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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Herinrichting Croeselaan, werkzaamheden tussen 
Asselijnstraat en Van Zijstweg

De gemeente start in de week van maandag 15 juni met de voorbereidende werkzaamheden 
aan de Croeselaan tussen de Asselijnstraat en de Van Zijstweg. Dit is nodig om begin 2021 de 
herinrichting van de Croeselaan en in 2022 een nieuw appartementengebouw aan de Jan van 
Foreeststraat mogelijk te maken. De voorbereidende werkzaamheden worden grotendeels in de 
huidige middenberm uitgevoerd, waardoor u weinig overlast zult ervaren.

Werkzaamheden: wat en wanneer?
Het gedeelte van de Croeselaan tussen de Asselijnstraat en de Van Zijstweg wordt begin volgend jaar op een 
duurzame manier heringericht en sluit dan aan op het gedeelte tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein. 
Eerst moet een nieuw riool en een nieuwe warmteleiding worden aangelegd. Ook moeten er kabels en leidingen 
worden omgelegd om de bouw van woningen op de hoek van de Croeselaan en Jan van Foreeststraat mogelijk te 
maken.

In de week van maandag 15 juni starten we met het omleggen van het riool. Deze werkzaamheden zullen 
ongeveer vier weken duren. Het werk aan het riool op de Croeselaan is grotendeels in de middenberm en in 
korte periodes op de kruisingen van de Asselijnstraat en Jan van Foreeststraat. Als er op de Asselijnstraat wordt 
gewerkt, wordt het verkeer omgeleid via de Jan van Foreestsstraat.
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Eneco start 10 augustus met de aanleg van de nieuwe warmteleiding. Dit gaat ongeveer op dezelfde manier 
als de aanleg van het riool en is grotendeels in de middenberm. Deze werkzaamheden worden momenteel 
afgestemd met Eneco, en zullen gereed zijn op 15 oktober. Tot slot worden de datakabels aangelegd. De 
verwachting is dat het aanleggen van de kabels begin volgend jaar kan starten. Hier wordt u later nog over 
geïnformeerd. 

Werkzaamheden: wat merk ik er van?
Omdat de werkzaamheden grotendeels in de middenberm plaatsvinden, zult u weinig overlast ervaren. 
Parkeerplaatsen blijven beschikbaar, en u kunt woningen en winkels gewoon bereiken. De werkzaamheden 
vinden overdag plaats. 

Ontwerp herinrichting
Daarna kan de herinrichting van dit gedeelte van de Croeselaan plaatsvinden in 2021. De laan krijgt ook hier, net 
als op het gedeelte tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein, twee gescheiden rijbanen met een bredere, 
groene middenberm. In de middenberm planten we nieuwe bomen. Daar waar het past planten we twee rijen. 
Hier krijgt u nog bericht over.

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 96 50 of stationsgebied@utrecht.nl.
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