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Veel ontwikkelingen in en rondom Dichterswijk
In en rondom Dichterswijk (onderdeel van Zuidwest) staan de komende jaren veel ontwikkelingen op stapel: op
de Dr. M.A. Tellegenlaan en Van Zijstweg komt een busbaan, Eneco legt een warmtetransportleiding aan onder
de Croeselaan en verschillende woningbouwprojecten worden voorbereid. Vanaf aankomende zomer starten de
eerste werkzaamheden. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid van de Dichterswijk.
Iedere dag werken we aan het verbeteren van de

Omleiding bussen

stad. Er komt steeds meer ruimte voor

Om het kruispunt Croeselaan tijdens de

voetgangers en fietsers. We brengen waar

werkzaamheden te ontlasten, het stationsgebied

mogelijk extra groen aan. En (bedrijven)terreinen

bereikbaar te houden én veilig te kunnen

maken plaats voor duurzame woningen. Zo ook

werken, leiden we van juli tot en met september

in en rondom de Dichterswijk. Wonen, werken,

2018 bussen om. Het gaat om bussen die via de

mobiliteit en recreëren komen hier bij elkaar. We

Dr. M.A. Tellegenlaan/Van Zijstweg en

kijken op verschillende locaties hoe we de

Valeriusbaan naar Centraal Station gaan. De

samenhang tussen deze functies kunnen

omleidingsroute loopt via het Anne Frankplein –

verbeteren.

Balijelaan - Vondellaan – Dichtersbaan. Dat
betekent dat deze route drukker wordt dan

Welke werkzaamheden worden deze zomer

normaal gesproken het geval is.

uitgevoerd?
Aanpassing kruispunt Vondellaan-Dichtersbaan
Warmtetransportleiding Eneco

Om de busomleiding mogelijk te maken, doen

Eneco start vanaf juli 2018 met de aanleg van

we een aantal aanpassingen aan het kruispunt

een nieuwe warmtetransportleiding onder de

Vondellaan-Dichtersbaan. De middenberm

Croeselaan en Heijcopstraat. Deze leiding sluit

verdwijnt voor een deel en we heffen tijdelijk vijf

aan op de Hulpwarmtecentrale aan de

parkeerplaatsen op aan de kant van de school.

Kanaalweg. De werkzaamheden duren ongeveer

Hierdoor ontstaat er ruimte om de rijbaan wat te

een jaar.

verschuiven en een strook linksaf te maken. Zo
kunnen de bussen de Dichtersbaan op. De

Bereikbaarheid Croeselaan

werkzaamheden zijn in juli. De Vondellaan blijft

De Croeselaan blijft tijdens de werkzaamheden

tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Houd wel

open voor verkeer van de Croeselaan/Van

rekening met een langere reistijd.

Zijstweg naar de Graadt van Roggenweg (A2).
Verkeer over de Croeselaan vanaf de Van

De omleiding van de bussen gebruiken we ook

Zijstweg naar de Balijelaan zal op enig moment

een aantal momenten in de periode dat de

moeten omrijden. Eneco informeert u hier nog

busbaan op de Dr. M.A. Tellegenlaan en Van

verder over.

Zijstweg wordt aangelegd (2019-2020).

Verspreidingsgebied:
Dichterswijk en Rivierenwijk tot aan de Waalstraat
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Bijvoorbeeld als er gewerkt wordt aan de Nelson

Busbaan Transwijk

Mandelabrug. Als de busbaan klaar is, brengen

Voor de aanleg van de busbaan Transwijk starten

we het kruispunt Vondellaan – Dichtersbaan weer

vanaf maandag 14 mei grootschalige

in oude staat terug. Meer info:

werkzaamheden op en rond het Anne Frankplein

www.utrecht.nl/busbaandichterswijk

en het 5 Meiplein. Deze werkzaamheden
veroorzaken ernstige hinder voor het verkeer. De

Vergunning

werkzaamheden duren tot eind oktober. U

Voor de omleiding van de bussen over de

ontvangt hierover apart bericht.

Dichtersbaan en voor de aanpassing van het

Meer info en adviesroutes:

kruispunt Vondellaan wordt binnenkort een

www.utrecht.nl/busbaantranswijk

omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is nodig
omdat we tijdelijk afwijken van het

Herinrichting Croeselaan

bestemmingsplan. De aanvraag en de

Een deel van de Croeselaan, tussen het

vergunning worden gepubliceerd, u heeft de

Jaarbeursplein en de Van Zijstweg, wordt

mogelijkheid hierop te reageren.

momenteel opnieuw ingericht. Het wordt een 30
km zone met veel groen en volop ruimte voor

Inloopmoment

fietsers en wandelaars. (Auto)verkeer, fietsers en

Mogelijk heeft u vragen over de busomleiding en

voetgangers kunnen doorgang blijven vinden en

de werkzaamheden aan het kruispunt

worden om de werkzaamheden heen geleid. De

Vondellaan. Daarom houden we op 17 mei een

werkzaamheden duren tot en met augustus.

inloopmoment van 19.30-20.30 uur bij het
Grafisch Lyceum, Vondellaan 187.

Meer informatie
Actuele informatie over de ontwikkelingen in en

Andere werkzaamheden

rondom de Dichterswijk plaatst de gemeente

Ook vanuit andere projecten zijn er

Utrecht regelmatig op www.utrecht.nl. U kunt

werkzaamheden in het gebied Zuidwest. Als

ook bellen naar de gemeente Utrecht op

gemeente stemmen we deze op elkaar af om de

telefoonnummer 14 030 of mailen naar

bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden en

busbaandichterswijk@utrecht.nl.

de overlast voor bewoners te beperken. Toch
kunnen wij niet voorkomen dat er enige hinder

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

ontstaat.

bij Wijkbureau Zuidwest via telefoonnummer 14
030 of zuidwest@utrecht.nl.

