
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

21 en 24 april: Archeologische schatkamer tot leven 

Woensdagmiddag en zaterdagmiddag

Infocentrum Stationsgebied. Iedereen is welkom! 
18 mei: Infoavond Uitvoering Stationsgebied

Inloop: 19.00 uur, Start: 19.30 uur

Infocentrum Stationsgebied. Iedereen is welkom!

 

Agenda

Kabels en leidingen Croeselaan en omgeving
Vanaf 26 april werken Eneco en Stedin aan het vernieuwen van kabels en leidingen op en rondom de 

Croeselaan. Het werk start in de Jeremias de Deckerstraat en eindigt op de hoek van de Knoopkazerne/

Mineurslaan.  

Nieuwe warmteleiding en electriciteitskabels 
Momenteel loopt er een dik pak kabels en leidingen onder de Croeselaan naar het Jaarbeursplein. Deze kabels en 
leidingen zorgen ervoor dat omwonenden en bedrijven gebruik kunnen maken van onder meer: warmte, gas, water, 
licht, toilet en internet.  De stadsverwarming onder en rondom de Croeselaan is aan vervanging toe. Om de  
toekomstige ontwikkelingen, Stadskantoor, Megabioscoop, Hotel etc, rondom het Jaarbeursplein en Jaarbeursterrein 
mogelijk te maken, moet ook het kabeltracé vernieuwd en uitgebreid worden.
 
Vanaf 26 april starten de werkzaamheden in de Jeremias de Deckerstraat. Hier wordt een circa 2 meter brede 
sleuf gegraven waarin de kabels en leidingen worden verlegd. Begin mei gaan de werkzaamheden de hoek om, 
de Croeselaan op. Het bouwterrein verschuift steeds langzaam tot het uitkomt op de hoek van de Knoopkazerne/
Mineurslaan, in september 2010. 

Archeologische  
schatkamer tot leven
De archeologietentoonstelling ‘De Schatkamer 
van het Vredenburg’ in het Infocentrum 
Stationsgebied komt twee dagen lang écht tot 
leven. Op woensdagmiddag 21 april en za-
terdagmiddag 24 april staat het Infocentrum 
helemaal in het teken van archeologie. Met 
presentaties, activiteiten voor kinderen en verse 
archeologische vondsten. Leuk en interessant 
voor jong en oud. 

In het Infocentrum Stationsgebied zijn er 
woensdagmiddag 21 en zaterdagmiddag 24 
april archeologen aanwezig die geïnteresseer-
den alles vertellen over de tentoongestelde 
vondsten. Op woensdag om 15.00 uur en zater-
dag om 13.30 uur en 15.30 uur zijn er presenta-
ties door stadsarcheoloog Annette Bakker. Voor 
deze presentaties geldt: vol=vol. Aanmelding is 
niet nodig. Speciaal voor kinderen zijn er acti-
viteiten om zelf mooie dingen op te graven en 
een historisch figuur vertelt over zijn leven. 

Ook worden er vanaf 21 april nieuwe vondsten 
getoond die onlangs nog  uit de grond zijn 
gehaald bij de bouwwerkzaamheden aan het 
Vredenburg. 

Langer genieten
De tentoonstelling ‘De Schatkamer van het 
Vredenburg’ wordt verlengd en is nog t/m 15 
mei te zien. Daarna wordt het infocentrum ver-
bouwd; vanaf 5 juni is de definitieve inrichting 
te bewonderen. 

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. 

14 april 2010

Trijn van Leemput

Proef met natuursteen

CU  update

Op het Smakkelaarsveld en het Jaarbeursplein zijn vakken met in totaal zes soorten natuursteen aangebracht. De 
verschillende soorten natuursteen worden de komende tijd getest op kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, duurzaam-
heid en onderhoud. Uiteindelijk wordt er een soort natuursteen gekozen. Deze natuursteen komt straks op meerdere 
plekken in het nieuwe Stationsgebied te liggen. Zoals op het Vredenburg, het Jaarbeursplein en in het najaar van 
2010 al op de Croeselaan.

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

Werktijden en hinder
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag 
van 07.00 uur tot 17.00 uur. Parkeren is op de 
eerste helft van de Jeremias de Deckerstraat 
tijdens de werkzaamheden in de straat niet 
mogelijk. Vanaf begin mei worden auto’s en 
fietsers, waar nodig, tijdelijk omgeleid via een 
andere rijbaan of tegenoverliggend fietspad.   

We proberen de overlast voor bewoners 
en bedrijven natuurlijk zoveel mogelijk te 
beperken.     Kabels en leidingen tracé

   Start werkzaamheden: 
   26 april 2010

   Einde werkzaamheden: 
   september 2010

Vanaf september dit jaar tot begin 2011 wordt 
voor de Rabobank gewerkt aan een natuur-
stenen trottoir. In 2011 gaan Eneco en Stedin 
verder met het verleggen en vernieuwen van 
het kabels- en leidingentracé rondom het 
Beatrixtheater. 

Kinderen bij de Schatkamer van het Vredenburg


