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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Wie verzint het Stationsgebied?
Kom naar de Dag van de Architectuur zaterdag 25 juni
Van kleine bankjes, tot hele grote gebouwen. Hoe grote dromen kunnen leiden tot kleine wondertjes. 

Van duizenden kilo’s staal tot minutieuze stukjes vloerbedekking; over alles is nagedacht.

Stadskantoor, OV-terminal, Rabobrug, kunst in de openbare ruimte, Catharijnesingel, Stationspleinen, 
Vredenburgplein en bruggen: alles komt aan bod op zaterdag 25 juni!

Het Stationsgebied Utrecht presenteert op de Dag van de Architectuur tussen 10:00 en 16:00 uur een estafette, 
waarin de diversiteit en complexiteit van (de) ontwerpen naar voren komen. 

Tijdens de estafette kunt u zich, in 30 minuten per onderdeel, laten bijpraten en in gesprek gaan met de bedenkers 
en ontwerpers van het gebied. Waarom zo en waarom niet zo? Bedenkers in de ruimste zin van het woord. 
Negen verschillende presentaties, van 30 minuten elk, kies er één uit die u boeit, of twee of bezoek ze allemaal. 

Locatie: Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied, 22 juni 2011. 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 

en Jaarbeurs . Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Westplein naar Lombokplein: praat mee op woensdag 29 juni

CU  update

Een groep actieve bewoners uit Lombok heeft samen met de gemeente Utrecht gekeken naar de toekomst van het Westplein. Een toekomst die de barrière tussen Lombok 
en de binnenstad kleiner maakt, het water in de Leidsche Rijn terugbrengt én van het huidige Westplein een levendig buurtplein maakt. Samen zijn ze tot drie mogelijke ver-
keersmodellen voor de toekomst gekomen: een model met tunnel, een model zonder tunnel en een combinatie van deze twee modellen. Deze bespreken we graag met de 
rest van de stad op woensdag 29 juni. 

Het duurt nog even voor de schop de grond ingaat; we horen graag eerst de mening van de stad, gemeenteraad en andere belanghebbenden. De bedoeling is dat de ge-
meente komend najaar een besluit neemt over een voorkeursmodel dat dan verder ontwikkeld wordt. 

Op woensdag 29 juni bent u van harte welkom om te komen zien en horen hoe we alle 
ideeën, uit de stad, van de belanghebbenden en van de gemeente tot drie modellen 
hebben gesmeed. Er is alle ruimte voor discussie, vragen en het delen van meningen. Dit 
is het programma: 

19:00 Inloop en ontvangst
19:30 Presentatie door Rob van Dijck over de visie die Ontwikkelgroep Lombok Centraal 
samen met de gemeente heeft gemaakt
20:10 – 21:15 Bespreken van de drie modellen met de mensen die ze ontwikkeld 
hebben

Locatie: Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40

Meer informatie: Op lombokcentraal.nl en cu2030.nl vindt u meer achtergronden. Ook is 
op deze site het rapport met de visie op het gebied én de drie modellen te downloaden. 

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. 

Infocentrum

twitter.com/cu2030

Programma

10:00 - 11:00 Dirk Jan Postel (Kraaijvanger.Urbis 
Architecten): Stadskantoor, Stationsplein West
10:00 -10:30 Joost Heijnis (CEPEZED Architecten): 
Rabobrug
11:00 - 11:30 Wim Voogt (OKRA 
Landschapsarchitecten): Stationsplein Oost
11:30 - 12:00 Jeroen Eulderink (Arcadis): 
Knipstraatbrug
12:30 - 12:30 Paul van Ree (Studio SK): 
Vredenburgknoop
13:00 - 13:30 Marjo de Kraker (Ingenieursbureau 
Utrecht): openbare ruimte Catharijnesingel/
Vredenburgplein
13:30 -14:00 Pieter van Rooij (Benthem Crouwel 
Architekten): OV-terminal
14:00 -14:30 Joost Rosdorff (Ingenieursbureau 
Utrecht): openbare ruimte Croeselaan
15:00 -15:30 Monique Dirven (Culturele Zaken 
Gemeente Utrecht): kunst in de openbare ruimte

Er is nog veel meer te doen op architectuurgebied 
dit weekend, check: 
dagvandearchitectuurutrecht.nl

Werken aan een nieuw Westplein

4 juli 2011 Schouw; infoavond werk in uitvoering 

Catharijnesingel

Meer info agenda: www.cu2030.nl/agenda

Agenda

Stadskantoor;  Architect Dirk Jan Postel geeft 25 juni 10:00 uur een presentatie
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