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Verhuizing bussen Jaarbeursplein naar Busstation West

Waarom gebeurt dit?

Op zondag 3 maart verhuizen de lijnbussen van het Jaarbeursplein naar het nieuwe Busstation West. Dit

De verbouwing van Utrecht Centraal en de
omgeving ervan is een soort ‘schuifpuzzel’. Als
er ergens moet worden gewerkt, is daar ruimte
voor nodig. De voorzieningen, die zich op zo’n
locatie bevinden, moeten dan tijdelijk verhuizen.
Dat is ook nu het geval.

ligt schuin achter het Beatrixgebouw aan de kant van het spoor. Het is een tijdelijk station, dat een aantal
jaren in gebruik zal zijn. Het is direct vanuit de stationshal bereikbaar.
Hoe bereikt u Busstation West?
• Vanuit het nieuwe deel van de hal van station Utrecht Centraal via een overdekte loopbrug, (rol)trap en lift.
• Vanaf het Jaarbeursplein via de stationshal.
Wat blijft er wel op het Jaarbeursplein?
Eurolines, (regio)taxi’s, Greenwheels/autodelen, parkeren voor mindervaliden, kiss & ride en vervangend treinvervoer voor NS blijven op het Jaarbeursplein. Wel kunnen de locaties wijzigen. Als hier sprake van is, wordt dit ter
plekke aangegeven. Nadat de lijnbussen weg zijn, wordt het Jaarbeursplein heringericht. De taxistandplaats blijft
op het Jaarbeursplein op de huidige plek.

Door de bussen te verplaatsen naar Busstation
West ontstaat er op het Jaarbeursplein ruimte.
Hier kan dan Stationsplein West worden afgebouwd met de entree tot het Stadskantoor en
eronder een fietsenstalling.

Welke buslijnen
verhuizen?
Alle lijnbussen, die nu op busstation
Jaarbeursplein aankomen en vertrekken, verhuizen naar Busstation West. De vertrek- en
aankomsttijden van de bussen wijzigen niet.
Het gaat om de volgende buslijnen:
18
Busstation Zuid
81
Gorinchem
85
Leerdam
90
Rotterdam Zuidplein
102
Woerden station
103
Woerden station zuid
107
Gouda station
181
Gorinchem
195
Rotterdam Capelsebrug
207
Oudewater
295
Schoonhoven
387
Gorinchem
388
Dordrecht
400
Oosterhout
401
Breda
Check voor actuele reisinformatie: www.9292.nl

Looproute van Jaarbeursplein naar Busstation West

Agenda

Infocentrum

2 maart 2013

Rondwandeling Stationsgebied

Adres

		

11.30 uur vanuit Infocentrum

Telefoon 030 - 286 96 50

19 maart 2013

Schouw: infoavond uitvoering

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

			

19.00 uur Infocentrum

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur

Vredenburg 40

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.
Meer info: www.cu2030.nl/agenda
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