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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Start werkzaamheden Jaarbeursplein
Het Jaarbeursplein staat aan de vooravond van een grootschalige verbouwing. De komende jaren wordt hier gebouwd aan 

een ondergrondse parkeergarage, nieuwe gebouwen zoals het World Trade Center (WTC) en de nieuwe inrichting van het 

Jaarbeursplein. De komende maanden wordt het plein bouwrijp gemaakt om in januari te kunnen starten met de bouw van 

de parkeergarage en het WTC. 

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

Nu de Tour de France is geweest, starten de voorbereidende werkzaamheden op het Jaarbeursplein en de Croeselaan. De komende 
maanden worden er kabels en leidingen verlegd en obstakels op het plein weggehaald, zoals borden, stoepranden en abri’s. Ook 
de bomen worden na de zomer gefaseerd weggehaald. Het hout van deze bomen wordt verwerkt door Stichting Tafelboom. Bij de 
definitieve inrichting komen er weer veel bomen terug op het plein. Voor het verleggen van kabels en leidingen is het noodzakelijk 
enkele avonden en nachten te werken. Op de achterkant van dit bericht leest u meer hierover. De grootste wijziging voor het verkeer 
is het tijdelijk afsluiten van het fiets- en voetpad op een deel van de Croeselaan. Vanaf maandag 13 juli worden de paden die langs de 
Jaarbeurshallen liggen, tijdelijk afgesloten om op die plek te werken aan het verleggen van kabels. Fietser en voetgangers worden met 
borden naar de overkant van de straat geleid. Dit is een tijdelijke situatie. Vanaf oktober is het juist andersom, dan is het alleen moge-
lijk om langs de Jaarbeurs te fietsen. 

Informatieavond en -middag in september
Om u te informeren over de werkzaamheden en de planning, organiseren we op twee tijdstippen (dezelfde) informatiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst vertellen de verschillende bouwende partijen over hun werkzaamheden op de korte en langere termijn. Deze 
vinden plaats in op dinsdag 15 september van 20.00 tot 22.00 uur en donderdag 17 september van 10.00 tot 12.00 uur. Wij hopen 
dat een van deze momenten u schikt. U bent voor deze bijeenkomst van harte welkom in het Infocentrum Stationsgebied in de hal van 
het Stadkantoor. 

Uitgangspunten werkzaamheden Jaarbeursplein
Omdat we met veel partijen samenwerken in dit gebied, hebben we heldere afspraken met elkaar gemaakt. Uitgangspunt is dat we 
samen streven naar een gebied waar het ook tijdens de bouw zo prettig mogelijk is.
•	 Alle gebouwen en andere functies (zoals Greenwheels, fietsenstalling, tram en kiss+ride-strook) blijven altijd bereikbaar. De route 

er naar toe kan soms wat wijzigen. Wij stemmen dit van tevoren af met de eigenaren en informeren de omgeving indien nodig. 
•	 En is een vast inloopmoment bij de aannemer. U kunt elke dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur uw vragen, meldingen of wensen 

bespreken met David Biron en/of Bart Jonkman in de keet van aannemer Van der Steen op het Jaarbeursplein. Het eerste inloop-
moment is op dinsdag 14 juli 2015. Een afspraak maken op een ander moment is ook mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Bart Jonkman via 06-83169197.  
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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

Hierboven ziet u de werkvakken en de gewijzigde verkeersstromen voor de periode juli tot oktober 2015.

Nachtwerk Croeselaan in juli en augustus
Het verleggen van kabels en leidingen op de Croeselaan gebeurt voornamelijk in de avond en nacht. Omdat deze straat een belangrijke 
doorgangsroute is voor fietsers en bussen kunnen deze werkzaamheden niet overdag uitgevoerd worden.
•	 In de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli werkt de aannemer van 20.00 tot 06.00 uur op de Croeselaan voor het        

NH Hotel. Dit werk kan geluidsoverlast geven. Het verkeer wordt ter plekke om het werkvak geleid.
•	 In de nachten van maandag 31 augustus en dinsdag 1 september (twee nachten) wordt er gewerkt langs de Croeselaan in de 

Mineurslaan, de straat tussen het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne. Dit werk kan geluidsoverlast geven. Het verkeer wordt ter 
plekke om het werkvak geleid.

•	 In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 augustus wordt er een leiding verlegd voor de ingang van het Beatrixgebouw op de 
Croeselaan. Dit is in het trottoir. Voetgangers worden langs het werk geleid. 

Als u tijdens deze werkzaamheden overdag of in de nacht een melding wilt doorgeven, dan kunt u bellen met omgevingsmanager Bart 
Jonkman (06-83169197) of directievoerder David Biron (06-12999979).

Informatie digitaal ontvangen?
Wilt u de informatie over deze werkzaamheden (ook) digitaal ontvangen? Dan kunt u uw emailadres doorgeven aan Toos van Garderen 
via: t.van.garderen@utrecht.nl met in de onderwerpregel Digitale informatie Jaarbeursplein. Uw mailadres wordt alleen door de gemeente 
gebruikt voor het versturen van informatie over de werkzaamheden rond het Jaarbeursplein. 


