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Deze zomer: fietspad Leidseveertunnel tijdelijk afgesloten
Het fietspad in de Leidseveertunnel wordt vernieuwd. Daarom is het fietspad vanaf maandag 4 juli zes weken afgesloten
in beide richtingen. Vanaf 22 augustus kunnen fietsers weer door de tunnel heen. Voetgangers kunnen wel van de tunnel
gebruik blijven maken. De werkzaamheden zijn medio september helemaal klaar.
In de tunnelbuis die ligt tegen de Lange Hagelstraat wordt de betonmuur met het hek tussen het hoge en het lage fietspad gesloopt.
Het voetpad wordt verbreed en de fietspaden worden op gelijk niveau gelegd, naast het voetpad. Het fietspad wordt uitgevoerd in rood
asfalt, het voetpad in gebakken klinkers. Er worden ook kabels en leidingen gelegd, waaronder kabels voor de toekomstige trambaan.
Planning
De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn arbeidsintensief, en kosten daardoor veel tijd. De werkzaamheden zijn zoveel
mogelijk in de zomervakantie gepland om de overlast voor doorgaand fietsverkeer te verminderen.

Maandag 4 juli t/m zondag 21 augustus

Afsluiting Leidseveertunnel voor fietsverkeer, voetgangers worden langs het
werk geleid.

Maandag 22 augustus t/m vrijdag 16 september

Werkzaamheden aan de tunnel gaan door, voetgangers en fietsers worden
door de tunnel langs het werk geleid.

Omleidingsroutes
Op het kaartje op de achterzijde staan de omleidingsroutes voor fietsers. Fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad door de
Van Sijpesteijntunnel, of het fietspad door de Daalsetunnel. De omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden, en er staan op
verschillende knooppunten verkeersregelaars om fietsers te begeleiden.
Meer informatie en telefonische bereikbaarheid
Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Neem dan tijdens werktijden contact op met Infocentrum Stationsgebied op 030
286 96 50.

Infocentrum
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			

volg ons op

dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00 uur

cu2030.nl

Tijdelijke afsluiting Leidseveertunnel

Leidseveertunnel wél open
voor voetgangers
Alternatieve fietsroute tijdens afsluiting
via Daalsetunnel

Werkterrein

Alternatieve fietsroute tijdens afsluiting
via Van Sijpesteijntunnel
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Op bovenstaand kaartje ziet u een overzicht van het werkterrein en de omleidingsroutes. De omleiding geldt alleen voor fietsers.
Voetgangers worden langs het werk geleid.
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