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Werkzaamheden  Jan van Foreeststraat (2e Asselijnstraat)
Met deze update berichten wij u over de voortgang van de werkzaamheden rondom de Jan van Foreeststraat 

(2e Asselijnstraat). Deze weg zal vanaf begin 2013 gebruikt worden als ontsluitingsweg voor PostNL, voor het 

bouwverkeer voor de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal en voor de bereikbaarheid van de onderhouds-, 

nood- en hulpdiensten van het spoor.  

twitter.com/cu2030

Verplaatsen woonboten 
Aanstaande maandag wordt de woonboot aan de Reviuskade 102 verplaatst naar de Da Costakade. Deze verplaatsing is noodzakelijk 
om de brug van de Jan van Foreeststraat aan te kunnen leggen. De woonboot aan de Reviuskade 100 wordt tijdelijk verplaatst in ver-
band met de baggerwerkzaamheden in de Kruisvaart. Na deze werkzaamheden wordt deze weer terug gevaren aan de Reviuskade. 

Werkzaamheden 
In juni is er een zandbed aangebracht voor de voorbelasting van de weg en moest inklinken. Dit inklinken is inmiddels voldoende 
gebeurd. Nu wordt een deel van het zand weer weggehaald en daarna start het aanleggen van de weg. Naast het aanleggen van de 
nieuwe weg moet ook de brug gebouwd worden. Om deze brug over de Kruisvaart aan te leggen moeten er aan weerszijden van de 
Kruisvaart zogenaamde landhoofden met fundering aangebracht worden. Hier ligt straks het dek van de brug op. Er wordt niet geheid, 
maar de palen worden in het werk gestort. Dit om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving. Eind van het jaar wordt 
het brugdek aangebracht. Deze werkzaamheden vinden tussen 07:00 en 23:00 plaats. Gezien de aard van het werk en de gebruikte 
techniek verwachten wij voor u als bewoners beperkte overlast. 

Kruising Croeselaan
Rond eind oktober wordt de kruising met de Croeselaan aangepast. De aannemer werkt de aanpak hiervoor nog uit. Om de nieuwe 
kruising aan te leggen, moet eerst een deel van het huidige asfalt verwijderd worden. Dit verwijderen geeft geluidsoverlast en kan 
ervoor zorgen dat routes tijdelijk anders lopen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hier over. 

We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bereiken op  
onderstaand nummer of e-mail adres.

Op de hoogte blijven? 
Om u beter en tijdig te informeren over werkzaamheden en de voortgang in het Utrechtse Stationsgebied, hebben wij de ‘e-mailser-
vice Stationsgebied’. Bovendien besparen we op deze manier kosten en wordt het milieu minder belast. Wilt u in de toekomst geïnfor-
meerd blijven worden over de werkzaamheden geef dan uw e-mailadres door aan ons via stationsgebied@utrecht.nl. Vergeet hierbij 
niet uw huisadres te vermelden. Er zal zorgvuldig met uw e-mailadres worden omgegaan. Uw e-mailadres gebruiken we alleen om u 
te informeren over de werkzaamheden en voortgang in het Stationsgebied. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailservice, 
via de digitale nieuwsbrief of in het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40) Uw e-mailadres wordt dan direct uit de database 
verwijderd. Zodra het project over een aantal jaren helemaal klaar is wordt de gehele database verwijderd.
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