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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Vrijdag 30 oktober Rondleiding door architectuurcen-  

   trum Aorta

Dinsdag 3 november Infoavond Stationsgebied

Zaterdag 7 november Rondwandeling Stationsgebied

Agenda

Op onderstaande luchtfoto van eind september is goed te zien hoe ver we al op stoom zijn in het Stationsgebied 
Utrecht. De hal van Utrecht Centraal is bijna af; volgend jaar is de hele nieuwe hal klaar. Aan het Vredenburg zie je 
goed hoe snel de nieuwe entree van Hoog Catharijne vordert naast TivoliVredenburg. Tussen Utrecht Centraal en 
Hoog Catharijne wordt gebouwd aan de grootste fietsenstalling ter wereld. En aan het Jaarbeursplein zijn de voor-
bereidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage en nieuwe 
gebouwen. 

Infoavond 3 november 
Op dinsdag 3 november is er weer een info-
avond, een schouw, over de uitvoering van de 
werkzaamheden in het Stationsgebied Utrecht. 

Tijdens deze schouw zijn er drie   
presentaties van mensen die het werk  
uitvoeren. Zij vertellen over:

* De nieuwe ingang van Hoog Catharijne aan het 
Vredenburgplein

* De nieuwe bus- en trambaan tussen het 
Jaarbeursplein en Hoog Catharijne 

* De aanleg van de nieuwe singel

De avond begint om 19.00 uur en we sluiten  
uiterlijk om 21.00 uur af. 
Voor deze avond moet je je even aanmelden. Dat 
kan via onze site 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, Klépierre, ProRail, NS, Provincie Utrecht en Jaarbeurs. Aan deze 

uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

 21 oktober 2015CU  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 - 17.00 uur 

  Dinsdag en donderdag: 08.00 - 21.00 uur

 

Infocentrum

volg ons op  

Water water water!  
Op de foto hierboven kun je het goed zien: het water komt! Het is nu nog een zandbak, maar in december stroomt 
het water vanaf Paardenveld tot bij TivoliVredenburg voor de deur. Binnenkort gaan we graven, en komt het water 
beetje bij beetje in de singel. Maar er komt meer: in Brabant staan bijna honderd bomen te wachten tot ze naar 
Utrecht mogen. Tegelijk met het graven van de singel, worden ook de kades en de groenstroken ingericht. Als het 
goed is staat een flink deel van deze bomen dit najaar al in Utrechtse bodem langs de nieuwe singel. Ze komen bij de 
Daalsetunnel en op de kop van de Amsterdamsestraatweg. De rest wordt in het voorjaar van 2016 geplant.

Utrecht van boven


