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Voorbereidende werkzaamheden aanleg busbaan
Dichterswijk en fietsonderdoorgang
De busbaan Dichterswijk is de laatste schakel van een groot HOV netwerk in Utrecht met vrije busbanen en

wordt in 2019 en 2020 aangelegd. Tegelijkertijd wordt er een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug
gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden voor zowel de aanleg van de busbaan rond de Van Zijstweg en
Dr. M. A. Tellegenlaan en de fietsonderdoorgang onder Nelson Mandelabrug zijn bijna klaar. In dit wijkbericht
informeren we u over de voortgang van het werk.

Stand van zaken werkzaamheden en omleidingen
Recent zijn op de Croeselaan en langs de Van

Zijstweg kabels en leidingen verlegd en bomen

De werkzaamheden voeren we uit in de

vakantieperiode wanneer er minder auto’s en
bussen rijden dan normaal.

gekapt en verplant. Ook zijn er op verschillende

In september kappen we bomen en verplaatsen

zich in de grond bevindt. Hierdoor wordt de duur

kant van het parkeerterrein van de Jaarbeurs.

plekken proefsleuven gegraven om te zien wat er
van de uiteindelijke herinrichting korter.

Op de Kanaalweg voor de Villa Jongerius starten
we eind augustus met het verleggen van kabels
en leidingen voor de realisatie van de

fietsonderdoorgang. De Kanaalweg blijft

toegankelijk voor fietsers in beide richtingen,

maar wordt tijdens het werk versmald tot een
fietsstrook van 2,5 meter.

we kabels en leidingen op de Kanaalweg, aan de

In oktober start de aannemer met het

aanbrengen van verkeersmaatregelen zoals

tijdelijke stoplichten en bebording en wordt het
werkterrein voor de aannemer ingericht op de
groenstrook voor restaurant Fico. Op de

groenstrook voor de Groenmarktstraat wordt een
gedeelte ingericht als opslag voor
bouwmaterialen.

Van 26 augustus tot 30 augustus verplaatsen we

Bereikbaarheid, afsluiting Kanaalweg

A. Tellegenlaan liggen. Hiervoor wordt de rijbaan

november en duurt in totaal een jaar. Het

Truus van Lierlaan. Dit kan mogelijk vertraging

Inmiddels is wel duidelijk dat voor de aanleg van

van werknemers en weggebruikers én voor de

langere tijd helaas moet worden afgesloten. De

daarom de bussen omgeleid. Het gaat om

fietsverbinding. Ook legt de Jaarbeurs speciaal

Tellegenlaan/Van Zijstweg en Valeriusbaan naar

Nelson Mandelabrug. De nieuwe

loopt via het Anne Frankplein – Balijelaan -

Om de fietsers op deze belangrijke fietsroute

ook kabels en leidingen die dwars op de Dr. M.

De aanleg van busbaan Dichterswijk start in

afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de

verkeersplan werken we momenteel uit.

voor het verkeer opleveren. Voor de veiligheid

de fietsonderdoorgang de Kanaalweg voor

betrouwbaarheid van de dienstregeling worden

werkruimte is te beperkt voor een veilige

bussen die normaal via de Dr. M.A.

voor het expeditie verkeer een brug aan naast de

het Centraal Station gaan. De omleidingsroute

fietsonderdoorgang loopt onder deze brug door.

Vondellaan – Dichtersbaan.

tegemoet te komen zorgen we voor zo kort

Verspreidingsgebied:
Groenmarktstraat, Veilinghaven, Fentener van Vlissingenkade

mogelijke, veilige omleidingsroutes.
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Auto’s hebben altijd de beschikking over een

verkeersmaatregelen of de busomleiding.

zal minder zijn dan nu door het ontbreken van

inloopmoment als de verkeersplannen klaar zijn.

rijbaan de stad in en uit maar de doorstroming
opstelstroken.

Een deel van de bussen wordt tijdens het werk
ook weer omgeleid via de Vondellaan om de

Daarom organiseren we in oktober een
Hiervoor wordt u nog uitgenodigd.

Actuele informatie over de ontwikkelingen in en

doorstroming op peil te houden tijdens de

rondom de Dichterswijk plaatst de gemeente

momenten dat alle bussen worden omgeleid.

ook bellen naar de gemeente Utrecht op

herinrichting. In de uitvoeringsfase zijn er ook
Een paar weekenden is de Nelson Mandelabrug

afgesloten voor het autoverkeer. Auto’s moeten

dan omrijden via de Croeselaan. Fietsers kunnen
wel altijd door omdat speciaal voor hen een
hulpbrug wordt aangelegd.
Informatieavond

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft
over het ontwerp, de werkzaamheden, de

Utrecht regelmatig op www.utrecht.nl. U kunt
telefoonnummer 14 030 of mailen naar
busbaandichterswijk@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

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

