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2 augustus  Rondwandeling Stationsgebied

6 september  Rondwandeling Stationsgebied

9 september Schouw Stationsgebied 

Agenda

Nieuwe busbaan over 
Vredenburg
 
Vanaf maandag 1 september stoppen bussen  
weer op het Vredenburg. In het weekend van 
vrijdag 18 juli 07:00 uur tot maandag 21 juli 
05:00 uur wordt de oude busbaan en de 
fundering opgebroken en nieuwe fundering  
en asfalt aangebracht. 

De busbaan is dit hele weekend afgesloten; 
dit heeft gevolgen voor de dienstregeling in 
de stad. Check u-ov.info voor meer informatie 
over de aangepaste dienstregeling.  

Voor fietsers, voetgangers en nood- en 
hulpdiensten verandert er niets aan de 
routes. Na dit weekend is ook de oversteek 
tussen de Willemstraat en de Vlaamse Toren 
weer open.  

In oktober, tijdens het plantseizoen, worden  
er Winterlindes langs de busbaan geplant.
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Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Op de zaterdagen 26 juli, 9 en 16 augstus is het 

Infocentrum gesloten. 

Infocentrum

volg ons op  

Eerst de bruggen dan het water

De komende weken zijn er veranderingen voor het verkeer rondom het Smakkelaarsveld en de 

Catharijnesingel. Volgend jaar stroomt er weer water in dit deel van de Catharijnesingel. Voor er 

water stroomt, moet eerst het nieuwe bruggenstelsel de “Vredenburgknoop” afgebouwd worden. 

Zomerwerkzaamheden Utrecht Centraal
Op zaterdag 26 en zondag 27 juli en van zaterdag 9 augustus tot maandagochtend 18 augustus 05.00 uur wordt er dag 
en nacht gewerkt aan de bovenleiding en sporen aan de noordkant van Utrecht Centraal. Gedurende deze periode is er 
beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. Bereid je treinreis goed voor via ns.nl. 

Ook de tram rijdt tussen 20 juli en 31 augustus niet van en naar Utrecht Centraal. Er rijden bussen in plaats van trams; de 
eind- en beginhalte is op busstation Jaarbeurszijde. Check u-ov.info voor meer informatie.

Er komen op deze plek vijf nieuwe brug-
gen. De drie bruggen over de toekomstige 
Leidsche Rijn zijn bijna klaar en de andere 
twee, over de toekomstige singel, worden 
vanaf deze zomer gebouwd. 

De komende weken wordt de 
busbaan over de Vredenburgknoop en 
het Smakkelaarsveld verlegd richting de 
fietsenstalling. Om ruimte te maken voor 
deze nieuwe busbaan zijn op deze plek  
fietsenrekken weggehaald. Ook het fiets-
pad en de weg worden een stukje verlegd. 
De oversteek voor voetgangers tussen 
TivoliVredenburg en de Mediamarkt blijft 
bestaan. 

Achter de ingang van de Noordertunnel aan 
het Smakkelaarsveld, zijn sinds vorige week 
1.000 extra fietsparkeerplekken beschik-
baar. Via een trap in deze fietsenstalling kun 
je direct de Noordertunnel in. Begin volgend 
jaar komen er op het Smakkelaarsveld nog 
3.000 stallingplaatsen bij. Eind 2015 stroomt hier weer water door de Catharijnesingel


