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Kunst: jouw keuze
Het Vredenburgplein wordt ingericht met ruimte voor bomen, 

bankjes én kunst. In 2017 heeft Utrecht haar stem laten horen. 

Iedereen mocht kiezen uit vijf schetsontwerpen van kunstwerken. 

‘Markt Mozaïek’ van Jennifer Tee won. Het werk kreeg meer 

dan de helft van de 10.000 stemmen. Begin 2018 startten de 

werkzaamheden en eind van dit jaar loop je eroverheen.

De markt blijft open
De markt is op zaterdag het grootst. De werkzaamheden 

worden zo uitgevoerd dat de markt voldoende ruimte houdt en 

aanpassingen in de opstelling beperkt zijn. De markt blijft dus 

gewoon open. 

Jennifer Tee
Jennifer Tee heeft intensief onderzoek gedaan naar de 

maat, kleur en de positie van de figuren die te zien 

zijn in haar kunstwerk. Daarna volgden overleggen met 

steengroeves over de hele wereld voor het leveren van de 

juiste 32 verschillende kleuren stenen. Tee woont en werkt in 

Amsterdam. In 2017 exposeerde zij o.a. in het Rijksmuseum.

Kasteel Vredenburg
In het mozaïek is ook de contour 
van het zestiende-eeuwse kasteel 

Vredenburg te zien. Je ziet twee muren 
en een van de vier torens. Op sommige 

plekken zitten de restanten nog 
onder het straatwerk.

Banken en lampen
Rondom sommige bomen komen 

ronde banken. Verdeeld over 
het plein komen zes straatlantaarns 

met ieder zes lampen voor een 
optimale verlichting.

Bomen erbij
In totaal komen er twaalf 

bomen. Dat zijn er drie meer 
dan nu. De nieuwe bomen 

komen op het marktplein en 
worden in de herfst geplant. 

Graniet
Alle 490.000 stenen van het 
kunstwerk meten 9x9x8 cm. 

Het materiaal is graniet. De stenen 
worden stroef gemaakt. Ook is er extra 

voorraad voor als er iets stukgaat. 
De roodkleurige buitenrand 
wordt gelegd van gebakken 

klinkers.

Kip en koffiebonen 

Over de plek van de mozaïekfiguren is 
goed nagedacht. Zo ligt de koffieboon 
bij de koffiestand. De grote objecten, 
zoals de kip en de vis, zijn geplaatst in 
looproutes zodat ze van een afstand 

goed te zien zijn.  

Huiskamergevoel 

Jennifer Tee houdt van de geschiedenis 
van het Vredenburg als marktplein. 
Zij brengt de ‘huis kamersfeer’ en de 

marktdagen samen in de vorm van een 
natuurstenen vloer met mozaïeken, zoals een 

tapijt in de huiskamer. Je ziet herkenbare 
beelden van de markt zoals een vis, 
een stuk kaas, een croissant en een 

eierdoos.




