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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Aanleg haltes NS-bussen Croeselaan 
Vanaf maandag 16 mei starten er werkzaamheden op de Croeselaan voor de Knoopkazerne, voor de aanleg van hal-

tes voor NS-bussen. 

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

Op 2 juli verhuizen alle bussen van het busstation aan de centrumkant, naar de busstations aan de Jaarbeurskant van het station 
(busstation Jaarbeurszijde en busstation Jaarbeursplein). Om ruimte te maken voor deze bussen, verplaatsen we de functies die 
nu op het Jaarbeursplein een plek hebben, naar beschikbare ruimte elders rondom het station. De bussen van NS, die nu inciden-
teel op het Jaarbeursplein staan, worden ook verplaatst. 

Treinvervangend busvervoer
Bij (ongeplande) werkzaamheden of calamiteiten aan het spoor zet NS bussen in voor treinreizigers. Op dit moment hebben die 
bussen een in- en uitstaphalte op het Jaarbeursplein. De huidige bufferplaats voor de Knoopkazerne, waar de bussen wachten tot 
er plek is op het Jaarbeursplein, wordt nu omgebouwd tot in- en uitstaphalte. We zoeken nog naar een nieuwe bufferplaats. Deze 
haltes zijn tot uiterlijk begin 2018 in gebruik. Dan is de Croeselaan heringericht en is het Jaarbeursplein met de ondergrondse 
parkeergarage klaar. Meer informatie over wanneer NS-bussen in Utrecht worden ingezet (voor gepland werk) staat op 
www.ns.nl/treinverkeerutrecht. Voor vragen over treinvervangend vervoer kunt u ook de klantenservice van NS bellen, 24 uur per 
dag, via 030 - 7515155.

Werkzaamheden Croeselaan
De werkzaamheden starten maandag 16 mei en bestaan uit het aanpassen van de voetpaden en het aanbrengen van nieuwe 
stukken asfalt en belijning. De werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. In de eerste week van juni zijn deze werkzaamheden 
afgerond. Heeft u vragen over dit werk dan kunt u contact opnemen met ons Infocentrum via 030 - 286 9650 of stationsgebied@
utrecht.nl.

Informatie digitaal ontvangen?
Wilt u de informatie over deze werkzaamheden (ook) digitaal ontvangen? Dan kunt u uw emailadres doorgeven aan Toos van 
Garderen via t.van.garderen@utrecht.nl met in de onderwerpregel Digitale informatie Jaarbeurskant ontvangen. Uw mailadres wordt 
alleen gebruikt voor het versturen van informatie over de werkzaamheden rond het Jaarbeursplein.


