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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Herinrichting Croeselaan Zuid,
werkzaamheden tussen Asselijnstraat en Van Zijstweg
Uitnodiging voor inloopbijeenkomst op dinsdag 3 maart 2020

Locatie: Stadskantoor gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, begane grond
Tijd:
tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u gewoon binnenlopen
Het zuidelijke deel van de Croeselaan wordt binnenkort heringericht. Op een duurzame manier zoals in het noordelijke deel,
wat al klaar is. Ook dit deel van de straat wordt groener. Ook moeten er kabels en leidingen in de straat worden verlegd of
worden aangelegd. Onder andere voor de bouw van woningen op de hoek van de Croeselaan en Jan van Foreeststraat. Om
de overlast zoveel mogelijk te beperken, combineren we werkzaamheden of doen we ze vlak achter elkaar.

Werkzaamheden: wat en waar?
Bomenkap
Als de vergunning er is, kappen we een aantal bomen. Dit is helaas noodzakelijk omdat deze op de plek staan waar straks de
woningen komen waar nu de middenberm van de Croeselaan Zuid is. Croeselaan Zuid wordt net zoals het noordelijke deel
van de Croeselaan duurzaam ingericht. Er komen bij de herinrichting straks dan ook meer nieuwe bomen in de middenberm
dan dat er nu staan.

Ondergrondse werkzaamheden
In en rondom het geplande nieuwe bouwblok aan de Jan van Foreeststraat gaan we vervolgens een grote hoeveelheid kabels
en leidingen omleggen. Ook leggen we een nieuw riool en een nieuwe warmteleiding aan. De exacte planning hiervan is
nu nog niet te geven. Ter voorbereiding hierop graven we binnenkort een aantal proefsleuven zodat we goed weten welke
kabels en leidingen waar liggen. In de tussentijd (medio juni – medio juli) voeren we de werkzaamheden bij de kruising van
de Busbaan met de Croeselaan uit. Tijdens die werkzaamheden is het nodig het verkeer om te leiden. De verkeersomleiding
wordt met borden aangegeven. U ontvangt dan weer een wijkbericht van ons.

Herinrichting Croeselaan Zuid

Na de bomenkap en de ondergrondse werkzaamheden gaan we aan de slag met de laatste fase van het project : de herinrichting van
de Croeselaan Zuid.

Ontwerp herinrichting

Croeselaan Zuid krijgt twee gescheiden rijbanen met een bredere, groene middenberm. In de middenberm planten we nieuwe
bomen. Daar waar het past planten we twee rijen.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Graag laten wij u het ontwerp van Croeselaan Zuid zien tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 3 maart. En mocht u vragen
hebben over de werkzaamheden dan nodigen wij u ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan.
De avond gaat niet over de woningbouw aan de Jan van Foreeststraat en het Beurskwartier. Bent u geïnteresseerd in de plannen
rondom deze woningbouw, neemt u dan gerust contact op via beurskwartier@utrecht.nl.

Meer informatie

De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. Uiteraard doen wij onze best om de hinder
tot een minimum te beperken. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via
030 – 286 90 50 of stationsgebied@utrecht.nl.

Infocentrum
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

volg ons op

cu2030.nl

