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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Werkzaamheden Croeselaan aankomend weekend
Op dit moment vindt er een aantal werkzaamheden plaats aan en rondom het begin van de Croeselaan. Één 
van de werkzaamheden is het herstraten van de Rabostraat door aannemer Van der Steen. Een aantal omwo-
nenden heeft tijdens de afgelopen weekendwerkzaamheden veel geluidsoverlast ervaren. Hierom is er een 
gesprek geweest met een aantal betrokkenen en naar aanleiding hiervan zijn de werktijden voor de eerder 
aangekondigde werkzaamheden voor aankomend weekend aangepast.
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Werktijden aannemer aangepast om overlast zoveel mogelijk te beperken 
Met een aantal bewoners van de Croeselaan is naar aanleiding van de klachten teruggekeken naar de overlast zoals deze 
is geweest door werkzaamheden van achtereenvolgens Eneco, de Jaarbeurs en als laatste de werkzaamheden aan de 
Rabostraat.  Om de overlast zoveel mogelijk te beperken past aannemer Van der Steen haar werktijden voor aankomend 
weekend aan. Zo starten de werkzaamheden eerder, namelijk om 17.00 uur in plaats van om 21.00 uur. Hierdoor is de 
aannemer eerder klaar en duren de werkzaamheden uiterlijk tot 00:00 uur.

De planning van de werkzaamheden op vrijdag 12 mei is als volgt: 
• Vanaf 17.00 uur: Afzetten werkterrein en omleiden verkeerstromen vanuit de garages van de Rabobank, via de busba-
nen en de Jan van Foreeststraat;
• Van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur: Het verwijderen van het laatste stuk bestrating;
• Van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur: Freeswerkzaamheden, dit zijn de werkzaamheden die weliswaar onder de ge-
luidsnorm blijven, maar toch mogelijk overlast kunnen veroorzaken;
• Vanaf 21:00 uur (ongeveer): Daarna wordt de zandbaan aangebracht, afgewerkt en verdicht, een aantal leidingen gelegd 
en een brandkraan aangelegd.  De verwachting is dat deze werkzaamheden geen extra overlast zullen geven en gereed 
zijn rond 00:00 uur. 

De planning van de werkzaamheden op zaterdag 13 mei is als volgt: 
De aannemer hervat vervolgens de werkzaamheden de volgende ochtend om 09.00 uur in plaats van om 07.00 uur. De 
werkzaamheden bestaan dan uit het afwerken van de zandbaan en het aanbrengen van bestrating met een bestratings-
machine. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden tussen 16.00 – 18.00 uur klaar, met een mogelijke uitloop (alleen 
bij tegenslag) tot maximaal 22.00 uur. 
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In het laatste aangekondigde weekend, op zaterdag 19 mei, werkt van der Steen vanaf 09.00 uur en de werkzaamheden 
duren tot uiterlijk 17.00 uur. De verhoogde oversteek in de Rabostraat zelf wordt dan opnieuw bestraat. 

Werkzaamheden (brom)fietspad Croeselaan op zaterdag 13 mei
Het (brom)fietspad langs de Croeselaan vanaf het centrum, tussen de Korenbeurs en de Veemarktstraat, is op zaterdag 13 
mei tussen 09.00 – 16.00 uur afgesloten voor (brom)fietsverkeer. Aannemer Van den Heuvel graaft dan in opdracht van de 
gemeente Utrecht onder het fietspad een ‘proefsleuf’: Dit is een check om te bekijken waar de kabels en leidingen liggen 
voor de toekomstige herinrichting van de Croeselaan. (Brom)fietsers vanaf het centrum richting de Dichterswijk steken vlak 
voor de Korenbeurs over naar het overliggende fietspad, en ter hoogte van de Van Zijstweg weer terug. Het verkeer wordt ter 
plekke geregeld met verkeersregelaars.

Deze werkzaamheden worden juist dit weekend uitgevoerd, omdat er dan minder (brom)fietsers het (brom)fietspad pas-
seren en het zo gecombineerd kan worden met de weekendwerkzaamheden aan de Rabostraat. 

Klachten of vragen?
Wij hopen dat we hierdoor de overlast van de werkzaamheden tot een acceptabel niveau gebracht hebben. Mocht u toch 
nog vragen hebben of overlast ervaren, dan is Johan van Beek, van aannemer Van der Steen, tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar via tel. 06 – 43 51 81 00.

Per e-mail op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden?
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden in uw buurt. Wilt u liever dat we u per e-mail op de 
hoogte houden? Geef dan uw naam, huisadres en e-mailadres door aan stationsgebied@utrecht.nl.


