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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

Uitnodiging Schouw Stationsgebied
Wat doen we buiten allemaal? Wat merkt u hiervan? Wat gebeurt er de komende maanden?  

Op deze en andere vragen wordt op dinsdagavond 18 mei antwoord gegeven in het 

Infocentrum Stationsgebied, aan het Vredenburg. De nieuwe wethouder; Victor Everhardt is  

ook bij de Schouw aanwezig. De 18e maken we eerst een wandeling buiten langs de 

projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Hieronder ziet u alvast een aantal projecten in 

het Stationsgebied die tijdens de avond ter sprake zullen komen.

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. CU is een samen-

werkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS 

en Jaarbeurs .Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

10 mei 2010CU  update

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.

 

Luchtfoto: Catharijnebaan en omgeving, voorjaar 2010.

Infocentrum

De Vredenburg
Eind vorig jaar is Corio gestart met de bouw van woon/
winkelgebouw De Vredenburg. Op donderdag 29 april 
is gestart met het aanbrengen van damwanden.  
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Hierna worden binnen 
de damwanden funderingspalen aangebracht volgens 
een trillingsarme methode.

Muziekpaleis
De bouw van het Muziekpaleis op het Vredenburg 
start met de aanleg van de kelder. Hiervoor is 
Heijmans begin dit jaar begonnen met het drukken van 
damwanden en het schroeven van funderingspalen. 
Zodra alle wanden en palen in de grond zitten 
wordt de bouwkuip uitgegraven en volgestort met 
onderwaterbeton.

Centraal Station
ProRail is inmiddels op drie locaties aan het werk. 
Aan de Mineurslaan wordt de grond gereed gemaakt 
voor de uitbreiding van de OV-terminal en de bouw 
van het Stadskantoor. Op het station is gestart 
met het vernieuwen van de perronkappen. Aan 
het Stationsplein wordt de tramhalte Utrecht CS 
opgeknapt en verder ingericht als tijdelijke eindhalte. 

Smakkelaarsveld
De omlegging van 1,5 km kabels en leidingen 
is gereed. Wat er nu nog moet gebeuren is het 
opruimen van de bouwterreinen en vervolgens het 
herstraten van de ventweg langs de busbaan en 
het fietspad aan het Leidseveer. Naar verwachting 
is het Smakkelaarsveld begin juni voorlopig  weer 
‘bouwhekvrij’.

Croeselaan
Op 26 april april zijn Eneco en Stedin gestart met 
het vernieuwen van kabels en leidingen op en rond 
de Croeselaan. Het eerste werk is de aanleg van een 
nieuwe warmteleiding in de Jeremias de Deckerstraat. 
Het bouwterrein verschuift steeds langzaam tot 
deze uitkomt op de hoek van de Knoopkazerne/
Mineurslaan, in september 2010.

Singelborgh
19 april is Corio gestart met de verbouw van 
kantoorgebouw Singelborch aan de Catharijnesingel. 
Het kantoorpand gaat gedeeltelijk onderdeel uit 
maken van het winkelgebied in Hoog Catharijne. Hier 
kunnen o.a. bestaande winkels ondergebracht worden 
om ruimte te maken voor bouwactiviteiten elders in 
Hoog Catharijne.

Catharijnebaan
Vanaf 16 maart rijden er geen auto’s meer door de 
Catharijnebak. Alle verkeer wordt nu via drie rijbanen 
langs de bak geleid. Deze verkeerssituatie blijft naar 
verwachting anderhalf jaar hetzelfde.
Achter de blauwe bouwhekken vindt aanvullend 
(grond)onderzoek plaats en wordt de sloop van de 
betonnen bak  voorbereid.

Programma 18 mei
18.30 uur  ontvangst Infocentrum 

19.00 uur  start rondwandeling langs de 
  verschillende bouwterreinen 

20.00 uur  start presentatie over stand  
  van zaken projecten in 
  uitvoering


