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18 mei 2010 Infoavond uitvoering Stationsgebied

Vanaf 18.30 uur  

5 juni 2010 Vernieuwd Infocentrum Stationsgebied

opent haar deuren, tijdens Dag van de Bouw! 

Van 11.00 tot 16.00 uur is de bouwput open en zijn er in 

het Infocentrum presentaties en diverse activiteiten

26 juni 2010 Dag van de Architectuur 

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er presentaties, 

rondleidingen en nog veel meer.

Agenda
Locatie: Infocentrum

Karten op de parkeergarage Jaarbeursplein
Altijd al willen scheuren in een parkeergarage? Op 26 en 27 juni kun je je helemaal uitleven. 

Dan kun je karten in de parkeergarage aan het Jaarbeursplein. En een heat karten kost maar €5. 

Vanaf 12 mei zijn kaarten verkrijgbaar op cu2030.nl. Wees er snel bij want het aantal kaarten is 

beperkt. 

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. CU is een samen-

werkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS 

en Jaarbeurs .Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

12 mei 2010CU  update

18 mei 2010
Schouw Stationsgebied
Wat doen we buiten allemaal? Wat merkt U hiervan? 
Wat gebeurt er de komende maanden? Op deze 
en andere vragen krijgt u op dinsdagavond 18 mei 
antwoord in het Infocentrum Stationsgebied, aan het 
Vredenburg. De 18e maken we eerst een wandeling 
buiten langs de projecten die op dit moment in 
uitvoering zijn. De nieuwe Wethouder; Victor 
Everhardt is ook bij de Schouw aanwezig.

Zo’n 6 x per jaar is er een infoavond over de 
uitvoering op straat. Iedereen is van harte welkom en 
op alle vragen wordt antwoord gegeven. Komt allen! 

Programma
18.30 uur  ontvangst Infocentrum
19.00 uur  start rondwandeling met 
  toelichting langs de verschillende 
  bouwterreinen
20.00 uur  start presentatie over stand van  
  zaken project.

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

 

Infocentrum

Het kartevenement is bedacht door Xiao Yi, Sebastiaan, Douwe en Pim van basisschool De Twijn. Zij wonnen vorig 
jaar de CU Kidsaward van het CU Kidsfonds met het idee voor dit evenement. Het CU Kidsfonds en Passie voor de 
Bouwput, een initiatief van betrokken Utrechters ondersteund door de gemeenteraad, maken het karten mogelijk.  

Het kartweekend is tegelijkertijd het begin van de bouwactiviteiten op en rondom het Jaarbeursplein. Dit jaar 
verdwijnt de sporthal en in 2011 de parkeergarage. 

Bouw De Vredenburg
 
Eind vorig jaar is Corio met de bouw van De 
Vredenburg begonnen. De Vredenburg wordt 
een gebouw met 5.800 m² winkelruimte en 76 
appartementen. Eronder komt een fietsenkelder. 
De bouw van De Vredenburg is de volgende 
fase in gegaan. Op donderdag 29 april is gestart 
met het aanbrengen van damwanden. Hierna 
worden binnen de damwanden funderingspalen 
aangebracht volgens een trillingsarme methode. 
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Singelborgh in Hoog 
Catharijne op de schop 

19 april startte Corio met de verbouw 
van kantoorgebouw Singelborch aan de 
Catharijnesingel. In Singelborch krijgen 
bestaande winkels tijdelijk onderdak tijdens de 
bouwactiviteiten elders in Hoog Catharijne. 

Winkel- en appartementengebouw De Vredenburg


