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Beste leden,
Na een zeer geslaagde excursie en een voorjaar vol HGVU lustrum is het
alweer september. Daarom nodigen wij jullie graag uit voor de afsluiting van het
lustrumprogramma! Op 18 september hebben we de

CU2030 – Excursie in het Utrechts stationsgebied en de lustrumborrel!
Over de excursie
Uit de bouwput in het hart van Utrecht verrijzen momenteel de eerste contouren van het
vernieuwde Stationsgebied. Reizigers ervaren elke dag hoe de nieuwe OVTerminal vorm krijgt. In
TivoliVredenburg vinden al geruimde tijd optredens plaats. Rondom het gebouw wordt hard
gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte, de vernieuwing van Hoog Catharijne en het
terugbrengen van het water in de singel. Het Stadskantoor is in gebruik genomen en de grote
fietsenstalling aan het Jaarbeursplein is klaar.
Behalve een dynamische plek van nu die wordt getransformeerd onder de naam CU2030, is het
ook een plek waar zich veel stadshistorie bevind. Hier stond ooit de Middeleeuwse Vredenburg en
werd het Jugendstil gebouw van de verzekeringsmaatschappij “de Utrecht” gesloopt voor de
aanleg van Hoog Catharijne. We zullen gaan kijken hoe verleden, heden en toekomst zich in dit
project tot elkaar verhouden.
Het programma bestaat uit drie onderdelen. Als eerste een lezing over het project, de plannen en
de vorderingen. Vervolgens zal overzicht worden geboden aan de hand van een maquette van het
hele gebied. De middag wordt afgesloten met een rondleiding door het stationsgebied zelf, waarbij
zal worden ingegaan op diverse deelprojecten.
Aanmelden kan nog tot en met zondag 6 september via secretaris@hgvu.nl!
Deelname is kosteloos, nadere informatie over het verzamelpunt voor de excursie volgt.
Locatie:
Datum:
Tijd:

Stationsgebied Utrecht (locatie volgt)
vrijdag 18 september
15.00 – 17.00 uur

Over de Lustrumborrel- ontmoet andere HGVU leden
Aansluitend op de excursie in het stationsgebied is er een HGVU lustrumborrel. Alle leden zijn van
harte uitgenodigd! Ook als je niet bij de stationsgebied-excursie bent geweest. De HGVU is naast
een vereniging ook een netwerk. Leer de vereniging en haar leden kennen tijdens de lustrumborrel
die het Lustrumjaar afsluit.
Tijdens de borrel gaan we aan de slag met kaartmateriaal, is er gelegenheid om mee te denken
over activiteiten in het komende verenigingsjaar en ligt er voor alle leden een leuk presentje klaar!
Aanmelden kan via secretaris@hgvu.nl. Deelname is kosteloos. Tijdens de activiteit zal voor
een borrelhapje en een drankje worden gezorgd! Er wordt echter geen hele maaltijd aangeboden.
Locatie:
Datum:
Tijd:

Wijde Doelen 8, Utrecht
vrijdag 18 september
vanaf 17.30 uur

Pagina 1 van 1 ● Historisch Geografische Vereniging Utrecht ● Lustrumdag 18 september 2015
De HGVU is nu ook op Linkedin! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep.

