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 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

 

Infocentrum

Aurora wordt duurzaam voorbeeld 
NS Poort en Evelop ontwikkelen een nieuw kantoor aan de jaarbeurszijde van het station. Het 

Voorlopige Ontwerp van het nieuwe duurzaam energie kantoor in het Stationsgebied is door de 

ontwikkelaars, NS Poort en Evelop, bekend gemaakt. Het kantoor heeft de werknaam ‘Aurora’ 

meegekregen en biedt 25.000 m2 ruimte. Beide partners werken nu verder aan het Definitieve 

Ontwerp. 

Het ontwerp is geïnspireerd op de vorm een ijsberg en een gletsjer en draagt de naam van de godin van het 
poollicht, Aurora. De bouw vindt tegelijkertijd plaats met die van het Stadskantoor, om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken.   

Het gebouw wordt een voorbeeld van economisch haalbare duurzame energie oplossingen. Voor de duurzame 
energietoepassingen wordt gezocht naar een mix van al bestaande en nieuwe technieken. Zoals warmte en koude 
opslag, zonne-energie, grote serres voor exta daglicht en verwarming, kleine windturbines op het dak, maar ook 
nieuwe technieken zoals een gelijkstroom elektriciteitsnet. Uitgangspunt is dat de toepassingen economisch en 
technisch verantwoord zijn en tegelijkertijd een voorbeeld voor duurzame energietoepassingen in de toekomst. 
De keuze voor de locatie, naast het station, draagt bij aan een verminderde uitstoot van CO2. Het kantoor is 
immers uitstekend met openbaar vervoer bereikbaar voor gebruikers en bezoekers. 

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. 

Agenda

15 april 2009

26 mei 2009 Schouw Stationsgebied 

Projectorganisatie Stationsgebied organiseert periodiek 

een ‘schouw’. Een bijeenkomst over de werkzaamheden 

rondom de bouwput en de tijdelijke maatregelen die 

hiervoor nodig zijn.

Iedereen  is van harte welkom! 

 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Infocentrum Stationsgebied.
Domkids op bezoek bij DOK

‘K zie je op de 
Domtorenglijbaan!
Vorig jaar werd het CU Kidsfonds opgericht door 
de partners in het Stationsgebied. Honderden 
kinderen deden meer aan een dromenwed-
strijd: de Domkids bedachten de domtoren-
glijbaan en wonnen. Hun droom wordt nu 
werkelijkheid! 
Eind maart gingen de Domkids op bezoek bij 
DOK, de maker van hun 10 meter hoge dom. Je 
kan er vanaf glijden en ook nog eens wat leren 
over de historie van de dom. Hoe het verder 
gaat met de bouw van de domtorenglijbaan 
lees je op www.kidsfonds.nl 

1.250 extra fietsrekken
Sinds vorige week kunnen er 1.250 extra fietsen 
gestald worden op het Smakkelaarsveld. De 
nieuwe stalling werd op 7 april geopend onder 
het genot van een ‘Snelle Jelle ontbijt’. Zodra 
de werkzaamheden aan het nieuwe kabeltracé 
onder het Smakkelaarsveld zijn afgerond, volgen 
nog eens 1.250 rekken. 

De stalling is gratis en 24 uur per dag open. Niet 
bewaakt, maar wel met toezicht. Na vijf jaar gaat 
de stalling weer weg, om plaats te maken voor een 
nieuw park, het water van de Leidsche Rijn en de 
nieuwe Bibliotheek ++. 

Aurora naast het Stadskantoor

Deel ontwerp bouwschutting Vredenburg

Jouw foto op cu2030.nl
Op cu2030.nl staat bijna dagelijks een actu-
ele foto van de werkzaamheden, een plek 
of  een gebeurtenis in het Stationsgebied.

Heb jij ook een mooie foto van jouw favo-
riete plek in het gebied? Stuur ‘m dan op 
naar stationsgebied@utrecht.nl. De mooiste 
komen op de homepage van cu2030.nl!


