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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Busbaan Smakkelaarsveld in gebruik en gewijzigde routes
Vanaf woensdag 4 april rijden er bussen over de nieuwe busbaan op het Smakkelaarsveld. Hierdoor veranderen loop-,
fiets- en autoroutes. Ook beginnen werkzaamheden aan de kant van de Mediamarkt. De kiss & ride wordt heringericht als
voorbereiding op de facelift van de plint, het onderste deel, van gebouw Gildeveste in de zomer. Ook de taxistandplaatsen
worden heringericht. De situatie op het Smakkelaarsveld blijft zo tot voorjaar 2019. Op het kaartje staan de wijzigingen
aangegeven.
Busbaan
In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 april (19.00 – 06.00 uur) zijn er werkzaamheden aan de kruising CatharijnesingelSmakkelaarsveld. Dan worden de verkeerslichten en belijning aangepast. Vanaf woensdag 4 april is de nieuwe busbaan open en rijden
de bussen richting centrum en verder over de nieuwe baan.
Herinrichting kiss & ride en ophaalpunt Mediamarkt
De kiss & ride en het ophaalpunt voor de Mediamarkt wordt heringericht. Dit gebeurt als voorbereiding op de facelift van de plint, het
onderste deel, van gebouw Gildeveste in de zomer. Autoverkeer dat vanaf de singel komt, rijdt terug over de nieuwe busbaan richting
singel.
Vanaf donderdag 26 april kunnen fietsen niet meer geparkeerd worden aan de zijkant van de Mediamarkt. De ruimte is nodig voor de
voorbereidingen van de opknapbeurt van de plint van gebouw Gildeveste. Fietsen worden al vóór Koningsdag verwijderd om de de
stroom bezoekers veilig te kunnen verwerken. Alternatieven om fietsen te stallen zijn de stalling bij de ingang van de centrumkant van de
Sijpesteijntunnel en de Stationspleinstalling.
Taxistandplaatsen
Taxi’s vanaf de singel rijden terug over de nieuwe busbaan richting singel. Vanaf 5 april tot begin juni worden de taxistandplaatsen
heringericht.
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Andere loop- en fietsroutes
De loopbrug langs spoor 1 is weer open. Deze brug is bereikbaar vanuit de stalling aan de centrumkant van de Sijpesteijntunnel en
brengt voetgangers veilig over de Leidseveertunnel.
Fietsers komend vanaf de kruising Catharijnesingel/Smakkelaarsveld moeten daar al een keuze maken hoe ze fietsen: óf langs het
Smakkelaarsveld richting Leidseveertunnel óf langs de kiss & ride richting de Sijpesteijntunnel.
De doorsteek langs fietsenstalling Smakkelaarsveld richting Stationsplein is (nu al) afgesloten en gaat alleen open voor voetgangers.
Die steken vanaf het Stationsplein in een rechte lijn door naar de kantoren omgeving Nieuwe Daalstraat. Over de busbaan is daar een
voetgangsoversteek aangelegd.
Herinrichting Knipstraat/Nieuwe Daalstraat
De herinrichting van de Knipstraat/Nieuwe Daalstraat is bijna klaar. In de weekenden van 7-8 en 14-15 april is toegang tot de
Knipstraat vanaf de Daalsesingel afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met werkzaamheden. Er komt een omleiding. De
herinrichting van de Knipstraat/Nieuwe Daalstraat is tot stand gekomen met betrokkenheid van de bedrijvenvereniging.
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