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Juni 2017

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Omleidingsroute bus- en taxiverkeer
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de Vredenburgknoop, het bruggenstelsel bij het
Smakkelaarsveld. Omdat er onder andere een asfaltlaag, mantelbuizen en markering op (en onder) de nieuwe
weg moet worden aangebracht, wordt het kruispunt een paar avonden en nachten afgesloten voor bus- en taxiverkeer. Hierdoor rijden bussen en taxi’s op deze momenten een andere route (via St Jacobsstraat – Weerdsingel
– Daalsetunnel).
Omleidingsroute
Met het tijdelijk afsluiten van de Vredenburgknoop rijden bussen en taxi’s vanaf het centrum richting station een andere
route. Er is gekozen voor een omleidingsroute zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden zonder al te veel hinder in de busroutes te veroorzaken. De tijdelijke route gaat vanaf de Lange Viestraat via de St
Jacobsstraat – Weerdsingel – Daalsetunnel richting station, en vice versa (zie voor de omleidingsroute de kaart op de
achterzijde). Het bus- en taxiverkeer rijdt deze route op de volgende momenten:
- Van maandagavond 26 juni vanaf 20.00 uur tot dinsdagochtend 27 juni 06.00 uur;
- Van dinsdagavond 27 juni vanaf 20.00 uur tot woensdagochtend 28 juni 06.00 uur;
- Van maandagavond 10 juli vanaf 20.00 uur tot dinsdagochtend 11 juli 06.00 uur;
- Van dinsdagavond 11 juli vanaf 20.00 uur tot woensdagochtend 12 juli 06.00 uur.
Om te zorgen dat de bussen zoveel mogelijk volgens dienstregeling kunnen rijden, wordt het kruispunt Paardenveld
op deze momenten overgenomen door verkeersregelaars. Het doorgaande verkeer over de Catharijnesingel kan de
werkzaamheden op dit kruispunt wel altijd passeren middels een om- en om regeling. De werkzaamheden rondom de
Vredenburgknoop zijn op 13 juli afgerond.
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Omleidingsroute bussen en taxi’s op 26 en 27 juni en 10 en 11 juli van 20.00 - 06.00 uur.
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