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Figuur 2: Werkvak 13 februari tot en met 24 maart 

Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein (Versie 1) 
Van 13 februari tot 21 juli zijn er werkzaamheden aan de Structuurbaan, de straat waaraan IBKI in 

Nieuwegein gevestigd is. In deze periode moet men wellicht een andere route kiezen en rekening houden 

met ongeveer 15 minuten extra reistijd. Hieronder kun je lezen wat dit precies voor jou betekent. 

 

Fase 1 
Datum:  

13 februari tot en met 24 maart 2017 (Wk 07 tot en met 12).  

Het kan zijn dat door onvoorziene (weers)omstandigheden de planning afwijkt van bovenstaande planning.  

 

Route:  

Vanaf de Newtonbaan tot en met de in/uitrit Structuurbaan 2. 

 

Werkzaamheden: 

Over de lengte van dit traject van de 

Structuurbaan worden de bestaande 

fietsstroken van het asfalt afgezaagd. 

Hierdoor wordt de rijbaan (visueel) 

smaller en snelheid van het verkeer 

lager. In de bermen worden aan beide 

zijden van de weg vrij-liggende 

fietspaden aangelegd met tegels.  

Tegelijk wordt ook groot onderhoud 

uitgevoerd aan het asfalt van de 

rijbaan. Het asfalt wordt grotendeels 

vervangen door nieuw asfalt. Aan één 

zijde wordt nieuwe fietspadverlichting 

aangebracht. De andere zijde wordt 

verlicht door de huidige lichtmasten. 

Deze worden verplaatst om ruimte te 

maken voor het vrij-liggende fietspad. 

 

Bereikbaarheid auto, motor en fiets: 

De Newtonbaan, de Begraafplaats 

Noorderveld en de inrit van IBKI 

blijven bereikbaar. De 

vrachtwagenparkeerplaats blijft 

bereikbaar via een tijdelijke 

rijplatenbaan naast de huidige inrit. 

Werknemers die vanuit Den 

Haag/Rotterdam (A12) of 

Amsterdam (A2) komen worden 

geadviseerd om door te rijden naar 

afrit 18, A12 (Hoograven) of afslag 9, 

A2 (Nieuwegein).  

NB: De in/uitrit van Structuurbaan 2 

is volledig dicht. Dit is niet weergegeven in de afbeelding. Dit doet echter niets af aan de 

bereikbaarheid van nr. 2. Nr. 2 kan bereikt worden door de in/uitrit van nr. 6 te gebruiken. 

 

Bereikbaarheid OV 

Van 13 februari tot 21 juli rijden er geen bussen over de Structuurbaan. Lijn 65 stopt vlakbij het 

Plettenburgerviaduct. Via de trap kun je naar beneden. IBKI ligt direct naast het viaduct. Via www.9292.nl 

kan het actuele reisadvies betreft route en reistijd geraadpleegd worden. Daarnaast wordt in de spits de 

frequentie van de buslijnen die over de Utrechtseweg rijden verhoogd.  

Figuur 1: Werkvak 13 februari tot en met 24 maart 
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Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein (Versie 1) 
Van 13 februari tot 21 juli zijn er werkzaamheden aan de Structuurbaan, de straat waaraan IBKI in 

Nieuwegein gevestigd is. In deze periode moet men wellicht een andere route kiezen en rekening houden 

met ongeveer 15 minuten extra reistijd. Hieronder kun je lezen wat dit precies voor jou betekent. 

 

Fase 2 
Datum:  

27 maart tot en met 21 april 2017 (Wk 13 tot en met 16). 

Het kan zijn dat door onvoorziene (weers)omstandigheden de planning afwijkt van bovenstaande planning.  

 

Route:  

Vanaf de in/uitrit Structuurbaan 19 tot de helft van de inrit van de Buys Ballotbaan.  

 

Werkzaamheden: 

Over de lengte van dit traject van de 

Structuurbaan worden de bestaande 

fietsstroken van het asfalt afgezaagd. Hierdoor 

wordt de rijbaan (visueel) smaller en snelheid 

van het verkeer lager. In de bermen worden aan 

beide zijden van de weg vrij-liggende 

fietspaden aangelegd met tegels.  

Tegelijk wordt ook groot onderhoud uitgevoerd 

aan het asfalt van de rijbaan. Het asfalt wordt 

grotendeels vervangen door nieuw asfalt. Aan 

één zijde wordt nieuwe fietspadverlichting 

aangebracht. De andere zijde wordt verlicht 

door de huidige lichtmasten. Deze worden 

verplaatst om ruimte te maken voor het vrij-

liggende fietspad. 

 

 

 

Bereikbaarheid auto, motor en fiets: 

De vrachtwagenparkeerplaats en SB 2 en 19(!) zijn bereikbaar. Vrachtverkeer moet hiervoor omrijden via de 

Symfonielaan. De geslotenverklaring voor vrachtwagens op deze route wordt tijdelijk opgeheven gedurende 

de werkzaamheden. De aansluiting van de Buys Ballotbaan is voor de helft open.  

 
NB: De in/uitrit van Structuurbaan 2 is open. Dit is niet weergegeven in de afbeelding.  

 

Bereikbaarheid OV 

Van 13 februari tot 21 juli rijden er geen bussen over de Structuurbaan. Lijn 65 stopt vlakbij het 

Plettenburgerviaduct. Via de trap kun je naar beneden. IBKI ligt direct naast het viaduct. Via www.9292.nl 

kan het actuele reisadvies betreft route en reistijd geraadpleegd worden. Daarnaast wordt in de spits de 

frequentie van de buslijnen die over de Utrechtseweg rijden verhoogd. 

  

Figuur 2: Werkvak 27 maart tot en met 21 april 
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Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein (Versie 1) 

Van 13 februari tot 21 juli zijn er periodieke werkzaamheden aan de Structuurbaan, de straat waaraan IBKI in 

Nieuwegein gevestigd is. In deze periode moet men wellicht een andere route kiezen en rekening houden 

met ongeveer 15 minuten extra reistijd. Hieronder kun je lezen wat dit precies voor jou betekent. 

 

Fase 3 
 

Datum:  

24 april tot en met 16 juni 2017 (Wk 17 tot en met 24). 

Het kan zijn dat door onvoorziene (weers)omstandigheden de planning afwijkt van bovenstaande planning.  

 

Route:  

Vanaf de helft van de inrit van de Buys Ballotbaan tot de helft van de inrit van de Archimedeslaan.  

 

 
Figuur 3: Werkvak 24 april tot en met 16 juni 

Werkzaamheden: 

Over de lengte van dit traject van de Structuurbaan worden de bestaande fietsstroken van het asfalt 

afgezaagd. Hierdoor wordt de rijbaan (visueel) smaller en snelheid van het verkeer lager. In de bermen 

worden aan beide zijden van de weg vrij-liggende fietspaden aangelegd met tegels.  

Tegelijk wordt ook groot onderhoud uitgevoerd aan het asfalt van de rijbaan. Het asfalt wordt grotendeels 

vervangen door nieuw asfalt. Aan één zijde wordt nieuwe fietspadverlichting aangebracht. De andere zijde 

wordt verlicht door de huidige lichtmasten. Deze worden verplaatst om ruimte te maken voor het vrij-

liggende fietspad. 

 

Bereikbaarheid auto, motor en fiets: 

De Malapertweg en de Lekkanaaldijk zijn afgesloten. De Malapertweg wordt tijdelijk ontsloten via het 

Thomas Jeffersonpad / Archimedesbaan. De Lekkanaaldijk wordt tijdelijk ontsloten via Vuilcop / Het 

Klooster. (Brom)fietsers van en naar Houten wordt geadviseerd om via de oude route over de oude brug over 

het A’dam Rijnkanaal van de N408 te rijden. 

Verkeer op de A27 (zuid) kiest bij Knooppunt Everdingen de A2 richting Amsterdam, vervolgens afrit 9 

Nieuwegein – Wijkerslootweg – A.C. Verhoefweg en de Symfonielaan. Verkeer op de A27 (noord) kiest 

vanaf de A12 afslag 17 (U-Kanaleneiland) om vervolgens via de Europalaan en de Symfonielaan bij 

Innovam te komen. 

 

Bereikbaarheid OV 

Van 13 februari tot 21 juli rijden er geen bussen over de Structuurbaan. Lijn 65 stopt vlakbij het 

Plettenburgerviaduct. Via de trap kun je naar beneden. IBKI ligt direct naast het viaduct. Via www.9292.nl 

kan het actuele reisadvies betreft route en reistijd geraadpleegd worden. Daarnaast wordt in de spits de 

frequentie van de buslijnen die over de Utrechtseweg rijden verhoogd. 
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Reconstructie Structuurbaan Nieuwegein (Versie 1) 
Van 13 februari tot 21 juli zijn er werkzaamheden aan de Structuurbaan, de straat waaraan IBKI in 

Nieuwegein gevestigd is. In deze periode moet men wellicht een andere route kiezen en rekening houden 

met ongeveer 15 minuten extra reistijd. Hieronder kun je lezen wat dit precies voor jou betekent. 

 

Fase 4 
 

Datum: 19 juni tot en met 21 juli 2017 (Wk 25 tot en met 29). 

Het kan zijn dat door onvoorziene (weers)omstandigheden de planning afwijkt van bovenstaande planning.  

 

Route: Vanaf de helft van de inrit van de Archimedesbaan tot net voor de kruising van de Martinbaan.  

 

Werkzaamheden: 

Over de lengte van dit traject van de 

Structuurbaan worden de bestaande 

fietsstroken van het asfalt afgezaagd. Hierdoor 

wordt de rijbaan (visueel) smaller en snelheid 

van het verkeer lager. In de bermen worden 

aan beide zijden van de weg vrij-liggende 

fietspaden aangelegd met tegels.  

Tegelijk wordt ook groot onderhoud uitgevoerd 

aan het asfalt van de rijbaan. Het asfalt wordt 

grotendeels vervangen door nieuw asfalt. Aan 

één zijde wordt nieuwe fietspadverlichting 

aangebracht. De andere zijde wordt verlicht 

door de huidige lichtmasten. Deze worden 

verplaatst om ruimte te maken voor het vrij-

liggende fietspad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid auto, motor en fiets: 

De Fahrenheitbaan is afgesloten. De ontsluiting vindt via de Celciusbaan plaats. En ook hier is de aansluiting 

van de Archimedesbaan is weer voor de helft open.  

Verkeer op de A27 (zuid) kiest bij Knooppunt Everdingen de A2 richting Amsterdam, vervolgens afrit 9 

Nieuwegein – Wijkerslootweg – A.C. Verhoefweg en de Symfonielaan. Verkeer op de A27 (noord) kiest 

vanaf de A12 afslag 17 (U-Kanaleneiland) om vervolgens via de Europalaan en de Symfonielaan bij 

Innovam te komen. 

 

Bereikbaarheid OV 

Van 13 februari tot 21 juli rijden er geen bussen over de Structuurbaan. Lijn 65 stopt vlakbij het 

Plettenburgerviaduct. Via de trap kun je naar beneden. IBKI ligt direct naast het viaduct. Via www.9292.nl 

kan het actuele reisadvies betreft route en reistijd geraadpleegd worden. Daarnaast wordt in de spits de 

frequentie van de buslijnen die over de Utrechtseweg rijden verhoogd. 

 

 

 

 

Figuur 4: Werkvak 19 juni tot en met 21 juli 
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