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In het Stationsgebied werken we de komende tijd o.a. aan: 
Archeologisch onderzoek * Het verleggen van 
kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld, 
Wijk C en Catharijnesingel * Voorbereidende 
bouwwerkzaamheden Vredenburg * Aanleg tijdelijke 

fietsenstalling Smakkelaarsveld * Bouw van winkel- en 
appartementengebouw De Vredenburg * Voorbereiding bouw 
OV-terminal 
Kijk voor meer informatie en overige projecten op 
www.cu2030.nl/projecten.

Utrecht aan het woord
Jochem Coenen, één van de drie studenten die de nieuwe 
schutting ontwerpt: 

“Het is echt een leuke opdracht voor me, een buiten-
kansje. Ik kom zelf uit Utrecht en fiets er iedere dag langs. 
Eigenlijk fietst iedereen er langs. Erg stoer om straks ons 
eigen werk daar te zien hangen. Zo’n schutting ontwerp je 
niet iedere dag, het was voor mij ook de eerste keer. Een 
hele hoop werk dus. Maar met z’n drieën hebben we er 
iets moois van gemaakt. 

Op de schutting laten we de ontwikkeling van het gebied 
zien. Hoe het was, hoe het is en wat er komen gaat. Op 
deze manier laten we zien dat een stad nooit af is en er al 
generaties mensen bezig zijn met het vormgeven van het 
centrum.” 
 

Beelden van de webcam

informatie over het Utrechtse Stationsgebied
CU  update

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.  

Infocentrum

4 maart 2009

Blauwe Vredenburgschutting wordt kunst

De blauwe schutting rondom de bouwput op het Vredenburg krijgt binnenkort een nieuwe ‘look’. Drie 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Saskia Schretlen, Brigitte Sparnaaij en Jochem 
Coenen, leggen deze maand de laatste hand aan het ontwerp. Zij geven de 460 meter lange schutting een  
nieuw gezicht. 

De beelden op de nieuwe schutting laten zien wat er vroeger in het Stationsgebied geweest is, hoe het er nu is en hoe het in de 
toekomst wordt. De beelden van vroeger komen van het Utrechts Archief.  

De opdracht aan de HKU geeft jonge kunstenaars een kans op de grootste tentoonstelling van hun werk die ze zich maar kunnen 
voorstellen. Tegelijkertijd laten we de stad zien hoe mooi ‘made in Utrecht’ kan zijn.

Kijk live mee via de webcam
Op cu2030.nl draaien sinds kort twee webcams waarmee je het hele gebied Vredenburg/Smakkelaarsveld kunt bekijken. Je kunt 
kiezen uit verschillende cameraposities en de cams zelf besturen. Op het Vredenburg begint binnenkort de bouw van woon-
winkelgebouw De Vredenburg en het nieuwe Muziekpaleis. Op het Smakkelaarsveld komt een tijdelijke fietsenstalling en wordt 
gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden hou je vanaf nu in de gaten vanachter je pc/mac. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon 24/7 kijken hoe druk het is in de stad en of de trein met je lief er al is. 

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, Jaarbeurs en Holland Casino.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Colofon

CU update maart NL30.indd   1 25-2-2009   15:17:27


