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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Nachtwerk Croeselaan ter hoogte van de Mineurslaan
Op de Croeselaan wordt gewerkt aan het verleggen en vervangen van kabels en leidingen. Hiervoor wordt in de nachten 

van vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei gewerkt aan het kruispunt met de Mineurslaan. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Het kruispunt van de Croeselaan met de Mineurslaan, vanaf het fietspad, en de Mineurslaan zelf zijn deze nachten helemaal afgesloten 
tussen 20.00 en 06.00 uur. Dat betekent dat de bussen omrijden via de Valeriusbaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de 
overkant van Croeselaan. Bij de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Het verwijderen van de bovenste laag asfalt met een frees
- Het vervangen van de drinkwater- en gasleidingen
- Het dichten van de grond en het opnieuw asfalteren van de straat

In verband met de intensiteit van het verkeer en ook omdat er vele bussen over deze straat rijden, worden de werkzaamheden ’s 
nachts uitgevoerd. Overdag wordt het werkvak dichtgestraat en kan het verkeer er weer overheen. De werkzaamheden brengen ge-
luidsoverlast met zich mee. Met de aannemer is afgesproken deze zoveel mogelijk voor 22.00 uur uit te voeren. 

Contactpersoon
August Drooghmans van aannemer Van den Heuvel is aanwezig deze nachten. Als u een vraag of melding heeft tijdens de werk-
zaamheden dan kunt u met hem contact opnemen via 06-53112644. Overdag kunt u uw vragen en meldingen doorgeven aan het 
Infocentrum Stationsgebied via 030 - 286 9650. 
 
Herinrichting Jaarbeursplein
Deze werkzaamheden zijn de voorloper van de grootschalige herinrichting van het Jaarbeursplein. Direct na de start van de Tour de 
France in dit gebied begin juli, start de gemeente met de conditionerende werkzaamheden. Vanaf december wordt het Jaarbeursplein 
in de hekken gezet en start het werk aan de ondergrondse parkeergarage en de gebouwen aan het plein. Meer informatie hierover 
leest u ook op cu2030.nl.


