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25 - 27 juni 2010

Karten in parkeergarage Jaarbeursplein

Op vrijdag 25 juni vindt de 3e editie van het CU Kidsgala 

van het CU Kidsfonds plaats; karten in de parkeergarage 

aan het Jaarbeursplein. Op vrijdag van 12 tot 17 uur kar-

ten en dansen kinderen van de bovenbouw van scholen 

in en rond het Stationsgebied in de parkeergarage. Meer 

informatie: www.kidsfonds.nl. 

Op 26 en 27 juni is er een kartevenement voor iedereen 

uit de stad. Helaas, kaarten zijn al uitverkocht!

26 juni 2010 Dag van de Architectuur

29 juni 2010 Schouw Stationsgebied Utrecht

Agenda

Grootste station van Nederland komt er aan
De aannemer voor het nieuwe Utrecht Centraal is inmiddels bekend en eind dit jaar moet de eerste paal 

de grond in. Wat doen we verder buiten allemaal? Wat merkt u hiervan? Wat gebeurt er de komende 

maanden? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de schouw op dinsdagavond 29 juni antwoord in 

het Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40. 

Deze avond geeft ProRail een presentatie over de bouw van het nieuwe Utrecht Centraal, het grootste station van 
Nederland. De nieuwe OV-terminal Utrecht wordt gebouwd terwijl er dagelijks 200.000 reizigers van het gebouw 
gebruik maken. Deze reizigers moeten altijd veilig hun weg kunnen vinden. Hierom is een uitgebreid faseringsplan 
uitgedacht dat het mogelijk maakt dat het station 24 uur per dag in gebruik blijft gedurende de bouw. ProRail licht 
toe hoe dat in zijn werk gaat.

De bouw van De Vredenburg van dichtbij
De 29e maken we eerst een wandeling buiten door de bouwput op het Vredenburg, BAM is hier woon-winkelge-
bouw de vredenburg aan het bouwen; trek stevige schoenen aan en zie de vorderingen van dichtbij. 

Programma schouw 29 juni
18.30 uur: ontvangst
19.00uur: start rondwandeling over het bouwterrein De Vredenburg
20.00 uur: start presentatie over bouw nieuw Utrecht Centraal 

23 juni 2010

Sloop Sporthal en 
Catharijnehof

CU  update

Op de plaats waar nu de Sporthal en Catharijnehof 
staan, komt straks het nieuwe Stationsplein 
west. Hier verrijst het nieuwe Stadskantoor van 
de gemeente en komt de entree naar de nieuwe 
OV-Terminal Utrecht Centraal. De ruimten in de 
Jaarbeurstraverse rondom de ingang van de Sporthal 
zijn inmiddels leeg. De komende maanden wordt 
hier eerst asbest verwijderd. Naar verwachting start 
het slopen van de hal in het najaar van 2010. 

Het station is tijdens de werkzaamheden gewoon 
bereikbaar, de (rol-)trappen en de lift blijven in 
gebruik. 

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

 
Tijdens de Dag van de Architectuur is het Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40, open tussen 10–17.30 uur. 
U kunt een toelichting bij de grote maquette krijgen en uw vragen over de herontwikkeling van het Stationsgebied 
stellen. Rondom het thema ‘Hergebruik’ zijn er een aantal speciale activiteiten: 

• Bezoek aan de bouwput Muziekpaleis met architectuurstudio Hertzberger
Architecten van architectuurstudio HH, zowel verantwoordelijk voor het oude Muziekcentrum als het nieuwe 
ontwerp, vertellen ín de bouwput over het idee achter het nieuwe ontwerp en de inpassing van de oude zaal. 
Start rondleidingen vanaf infocentrum Stationsgebied: 10.45 uur, 11.45 uur en 12.45 uur. 
• Rondleiding en expositie Vinkepand
Er is een expositie met historisch beeldmateriaal over het Vinkepand en om 11.15 en 12.15 uur zijn er rondleidingen 
door het pand.
• Overstappen in het Stationsgebied
Het Architectencafé heeft een onderzoekslab ingesteld die de transformaties van het Stationsgebied in beeld brengt 
en de ontwikkelingen in ruimtelijk en historisch perspectief plaatst. De resultaten van dit onderzoeklab worden om 
10.30 en om 12.00 uur gepresenteerd in het Infocentrum.
Als afsluiting van de Dag van de Architectuur is er tussen 16.30 – 17.15 uur een optreden van ‘Captain Hook’ als 
onderdeel van jazzfestival Jazz-a-Palooza.

Nieuwe fietsenstalling 
Jaarbeursplein 
In het weekend van 10 juli wordt de grote reclame-
mast op het Jaarbeursplein ontmanteld en vervol-
gens gesloopt. De werkzaamheden vinden 's nachts 
plaats.

Met het weghalen van de mast komt er ruimte vrij 
voor een nieuwe fietsenstalling op het plein. De 
huidige fietsenrekken op het plein worden verwij-
derd en er komen nieuwe, dubbellaagse rekken 
voor terug met plek voor 2200 fietsen.

‘Hergebruik’ en Jazz in Infocentrum


