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Agenda

Viaduct aan de Van 
Sijpesteijnkade

De fietstunnel onder het Westplein, ook wel 
graffititunnel genoemd, is begin januari geslo-
ten. Dat was nodig om te gaan bouwen aan 
een viaduct voor bussen en trams op de Van 
Sijpesteijnkade.  

Dit viaduct loopt straks over de terug-
gebrachte Leidsche Rijn. Bussen, en later 
ook trams, rijden vanaf begin 2016 van het 
Jaarbeursplein en Busstation Jaarbeurszijde 
over dit viaduct naar de Leidseveertunnel rich-
ting de centrumkant of naar de Vleutenseweg. 

Tijdens de schouw op dinsdag 20 januari 
hoort u meer over de manier van bouwen en 
over de route van de tram aan de centrum-
kant van het station richting de Uithof.

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 
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bovenaan de (rol)trappen van het  

Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  Maandag, woensdag, vrijdag: 08.00-  

 17.00u, dinsdag en donderdag 08.00-21.00u.

Infocentrum

volg ons op  

Schouw Stationsgebied over trams, water en station  
Zes keer per jaar is er een infoavond, een schouw, over de uitvoering op straat. De eerstvolgende is op dinsdagavond 20 
januari in het Stadskantoor.  Voor deze avond moet u zich even aanmelden, dat kan via de website cu2030.nl, bovenaan 
bij ‘laatste nieuws’. 

Op de schouw van 20 januari zijn er drie presentaties waar de mensen die het werk uitvoeren vertellen over: 

* De voortgang van de bouw van Utrecht Centraal.
* De bouw van de bus- en trambaan tussen Jaarbeursplein en de centrumkant van het station.
* Hoe het terugbrengen van water in de singel in z’n werk gaat. Een gat graven en stromen maar, of toch anders? 

De avond begint om 19.00u en we sluiten uiterlijk 21.00u af. 

Kijk op www.cu2030.nl/croeselaan naar het ontwerp. Als 
u een goed idee heeft hoe het anders of beter kan, of als u 
een vraag heeft, kunt u die aan ons mailen via   
stationsgebied@utrecht.nl. Uw reactie moet uiterlijk zondag 
18 januari 2015 binnen zijn.

Wat verandert er?
De grootste veranderingen in het nieuwe ontwerp ten op-
zichte van de huidige situatie:
•	 de	afsluiting	(‘knip’)	komt	ter	hoogte	van	het	
Beatrixtheater;
•	 er	wordt	een	middenberm	aangelegd	van	circa	30	meter	
breed met bomen en een tweerichtingenfietspad
•	 aan	de	stationskant	van	de	middenberm	wordt	een	twee-
richtingenweg aangelegd (30 km/u zone) voor autoverkeer 
die de kantoren en de parkeergarage Jaarbeursplein ontsluit;
•	 aan	de	Jaarbeurskant	van	de	middenberm	wordt	een	
(vent)weg aangelegd die de woningen aan deze kant van de 
Croeselaan ontsluit.

Wat vindt u van de toekomstige Croeselaan? 
Vanaf juli 2015, na de start van de Tour de France, wordt een stuk van de Croeselaan  

heringericht, tussen het Westplein en de Van Zijstweg. Het ontwerp voor dit gedeelte van de 

Croeselaan staat op tekening. Wij vragen bewoners en gebruikers, ervaringsdeskundigen dus, om 

te kijken naar dit ontwerp en reactie te geven.

Toekomstige Croeselaan vanaf het Jaarbeursplein


