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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

De lippenstift ligt, nu de maiskolf
Een stuk van het Vredenburgplein ziet er al heel anders uit. De granieten steentjes van het kunstwerk Markt Mozaïek liggen hier al strak tegen elkaar aan. Het leggen is een precisie klus. In dit bericht meer over de aanpak, speciale rondleidingen en de planning.
We zijn compleet: alle 32 kleuren graniet van over de hele wereld zijn binnen. De 490.000 steentjes staan op kleur gesorteerd en
zijn opgeslagen in een loods van de aannemer. Elke steen meet 9x9x8 centimeter en weegt ruim 1 kilo. Hoe meer verschillende
kleuren, hoe ingewikkelder het leggen. Wekelijks rekent de aannemer uit welke kleuren nodig zijn per dag. De kleuren en hoeveelheden stenen worden dan klaargezet en naar de bouwplaats gereden. De aannemer werkt bij het leggen van de stenen in het
mozaïekraster samen met gespecialiseerde stratenmakers uit Portugal. Portugal is het land waar ze meer mozaïek gebruiken in de
openbare ruimte.
Planning
Naar verwachting is de eerste fase volgens planning half juli gereed en kan je eroverheen lopen. Dan gaan we over naar fase 2 (van
de 4). Dit is het kwadrant in de hoek bij de zuidentree van Hoog Catharijne, Perry Sport en Dagelijks Lekker. De omgevingsmanager stemt op dit moment de werkzaamheden voor fase 2 af met de direct belanghebbenden. Eind juni ontvang je hiervan een
voortgangsbericht.
Rondleidingen over het kunstwerk
Over het kunstwerk Markt Mozaïek is veel te vertellen. Over hoe het er kwam, hoe het gelegd wordt en wat de gedachte erachter is
van kunstenares Jennifer Tee. Vaste gidsen van TivoliVredenburg verzorgen rondleidingen en vertellen erover. Deze gratis rondleidingen worden gegeven op alle zaterdagen vanaf 9 juni tot en met zaterdag 28 juli. De starttijden zijn 13.00 en 13.30 uur, ze duren
ongeveer een half uur. Kaartjes reserveren kan via www.cu2030.nl/kunst.
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Midden juli start fase 2A
(oranje vak) en is het groene
vak klaar.

Meer informatie en contact
Heeft u vragen voor de aannemer of wilt u de faseringskaarten voor fase 2 inzien? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marie-Louise Gasseling. Zij is bereikbaar via 06 – 27360277 of via vredenburgplein@dvandersteenbv.nl. Vanaf de start in maart
was er een wekelijks inloopspreekuur met de omgevingsmanager op woensdagen in TivoliVredenburg. In deze drie maanden is er
één persoon langsgeweest. Daarom veranderen we het inloopmoment naar contact via de mail of telefonisch. Meer achtergrondinformatie staat op www.cu2030.nl/vredenburgplein.

Plein met kunst
Het Vredenburgplein wordt ingericht met extra bomen, enkele
ronde banken, straatverlichting en
het kunstwerk Markt Mozaïek. Dit
mozaïek bestaat uit gekleurde, granieten steentjesdie samen herkenbare marktproducten vormen zoals
een vis, knopen, een croissant,
een artisjok en olijven. Het graniet
is stroef gemaakt. Ook is er extra
voorraad voor als er iets stukgaat.
De roodkleurige buitenrand is van
gebakken klinkers. De achtergrond
en de contour van het kasteel
Vredenburg worden uitgevoerd in
twee en drie kleuren grijs graniet.
Begin volgend jaar moet het hele
plein klaar zijn.
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