
Zaterdag 20 mei 2017. Kom kijken tussen 10.00 - 16.00 uur!

Dag van de Bouw

volg ons op Infocentrum Stationsgebied
Adres  Stadskantoor

 Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

 

Op de Dag van de Bouw kom je alles te weten over de bouw in het Stationsgebied Utrecht. De bouwplaats van de grootste 
fi etsenstalling ter wereld is open, de bouwers van De Knoop staan voor je klaar, je kunt de diepte van de nieuwe parkeergarage
Jaarbeursplein inturen, er zijn presentaties in het Infocentrum én wandelingen door het hele gebied.

Stationsplein 
De grootste fi etsenstalling ter wereld komt midden in Utrecht, tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne. Tijdens de Dag van de Bouw kun je de kelder en begane 
grond van de nieuwe stalling bekijken, en ook het nieuwe plein bovenop de stalling. Ingang bouwplaats: bij het Smakkelaarsveld.

Rijkskantoor De Knoop
Aan de Croeselaan is het hoogste punt van Rijkskantoor De Knoop bereikt en op de Dag van de Bouw kun je naar binnen. Langzaamaan zie je ook de vorm van het 
Knoopplein ontstaan, op 20 mei kun je het allemaal van dichtbij bekijken. Ingang bouwplaats: Mineurslaan 500 - achter het Beatrixgebouw. 

Jaarbeurspleingarage  
Volgend jaar parkeer je er misschien je auto, drie lagen onder de grond. Nu wordt er op het Jaarbeursplein gewerkt aan de vloer. Ingang bouwplaats: Hoek Croeselaan-
Jaarbeursplein - tegenover de Volksbank. 

Druk programma in Infocentrum Stationsgebied
Het Infocentrum Stationsgebied, in de hal van het Stadskantoor, is open vanaf 10.00u. Haal hier een plattegrond op van de open bouwplaatsen of kom luisteren naar 
één van de presentaties: 
• 10.15u Algemene Presentatie Stationsgebied
• 11.00u Rijkskantoor De Knoop
• 12.00u Bergbezinkbassin
• 13.00u Algemene Presentatie Stationsgebied 
• 14.00u Uithofl ijn

Er starten hier ook rondwandelingen met gids door het Stationsgebied: om 11.00u en om 14.00u.
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