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Wijkbericht

juli 2021

Verbouw 1920-vleugel Centraal Museum Utrecht
De in 1920 gebouwde vleugel van het Centraal Museum aan de Agnietenstraat wordt verbouwd. Tijdens de
verbouw worden gelijk energiebesparende maatregelen genomen. De voorbereidingen hiervoor zijn
begonnen en eind juli wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In dit bericht informeren wij u over wat er
de komende tijd gaat gebeuren.
Verbouwing
De historische vleugel van het museum is hard toe aan
een opknapbeurt en wordt daarom begin 2022
verbouwd, zodat ook dit deel straks weer voldoet aan
de eisen van nu en klaar is voor de toekomst!
Na de verbouw is:
• het gebouw beter geïsoleerd;
• zijn de (ventilatie-)installaties vervangen;
• is luchtkwaliteit verbeterd;
• en is het dak voorzien van zonnepanelen;
Tijdens de verbouwing wordt de 1920-vleugel tijdelijk
gesloten. De tentoonstellingen in de stallen, een aantal
kleinere presentaties, de museumtuin en het
museumcafé kunt u tijdens de verbouwing gewoon
bezoeken.
Ontwerp
Omdat Van Hoogevest Architecten jarenlange ervaring
heeft met het verbouwen van historische gebouwen,
maken zij het ontwerp voor deze verbouw.
Bij dit ontwerp wordt rekening gehouden met de met
de monumentale waarde van het pand en met het
behoud van het beschermd stadsgezicht. Zo zullen
bijvoorbeeld de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf
de straat.
Bewonersavond
In november organiseert de gemeente samen met Van
Hoogevest architecten een bewonersavond om u
verder te informeren. U wordt hier via een wijkbericht
voor uitgenodigd.

Planning
Juli 2021

Nov 2021
Begin 2022
Eind 2022

aanvraag omgevingsvergunning
Dit kunt u volgen via
overuwbuurt.overheid.nl
bewonersavond
start verbouw
verbouw gereed en heropening
1920-vleugel

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wietske Form (projectleider) van VGU, via
telefoonnummer 14 030 of wietske.forma@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Agnietenstraat, Doelenstraat, Karmelietenhof, Lange Nieuwstraat, Nicolaasdwarsstraat, Nicolaas
kerkhof, Nicolaasstraat, Nieuwegracht, Oudegracht, Oudegracht aan de Werf, Schutterstraat, Twijnstraat, Wijde Doelen
Oplage: 467 stuks
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