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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Parkeerstroken tijdelijk niet beschikbaar op 4 en 5 april
Op dinsdag 4 en woensdag 5 april worden een aantal bomen op de Croeselaan voorbereid op verplanting. 
Voor deze werkzaamheden heeft de aannemer ruimte nodig. Hierdoor zijn de parkeerstroken voor uw deur 
om beurten overdag (vanaf 07.00 uur) niet beschikbaar.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Parkeerstroken tijdelijk niet beschikbaar
Op dinsdag 4 april wordt de parkeerstrook langs de Croeselaan ter hoogte van de Korenbeurs tot en met de 
Veemarktstraat afgezet en is deze niet beschikbaar van 07.00 - 17.00 uur. Op woensdag 5 april zijn de parkeerhavens 
langs de Croeselaan ter hoogte van de Veemarktstraat tot en met Croeselaan 145 aan de kant van de bomen afgezet 
en niet beschikbaar van 07.00 - 17.00 uur. De parkeerstrook direct langs de stoep is wel beschikbaar. Op borden staat 
aangegeven welke parkeerplaatsen het betreft. Verkeersregelaars zorgen ter plekke dat de fietsers veilig om de werk-
zaamheden heen kunnen fietsen.

Werkzaamheden
De bomen worden rondom vrij gegraven en de wortelkluiten worden ingepakt met folie. De bomen worden pas ver-
plaatst tijdens de nieuwe inrichting van de Croeselaan: eind dit jaar of begin volgend jaar. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemer Boomtotaalzorg. De werktijden van de aannemer zijn van 7.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Voor 
vragen over deze werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met W. van Mook van Boomtotaalzorg via tel. 
06 15150059.

Herinrichting Croeselaan
De herinrichting van het deel van de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg start naar verwachting 
in het 4e kwartaal dit jaar: Veel groen, en een 30-km zone. Om de herinrichting mogelijk te maken moeten er eerst 
de nodige ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd. Deze werkzaamheden zijn in maart begonnen. Hierover 
bent u eerder per brief geïnformeerd. 


