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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum

Nieuwe warmteleiding en electriciteitskabels 
Momenteel loopt er een dik pak kabels en leidingen onder 
de Croeselaan naar het Jaarbeursplein. Deze kabels en 
leidingen zorgen ervoor dat u gebruik kunt maken van 
onder meer: warmte, gas, water, licht, toilet en inter-
net. De stadsverwarming rondom de Croeselaan is aan 
vervanging toe en om de toekomstige ontwikkelingen 
(Stadskantoor, Megabioscoop, Hotel etc) op en rondom 
het Jaarbeursplein mogelijk te maken, moet het kabeltracé 
ook deels vernieuwd en uitgebreid worden.

Planning 
Op 26 april starten de werkzaamheden in de Jeremias 
de Deckerstraat. Er wordt een sleuf gegraven waarin de 
warmteleidingen worden verlegd. Op zondag 2 mei wordt 
de oversteek naar de middenberm van de Croeselaan 
gemaakt. De werkzaamheden verschuiven langzaam op 
de middenberm van de Croeselaan, totdat er begin juni 
weer een oversteek wordt gemaakt naar de stoep van de 
Croeselaan, ter hoogte van de Asselijnstraat. Langzaam 
verschuiven de werkzaamheden totdat deze in september 
op de hoek van de Knoopkazerne/Mineurslaan aankomen. 
In 2011 gaan Eneco en Stedin verder met het verleggen 
en vernieuwen van het tracé rondom het Beatrixtheater. 
Na de zomer t/m begin 2011 werkt de gemeente aan de 
aanleg van een natuurstenen trottoir voor de Rabobank. 

Kabels en leidingen Croeselaan
Vanaf  26 april werken Eneco en Stedin aan het vernieuwen van kabels en leidingen op en rondom de 

Croeselaan. Het verleggen van het warmte tracé start in de Jeremias de Deckerstraat op 26 april en eindigt in 

september 2010 op de Croeslaan, ter hoogte van de Knoopkazerne.

     Kabels en leidingen tracé

   Start werkzaamheden:  
   26 april 2010

   Einde werkzaamheden: 
   september 2010

Werktijden en hinder
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur. Beide versteken van de Croeslaan worden op een zondag gemaakt. 
Parkeren op de Jeremias de Deckerstraat is t/m huisnr 12 tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. De straat is tijdelijk alléén te bereiken 
via de Reviuskade. Vanaf begin mei worden auto’s en fietsers, waar nodig, tijdelijk omgeleid via een andere rijbaan of tegenoverliggend 
fietspad. In dat geval kunnen voetgangers gebruik maken van het oorspronkelijke fietspad. We proberen de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bereiken op onderstaand nummer of e-mail adres. Bij calamiteiten of storing kunt u bellen 
met Stedin (gas en electra): 0800 - 9009 of Eneco (warmte): 0800 - 0072


