CU op straat

23 augustus 2013

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Geen doorgaand verkeer Croeselaan per 2 september
Afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan de herinrichting van de Croeselaan. Vanaf 2 september
2013 is er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk tussen het Westplein en de Croeselaan / Van
Zijstweg. Voor fietsers en voetgangers heeft de herinrichting geen gevolgen.
Waarom is de herinrichting nodig?
Vanaf 2 september sluit Busstation Noord om ruimte te maken voor de bouw van o.a. Stationsplein oost. Deze bussen
verhuizen deels naar Busstation West, achter het Beatrixgebouw. Hierdoor rijden er veel meer bussen over een deel
van de Croeselaan en de Van Zijstweg. Om de westkant van het Stationsgebied voor bussen en bestemmingsverkeer
bereikbaar te houden neemt de gemeente maatregelen om doorgaand verkeer te weren op deze plek.
Nieuwe routes
De routes richting de binnenstad en het Stationsgebied veranderen. De nieuwe routes voor het autoverkeer zijn als
volgt:
Verkeer met bestemming centrum:
- via A2 – afrit 8 (Hooggelegen), 24 Oktoberplein, Graadt van Roggenweg en Westplein.
Verkeer met bestemming Jaarbeurs, Croeselaan e.o., Dichterswijk:
- parkeerterrein P3 van Jaarbeurs blijft bereikbaar vanaf het Westplein en de Van Zijstweg;
- bestemmingen rondom Jaarbeursplein zijn alleen bereikbaar vanaf Westplein;
- bestemmingen Dichterswijk en Croeselaan ter hoogte van Rabobank zijn alleen bereikbaar via de Van Zijstweg.
Vanaf 2 september is ook de Overste den Oudenlaan weer open voor verkeer. De weg heeft een nieuwe inrichting
met twee rijstroken beide kanten op. Er is ook een linksafmogelijkheid naar de Weg der Verenigde Naties richting het
24 Oktoberplein.
Let op: de nieuwe routes worden nog niet vermeld in navigatiesystemen. Ga goed voorbereid op weg en houd
rekening met eventuele extra reistijd.
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De maatregelen gelden minimaal drie jaar. Daarna wordt de Croeselaan definitief heringericht waarbij ter hoogte van
het Jaarbeursplein het doorgaande verkeer wordt geweerd.
Nachtelijke afsluiting 26 augustus – 1 september
Van 26 augustus tot 1 september wordt er in de avond en nacht gewerkt aan de herinrichting van de Croeselaan
en aan rioleringswerkzaamheden op de hoek van de Graadt van Roggenweg en Croeselaan. Om deze laatste
werkzaamheden uit te kunnen voeren is het in de nachten tussen 01.00 en 06.00 uur niet mogelijk om van het
Westplein de Croeselaan in te rijden. Auto’s en fietsers/voetgangers worden omgeleid. We proberen het meest
overlastgevende werk zoveel mogelijk in de avond te laten plaatsvinden en niet in de nacht.
Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij het Infocentrum Stationsgebied, via telefoon (030) 286 96 50 of via e-mail
stationsgebied@utrecht.nl. Meer informatie vindt u hier:
• Plannen Stationsgebied: www.cu2030.nl.
• Overzicht werkzaamheden in Utrecht: www.utrechtbereikbaar.nl
• Reisinformatie bussen en trams (o.a. over waar u op welke bus kunt opstappen): www.vooru.nl
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