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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

9 november 2010 Schouw Stationsgebied

Zo’n 6 x per jaar is er een infoavond over de uitvoering op 

straat in het Infocentrum. Iedereen is van harte welkom 

en op alle vragen wordt antwoord gegeven. 

18.30 uur: ontvangst 19.00 uur: start Schouw

Agenda

Sloop sporthal, loopbrug parkeergarage en Catharijnehof
De voorbereiding op de sloop van de sporthal aan het Jaarbeursplein is begonnen. Niet alleen de  

sporthal, maar ook de loopbrug naar de parkeergarage wordt gesloopt. Hetzelfde geldt voor het 

Catharijnehof. Dit is het pleintje met winkels en horeca op de kop van de Jaarbeurstraverse. De sloop is 

nodig om plaats te maken voor het nieuw te bouwen Stadskantoor en het stationsplein West, met  

eronder een fietsenstalling voor 4200 fietsen. 

De gefaseerde sloop start half oktober en duurt tot medio 2012. Voor het einde van dit jaar zijn de loopbrug naar de 
parkeergarage, het verbindingsgebouw met, en de bovenverdieping van, de sporthal gesloopt. In 2011 is de rest aan 
de beurt.

Nachtelijk werk
Er wordt overdag en ‘s nachts gewerkt, ‘s nachts tussen 01.30 en 06.00 uur. Op dit tijdstip hebben busverkeer en 
reizigers er zo min mogelijk last van. De nachtelijke werkzaamheden kunnen (geluids)overlast geven voor de directe 
omgeving en reizigers. Ook is de Jaarbeurstraverse een aantal nachten afgesloten. Treinreizigers kunnen tijdens deze 
nachten gebruik maken van de Noordertunnel om van de oost- naar de westkant van het station te komen. Op welke 
dagen er precies ‘s nachts gewerkt wordt is vanaf half oktober terug te vinden op www.cu2030.nl.

Eind 2009 startte de bouw van woon-winkel-
gebouw De Vredenburg. Rob en z’n collega’s 
werken iedere dag om een mooi gebouw neer 
te zetten. “Nu zijn we nog aan het werk in de 
grond áchter de bouwschutting, maar binnen-
kort gaan we de lucht in. Eerst met bouwkranen, 
daarna verdieping voor verdieping”.

Boven de winkels komen 76 appartementen. 

De appartementen in De Vredenburg staan 
midden in het centrum van Utrecht. Winkels, 
horeca en cultuur; alles binnen handbereik. De 
verkoop van de appartementen is 23 september 
gestart. 

Op www.wonenindevredenburg.nl vindt u alle 
informatie over het project, de makelaars en de 
appartementen. 

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, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs . Aan deze uitgave kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

6 oktober 2010

Geen koude voeten in het Stadskantoor

CU  update

Vanaf april dit jaar is er gewerkt in de grond op de Croeselaan. 
Nu dit werk is afgerond start Eneco met het 
vernieuwen van de warmteleiding rondom het Beatrixtheater 
en op de plek waar straks stationsplein West komt. De nieuw 
aan te leggen warmteleidingen zorgen ervoor dat 
omliggende bedrijven en nieuwbouw, zoals het Stadskantoor, 
straks verwarmd kunnen worden.

Medio 2011 wordt de stadsverwarming in gebruik genomen. 
Hierna kan de oude warmteleiding weg en leggen we in deze 
sleuf meteen nieuwe elektriciteitskabels. Dit dikke pak 
kabels zorgt ervoor dat er straks ook voldoende stroom  is voor 
de nieuwbouw rondom het Jaarbeursplein.

Er wordt overdag gewerkt en de Mineurslaan blijft 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Parkeren is ook 
mogelijk, alleen zijn er tijdelijk minder parkeerplekken 
beschikbaar aan de kant van de Knoopkazerne. Zodra er 
gewerkt wordt op het Jaarbeursplein kunnen bezoekers van 
het theater en reizigers hier overlast van ondervinden. 
Het theater en station blijven bereikbaar. 

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

twitter.com/cu2030

Werk in de ondergrond, Croeselaan

Rob bouwt aan De 
Vredenburg


