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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden busstation Jaarbeurszijde
De verbouwing van het busstation aan de Jaarbeurszijde is in volle gang.In het komende weekend van zaterdag 11 juni tot 

maandag 13 juni wordt gewerkt aan de definitieve inrichting van het busplein. 

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op zaterdag. Tussen 01.00 uur ’s nachts en 24.00 uur ’s avonds wordt het bestaande 
asfalt verwijderd door middel van frezen, en wordt er een nieuwe ondergrond aangebracht. Vervolgens worden de definitieve asfaltlagen 
aangebracht. De volgende dag, zondag 12 juni, krijgt het asfalt tijd om uit te harden. Maandagnacht worden de belijningen en verkeers-
voorzieningen opnieuw aangebracht. 

Geluidshinder
Met name het freeswerk in het asfalt kan geluidsoverlast veroorzaken. De geluidsbelasting valt binnen de normen voor nachtelijke 
werkzaamheden en daarom er is een vergunning verleend voor het werk.

Busstation afgesloten
Het busstation is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Alle bussen van de perrons C en D vertrekken dan vanaf haltes G op het 
Jaarbeursplein, nabij de tramhalte. Vanaf maandag 13 juni vertrekken deze lijnen weer vanaf busstation Jaarbeurszijde. Kijk op u-ov.
info voor actuele reisinformatie. Heeft u vragen of klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen 
met het Infocentrum Stationsgebied via stationsgebied@utrecht.nl of 030 - 286 96 50. Heeft u tijdens deze werkzaamheden vragen of 
klachten dan kunt u contact opnemen met aannemer Dekker via telefoonnummer 06-19203589.

Nieuwe busstation Jaarbeurszijde op 2 juli klaar
Op 2 juli is de verbouwing van het busstation Jaarbeurszijde helemaal klaar. Het busstation Centrumzijde, aan de andere kant van de 
stationshal, wordt dan tijdelijk gesloten voor de bouw van het nieuwe tram- en busstation voor de Uithoflijn.
Alle buslijnen hebben vanaf 2 juli hun halte aan de Jaarbeurskant, op het nieuwe busstation Jaarbeurszijde of het tijdelijke busstation 
op het Jaarbeursplein.

volg ons op 

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  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur


