FACTSHEET
Nieuw OV knooppunt
voor City Nieuwegein

Nieuw OV knooppunt voor City Nieuwegein
Provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein bouwen vanaf 2022 in
het Stationsgebied City Nieuwegein aan een modern OV knooppunt.
Daarvoor realiseren we een nieuwe tramhalte midden in het stadscentrum
van Nieuwegein. Met de extra lange trams kunnen reizigers vanaf medio 2022
zonder overstap doorreizen naar Utrecht Centrum en Utrecht Science Park.
NIEUWEGEIN GROEIT EN
HET OV GROEIT MEE!

De gemeente wil Nieuwegein City
levendiger, duurzamer, groener en
gezonder maken. Om dit mogelijk
te maken wordt de trambaan verlegd
en komt er een moderne tramhalte
tussen de oude tramhalte en de
Zuidstedeweg in. Deze nieuwe halte
is geschikt voor de nieuwe trams en
moet met een lengte van 75 meter
en door de lage instap goed toegankelijk
worden. Ook is de halte straks goed te
bereiken voor fietsers en voetgangers.

3200 meter kabels voor nieuwe bovenleiding
400 meter vernieuwing trambaan
1600 meter spoorstaaf
2000 m 2 bestrating

WAT GAAN WE DOEN?

December 2021
• Aanleg werkterrein Dura Vermeer
op parkeerplaats bij tijdelijke tramhalte
Januari 2022
• Start bouw westelijk perron tramhalte
Februari - juni 2022
• Sloop en nieuwbouw trambaan tussen
Zegelstede en Zuidstedeweg
• Vernieuwing overwegen bij de trambaan
• Bouw nieuwe tramhalte voor City
Nieuwegein
• Asfalteringswerkzaamheden op
de Zuidstedeweg

GEEN TRAMS MAAR BUSSEN!

Vanwege de werkzaamheden rijden
er in Nieuwegein en IJsselstein geen
trams maar vervangende bussen in de
periode februari-juni 2022. Ga voor de
dienstregeling naar www.u-ov.info
NIEUWE TRAMHALTE
CITY NIEUWEGEIN
• 2 perrons aan beide zijden
toegankelijk (ook voor minder valide
reizigers)
• Aangepast op het formaat van
de nieuwe trams met lage instap
• Inclusief voorzieningen voor incheck
op de halte, camerabeveiliging en
actuele reizigersinformatie
• 75 meter lang

MEER WETEN OVER

DE WERKZAAMHEDEN?

Ga naar regiotramutrecht.nl/city
Heeft u klachten over hinder als gevolg
van de werkzaamheden? Meld dit via
city-nieuwegein.nl/contact/melden

