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Architect gezocht voor nieuwe Centrale Bibliotheek
Het Smakkelaarsveld van de toekomst is levendig en leefbaar. Een haventje verbindt de Leidsche Rijn met
de Catharijnesingel. Bootjes varen vanuit dit haventje naar de binnenstad of richting Munt. Architectonische
blikvanger van het toekomstige Smakkelaarsveld is de nieuwe Centrale Bibliotheek.
Het multifunctionele gebouw dat over het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) heen
wordt gebouwd herbergt, naast de klassieke ‘bieb’, verschillende culturele instellingen,
woningen en parkeergelegenheid. Dit voorjaar kiest Utrecht een architect voor het nieuwe
gebouw aan het Smakkelaarsveld. Een jury selecteert in een eerste ronde vijf à zeven
architecten. Bewoners van de stad kunnen vervolgens hun mening geven over de visie van
deze architecten. De jury neemt deze mening mee bij de uiteindelijke keuze die zij voor
legt aan het gemeentebestuur. Juryvoorzitter is de gerenommeerde architect en voormalig
Rijksbouwmeester van Vlaanderen, Bob van Reeth. We vragen hem:
Wat is de grootste uitdaging voor het ontwerp van dit gebouw?
“Het gaat om meer dan een gebouw! De architecten staan voor de uitdaging een stukje
stad te maken. De locatie is uniek. Maar ook de invulling maakt het bijzonder: het moet een
publiek gebouw worden waar alle Utrechters zich thuisvoelen!”
Waar let de jury op bij de selectie van een architect?
“Architecten worden bij de voorselectie ten eerste getoetst op een aantal eisen zoals de grootte
van de onderneming, inschrijving bij de KvK etc. Daarnaast kijken we naar de referentieprojec
ten van de architect en letten daarbij op vier voor het ontwerp belangrijke thema’s. Het moet
een herkenbaar multifunctioneel gebouw zijn, het moet uitstraling hebben en uitnodigend
zijn, het moet geschikt zijn voor de vele publiekss tromen en tot slot moet het duurzaam en
veilig zijn. Maar het is natuurlijk ook een gevoel. Als je het werk ziet van een architect, zie je
hoe hij naar de wereld kijkt. De portfolio moet dus direct aanspreken.”
Hoeveel invloed hebben de inwoners op de keuze van de jury?
“Ik heb nog nooit een ontwerpwedstrijd begeleid waarbij inwoners om hun mening wordt
gevraagd. Dus ik ben erg benieuwd naar hun input! Wij zullen in ieder geval luisteren
naar wat bewoners belangrijk vinden. Zij zijn tenslotte de uiteindelijke gebruikers van het
gebouw! Maar het kan zijn dat de architect die bij het publiek het meeste in de smaak valt,
toch niet de beste keuze is. Bijvoorbeeld omdat zijn visie een te duur of te weinig duurzaam
gebouw op zal leveren. Onze keuze wordt uiteindelijk als advies voorgelegd aan het college
van b en w en de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist en zal hierbij alle meningen laten
meewegen. Zoals wij in Vlaanderen zeggen: De bouwmeester kiest voor verschillen. De
bouwheer maakt de uiteindelijke keuze.”
Bob van Reeth

Wereld onder de grond
Niet alleen boven de grond, maar ook eronder gaat er dit jaar van
alles gebeuren. Hier liggen de kabels en leidingen die het Stations
gebied van elektriciteit, water, gas, riolering en internet voorzien.
De gemeente start dit voorjaar met de voorbereidingen voor het
verleggen van kabels en leiding onder o.a. het Smakkelaarsveld
en Wijk C. Dit heeft gevolgen voor de verkeerssituatie op het
Smakkelaarsveld (rond Utrecht Centraal) en de omwonenden.
Daarom gingen we op dinsdag 19 februari met hen (zo’n 30 be
zoekers) om tafel. De precieze plannen zijn in april bekend en
worden dan bij bewoners huis aan huis verspreid. Ook tijdens de
informatieavond op 15 april licht de gemeente de plannen toe.
In de volgende CU update lees je meer over de wereld onder de
grond en de tijdelijke maatregelen op het Smakkelaarsveld.

Utrecht aan het woord!
84m² graffiti fleurt sinds kort de bouwschutting aan het Vredenburg op. Vijf jonge Utrechtse graffitikunstenaars kregen de opdracht om
geschiedenis, heden en toekomst van het Vredenburg op zeven panelen te verbeelden. Wat vindt de Utrechter hiervan?
Henk (48) is geboren en getogen in

Sjaak (45): “Mooi blauw is niet lelijk!

Moniek (22): “Of die muur nou blauw,

Utrecht: “Leuk en vrolijk die platen.

Maar graffiti… dat was me nog nooit

rood of paars is, dat maakt mij niet

Maar wat het verbeeldt….? In ieder

opgevallen.”

uit… De graffitistijl vind ik te jong voor

geval iets vrolijks, de Middeleeuwen

wat er verbeeld wordt”.

of iets dergelijks. De kijkgaten moeten
zeker blijven en er zou nog meer kunst
op de bouwschutting mogen.”
Heb jij ook een mening over kunst op de bouwschutting of een leuk, kunstzinnig idee? Laat het ons weten via www.cu2030.nl/meldpunt.

In het Stationsgebied werken we in 2008 o.a. aan:
Het opknappen van de Noordertunnel

• Voorbereidend werk voor de

Muziekcentrum

• De ontwerpen van verschillende andere projecten,

bouw van het casino, de megabioscoop en winkel- en appartemen

zoals de Catharijnesingel.

tengebouw de Vredenburg

Kijk voor meer informatie en de overige projecten op

• Het verleggen van kabels en leidingen
• De sloop van een deel van het

onder het Smakkelaarsveld en Wijk C

Agenda

www.cu2030.nl/projecten.

www.cu2030/actueel/agenda

Infocentrum

Locatie: Infocentrum Stationsgebied

In het Infocentrum Stationsgebied kun je de nieuwste

19 maart 2008 Informatieavond MER WKO (MilieuEffect Rapportage

beelden en maquettes bekijken. We geven je graag een

Warmte/Koude Opslag). Vanaf 19.00 uur.

rondleiding! Ook kun je hier terecht met al je vragen.

7 april 2008 Ondernemersavond Alles over de laatste ontwikkelingen,

Adres

bouwwerkzaamheden en tijdelijke maatregelen. Vanaf 18.30 uur.

Telefoon 030 - 286 96 50

15 april 2008 Informatieavond Kabels en leidingen Vanaf 19.00 uur.

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

Gildenkwartier 193 (ingang naast Media Markt)

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave verschijnt minstens 1x
per 3 maanden in de kranten en heeft als doel bewoners op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. CU is een samenwerkings
verband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS, Jaarbeurs en Holland Casino.
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