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Omleiding buslijn 28 Vleuterweide via 
Parijsboulevard en Grauwaartsingel 
 
Vanaf dinsdag 19 april rijdt buslijn 28 naar Vleuterweide via de Parijsboulevard en Grauwaartsingel. Ook 
verandert de verkeerssituatie op de kruising Parijsboulevard en Grauwaartsingel. In dit wijkbericht leest u wat 
er precies gebeurt en waarom. Op de achterkant staat een kaartje met de nieuwe verkeerssituatie. 
 
Hoe gaat de bus rijden? 
Vanaf 19 april rijdt buslijn 28 niet meer via 
Centrumboulevard naar Vleuterweide, maar via de 
Parijsboulevard en de Grauwaartsingel. Daarna rijdt de 
bus de gebruikelijke route. Buslijn 28 naar Utrecht CS 
verandert niet. 
 
Wat merkt u hier van? 
De Grauwaartsingel wordt met de bus erbij iets 
drukker. We snappen dat dit vervelend kan zijn. 
Voor de busreizigers richting Vleuterweide betekent de 
omleiding zo’n 1,5 minuut extra reistijd. U-OV past de 
dienstregeling hierop aan vanaf de zomer. 
 
Verandering kruising Parijsboulevard-
Grauwaartsingel  
We passen ook de verkeerssituatie op de kruising 
Parijsboulevard-Grauwaartsingel aan. Het verkeer dat 
van de Parijsboulevard linksaf de Grauwaartsingel in 
rijdt krijgt voorrang. Dit doen we zodat de extra reistijd 
van de bus niet te lang wordt. De nieuwe 
verkeerssituatie geven we aan met haaientanden en 
voorrangsborden. 
 
Waarom rijdt de bus om? 
Vanwege de bouw van het project BUUR aan de 
Centrumboulevard sluiten we één rijbaan. We hebben 
ruimte nodig om de woningen te bouwen en zware 
delen omhoog te hijsen met hijskranen. Hierbij horen 
veiligheidszones. In deze zone mag dan geen verkeer 
rijden. De rijbaan langs het project BUUR is een 
veiligheidszone. De bus rijdt daarom om.  
 
 

Planning 
• Vanaf 14 april verandert de verkeerssituatie op de 

kruising Parijsboulevard-Grauwaartsingel.  
• Vanaf 19 april rijdt de bus via de Parijsboulevard 

en de Grauwaartsingel. Het duurt ongeveer 2,5 
jaar voordat de veiligheidszone niet meer nodig is.  

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Heijmans van Realisatie, via telefoonnummer 
14 030 of m.heijmans@utrecht.nl. 
 
Wilt u iets melden? Doe dit dan via de Slim Melden 
Utrecht app. Dan pakt de gemeente dit snel op. De 
meldingen worden geregistreerd, waardoor we een 
beter beeld krijgen van de situatie. Een melding kunt u 
ook via de website doen: www.utrecht.nl/melding.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn op Brusselplein 4, 
of via telefoonnummer 14 030. 
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