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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Croeselaan wordt heringericht
Vanaf maandag 19 maart wordt de Croeselaan, tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg, opnieuw ingericht. Het wordt 
een duurzame straat met veel groen. De werkzaamheden verlopen in drie fases. In dit bericht vertellen we u per fase de 
verkeerssi-tuatie en wat dat voor u betekent. Eind juli zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

In de eerste fase wordt al het verkeer, inclusief de fietsers, langs de kantoren geleid, zodat aan de kant van de huizen de reconstructie 
kan plaatsvinden. De rijbaan aan de kant van de huizen wordt opgebroken. Daarnaast wordt gewerkt aan de aanleg van het definitieve 
fietspad. Ook wordt de stoep vervangen zodat deze past in het nieuwe ontwerp. Dit gebeurt in kleine delen, zodat de doorlooproutes 
geborgd blijven. Deze fase loopt van 19 maart tot half mei. Alle zijstraten blijven in deze fase bereikbaar. 

In de tweede fase, van half mei tot half juni, verandert er voor gemotoriseerd verkeer niets ten opzichte van fase 1. Fietsers gaan 
vanaf nu gebruik maken van het nieuwe fietspad aan de kant van de huizen. Dit gebeurt de eerste drie dagen onder begeleiding van 
verkeersregelaars. De werkzaamheden bestaan in deze fase uit het aanleggen van de rijbaan aan de kant van de kantoren en een deel 
van de brede middenberm. Het fietspad aan de kant van de kantoren wordt opgebroken om daar plaats voor te maken. Alle zijstraten 
blijven ook deze fase bereikbaar.

In de derde fase maakt al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers gebruik van de nieuwe en definitieve situatie. Dit duurt van 
half juni tot eind juli. Deze periode wordt gewerkt aan de inrichting van de parkzone. Hier komen wandelpaden, bankjes, beplanting, 
kunstobjecten en sport- en spelelementen.

Parkeren
Tot eind mei zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Wij vragen u om uw auto elders in de wijk te parkeren. Mocht dit een 
probleem zijn, kunt u contact opnemen met Henk Mos via h.mos@utrecht.nl. We denken dan met u mee over een oplossing. 
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Duurzaamheid als uitgangspunt voor ontwerp en aanleg
De Croeselaan wordt een groene en duurzame straat. Het wordt een 30 km zone met veel groen en volop ruimte voorfietsers en 
wandelaars. Het uiteindelijke ontwerp bevat veel duurzame en circulaire componenten waaronder de inzet van zoveel mogelijk 
bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen. Het fietspad krijgt energiebesparende dynamische verlichting die 
meebeweegt met fietsers en dimt als er geen activiteit is. Tijdens de uitvoering wordt er zo ‘schoon’ mogelijk gewerkt en is er ook 
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bomen
De weg krijgt een groene uitstraling, onder meer door de aanleg van vijf bomenrijen en een flinke parkzone. Voor het nieuwe ont-
werp zijn heel veel bomen nodig. Daarom is ervoor gekozen om bomen die elders in de stad weg moeten en nog in goede conditie 
zijn, naar de Croeselaan te halen. In maart worden een aantal bomen gekapt of verplaatst naar hun definitieve locatie in de straat. 
Achter de Rabobank en de Moreelsebrug staan al 28 bomen in een bomendepot. Deze bomen kunnen pas in het najaar terecht in de 
nieuwe Croeselaan omdat ze nu in de weg zouden staan. 

Werktijden aannemer
De aannemer werkt op doordeweekse dagen van 7.00 tot 17.00 uur. De aannemer probeert de overlast van het werk zo veel mogelijk 
te beperken. Zo trillen zij het straatwerk niet voor 9.00 uur ’s ochtends af en zorgen zij ervoor dat er voor 7.00 uur ’s ochtends geen 
machines worden gestart. De twee ondergrondse afvalcontainers houden zij gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor de 
bewoners en de ophaaldienst.

Meer informatie en contact
Mocht u nu of tijdens de werkzaamheden vragen hebben, dan is de aannemer bereikbaar via telefoonnummer 06 535 99 322. 
U krijgt dan één van de projectteamleden aan de telefoon. Tijdens de werkzaamheden is uitvoerder Joost Drubbel op het werk 
aan¬spreekpunt voor vragen. Voor andere of algemene vragen kunt u ook contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via 
030 - 286 9650 of stationsgebied@utrecht.nl 

Dwarsdoorsnede van het ontwerp van de 
Croeselaan. Links is de kant van de wonin-
gen, rechts de kantoren. 


