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Utrechters positief over Stationsgebied
Maar liefst 95% van de Utrechters is bekend met de plannen 
in het Stationsgebied. Van deze groep staat ruim tweederde er 
positief tegenover. Slechts 13% zegt negatief te zijn. Dit blijkt 
uit een onderzoek onder de Utrechtse bevolking. In totaal 
deden 608 mensen mee aan een telefonische enquête. Minder 
bekend is de precieze omvang van het Stationsgebied. De 

meeste mensen denken aan Utrecht Centraal, Hoog Catharijne 
en Vredenburg. Minder mensen noemen spontaan het Smakke-
laarsveld of Westplein. Ruim 42% wil graag meer weten over 
de plannen, liefst via een website en via huis-aan-huis kranten. 
Die mensen worden op hun wenken bediend met de nieuwe 
website (www.cu2030.nl). En natuurlijk met deze ‘CU Update’!

In het Infocentrum Stationsgebied kun je de nieuwste beelden en 

maquettes bekijken. We geven je graag een rondleiding! Ook kun je hier 

terecht met al je vragen. 

Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast Media Markt)

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.

 

Agenda
15 januari 2008 6e schouw
Projectorganisatie Stationsgebied organiseert 

periodiek een ‘schouw’. Een bijeenkomst over 

de werkzaamheden rondom de bouwput op 

Vredenburg. Iedereen is welkom! 

Aanvang  19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). 

Locatie Infocentrum Stationsgebied.

18 maart 2008 7e schouw

Infocentrum

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave verschijnt minstens 1x per 3 maanden in de kranten en 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, Jaarbeurs en Holland Casino.

Concept & ontwerp: O / utrecht. Fotografi e: Mark van der Zouw, e.a. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Rondleidingen langs de archeologische resten op Vreden-

burg in november 2007 trokken ca. 1.500 bezoekers

De eerste bouwput: Vredenburg
Achter de blauwe schutting op Vredenburg zijn de eerste werkzaamheden 
gestart. Er zijn al honderden kabels en leidingen verlegd. We hebben onder-
grondse resten van het kasteel Vredenburg en woonblok De Teerling in kaart 
gebracht. Allemaal nodig om volgend jaar een deel van het Muziekcentrum 
Vredenburg te kunnen slopen. Daarna start de bouw van een winkel- en 
appartementengebouw De Vredenburg en het nieuwe Muziekpaleis. De 
situatie voor bussen, fi etsers en voetgangers is behoorlijk gewijzigd. En dat is 
natuurlijk wennen. We geven routeveranderingen aan met duidelijke borden. 
Op www.cu2030.nl vind je meer informatie.

Concerten van Muziekcentrum Vredenburg tijdelijk verplaatst
Totdat het nieuwe Muziekpaleis opent in 2012, kun je voor concerten van
het Muziekcentrum voornamelijk terecht op twee locaties:
Vredenburg Leidsche Rijn en Vredenburg Leeuwenbergh 
Meer informatie: www.vredenburg.nl of bel met 030 - 286 22 86.

Stationsgebied: niets 
doen is geen optie! 
Het stationsgebied is toe aan een grondige facelift om 
het veiliger en leefbaarder te maken. De groei van de 
stad en van het aantal reizigers op Utrecht Centraal 
dwingen tot actie. Het doel is een levendig centrum, 
de binnenstad als één geheel. Als álle plannen zijn 
uitgevoerd, zijn we al snel 20 jaar verder. Maar de stad 
heeft dan wel een nieuw Muziekpaleis en meer wonin-
gen op het Vredenburg. Een herstelde Catharijnesingel 
en Leidsche Rijn. Een nieuw Hoog Catharijne en een 
bibliotheek op het Smakkelaarsveld. Een nieuw casino 
en een megabioscoop op het jaarbeursterrein. En 
natuurlijk de nieuwe, hypermoderne OV-terminal. Dit 
is slechts een tipje van de sluier. Uitgebreide informatie 
vind je op cu2030.nl!

Meer fi etsparkeerplaatsen 
Er zijn bijna 5.000 fi etsparkeerplaatsen te weinig in het Stationsgebied. Als de nieuwe OV-terminal klaar is 

in 2013, moet dit zijn opgelost. Maar zolang kunnen we niet wachten. Op verschillende manieren komen 

we fi etsers en bewoners tegemoet:

•  Extra fi etsparkeermogelijkheden zijn inmiddels toegevoegd in Wijk C, aan de Rijnkade (bij de ingang van Hoog Catharijne) en in 
een bewaakte stalling aan de Catharijnesingel. 

•  Tussen 1 december en 6 januari kun je binnen de bouwschutting aan het Vredenburg je fi ets op drukke winkeldagen en -avonden 
parkeren in een onbewaakte tijdelijke stalling. De stalling is open op zaterdagen van 09:00 uur tot 19:00 uur, op koopzondagen, 
woensdagen en vrijdagen van 12:00 uur tot 19:00 uur en op koopavonden van 17:00 uur tot 22:00 uur. Na 6 januari wordt 
gekeken of de tijdelijke stalling langer open kan blijven.

•  Februari 2008 opent een nieuwe bewaakte fi etsparkeervoorziening in de voormalige ‘weggeefwinkel’ aan het Moreelsepark. 
•  In 2008 start de bouw van een tijdelijk fi etsgebouw aan het Smakkelaarsveld met ruimte voor minimaal 2.500 fi etsen. 
•  Om de overlast van ‘wildparkeren’ tegen te gaan en mensen te informeren waar ze hun fi ets kunnen stallen, zet de gemeente 

op drukke winkeltijden toezichthouders in op het kruispunt bij de Bijenkorf en aan de ingang van de Vredenburgmarkt.

Baby Jasper uit de introductiecampagne

CU: ‘k zie je in Utrecht!
Tien Utrechtse baby’s, geboren in 2007 speelden de 
hoofdrol in de introductiecampagne ‘CU2030’. Het is 
een uitnodiging aan iedereen om mee te gaan naar 
de toekomst: see you in Utrecht! Het jaar 2030 staat 
symbool voor die toekomst, maar niet voor de exacte 
einddatum van het project. De baby’s van nu zijn jonge 
volwassenen als straks álles klaar is. De slogan CU in... 
wordt steeds ingevuld met het jaartal van de verwachte 
opleverdatum. Zoals: Muziekpaleis, ‘k zie je in 2012! 

Nieuwe stijl, rust rond de bouwput
We introduceren hiermee een nieuwe stijl. Het oude 
logo ‘Aanpak Stationsgebied’ verdwijnt. Alle partners 
gebruiken vanaf nu deze CU-stijl. Het geeft rust rond 
de bouwput midden in onze drukke stad. De afzenders 
van de campagne: Gemeente Utrecht, Corio, ProRail, 
NS, Jaarbeurs en Holland Casino. De boodschap: wij 
bouwen aan de toekomst van onze stad. De stad van 
Zara, Jasper en Sophie!


