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Aanvullende informatie over verkeershinder in verband

met werkzaamheden Kanaalweg en M.A. Tellegenlaan
Begin september start BAM infra met werkzaamheden ter hoogte van de dr. M.A.Tellegenlaan en

Overste den Oudenlaan in het kader van de busbaan Transwijk. Deze werkzaamheden leiden tot extra
verkeershinder in dit gebied waar in dezelfde periode Eneco op de Kanaalweg aan een nieuwe
stadswarmteleiding werkt.

Verkeershinder als gevolg van werkzaamheden
Eind juli bent u door Eneco per brief al

geïnformeerd in verband met de werkzaamheden
die zij op de Kanaalweg uitvoeren in de periode
augustus 2018 tot eind mei 2019.

doorgaand verkeer (dus ook fietsers en

voetgangers). Voor alle verkeer richting centrum
en vice versa geldt dat zij worden omgeleid via

Balijelaan/brug-Overste den Oudenlaan en M.A.
Tellegenlaan zoals toegelicht in de brief van
Eneco.

Zoals in deze brief gemeld, starten daarnaast

Periode van vrijdag 7 september tot eind

Tellegenlaan werkzaamheden van BAM infra in

Naast de werkzaamheden van Eneco aan de

vanaf september ter hoogte van de dr. M.A.
het kader van de aanleg van de busbaan

Transwijk. Deze werkzaamheden duren volgens

november 2018

Kanaalweg werkt BAM infra in deze periode op

de M.A. Tellegenlaan aan de busbaan Transwijk.

planning tot eind november 2018. In deze brief

Hierdoor wijzigt in deze periode de geldende

verkeershinder die de combinatie van deze beide

verkeer als voor fietsers en voetgangers.

informeren wij u aanvullend over de extra
werkzaamheden voor u opleveren .

Verkeershinder in twee fases

De verkeershinder als gevolg van de

werkzaamheden aan de nieuwe stadswarmte-

leiding (Eneco) en de busbaan Transwijk (BAM

infra) is verdeeld in twee fases:

Augustus 2018 – 7 september 2018 en eind
november 2018 tot eind mei 2019

In deze periode is Eneco aan het werk op de

Kanaalweg. De Kanaalweg is tussen Balijebrug en
de Nelson Mandelabrug afgesloten voor alle

omleidingsroute voor zowel gemotoriseerd

Autoverkeer (zie kaartje aan achterzijde)
U kunt in deze fase sowieso via Balijelaan
richting Anne Frankplein rijden. Het autoverkeer
dat normaal over de Dr. M.A. Tellegenlaan rijdt,
zal over een tijdelijke weg ernaast gaan rijden.
Een aantal rijrichtingen zullen echter tijdelijk niet
mogelijk zijn:
1. Vanuit de Grebbeberglaan linksaf
2.
3.

richting de Weg der Verenigde Naties.
Vanaf het Anne Frankplein linksaf de
Grebbeberglaan in.

Vanaf de tijdelijke weg (naast de Dr.

M.A. Tellegenlaan) linksaf richting het

Anne Frankplein. U kunt wèl rechtsaf via
Verspreidingsgebied:

Dichterswijk en Rivierenwijk

Utrecht.nl

Overste den Oudenlaan - Weg der

Verenigde Naties richting Kanaleneiland/
ring Utrecht.

Fietsers en voetgangers (zie kaartje hieronder)
De volgende omleidingen worden ingesteld:
-

Vanaf het Anne Frankplein richting

Dichterswijk/ Rivierenwijk en vice versa:
o

Koningin Wilhelminalaan –
Balijelaan

-

Vanaf Dichterswijk/ Rivierenwijk richting
Jaarbeurs westzijde en Lombok/ Oog in
Al en vice versa:
o

Balijelaan – Koningin

Wilhelminalaan - Overste Den

Oudenlaan - Truus van Lierlaan
– Kanaalweg – Van Zijstweg

(naar Jaarbeurs westzijde) of

Leidseweg ( naar Lombok/ Oog
in Al)
.

Meer informatie over aanleg busbaan Transwijk
Voor actuele informatie en de omleidingsroutes
kijkt u op www.utrecht.nl/busbaantranswijk. U
kunt ook bellen naar de gemeente Utrecht op
telefoonnummer

14

030

of

mailen

naar

busbaantranswijk@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
Utrecht. Of via het telefoonnummer 14 030. Of
per mail zuidwest@utrecht.nl
Meer informatie over de aanleg van de nieuwe
warmteleiding van Eneco
Meer informatie over het project van Eneco, is te
vinden op www.eneco.nl/dichterswijkutrecht

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief,
neem dan contact op met Erik Robaard,

omgevingsmanager MVOI, via 06-5717 5063.
Vragen kunt u ook mailen naar
dichterswijk@mvoi.nl of

werkenaanwarmte@eneco.com.

