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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nieuw ontwerp Hollandse en Vlaamse Toren: kijkt u mee?
De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rond
TivoliVredenburg en Hoog Catharijne; uw woonomgeving dus. Er komt meer groen en licht,
er komen zitplekken en een klein terras en we gaan fietsparkeren ontmoedigen. Wij zijn
benieuwd wat u van het ontwerp met alle ideeën voor het gebied vindt. Het ontwerp vindt u in
het nieuwsbericht op CU2030.nl. U kunt tot en met zondag 13 februari uw reactie doorgeven via
gebiedsaanpaktorens@utrecht.nl of door te bellen naar 14 030.
De aanleiding
Bewoners van de Hollandse en Vlaamse toren vinden dat hun woonomgeving weinig uitstraling heeft. Ook
ervaren bezoekers de straten in de avonduren als verlaten en sociaal onveilig. De gemeente, TivoliVredenburg
en Klépierre (eigenaar van Hoog Catharijne) gaan samen de straten rond het muziekgebouw en Hoog Catharijne
aantrekkelijker maken. Een eerste resultaat van deze aanpak is de muurschildering van grafisch vormgever Hansje
van Halem die in juli 2021 is aangebracht op de gevel van TivoliVredenburg.

Uitgangspunten ontwerp
Utrecht wil een aantrekkelijke levendige openbare ruimte in het centrum van de stad. Dit zijn de uitgangspunten
in het ontwerp:
•		 De voetganger staat centraal en fietsparkeren wordt ontmoedigd;
•		 Meer groen: bomen, plantvakken en klimgroen tegen gevels en rond kolommen;
•		 Meer zitplekken en stimuleren van ontmoeting zoals een klein terras in de Hollandse Toren;
•		 Aanvullende sfeerverlichting op de basisverlichting in de Hollandse en Vlaamse Toren;
•		 Kunst in de openbare ruimte: naast de al aangebrachte muurschildering komt er een historisch fragment van
kasteel Vredenburg in de Hollandse Toren.

Klimaatbestendig en duurzaam
Met de aanleg van meer groen spelen we in op een betere klimaatbestendigheid. Het groen helpt om
wateroverlast bij heftige buien beter op te vangen en het zorgt voor schaduw en verkoeling. Ook is het goed voor
de biodiversiteit omdat het vogels en insecten aantrekt. Het straatwerk in de Hollandse en Vlaamse Toren maakt
deels plaats voor groenvakken. De weggehaalde stenen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Benieuwd naar uw reactie
Het college van B en W heeft het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat iedereen kan reageren.
Juist u als omwonenden weet wat er in uw buurt speelt en wat de verbeteringen kunnen zijn. We hopen dan ook
dat u ons laat weten wat u vindt.
Het ontwerp, oftewel Integraal Programma van Eisen (IPvE), vindt u in het nieuwsbericht op CU2030.nl. U kunt
tot en met zondag 13 februari uw reactie geven via gebiedsaanpaktorens@utrecht.nl. U krijgt altijd een mail terug
van ons. Daarnaast kunt u ook bellen met 14 030.
Na 13 februari verzamelen we alle reacties in een reactienota. Deze wordt samen met het ontwerp vastgesteld
door het college van B en W. De uitvoering vindt plaats in 2023.

Wat gebeurt er nog meer?
TivoliVredenburg is druk bezig met het gevelontwerp van de nieuwe publieksingang aan het Vredenburgplein.
Ook komt de naam van TivoliVredenburg op de gevel. Daarnaast onderzoeken we hoe we de, nu dichte, etalages
van Hoog Catharijne in de Hollandse en Vlaamse Toren meer kunnen verlevendigen.

Impressie Hollandse Toren

Impressie Vlaamse Toren

Meer informatie over de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren vindt u op
CU2030.nl/hollandse-en-vlaamse-toren. Gelijk naar het nieuwsbericht met het ontwerp? Scan dan de QR-code
hieronder.
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