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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nachtwerk Croeselaan voor aansluiting Valeriusbaan
De aanleg van de Valeriusbaan, de busbaan die loopt vanaf de Croeselaan over het terrein van de Rabobank
naar Busstation West, is bijna gereed. Voor het maken van de aansluiting van de Valeriusbaan met de
Croeselaan, is het nodig om te werken in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 november. In deze
CU op Straat informeren wij u over deze werkzaamheden.
Werkzaamheden
De aannemer begint woensdagavond 13 november om 20.00 uur met de aansluiting van de Valeriusbaan op de Croeselaan. Daar
wordt een laag asfalt weggefreesd. Dit werk geeft geluidsoverlast en zal daarom in de avond en niet in de nacht plaatsvinden.
Daarna wordt hier een nieuwe asfaltlaag aangebracht waarmee de aansluiting wordt gemaakt. Ook het fiets- en voetpad worden
van asfalt voorzien. Hiervoor worden eerst de bestaande klinkers verwijderd. Verderop op de Valeriusbaan, achter de Rabobank,
wordt die nacht ook gewerkt. Daar wordt de aansluiting op Busstation West gemaakt.
Drukke Croeselaan
Voor de veiligheid van de werknemers is het noodzakelijk om het gedeelte van de weg waar de werkzaamheden plaatsvinden,
af te zetten. Dat kan vanwege de grote aantallen auto’s, voetgangers en fietsers op de Croeselaan helaas niet overdag. Voor u als
bewoner proberen we de geluidsoverlast in de avond en nacht zo veel mogelijk te beperken door werkzaamheden met de meeste
geluidsoverlast voor elf uur ‘s nachts uit te voeren.
Bereikbaarheid
Het autoverkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden. De bussen worden onder begeleiding van verkeersregelaars
over de rijbaan voor auto’s geleid. Fietsers en voetgangers worden om het werk heen geleid met een tijdelijke afzetting.
Aanleg Valeriusbaan
De Valeriusbaan wordt aangelegd om het busverkeer van de Croeselaan af te halen. Deze busbaan loopt vanaf de kruising
Croeselaan - Van Zijstweg langs de Rabobank en komt uit op het nieuwe Busstation West. Het is de bedoeling om de Valeriusbaan
op 8 december in gebruik te nemen.
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