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Renovatie 1920-vleugel Centraal Museum
De 1920-vleugel van het Centraal Museum aan de Agnietenstraat krijgt een opknapbeurt. De renovatie gaat
om groot onderhoud en maatregelen die het energieverbruik verminderen. De werkzaamheden starten 1 maart
en duren tot eind december 2022. In dit wijkbericht informeren wij u over wat er de komende tijd gaat
gebeuren. Tijdens de werkzaamheden blijven de tentoonstellingen in de Stallen open voor publiek.
Wat gaan we doen?
De historische 1920-vleugel van het museum is toe
aan een opknapbeurt. Zo voldoet het gebouw straks
weer aan de eisen van de toekomst. Na de renovatie
is:
•
•
•
•

het gebouw beter geïsoleerd;
zijn de (ventilatie-)installaties vervangen;
is luchtkwaliteit verbeterd;
is het dak voorzien van zonnepanelen.

Tentoonstellingen en café open voor bezoek
Tijdens de renovatie is de 1920-vleugel tijdelijk
gesloten. Dit betekent dat er diverse collecties tijdelijk
verplaatst worden. Wel kunt u tijdens de renovatie de
tentoonstellingen in de stallen, een aantal kleinere
presentaties, de museumtuin en het museumcafé
gewoon bezoeken.
Wat merkt u van de renovatie?
Rondom het gebouw komt een steiger te staan. Ook
komt op het plein aan de kant van de Nicolaïkerk een
afgezette bouwplaats. Een groot deel van de opslag
komt in het gebouw, zodat de buitenruimte zoveel
mogelijk toegankelijk blijft. Zie achterzijde van dit blad
voor een tekening van de bouwplaats.
Planning
Feb 2022
1 maart 2022
7 maart 2022
Zomer 2022
Eind 2022
Voorjaar 2023

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wietske Forma, projectleider van de gemeente, via
telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Uithuizing kunstcollectie
Start werkzaamheden
Plaatsing steiger & bouwhekken
Bouwvak vakantie
Verbouwing klaar
Heropening 1920-vleugel

Verspreidingsgebied: Agnietenstraat, Doelenstraat, Karmelietenhof, Lange Nieuwstraat, Nauwe Watersteeg,
Nicolaasdwarsstraat, Nicolaas kerkhof, Nicolaasstraat, Nieuwegracht, Oudegracht, Oudegracht aan de Werf, Rondpoort,
Schutterstraat, Tolsteegbariere, Twijnstraat, Twijnstraat aan de Werf, Wijde Watersteeg, Wijde Doelen, Oplage: 520 st
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Overzichtstekening bouwplaats

