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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Verkeershinder door tijdelijke afsluiting Graadt van Roggenweg,
Westplein en Croeselaan
Werkzaamheden van donderdagavond 18 april tot maandagochtend 22 april
Om de herontwikkeling van het Stationsgebied mogelijk te maken, krijgt de tram een nieuwe eindhalte op het
Jaarbeursplein. Van donderdagavond 18 april tot maandagochtend 22 april wordt gewerkt aan de aanleg van nieuwe
tramrails en de bijbehorende infrastructuur. Door deze werkzaamheden rijdt de tram tijdens deze periode niet binnen
Utrecht en zijn de Graadt van Roggenweg, het Westplein en de Croeselaan bijna geheel afgesloten. Na dit weekend
is de weg weer open en is de nieuwe trambaan klaar. Dan rijdt de tram voortaan zijn dagelijkse route van en naar het
Jaarbeursplein. De halte Utrecht Centraal aan de stadskant en de halte Westplein komen vanaf donderdagavond te
vervallen.
Bereikbaarheid centrum Utrecht
Van donderdag 18 april 20.00 uur tot maandag 22 april 05.00 uur zijn de Graadt van Roggenweg, het Westplein en de
Croeselaan richting het centrum afgesloten. De stad uit in westelijke richting is er maar één rijstrook beschikbaar over
het Westplein en de Graadt van Roggenweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. De oversteekplaatsen op de
Graadt van Roggenweg en de Croeselaan zijn verplaatst. Borden en verkeersregelaars ter plaatse wijzen de juiste route
aan.
Geen trams maar bussen
Tijdens de werkzaamheden, van donderdagavond 18 april omstreeks 19.00 uur tot en met zondagavond 21 april,
rijdt de tram heen en weer tussen Nieuwegein/IJsselstein en halte Zuilensteijn in Nieuwegein. Vanaf daar worden er
bussen ingezet van en naar Utrecht Centraal–Busstation West. Deze bussen houden de tramtijden aan en stoppen
bij alle haltes van de tram behalve halte Westplein en Graadt van Roggenweg. Ook bussen die normaal over het
Westplein rijden, worden tijdelijk omgeleid. Het gaat om de lijnen 1, 5, 7, 26 en 27. Kijk voor actuele reisinformatie op
www.ov9292.nl of www.gvu.nl.
Kijk op de achterzijde van dit bericht voor een kaartje van de afsluiting en informatie voor bedrijven in de omgeving.
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Bevoorradingsroutes voor bedrijven
Verkeer bestemd voor bedrijven in de omgeving van het Westplein kan vanaf het 24 Oktoberplein de Joseph
Haydnlaan/Lessinglaan volgen en vervolgens rechtsaf de Vleutenseweg op. De Kanaalstraat en de Damstraat zijn
via de Vleutenseweg bereikbaar. De bereikbaarheid vanuit het centrum is via de Daalsetunnel en de Vleutenseweg
gewaarborgd. Verkeer kan ook vanuit de Daalsetunnel in de richting van het Westplein rijden om vervolgens rechts af te
slaan in de richting van de Damstraat. Via de Vleutenseweg kan verkeer het gebied Kop van Lombok in zowel oostelijke
richting (centrum) als in westelijke richting (rijksweg A2) verlaten.
Waarom gebeurt dit?
De verbouwing van Utrecht Centraal en de omgeving ervan is een soort ‘schuifpuzzel’. Als er ergens moet worden
gewerkt, is daar ruimte voor nodig. De voorzieningen die zich op zo’n locatie bevinden, moeten dan tijdelijk verhuizen.
Dat is ook nu het geval. Om ruimte te maken voor het werk aan de centrumkant van het station verhuist de eindhalte
van de tram naar het Jaarbeursplein. Door het verplaatsen van de eindhalte van de tram, kan de tramrails en het perron
weggehaald worden aan de centrumkant. Hier worden onder meer Stationsplein Oost met fietsenstalling, een nieuwe
bibliotheek en een nieuw station voor bussen en trams gebouwd. Voor dezelfde werkzaamheden verhuist na de zomer
een aantal buslijnen van Busstation Noord en Busstation Zuid naar Busstation West. Bij elke verhuizing ontvangt u
actuele informatie. Kijk ook op www.cu2030.nl
Meer informatie
Voor specifieke vragen over de werkzaamheden aan de tramhalte, kunt u contact opnemen met Rutger de Klerk,
omgevingsmanager van de aannemer Dura Vermeer, via 06 - 15050914 of info@deklerkadvies.nl.
Algemene vragen over het Stationsgebied kunt u stellen aan het Infocentrum Stationsgebied. De contactgegevens
hiervan staan aan de voorzijde van dit bericht.
Plattegronden van het gebied met daarin de afsluitingen voor verkeer 			
en omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers.

