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Tijdelijke omleiding bussen over Vondellaan/
Dichtersbaan
In 2018 zijn de bussen die normaal via de Dr. M.A. Tellegenlaan/Van Zijstweg naar het Centraal Station
gaan tijdelijk omgeleid over de Dichtersbaan/ Vondellaan. Dit was vanwege werkzaamheden aan de

Croeselaan en Overste den Oudenlaan ter voorbereiding op de aanleg van busbaan Dichterswijk. Van 26
augustus tot en met 30 augustus worden kabels en leidingen verlegd die dwars op de Dr. M. A.

Tellegenlaan liggen en moeten de bussen weer worden omgeleid. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u
betekent.

Omleidingsroute bussen

De aanleg van busbaan Dichterswijk start in

Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg is het

verkeersplan wordt momenteel uitgewerkt, maar

Voor de aanleg van de busbaan Dichterswijk op de
nodig om de bussen om te leiden. Dit is voor de

veiligheid van werknemers en weggebruikers én voor
de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Omdat
hiervoor moet worden afgeweken van het

bestemmingsplan is een vergunning aangevraagd en
verkregen met een looptijd van twee jaar.

De bussen zijn van september tot december 2018

november en duurt in totaal een jaar. Het

inmiddels is wel duidelijk dat een deel van de bussen
vaker moet omrijden om de doorstroming op de Van
Zijstweg en Dr.M.A. Tellegenlaan op peil te houden

als deze wordt heringericht. Daarnaast zijn er tijdens
de tijdens de realisatie zijn er ook verschillende
momenten dat alle bussen worden omgeleid.

voor het eerst omgeleid. De gemeente heeft tijdens

Na de zomervakantie informeren we u over het

maatregelen getroffen om de ontstane overlast te

plannen worden toegelicht op een inloopvond

de omleiding in overleg met bewoners een aantal

verkeersplan en de te nemen maatregelen. De

beperken. De omleiding is na december geëvalueerd

waarvoor u nog een aparte uitnodiging ontvangt.

met bewoners, busmaatschappijen en

verkeersadviseurs. Vooral de toegenomen

verkeersdrukte werd door bewoners als hinderlijk
ervaren. Er hebben zich verder geen

noemenswaardige incidenten voorgedaan en de

omleiding heeft goed gefunctioneerd. Uit de

evaluatie zijn verder aandachtspunten gekomen die
we meenemen om de overlast te beperken als de
bussen weer omgeleid worden.

Realisatie busbaan Dichterswijk

Van 26 augustus tot 30 augustus worden kabels en
leidingen verlegd die dwars op de Dr. M. A.

Tellegenlaan liggen en worden de bussen weer
omgeleid.

Verspreidingsgebied: Vondellaan, Raadwijk, Hendrik Tollensstraat

De huidige omgevingsvergunning voor de

busomleiding is geldig t/m december 2020. Hierna
gelden de afspraken en beperkingen voor het

busverkeer zoals die in het bestemmingsplan zijn
vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Sander Rijksen, via telefoon
030-286 00 00 of e-mail:

busbaandichterswijk@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest, of
via telefoon 030 – 286 00 00.
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