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werkzaamheden roltrappen en tramhalte Jaarbeursplein

Verlenging tramhalte Jaarbeursplein

In het voorjaar van 2022 kunnen studenten en werknemers van het Utrecht Science Park een 
rechtstreekse tram nemen vanaf IJsselstein of Nieuwegein. Voor u betekent dit misschien 
een rechtstreekse tram vanaf halte Jaarbeursplein naar Utrecht Science Park. Dit gebeurt met 
langere trams dan de huidige. Gemeente Utrecht past kruisingen aan en verlengt tramhalte 
Jaarbeursplein zodat passagiers daar dan ook kunnen in- en uitstappen. Na de aanpassingen 
maakt Provincie Utrecht vanaf december testritten met de langere trams.    

Van der Steen en Hoeflake zijn de aannemers die de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Utrecht 
uitvoeren. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.

Wat gaat er bij de tramhalte gebeuren?

Wanneer Waar Omleidingen en veranderingen

Vanaf maandag 18 
oktober

Van der Steen begint met werkzaamheden aan de 
tramhalte, aan de kant van de Volksbank. Als eerste 
worden er werkzaamheden aan de kruising verricht. Dat 
is de kruising waar nu de (tijdelijke) bussen en de taxi’s 
naar hun opstelplaats rijden. Deze inrit wordt straks ook 
uitrit.

Het fietspad en het voetpad van het NH-Hotel naar 
het Jaarbeursplein wordt afgesloten. De omleidingen 
worden ter plekke met borden aangegeven. 

In november 2021 Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de WTC-kant 
van de tramhalte plaats. De kruising wordt aangepast, 
zodat deze overzichtelijker is. De perrons aan de 
jaarbeurspleinkant zijn buiten gebruik. 

Fietsers kunnen niet meer langs deze kant van de 
tramhalte rijden. Zij worden omgeleid. Voetgangers 
hier nog wel langs lopen. Het gemotoriseerd 
verkeer rijdt een andere route, niet meer langs de 
kop tramhalte WTC-zijde. Met borden worden de 
omleidingen aangegeven. Alleen de perrons aan de 
kant van het NH-hotel worden gebruikt.

In december 2021 Werkzaamheden aan kruisingen gaan verder. De perrons 
aan de kant van het NH-hotel zijn buiten gebruik.

Alleen de perrons aan de jaarbeurspleinkant worden 
gebruikt.
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Wat merkt u er verder van?
De bedrijven in de omgeving blijven gewoon bereikbaar. Het kan zijn dat er geluidsoverlast is. Dat proberen 
we zoveel mogelijk te beperken. Van der Steen werkt tussen 7.00 en 16.00 uur. Het kan zijn dat er 
nachtwerkzaamheden moeten plaatsvinden ter hoogte van de Graadt van Roggenweg in de buurt van het Plaza 
Hotel én ook aan het Westplein. Als wij verwachten dat dit overlast veroorzaakt, informeren wij u later nog.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op www.cu2030.nl/tramhaltejaarbeursplein. Vragen en meldingen kunt u doen via 
stationsgebied@utrecht.nl of via 030 286 9650. Bij spoed kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager 
van Van der Steen via 06 1431 0359. 

Vervanging roltrappen Jaarbeursplein

De 4 roltrappen aan het Jaarbeursplein worden de aankomende tijd vervangen door nieuwe 
roltrappen. Vanaf 18 oktober 2021 starten de werkzaamheden ter vervanging van de roltrappen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door TK Elevator Netherlands B.V in opdracht van 
gemeente Utrecht. We verwachten dat de roltrappen voor de kerst vervangen zijn. 

Wat is er aan de hand?
De roltrappen zijn, na oplevering in 2013 en grotendeels vernieuwd in 2015, altijd storingsgevoelig geweest. 
Op basis van onderzoek naar de staat van de roltrappen, het aantal storingen en de hoge onderhoudskosten is 
uiteindelijk besloten om de vervanging van de roltrappen 5 jaar te vervroegen. 

Wat gaat er gebeuren?
De 4 bestaande roltrappen worden per tweetal vervangen. Er wordt gestart met het vervangen van de 2 
roltrappen naast de fietsenstalling, de ’linkerkant’ gezien vanaf het Jaarbeursplein. Om de vervanging mogelijk te 
maken, starten op maandag 18 oktober 2021 de voorbereidende werkzaamheden. Het daadwerkelijk vervangen 
van de twee roltrappen gebeurt op donderdag 21 oktober 2021 in de avond en nacht, vanaf ongeveer 20.00 
tot 06.00 uur. In één nacht worden de bestaande roltrappen eruit gehesen en gaan de nieuwe roltrappen erin. 
Daarna zijn er nog circa 4 weken nodig voor het monteren van de nieuwe roltrappen. 

Aansluitend zullen de 2 roltrappen naast het Beatrixgebouw vervangen worden, gelegen aan de ’rechterkant’. 
Hetzelfde proces wordt doorlopen. Op maandag 15 november 2021 starten de voorbereidende werkzaamheden 
en de vervanging vindt plaats in de avond en nacht van donderdag 18 november 2021. 

Wat merkt u er verder van?
De liften blijven bereikbaar. Een klein deel van de fietsenstalling en van de vaste trap is buiten gebruik tijdens 
de werkzaamheden. Er kan geluidsoverlast zijn. Dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. TK Elevator werkt 
tussen 7.00 en 16.00 uur. Het inhijsen gebeurt tussen 20.00 en 6.00 uur. Er zijn dan afzettingen rondom het 
jaarbeursplein die ’s morgens weer weg zijn. We verwachten daarom dat u hier weinig van merkt. 

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op www.cu2030.nl/roltrappenjaarbeursplein. Vragen en meldingen kunt u doen via 
stationsgebied@utrecht.nl of via 030 – 286 9650. Bij spoed kunt u contact opnemen met de projectleider van TK 
Elevator via 06 2290 2287.

Infocentrum

Adres  Stadsplateau 1      

(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00
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