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De artisjok ligt, op naar de croissant
‘Half way there’. Het kunstwerk van Jennifer Tee op het Vredenburgplein komt langzaam tot leven. De kip, eierdoos, lippenstif, maiskolf, champignon en artisjok zijn al te zien. Vanaf maandag 3 september starten de werkzaamheden voor
fase 3. Dit is het vak op de hoek bij Douglas, ICI Paris, Dunkin’ Donuts, Abels Deli en Manneken Pis.
Een gedeelte van fase 2 blijft nog even in de hekken; het voegwerk moet uitharden. De werkzaamheden voor fase 3 starten wel
begin volgende week en duren tot eind november. Dan volgt de 4e en laatste fase. Begin volgend jaar moet het hele plein klaar zijn.
Het Vredenburgplein wordt ingericht met extra bomen, enkele ronde banken, straatverlichting en het kunstwerk Markt Mozaïek. Dit
mozaïek bestaat uit 490.000 gekleurde, granieten steentjes die samen herkenbare marktproducten vormen zoals een vis, knopen,
een croissant, een artisjok en olijven. Het graniet is stroef gemaakt. Ook is er extra voorraad voor als er iets stukgaat. De roodkleurige buitenrand is van gebakken klinkers. De achtergrond en de contour van het kasteel Vredenburg worden uitgevoerd in twee en
drie kleuren grijs graniet.
Speciale behandeling voor bomen
De bomen die in vak 2 staan, hebben een speciale behandeling gehad. De oude grond is verwijderd en er is bomengranulaat aangebracht; van bovenin fijn naar dieper een grovere korrel. Dit geeft de wortels van de bomen meer ruimte voor een betere groei.
Meer informatie
Heb je vragen voor de aannemer of wil je de faseringskaarten voor fase 3 inzien? Dan kun je terecht bij de nieuwe omgevingsmanager van aannemer D. van der Steen B.V., Diane van Dam. Zij is op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag bereikbaar via 06 –23979034,
of via diane@dvandersteenbv.nl. Meer achtergrondinformatie over het project staat op www.cu2030.nl/vredenburgplein.
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