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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Werkzaamheden aan eerste deel Croeselaan
In het laatste kwartaal van 2017 start de herinrichting van het deel van de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van 
Zijstweg tot een straat met veel groen en een 30 km-zone. Om dit mogelijk te maken, moeten er flink wat kabels en leidin-
gen worden verlegd. Dat gebeurt in fasen. In maart start de gemeente met de verplaatsing van een rioolput. Aansluitend 
start energieleverancier Eneco met het verleggen van een warmtetransportleiding. Daarna volgen nog meer verleggingen 
waarover we u tijdig informeren.
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Voor de werkzaamheden van Eneco moeten enkele bomen in de middenberm worden gekapt. Dat zal in maart gebeuren. De vergun-
ning voor de bomenkap is aangevraagd en ligt nu ter inzage. Ook worden enkele bomen vast voorbereid op hun verplaatsing voor de 
herinrichting. De kluit wordt ingepakt en de takken worden teruggesnoeid. Eind dit jaar en begin volgend jaar worden deze bomen 
verplaatst naar hun nieuwe plek op de Croeselaan.

Werkzaamheden Eneco in middenberm         
Eneco gaat tussen maart en augustus de warmtetransportleiding vernieuwen en verleggen. Het gaat om het deel tussen de hoek 
Veemarktplein en de kruising met de Van Zijstweg. De oude leiding ligt in de middenberm, aan de kant van de Knoopkazerne. Hij 
wordt verplaatst naar de andere kant van de middenberm, onder de toekomstige rijbaan. Voor dit werk hoeven geen parkeerplaatsen 
te worden verwijderd, u kunt uw woning gewoon bereiken. Ook uw verwarminglevering blijft gelijk. Het werkterrein wordt afgezet 
met bouwhekken. Voor voetgangers en fietsers blijft de Croeselaan bereikbaar. Voor autoverkeer wordt de weg richitng de Rabobank 
versmald van twee rijstroken naar een. De werktijden van aannemer MVOI BV zijn van 7.00 tot uiterlijk 19.00 uur. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met MVOI, omgevingsmanager Erik Robaard, via 06-82016122 of 
e.robaard@mvoi.nl. Hij is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur. Heeft u vragen over de warmtelevering? Dan kunt u con-
tact opnemen met de klantenservice van Eneco via 0900-0201. U kunt uw vraag ook stellen op www.eneco.nl. 

Knooppassage en Rabostraat worden verder aangelegd
De Knooppassage, de fiets- en voetgangersstraat naast de straat van de Rabobank naar de Moreelsebrug, wordt in maart en april afge-
maakt. Het gaat dan voornamelijk om het aanbrengen van stoepranden, het stellen van putten en het aanbrengen van straatwerk en 
natuursteen onder de trappen en de drempel voor de fietsoversteek. Daarnaast moet ook de Rabostraat worden herstraat. Dit gebeurt 
in vier of vijf weekenden in maart, april en mei: 31 maart, 7 en 21 april, 12 mei en 19 mei (dit is een reserveweekend), van vrijdag-
avond 21.00 uur tot zaterdagavond 23.00 uur. Dit werk kan geluidsoverlast geven van de trilplaten en een mobiele kraan en shovel. Het 
werk wat het meeste geluidsoverlast geeft, wordt overdag uitgevoerd. Mocht u vragen of overlast hebben, dan kunt u, ook ‘s nachts 
bellen met Johan van Beek via 06 - 43 51 81 00. 
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De Croeselaan als duurzame straat
Het eerste deel van de Croeselaan wordt een groene straat waarin op verschillende manieren duurzaamheid in het ontwerp verwerkt 
is. Op basis van de kenmerken van deze straat en onderzoek heeft de gemeente al een aantal duurzaamheidsvormen geselecteerd. 
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 21 februari hebben we die besproken. Voor de zomer hebben we een uitgewerkt plan met de 
concrete invulling van de duurzaamheidsmaatregelen erin. Dit ontwerp wordt dan nogmaals aan de omgeving voorgelegd.

Aangepast ontwerp
In de uitnodiging voor de bewonersavond op 21 februari informeerden wij u over de aanpassing in het ontwerp van een deel van de 
rijweg van de Croeselaan. Er is besloten om, ten opzichte van het ontwerp uit 2015, een tweede rijbaan toe te voegen aan de kant 
van de woningen ter hoogte van de Rabostraat tot aan het kruispunt met de Van Zijstweg. Op deze manier bieden we meer 
ruimte voor het verkeer om van de Croeselaan naar de Van Zijstweg te komen. De Croeselaan zou anders tijdens de ochtend- en 
avondspits vastlopen. Dit punt is ook tijdens de bewonersavond besproken. 

De presentatie van de bewonersavond van 21 februari 2017 vindt u op cu2030.nl/croeselaan.


