CU update

16 mei 2012

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Het is lente, we gaan naar buiten! Loopt u mee?
Krochten, steenbreekvarens, dwergvleermuizen, riolen, garages, fietsparkeerlocaties, verkeersriolen,
bouwwegen, slopers, bouwers, bruggen; op dinsdag 22 mei gaan we naar buiten en bezoeken we ze
allemaal. We nodigen u van harte uit om mee te lopen met een rondwandeling (schouw) door de
grootste bouwput van Nederland; het Stationsgebied Utrecht.
Aan de hand van ervaren gidsen lopen we door het Stationsgebied en komen op plekken waar je normaal
gesproken niet zo snel komt. Ter plekke wordt uitleg gegeven en worden vragen beantwoord over het werk op
straat en de geplande projecten. Zo bezoeken we onbekende plekken van Hoog Catharijne en lopen we door de
beruchte Catharijnebak. Tijdens de route is er koffie en thee en voor de liefhebbers een aandenken aan een
stuk verdwijnend Utrecht.
Programma
18.30 uur: deur open, verzamelen in Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40
19.00 uur: start rondwandeling
21.00 uur: einde rondwandeling

Stationsplein oost;
een nieuw welkom in
Utrecht
Utrecht Centraal wordt losgekoppeld van Hoog
Catharijne en ertussen komt een ruim plein,
met eronder een fietsenstalling voor 12.500
fietsen. Het plein wordt de schakel tussen
Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de
historische binnenstad.
Vanaf het Vredenburg en de Mariaplaats komt
er een natuurlijke overgang van binnenstad naar
Utrecht Centraal, zonder over fietsen te struikelen of de weg kwijt te raken.
De vele fietsen die nu op straat staan rondom
het station verdwijnen. Op straatniveau richting
Hoog Catharijne en het station komt er dan
ruimte voor brede groene straten. Het voorlopig
ontwerp is nu klaar, na de zomer is het definitief ontwerp klaar en kan de start van de bouw
begin volgend jaar beginnen.
Om het plein te kunnen bouwen moeten
Busstation noord en de eindhalte van de tram
begin volgend jaar verplaatst worden. Alles
hangt in het volle stationsgebied met elkaar
samen, bouwen is en wordt passen en meten
om het gebied te verbeteren én plek te houden voor de duizenden reizigers, fietsers en
passanten.

Het is bijna niet voor te stellen, lopend door de ‘patatstraat’ tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne, maar op deze plek
komt Stationsplein oost.

Agenda

Infocentrum

16 mei 2012 Infoavond 2e Asselijnstraat

Adres

21 mei 2012 Inloopavond toekomst Westplein

Telefoon 030 - 286 96 50

22 mei 2012 Rondwandeling (schouw) Stationsgebied

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

2 juni 2012 Dag van de Bouw

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

23 juni 2012 Dag van de Architectuur

Vredenburg 40

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Meer info: www.cu2030.nl/agenda
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.
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