
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

CU 

Extra doorsteek Croeselaan voor bussen
Het Jaarbeursplein is sinds april dit jaar in gebruik als tijdelijk streekbusstaton. Om de doorstroming van de 

bussen vanaf het streekbusstation naar de Van Zijstweg te verbeteren, komt er een doorsteek in de middenberm 

van de Croeselaan.

21 december 2008op straat

Gildenkwartier 193
(ingang naart Media Markt)
030 -2869650
stationsgebied@utrecht.nl
maandag t/m vrijdag van 13:00 - 18:00uur,
zaterdag van 13:00 -17:00

cu2030.nl

Adres

Telefoon
E - mail
Open

Infocentrum

Streekbussen komende vanaf het streekbusstation kunnen 
daarmee de Croeselaan recht oversteken en hoeven geen 
gebruik te maken van de bestaande doorsteek vlak voor de 
kruising met de Graadt van Roggenweg. Dit scheelt een hoop 
tijd en verkeersopstoppingen. De nieuwe doorsteek is alleen 
beschikbaar voor lijnbussen en taxi’s. Het overige verkeer blijft 
de oude doorsteek gebruiken.

Werkzaamheden
Vanaf de week van 5 januari werkt de gemeente op 
werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur aan de doorsteek in 
de middenberm van de Croeselaan. De werkzaamheden 
duren maximaal anderhalve week. Trottoirbanden worden 
opgebroken en het aanwezige zand en gras worden 
vervangen door een rijbaan van asfalt met de markering 
‘LIJNBUS’. Tevens worden verkeersborden geplaatst en 
wordt op de rijbaan van de Croeselaan (richting Graadt van 
Roggenweg) een kruismarkering aangebracht. 

Gedurende de werkzaamheden blijft de Croeselaan voor 
alle verkeer beschikbaar. Houdt wel rekening met enige 
verkeershinder, omdat aan beide zijden van de middenberm 
één rijstrook wordt afgezet.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden, neem dan 
contact op met het Infocentrum Stationsgebied, 030 - 286 96 
50.
Info over buslijnen: www.arriva.nl, www.veolia-transport.nl, 
www.connexxion.nl
Info over wegwerkzaamheden: www.utrechtbereikbaar.nl
Info over het project Stationsgebied: www.cu2030.nl

In de periode rond kerst en de jaarwisseling zijn er gewijzigde
openingstijden: Maandag 22 en dinsdag 23 december open
van 13.00-18.00 uur. Woensdag 24 december open van 13.00
- 16.00 uur. Van 25 december tot en met zondag 4 januari is
het Infocentrum gesloten.


