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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

20 maart 2012 Schouw Statioinsgebied

Infoavond over werk in uitvoering Stationsgebied

2 juni 2012 Dag van de bouw 

In heel Nederland worden bouwplaatsen opengesteld 

voor publiek, zo ook in het Stationsgebied Utrecht. 

Agenda

Stationsgebied in beweging
Het Stationsgebied is de komende jaren in verbouwing. Op Utrecht Centraal komt meer ruimte, licht en 

overstappen van trein op bus of tram wordt een makkie. Ook het gebied eromheen gaat op de schop 

zodat het over een aantal jaar stukken prettiger is, met meer winkels, muziek en water. Zo’n enorme  

verbouwing van een heel gebied gaat niet ongemerkt. 

De komende periode merkt u het volgende: 

Kijken en horen wat 
we aan het doen zijn? 
Kom langs!
Behalve op onze website en in ons Infocentrum 
bent u ook van harte welkom op onze infoavond 
(de schouw) op 20 maart over de uitvoering. Op 
deze avond ziet en hoort u wat er de komende 
tijd op straat gebeurt én wat u er van merkt. 

Zo’n 6 x per jaar is er een infoavond over de  
uitvoering op straat. Iedereen is van harte 
welkom op 20 maart op het Vredenburg 40. 
Op alle vragen wordt antwoord gegeven. Kom 
langs!

Programma dinsdagavond 20 maart
18.30 uur: deur open
19.00 uur: Rondleiding naar de plek waar 
Stadskantoor, OV-terminal en Stationsplein west 
samenkomen; de ingewikkelde puzzel
20.00 uur: presentaties in het Infocentrum: 
actuele info over OV-terminal, Parkeergarage 
Jaarbeursplein, Catharijnesingel en 
Vredenburgviaduct 
21.00 uur: napraten met drankje

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. 

7 maart 2012CU  update

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

Het nieuwe woon- winkelgebouw De Vredenburg, op het 
Vredenburg, komt langzaam maar zeker uit de steigers; 
in het najaar openen de eerste winkels hier. 

Aan de Jaarbeurskant van het spoor gaat de 
staalconstructie van het Stadskantoor steeds hoger 
de lucht in, de hoge torens die er nu staan worden 
beetje bij beetje aangekleed met staal.

Spoor 7 is de komende maanden uit dienst; 
boven dit spoor worden nieuwe perronkappen 
met zonnecellen gebouwd; in juni is deze derde 
perronkap met zonnecellen klaar.

Vanuit het station richting Jaarbeursplein loopt u 
vanaf mei door de Jaarbeurstraverse en dan  
rechtdoor; het eerste deel van het nieuwe 
Stationsplein west is dan klaar. 

Sinds 1 februari is een stuk stationshal 
afgezet met tijdelijke gevels, achter deze 
wanden wordt dit deel van het station 

Sinds 1 februari is een stuk stationshal afgezet 
met tijdelijke gevels, achter deze wanden wordt dit 
deel van het station gesloopt en hierna komt op 
deze plek een deel van de nieuwe hal.

Van het Muziekpaleis aan het Vredenburg zijn de popzaal én 
de Jazz-zaal al zichtbaar. De komende maanden worden er 
nog twee zalen nieuw gebouwd.


