
cu2030.nl

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

Bij- en meepraten over de nieuwe Catharijnesingel! 
Utrecht is hard aan de slag in het Stationsgebied. De voorbereidende werkzaamheden zijn 

gestart en kun je inmiddels zien op straat. Maar er gebeurt ook veel op de tekentafel. Het 

definitieve ontwerp van de Catharijnesingel is bijna klaar en we praten u graag bij over de 

laatste ontwikkelingen. We zitten ook nog met een aantal keuzes waar we het graag met u 

over hebben. Dit doen we op 8 december. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Eind 2007 is het voorlopige ontwerp van de Catharijnesingel vastgesteld. Hierna zijn onze ontwerpers verder 
gegaan met het concreter invullen van de toekomstige singel met water erin. Begin 2009 mondt dit uit in een 
definitief ontwerp voor de Catharijnesingel. We zitten dus in de eindfase van het ontwerpen. Een aantal dingen 
ligt natuurlijk al vast maar over enkele onderwerpen praten we graag met u, als inwoner of ondernemer van de 
stad, verder. Zo kunnen we betere keuzes maken, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met uw inbreng. 

Het programma op 8 december begint om 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur. 
Tijdens deze avond blikken we eerst even terug naar wat er in de afgelopen maanden gebeurd is en wat we 
gedaan hebben met eerdere reacties en opmerkingen. Corio is ook aanwezig om in te gaan op de stand van 
zaken van het ontwerp van de gebouwen die aan en over de nieuwe singel komen. Vervolgens kunt u doorpraten 
met inhoudelijk deskundigen over onderwerpen als: groen, bruggen, openbare ruimte, sociale veiligheid en 
bebouwing. 

Kom vooral en praat mee! 
Wanneer: 8 december, 19.30 – 21.15 uur, inloop vanaf 19 uur.
Wat: Consultatiebijeenkomst Catharijnesingel
Waar: Infocentrum Stationsgebied, Gildenkwartier 193, ingang in Hoog Catharijne naast Mediamarkt.

Schaatsen in 
winkelcentrum Hoog 
Catharijne 
De winter komt er weer aan en natuurlijk hoopt 
iedereen dat het hard gaat vriezen, zodat er 
weer geschaatst kan worden. Toch is het koude 
weer dit jaar niet nodig om schaatsplezier te 
hebben! In winkelcentrum Hoog Catharijne 
ligt tot en met 7 december een fantastische 
schaatsbaan! Er kan dus direct geschaatst 
worden….en nog gratis ook! 

Wethouder Harm Janssen, van o.a. Sport en 
Stationsgebied schaatste op 18 november 
een rondje over de schaatsbaan waarna hij de 
schaatsbaan voor open verklaarde. 

De schaatsbaan ligt op de 1ste verdieping 
tegenover Peek & Cloppenburg. Dit stuk gaat in 
2011 in het kader van de herontwikkeling van 
Hoog Catharijne tegen de vlakte. In afwachting 
daarvan staan hier al een aantal winkelpanden 
leeg. Om dit gebied desondanks aantrekkelijk 
te houden, maakt Corio (de eigenaar van Hoog 
Catharijne) initiatieven als de schaatsbaan, 
graag mogelijk. De schaatsbaan is elke dag open 
van 12 tot 18.uur. Op donderdag tot 21 uur. 
Op zaterdag is de schaatsbaan al vanaf 10 uur 
open. Van maandag tot en met vrijdag kunnen 
basisscholen gebruik maken van de baan om 
met hun klassen te komen schaatsen.

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. 
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Kom naar kasteel Vredenburg kijken! 
 
Een stuk geschiedenis van Utrecht is weer even zichtbaar. Maak gebruik van 
de kans op een unieke duik onder de grond en in de geschiedenis! Zaterdag 
29 en zondag 30 november zijn op het Vredenburg bijzondere opgravingen 
te bekijken. Als voorbereiding op de nieuwbouw is de slotgracht van het 16e 
eeuwse kasteel Vredenburg over een lengte van 50 meter uitgegraven. 

Beide dagen zijn archeologen aanwezig om vragen te beantwoorden en 
toe te lichten wat u ziet. Onder meer de resten van de imposante oostelijke 
kasteelmuur, schietgaten en zelfs kanonskogels. De resten van het kasteel 
worden in kaart gebracht en daarna verdwijnen ze weer onder de grond. 
Maar niet voor lang want de oostelijke kasteelmuur en de noordoost toren 
worden in de kelders van het nieuwe winkelgebouw zichtbaar gemaakt. 
Vorig jaar was er ook al een stuk zichtbaar op deze plek, maar nu gaat het 
om een veel groter gedeelte.

De ingang van het bouwterrein is tegenover de WE-winkel op de hoek 
van het Vredenburg, bij de tijdelijke fietsenstalling. De opgravingen zijn te 
bezichtigen op zaterdag 29 november van 10 tot 16 uur en op zondag 30 
november van 12 tot 16 uur. 

Wethouder Janssen opent de schaatsbaan
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