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Geachte dames en heren,
In maart van dit jaar hebben we u geïnformeerd over de wijziging in de plannen voor de herinrichting
van het Vredenburgplein. Met deze brief informeren we u over de voortgang van het traject ‘kunst op
het Vredenburgplein’.
Aanleiding
Op het Vredenburgplein komen veel functies samen, met evenzoveel wensen, eisen en ruimteclaims.
Bovengronds de inpassing van nieuwbouw, voldoende ruimte voor de groeiende stroom voetgangers,
een vernieuwde warenmarkt en andere evenementen. Ondergronds de parkeergarage, restanten van
kasteel Vredenburg en kabels en leidingen. Het is een complexe opgave om een aantrekkelijk plein te
maken, met verblijfskwaliteit op dagen met én zonder markt of evenement.
In het najaar van 2015 is gestart met het uitwerken van het definitief ontwerp (DO) van de openbare
ruimte Vredenburgplein. Dit ontwerp borduurt voort op het voorlopige ontwerp uit 2007, waarin
nieuwe verharding, enkele nieuwe bomen, zitbanken en lichtmasten waren opgenomen om de
pleininrichting aan te laten sluiten op het beoogde kwaliteitsniveau van het stationsgebied en de
binnenstad.
In het participatietraject rond het DO van het Vredenburgplein, kwam afgelopen winter de wens naar
boven om de ‘huiskamerfunctie’ zichtbaarder te maken en een echte ontmoetingsplek op het plein te
creëren. Betrokken omwonenden, ondernemers en inwoners van de stad zagen bij het vervullen van die
‘huiskamerfunctie’ een belangrijke rol voor een kunstwerk of monument. Daarbij werden diverse,
uiteenlopende suggesties gedaan.
Samen naar een ontwerp
Op het Vredenburgplein komen het stationsgebied en de historische binnenstad samen. Dit vraagt om
een inrichting die past bij het schaal- en ambitieniveau van het vernieuwde centrum, een dynamisch
gebied. Kunst laat mensen op een andere manier kijken naar de stad en levert daarmee een
betekenisvolle bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte.
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Het realiseren van kunst op het Vredenburgplein is niet voorzien in eerdere planvorming. Om uit te
zoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de wens van de betrokkenen, stellen wij voor
een kunstbegeleidingsgroep in te stellen. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van
bewoners, gebruikers en ondernemers en wordt begeleid door de kunstadviseurs van de gemeente. De
eerste stap is het gezamenlijk formuleren van het kader voor de kunstopdracht. Vervolgens selecteren
we samen enkele kunstenaars die de opdracht krijgen om een schetsontwerp te maken.
Middelen
Voor het uitvoeren van kunst op het Vredenburgplein is op dit moment een budget van € 150.000,beschikbaar. Daarnaast wordt parallel aan het selectieproces, gezocht naar externe middelen van
ongeveer € 100.000,-. De kunstbegeleidingsgroep wordt betrokken bij deze zoektocht naar externe
middelen.
We willen het ontwerpproces nu starten, om een goed beeld te krijgen van het meest gewenste
kunstwerk en wat dit daadwerkelijk zal kosten. Voordat wij definitief besluiten opdracht te verlenen tot
het uitvoeren van het kunstwerk, zullen wij u infomeren over de aard van het kunstwerk, de kosten en
de dekking.
De planning van de definitieve inrichting van het Vredenburgplein is afhankelijk van het gekozen
kunstwerk. In het najaar wordt het plein zo ingericht, dat de nieuwe entrees van Hoog Catharijne goed
aansluiten op de binnenstad. Dan zal ook de opstelling van de markt worden aangepast, zodat er
voldoende ruimte is voor de markt zelf en voetgangers op het plein.

In de hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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