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De croissant is er, de kaas komt eraan
Op het Vredenburgplein zijn steeds meer elementen uit het kunstwerk Markt Mozaïek van Jennifer Tee af. De 
croissant en vis liggen; straks volgen kaas en snoepgoed. Voor de Kerst wordt de huidige fase afgerond, tijdens de 
feestdagen is het plein twee weken vrij van bouwhekken. Op maandag 7 januari start de laatste fase. Die duurt tot 
medio april.
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Momenteel werken we aan het vak op de hoek bij Douglas, ICI Paris, Dunkin’ Donuts, Abels Deli en Manneken Pis. Hier is de 
planning wat aangepast omdat er kabels en leidingen zijn aangetroffen die asbest bevatten. Deze zijn veilig verwijderd. 
Op vrijdag 21 december rondt de aannemer de werkzaamheden hier af en haalt alle bouwhekken weg van het plein. Tijdens de 
feestdagen is het Vredenburgplein vrij van bouwactiviteiten.

Laatste deel mozaïek
Vanaf maandag 7 januari starten de werkzaamheden voor de laatste fase; het vak tussen Douglas en Zara. Dit werkvak is in 
overleg met de marktondernemers opgeknipt in twee delen van ongeveer dezelfde afmeting. Zo kunnen we de overlast voor de 
markt, ondernemers en omwonenden tot een minimum beperken. 

• Deel 1: vak tussen Douglas en Kiko
• Deel 2: vak tussen Kiko, Esprit, Cool Cat en Zara

De omliggende bestrating (dat is het deel tussen het mozaiëk en de omliggende panden én de rijweg) wordt gefaseerd uitgevoerd 
zoals dit ook voor de Zara Man en de beide entrées van Hoog Catharijne is gedaan. 

In april is de herinrichting van het plein naar verwachting klaar. Dan resteert nog wel het deel bij de Hollandse Toren, het stuk tus-
sen het Vredenburgplein en de Bijenkorf. De planning van de werkzaamheden daar, wordt momenteel onderzocht. Dit heeft ook te 
maken met overige werkzaamheden zoals kabels en leidingen.



cu2030.nl

volg ons op 
Infocentrum

Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Een plein met kunst en bomen
Het Vredenburgplein wordt ingericht met extra bomen, ronde banken, straatverlichting en het kunstwerk Markt Mozaïek. Dit moza-
iek bestaat uit 490.000 gekleurde, granieten steentjes die samen herkenbare marktproducten vormen zoals een vis, knopen, een 
croissant, een artisjok en olijven. 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. 

Meer informatie 
Heeft u vragen voor de aannemer of wilt u de faseringskaarten inzien? 
Dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager van aannemer D. van der Steen B.V., Diane van Dam. Zij is op maandag-dinsdag-
donderdag-vrijdag bereikbaar via 06 –23979034 of via diane@dvandersteenbv.nl. 

Meer achtergrondinformatie over het project staat op www.cu2030.nl/vredenburgplein.


