Dag van de bouw
Zaterdag 4 juni van 10.00 tot 16.00 uur
Op de Dag van de Bouw, op zaterdag 4 juni, kom je alles te weten
over de bouw in het Stationsgebied Utrecht.
De bouwplaats van Hoog Catharijne is open, de bouwers van de stationshal geven rondleidingen door de nieuwe hal, er zijn presentaties in het Infocentrum en wandelingen door het hele
gebied.
Bouwplaats Hoog Catharijne open
De nieuwbouw van Hoog Catharijne over de Catharijnesingel opent haar deuren van 10.00 tot
16.00 uur. Er zijn rondleidingen over de bouwplaats van aannemer BAM. En jump jump: voor kinderen is er een springkussen. Je kunt de bouwplaats op vanuit Hoog Catharijne, op de traverse,
ter hoogte van de ingang naar de bioscoop.
Rondleidingen door de stationshal
De nieuwe stationshal van Utrecht Centraal is groot en indrukwekkend: ProRail en aannemer
Besix geven samen rondleidingen door de Stationshal. De rondleidingen beginnen in de hal van
het Stadskantoor om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Het Stadskantoor is het niet te missen witte gebouw boven aan de (rol)trappen van het Jaarbeursplein.
Druk programma in Infocentrum Stationsgebied
Het Infocentrum Stationsgebied, in de hal van het Stadskantoor, is open vanaf 10.00 uur, er worden de hele dag presentaties gegeven en je krijgt uitleg over de projecten bij de maquettes.
Presentaties:
10.30 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur

Station Utrecht Centraal
Parkeergarage Jaarbeursplein
Tram Uithoflijn
Grootste fietsenstalling ter wereld
Woningen aan de Van Sijpesteijnkade
Station Utrecht Centraal

Er starten vanuit het Infocentrum ook rondwandelingen met gids door het Stationsgebied: om
12.00 uur en om 14.00 uur.

Dag van de Architectuur
De Dag van de Architectuur komt er
aan. In Utrecht is er een weekend lang
van alles te doen voor architectuurliefhebbers, jong en oud. Zaterdag 18
juni is er veel te doen in, en over, het
Stationsgebied. Je kunt in gesprek met
de architect van Utrecht Centraal, er zijn
rondleidingen door het Stadskantoor en
kids ontdekken hún Stadkantoor. Bekijk
het hele programma via cu2030.nl.

De singel gaat rond
De Utrechtse binnenstad wordt weer
helemaal omsingeld. Een lang gekoesterde wens van de stad gaat
in vervulling. Een compleet rondje
Oudegracht-Catharijnesingel varen is
vanaf 2020 mogelijk.
Het herstel van de singel is in volle
gang, eind 2015 werd het eerste stuk
nieuwe singel geopend. Stapsgewijs
wordt verder gewerkt in de richting
van de Marga Klompébrug bij het
Moreelsepark. Voor het herstellen van
het laatste stuk, tot aan Hotel Karel
V, was de financiering nog niet rond.
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad
voor geld te reserveren om ook het
laatste stukje singel te herstellen.

Moreelsebrug
Vanaf de perrons kun je goed zien hoe de
bouw van de Moreelseburg vordert. De loopen fietsbrug loopt vanaf de Croeselaan over het
spoor richting het Moreelsepark. In mei zijn de
trappen waar je naar boven of beneden loopt
aan de kant van de Croeselaan gemaakt.
Eind dit jaar kun je over de brug wandelen.

Agenda

Infocentrum

4 juni 		

Dag van de bouw

18 juni

Dag van de Architectuur

2 juli		

Rondwandeling met gids

Meer info:

CU2030.nl/agenda

Adres

Stadsplateau 1
(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag, woensdag, vrijdag van 08.00 - 17.00
dinsdag en donderdag van 8.00 - 21.00 uur.

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 en provincie Utrecht, Klépierre, ProRail, NS en Jaarbeurs. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

Volg ons op

cu2030.nl

