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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Hollandse en Vlaamse Toren aantrekkelijker met kunst en groen 
 
Bewoners van de Hollandse en Vlaamse toren, wellicht ook uzelf, hebben bij de gemeente 
aangegeven dat zij vinden dat hun woonomgeving weinig uitstraling heeft. De straten worden in 
de avonduren als verlaten en sociaal onveilig ervaren. Daar gaan we nu wat aan doen. Er komt 
kunst in de Hollandse Toren en meer groen in de straten.

De gemeente, TivoliVredenburg en Klépierre (eigenaar van Hoog Catharijne) gaan samen de straten rond het 
muziekgebouw en Hoog Catharijne aantrekkelijker maken. Hier hebben enkele buurtbewoners over meegedacht. 

Het eerste zichtbare resultaat van deze gezamenlijke aanpak is een muurschildering van grafisch vormgever 
Hansje van Halem op de gevel van TivoliVredenburg. De kunstenaars van het Utrechtse collectief De Strakke Hand 
zijn bezig met de muurschildering. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Er worden hekken neergezet, 
maar de straten blijven open en wij doen al het mogelijke om overlast te voorkomen. 

Kleurrijk doorkijkje
Voor de kleurrijke muurschildering heeft Hansje van Halem zich laten inspireren door het diagonale lijnenspel en 
kleurenschema van de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Het kunstwerk laat mensen buiten als het ware door de 
muur naar binnen kijken. Je krijgt zo vanaf de straat een doorkijkje in het gebouw. 

Aanpassingen openbare ruimte
Rondom het gebouw komt meer openbare verlichting, meer groen en plekken om te zitten. De naam 
TivoliVredenburg komt ook duidelijker op de gevel te staan. Ook wordt er gekeken naar Hoog Catharijne. Op dit 
moment worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van kunst in de gevel. 
Deze aanpassingen met verschillende start- en opleverdata, zijn naar verwachting eind 2022 klaar.

Publieksentree aan zijkant
Op de hoek van TivoliVredenburg bij het Vredenburgplein komt een nieuwe, extra publieksentree. Zodra meer 
bekend is over hoe die eruit gaat zien en wanneer de werkzaamheden daarvoor starten, zullen wij u nader 
informeren.
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Meer informatie over de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren vindt u op CU2030.nl op de pagina 
Projecten.

Meer informatie over het kunstwerk en andere kunst in Utrecht vindt u op kunstinopenbareruimte-utrecht.nl

Detail uit de muurschildering van Hansje van Halem

Infocentrum
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