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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Wijzigingen op en rond het Jaarbeursplein en de Croeselaan
Het Jaarbeursplein maken we klaar om straks te kunnen bouwen aan de ondergrondse parkeergarage en het WTC.  De 

komende tijd zijn er nog een aantal wijzigingen voor het verkeer en voor voetgangers. Wij geven u graag een doorkijkje tot 

het einde van het jaar. Vanaf januari 2016 staat het plein helemaal in de hekken en is de situatie zoals deze twee jaar blijft 

staan. 

volg ons op 
Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Autoroute Croeselaan verplaatst op 9 november
Aanstaande maandag 9 november wordt de rijbaan voor autoverkeer op de Croeselaan een stukje verplaatst. Het gaat om het gedeelte 
vanaf het Westplein tot voor het Beatrixgebouw. De rijbaan beide kanten op, ligt dan aan de kant van de Jaarbeurs en niet meer aan 
het Jaarbeursplein.

Fietsroute Croeselaan verplaats in de week van 23 november
De fietsers volgen twee weken later dan de auto’s. Het fietspad voorlangs het Jaarbeursplein verplaatst dan naar de overkant van de 
weg en komt langs de kantoren en de Jaarbeurs te liggen. Fietsers kunnen dan aan deze kant van de weg beide richtingen op fietsen. 
Om het fietspad geschikt te maken voor alle fietsers in beide richtingen, is het bestaande pad verbreed. 

Asfalteren busstation Jaarbeursplein
Het busstation op het Jaarbeursplein, waar o.a. de Eurolines bussen en de taxi’s staan, wordt verplaatst en komt dichterbij de tramhalte 
te liggen. Zo kan het bouwterrein voor de parkeergarage verder worden aangelegd. In de week van 7 december wordt in vier nachten 
dit nieuwe busstation geasfalteerd. De nachtwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Deze werkzaamheden gebeuren in 
de avond en nacht zodat overdag het verkeer kan doorrijden. 

Busstation Jaarbeurszijde buiten gebruik in weekend 12 december
Dit weekend is het busstation Jaarbeurszijde, achter het Beatrixgebouw, een weekend buiten gebruik. Er wordt dan een nieuw deel 
gereedgemaakt. De bussen die daar normaal halteren, stoppen dat weekend op het Jaarbeursplein. Er worden servicemedewerkers 
ingezet om reizigers te informeren. 

Busviaduct maandag 14 december open
Vanaf maandag 14 december rijden de bussen vanaf het vernieuwde busstation Jaarbeurszijde achter het Beatrixgebouw en de fietsen-
stalling langs en maken ze gebruik van het gloednieuwe busviaduct aan de Van Sijpesteijnkade. 
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Hier ziet u de werkvakken en de gewijzigde verkeersstromen voor de periode november en december 2015.

Demonteren kantoorpand Leeuwensteijn
Begin november is aannemer BAM, in opdracht van eigenaar CBRE Global Investors, begonnen met het strippen van het leegstaande 
kantoorpand Leeuwensteijn. Dat is het kantoorpand op het Jaarbeursplein dat voor het Stadskantoor staat en grenst aan de trappartij. 
Eerst zal asbest worden verwijderd. Hier gelden strikte veiligheidsnormen voor. Daarna wordt het gebouw van binnen helemaal kaal ge-
stript. In februari 2016 wordt gestart met het demonteren van de buitenkant van het gebouw. In het het tweede kwartaal van 2016 staat 
de bouw van het World Trade Center Utrecht gepland.

Vragen?
Heeft u een vraag over de routes of de werkzaamheden op het Jaarbeursplein? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bart 
Jonkman via 06-83169197 of via bart.jonkman@witteveenbos.com. En is ook een vast inloopmoment bij de aannemer. U kunt elke dinsdag 
tussen 13.00 en 14.00 uur uw vragen, meldingen of wensen in de keet van aannemer Van der Steen op het Jaarbeursplein. Een afspraak 
maken op een ander moment is ook mogelijk. Alle overige vragen kunt u stellen aan ons Infocentrum via 030 - 286 9650 of stationsge-
bied@utrecht.nl 


