Aanmelden is wel noodzakelijk in verband 
met het beperkt aantal plaatsen, dat kan 
op www.aorta.nu Hier vindt u ook het 
gehele programma voor de Dag van de 
Architectuur in Utrecht. 

RIETVELDPRIJS 2015

Acht Utrechtse projecten komen dit jaar 
in aanmerking voor de Rietveldprijs, dé 
Utrechtse architectuurprijs ter bevorde-
ring van de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. TivoliVredenburg en het 
Stadskantoor dingen mee! Iedereen kan 
zijn stem uitbrengen via www.rietveld-
prijs.nl In het najaar wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

De bouwplaats van de grootste fietsenstalling ter wereld is 

geopend tijdens de Dag van de Bouw. 

Dag van de bouw

Adres  Stadsplateau 1 

 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag, woensdag, vrijdag van 08.00 - 17.00 

 dinsdag en donderdag van 8.00 - 21.00 uur.

 

Infocentrum

Volg ons op 

Nieuwsgierig naar de vele bouwprojecten in het Utrechtse 
Stationsgebied? Kom dan op zaterdag 13 juni 2015 naar de Dag van 
de Bouw! 


