Speciale nieuwsbrief

Stationsgebied
City Nieuwegein
City Nieuwegein vernieuwt. We werken aan een nieuw,
modern Stationsgebied in City Nieuwegein. Met een
tram- en busstation, 467 huurwoningen, veel groen en
een fiets- en voetpad langs de nieuwe trambaan. Het
Stationsgebied is onderdeel van de vernieuwing van
City, de binnenstad van Nieuwegein. We maken City
aantrekkelijker, groener, duurzamer en gezonder.

Weer
e
reizen met d
tram vanaf
9 juli

Vanaf 9 juli stap je direct bij de winkels
van Cityplaza op en uit de nieuwe
verlengde trams. Je kunt vanaf dat
moment met de tram tot aan Utrecht
Science Park reizen zonder over te
stappen. En je woont en verblijft er in
een prettige, groene omgeving. In deze
speciale nieuwsbrief lees je meer over
waar we nu staan met de werkzaamheden en wat we nog gaan doen.

Vernieuwing Stationsgebied City

Een artist impressie van de 467 nieuwe huurwoningen die gebouwd worden (KaiserVR)

De werkzaamheden
Verschillende werkzaamheden zijn nodig voor de vernieuwing van het
Stationsgebied van City Nieuwegein. Sommige werkzaamheden zijn al
gedaan en andere werkzaamheden zijn bezig of staan nog gepland.

Wat en wanneer
2020
zomer 2020

Tijdelijke halte in
Nieuwegein City
aangelegd
2021

Nieuwe woningen

In het Stationsgebied komen 467 nieuwe huurwoningen. Na maanden van
voorbereidende werkzaamheden en sloop, is het terrein tussen de afgesloten
Kapittelstede en de nieuwe trambaan klaar voor de bouw. Op 11 mei 2022 is
de bouw officieel gestart. Wil je meer weten over de woongebouwen die er
gebouwd worden, de doelgroep waarvoor gebouwd wordt en de duurzame
onderdelen van de bouw? Kijk dan de online bijeenkomst van 5 april 2022
terug via city-nieuwegein.nl/bijeenkomst. Of kijk op de website
city-nieuwegein.nl bij project Stationsgebied.

Nieuw voet- en fietspad

In City Nieuwegein leggen we goede voet- en fietspaden aan. Zo zijn de
binnenstad, het tram- en busstation en Cityplaza altijd goed bereikbaar.
Om ruimte te maken voor een fiets- en voetpad is de trambaan
verplaatst en het oude perron gesloopt. Het fiets- en voetpad liggen
tussen het tramspoor en de bestaande bebouwing en verbinden straks
de Weverstede met het busstation. Cafetaria MacRoy en het Versplein
van Cityplaza laten we hierop aansluiten. De oude kiosk op het Versplein
maakt daarvoor plaats. Uiteraard zorgen we voor goede bereikbaarheid,
ook voor mindervaliden. Het nieuwe fietspad zorgt ervoor dat je met de
fiets niet meer door de parkeergarage hoeft om vanuit de Kolfstedetunnel
naar de andere kant van Cityplaza te gaan. Cafetaria MacRoy is door de
werkzaamheden tijdelijk verhuisd naar een foodtruck bij het busstation.
Het cafetaria komt weer terug op de oude plek.
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De gele driehoek markeert het Stationsgebied City Nieuwegein

Nieuwe trambaan en tramhalte

We hebben een nieuwe trambaan en –halte gebouwd. Vervolgens komt er vanaf
2025 nog een nieuw busstation bij. Het OV knooppunt komt vlakbij de nieuwe
woningen en de winkels van Cityplaza. De nieuwe halte is geschikt voor de nieuwe
trams met een lengte van 75 meter. Deze zijn door de lage instap goed toegankelijk.
Ook is de halte met het nieuw aangelegde fiets- en voetpad goed te bereiken.

Directe verbinding

Het laatste werk aan de trambaan in het Stationsgebied Utrecht CS is afgerond
waardoor reizigers straks zonder overstap kunnen reizen over de hele lijn tussen
Nieuwegein, IJsselstein, Utrecht CS en Utrecht Science Park. Vanaf 2 juli kunnen
reizigers al van deze nieuwe directe verbinding gebruik maken op het traject P+R
Westraven - Utrecht Sciencepark. Op 9 juli komt hier de rest van de lijn bij én zal de
nieuwe tramhalte Nieuwegein City feestelijk in gebruik worden genomen. Dat is het
moment waarop reizigers zonder overstap vanuit Nieuwegein Zuid en IJsselstein
Zuid naar Utrecht Sciencepark kunnen reizen. In de avond en in het weekend rijdt
de tram door naar Utrecht Centraal Centrumzijde en doordeweeks helemaal naar
P + R Science Park.

Nieuw busstation

Het nieuwe busstation komt aan de overzijde van de trambaan richting de
Zuidstedeweg en biedt reizigers een snelle en gemakkelijke overstap. De gemeente
Nieuwegein laat in samenwerking met de provincie Utrecht hiervoor nog een
ontwerp maken dat nauw aansluit op de tramhalte. Ook bewoners worden
hierbij betrokken. Het nieuwe busstation wordt samen met de tramhalte voor City
Nieuwegein een belangrijk knooppunt voor het regionaal openbaar vervoer. Het is
de bedoeling dat het busstation in 2025 klaar is.

Foto van situatie voorjaar 2020 (Studio Neeltje Kleijn)

• Bouw

Tussen de tijdelijke tramhalte en
Zuidstedeweg hebben we de oude
trambaan begin dit jaar helemaal
gesloopt. De nieuwe trambaan hebben
we enkele meters verderop gebouwd,
zodat er ruimte vrij is gekomen voor
het nieuwe fiets- en voetpad langs
het spoor. Bij de nieuwe halte heeft
het beton tussen de trambaan ruimte
gemaakt voor een grasbaan. Ook op
de Zuidstedeweg hebben we het spoor
van de trambaan vernieuwd.
De vernieuwing van de tramhalte
hebben we in juni 2022 afgerond.

• Testen

Nu we de nieuwbouw van de trambaan
en halte hebben afgerond, testen we
alle systemen die ervoor moeten zorgen
dat de trams veilig en betrouwbaar
kunnen rijden. We hebben de periode
tot in de zomer van 2022 gereserveerd
om alle systemen te testen. Denk
daarbij aan de verkeerslichten op de
kruisingen, de informatie op de halte,
de aansturing van het wissel enzovoorts.
Daarom heb je al regelmatig trams
voorbij zien komen rijden zonder
reizigers aan boord. We testen op de
gehele lijn tussen Utrecht Science Park,
Utrecht CS, Nieuwegein en IJsselstein.
Deze testen zijn nodig om er zeker van
te zijn dat we straks weer veilig met
reizigers aan boord kunnen rijden. Tot
9 juli rijden er geen trams met reizigers,
maar vervangend busvervoer in
Nieuwegein en IJsselstein. Kijk hiervoor
op www.u-ov/info.

t
Kijk mee me
een testrit.

Foto van situatie juni 2022 (Huisingafotografie)

Meer informatie

Vernieuwing City
Nieuwegein

• Ga naar www.city-nieuwegein.nl, dé
website waarop alle informatie over
de vernieuwing van City te vinden is.
Hier kun je je ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief City, zodat
je steeds het laatste nieuws in je
mailbox krijgt. Volg ons op Facebook,
Instagram en LinkedIn.
• Wilt u meer weten over de
werkzaamheden aan de
trambaan? Ga dan naar
www.regiotramutrecht.nl/city
• Tot 9 juli rijden er geen trams
met reizigers, maar vervangend
busvervoer in Nieuwegein en
IJsselstein. Kijk hiervoor op
www.u-ov.info/tram

Vragen?

Heb je een vraag over de
vernieuwing van City, stuur deze
naar city@nieuwegein.nl

Informatiecentrum
City
Je kunt op maandagmiddag of
woensdag altijd binnenlopen bij
het Infocentrum City aan de
Passage 80. Wij zijn op maandag
open van 13.00-16.00 uur en op
woensdag van 10.00-16.00 uur.

Winkels,
bedrijven en
horeca blijv
en
bereikbaar.

