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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Croeselaan - tussen Van Zijstweg en de
Veilingstraat
Gemeente Utrecht start woensdag 28 april met werkzaamheden aan de Croeselaan vanaf de
kruising met de Van Zijstweg tot aan de Veilingstraat. Deze duren maximaal 4 maanden waarbij
telkens delen van de straat worden aangepakt. Op deze manier houden we de Croeselaan
voor fietsers en voetgangers bereikbaar en hoeven auto’s zo min mogelijk om te rijden. In dit
wijkbericht wordt hierover meer uitgelegd.
Bredere middenberm en meer groen
Tussen het kruispunt met de Van Zijstweg en de Veilingstraat wordt de Croeselaan heringericht. De kruising met
Jan v. Foreeststraat wordt definitief aangelegd, de middenberm wordt op een aantal stukken breder, er komt
meer groen en je kunt beter bij de bushaltes komen. Het ontwerp vindt u op de achterzijde. Momenteel kijken
we samen met bewonersinitiatief Ringpark Dichterswijk hoe we de oversteek bij De Pomp voor voetgangers en
fietsers kunnen verbeteren.

Werkzaamheden: wat en wanneer?
De werkzaamheden wordt in twee fasen opgeknipt en na elkaar uitgevoerd:
1.		 De herinrichting tussen de Van Zijstweg en de Jan v. Foreeststraat - schatting 8 tot 12 weken
2.		 De aanpassingen tussen Jan v. Foreeststraat en de Veilingstraat - 8 weken
Fase 1, deel tussen Van Zijstweg en de Jan v. Foreeststraat
Gedurende deze fase kunnen fietsers, voetgangers en autoverkeer zowel in noordelijke als zuidelijke richting
doorlopen en -rijden. De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en
16.00 uur. Er zijn twee weekenden waarin werkzaamheden aan het kruispunt Jan v. Foreeststraat met Croeselaan
en van Zijstweg met Croeselaan plaatsvinden. In die weekenden zijn er omleidingsroutes, die ter plekke worden
aangegeven.
Fase 2, deel tussen Jan v. Foreeststraat en de Veilingstraat, gesplitst in een westfase en een oostfase
Gedurende deze fase is de Croeselaan voor fietsers en voetgangers altijd bereikbaar. Het autoverkeer
wordt tijdelijk omgeleid in twee fasen. Eerst zal de rijweg voor verkeer in noordelijke richting via de wijk
worden omgeleid. Daarna draait dit om en zal verkeer in zuidelijke richting via de wijk worden omgeleid. De
werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur.

Meer informatie
Uiteraard doen wij onze best om de hinder tot een minimum te beperken. Het gaat om asfalterings- en straatwerkzaamheden. Er treden bijna geen trillingen op. Geluid wordt tot een minimum beperkt. Voor vragen of
klachten over deze werkzaamheden kunt u terecht bij Informatiecentrum Stationsgebied via 030 - 286 96 50
of stationsgebied@utrecht.nl. Vragen specifiek over de uitvoering kunt u stellen bij de uitvoerder Mohamed
Bensalem op 06 53 59 93 02. Meer informatie vindt u op www.cu2030.nl/croeselaan.
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