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Infocentrum

Werkzaamheden kruising Croeselaan - Westplein/Graadt van Roggenweg
Het asfalt op een gedeelte van de rijbaan van de Croeselaan richting het Westplein moet worden hersteld. De asfaltlaag die er ligt, is 
niet dik genoeg. Doordat de Croeselaan op dit punt de trambaan kruist, moeten deze werkzaamheden ‘s nachts worden uitgevoerd. 
Om 01.00 uur start de aannemer met het wegfrezen van het oude asfalt. Hierna kan een nieuwe laag asfalt worden aangebracht. Aan 
de andere kant, op de rijstrook vanaf de Graadt van Roggenweg naar de Croeselaan, worden tegelijkertijd ook werkzaamheden aan 
een rioolput uitgevoerd. Rond de putdeksel wordt nieuw asfalt aangebracht. Deze werkzaamheden starten om 22.00 uur en duren tot 
05.00 uur.

Bereikbaarheid
Het verkeer dat de Croeselaan in de richting van het Westplein wil verlaten, wordt via de tijdelijke tramhalte op het Jaarbeursplein naar 
het Westplein geleid. De rijbaan vanuit de Croeselaan naar het Westplein is afgesloten tussen 01.00 en 05.00 uur. Tussen 22.00 en 
05.00 uur moet het verkeer dat vanaf de Graadt van Roggenweg naar de Croeselaan wil, omrijden en via het Westplein de Croeselaan 
in rijden. Voor de veiligheid worden er rondom de afzettingen verkeersregelaars ingezet.

Overlast
De werkzaamheden aan het asfalt zullen geluidsoverlast geven voor de omgeving. Vooral de asfaltfreesmachines en de asfalteerma-
chine maken geluid. Ook wordt er handgereedschap gebruikt en rijden er vrachtwagens en mobiele kranen om de werkzaamheden uit 
te voeren. De werkzaamheden met de frees starten om 01.00 uur en duren ongeveer 1,5 uur. De aannemer zal deze werkzaamheden 
zo kort mogelijk laten duren. De overige werkzaamheden veroorzaken minder overlast en duren tot maximaal 05.00 uur.

Nachtwerk Croeselaan bij Westplein
In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 april wordt er tussen 22.00 en 05.00 uur gewerkt aan het vernieuwen van 

het asfalt op de Croeselaan bij het Westplein. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. Tijdens de werkzaam-

heden kan het verkeer, met een kleine omleiding, wel doorrijden. 
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