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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Start laatste fase Vredenburgplein
Het Vredenburgplein nadert zijn afronding. In de week van 18 maart start de aannemer met de laatste fase van
het kunstwerk MarktMozaiek en komen de zonnebloem en het snoepje in beeld. In die week starten ook de
werkzaamheden aan de waterleiding bij de Hollandse Toren. De bomen zijn er al, de bankjes komen nog. In juni wordt
het heringerichte plein feestelijk geopend.
De werkzaamheden aan het laatste deel van het kunstwerk MarktMozaiek van kunstenares Jennifer Tee zijn in het vak tussen KikoEsprit-Coolcat en de Zara. Het mozaïek bestaat uit 490.000 granieten steentjes. Hier werken gemiddeld 8 tot 10 stratenmakers
per dag aan. Ook het gebied tussen het mozaïek en de winkels wordt opnieuw bestraat. De werkzaamheden duren tot eind mei.
Het plein telt inmiddels 12 bomen; er zijn drie nieuwelingen geplant afgelopen januari. Het wachten is nu nog op de natuurstenen
bankjes die rond de bomen komen. De nieuwe verlichting is er al.
Werkzaamheden waterleiding
Vanaf maandag 18 maart werkt aannemer Van den Heuvel aan de waterleiding bij de Hollandse Toren; het deel tussen Cosmo
kappers en KFC. De werkzaamheden duren ongeveer een maand en zijn onderdeel van de herinrichting van het Vredenburgplein.
De planning van deze werkzaamheden is een paar keer gewijzigd; de vele activiteiten op het plein en het gebruik door de markt
vergt soms enig puzzelwerk om alles goed op elkaar aan te laten sluiten.
Er wordt een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd; de afnemers worden hierop overgezet en krijgen een brief van Vitens hierover.
De grond voor KFC is licht verontreinigd bleek uit onderzoek. De grond wordt volgens veiligheidsvoorschriften afgevoerd.
Herbestrating Drieharingstraat
Sinds 11 maart is de gemeente ook bezig met de herbestrating van de Drieharingstraat. Deze werkzaamheden duren twee weken.
Er worden kabels vervangen en de huidige bestrating wordt vervangen. De werkzaamheden zijn eind maart afgerond; de straat blijft
tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
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Hollandse Toren
De Hollandse Toren, het stuk tussen het Vredenburgplein en de Vredenburg, wordt ook nog heringericht. De planning hiervan is nog
niet duidelijk. Dit deel openbare ruimte wordt intensief gebruikt door de markt, taxi’s en winkelend publiek. Dat vergt de nodige
afstemming om tot een ontwerp te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Meer informatie
• Herinrichting Vredenburgplein: Diane van Dam, omgevingsmanager aannemer D. van der Steen B.V., 06 - 23979034 of
diane@dvandersteenbv.nl. Bij haar kunt u ook faseringskaarten opvragen als daar behoefte aan is.
• Aanleg waterleiding: Carel van Staden, projectleider aannemer Van den Heuvel, 0412 - 45 38 72 of c.v.staden@heuvelheesch.nl.
• Herinrichting Drieharingstraat: Philip ter Laak, projectmanager gemeente Utrecht, via 030 - 286 00 00 of p.ter.laak@utrecht.nl.
Meer achtergrondinformatie over het project staat op www.cu2030.nl/vredenburgplein.

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

volg ons op

cu2030.nl

