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Infocentrum

Special: kabels en leidingen in 2009
Over een paar jaar stroomt er weer water door de Catharijnesingel. De binnenstad is dan weer omsingeld. Voordat het zover is 

moet er nog veel gebeuren in het Stationsgebied, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Onder de grond moet het goed op 

orde zijn, hierna kan er bovengronds gewerkt worden.

Met het inrichten van de ondergrond zijn we volop bezig. Op het Smakkelaarsveld wordt op dit moment op 10 meter diepte een deel van het nieuwe 
kabeltracé aangelegd. Zodra hier de kabels gelegd zijn gaan we op een aantal andere locaties met het nieuwe kabeltracé aan de slag. Om u te laten zien 
wat we op het Smakkelaarsveld precies aan het doen zijn en u te informeren over wat we in 2009 aan kabels en leidingen gaan verleggen, nodigen we u 
uit voor een rondleiding op de bouwplaats Smakkelaarsveld en de Schouw Stationsgebied.

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. 

18 maart 2009

Schouw Stationsgebied  

Op dinsdag 24 maart 2009 bent u van harte welkom op de Schouw 
Stationsgebied. Vanaf 19.00 uur staat de deur van het Infocentrum 
Stationsgebied voor u open. Om 19.15 uur start het programma. U vindt 
ons in het Gildenkwartier in Hoog Catharijne (ingang naast Media Markt).

Het programma van 24 maart is als volgt:

19.15 uur:  korte planpresentatie rond de maquette;
19.30 uur:  special kabels en leidingen Stationsgebied 2009
20.30 uur:  stand van zaken uitvoering Vredenburg,
  Smakkelaarsveld en Wijk C. Wat is er gebeurd met uw 
  opmerkingen tijdens de vorige schouw? Wat zijn op dit  
  moment uw bevindingen op straat?

Kijkje achter het hek? 
Wilt u meer weten over de werkzaamheden op het Smakkelaarsveld of 
gewoon de bouwkuip eens van dichtbij bekijken? 
Bezoek dan één van de rondleidingen over de bouwplaats op het 
Smakkelaarsveld.

Wanneer?
Zaterdag 28 maart en 4 april:
09.45 uur, 10.45 uur en 11.45

De rondleiding duurt een uur en start vanaf het infocentrum 
Stationsgebied, Gildenkwartier 193 (ingang naast MediaMarkt).

Deelname kan uitsluitend via aanmelding.
Stuur een e-mail naar stationsgebied@utrecht.nl of bel 030- 286 9650.

U kunt ook thuis een oogje  

in het zeil houden, door 

middel van de webcams op 

www.cu2030.nl, waar u zowel 

het Smakkelaarsveld als het 

Vredenburg kunt zien.

 


