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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Herinrichting Croeselaan start begin volgend jaar
De herinrichting van het deel van de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de van Zijstweg start begin
volgend jaar. Er moeten eerst nog kabels en leidingen worden verlegd. Daarnaast is de aanbesteding voor de
aanleg van deze duurzame straat complexer dan gedacht. Naar verwachting is medio 2018 de herinrichting van
de Croeselaan klaar.
Het selecteren van een aannemer
Het uitgangspunt voor het ontwerp is een duurzame straat met veel groen en een 30-km zone. Hier past een aannemer
bij die goed bekend is met duurzaamheid. Op dit moment is de gemeente bezig met de selectie van een aannemer, die de
werkzaamheden voor de herinrichting gaat uitvoeren. De aannemers hebben de vrijheid om met alternatieve materialen
te komen, als deze extra duurzaam zijn.
Na de zomer maken we de keus voor de aannemer met de meest duurzame aanbieding. We kijken bijvoorbeeld naar
criteria als CO2-uitstoot, circulairiteit en de levensduur van de materialen. Na de zomer willen we de keuze en de meest
duurzame uitvoering nog een keer toelichten. Daarna start de aannemer met het verder uitwerken en de voorbereidende
werkzaamheden, de herinrichting start begin volgend jaar.
Kabels en leidingen verleggen
De afgelopen maanden zijn een rioolput en de warmtetransportleidingen verlegd ter voorbereiding op de herinrichting. Na
afloop van de werkzaamheden worden op de Croeselaan tijdelijk klinkers gelegd waar het asfalt was opengebroken, en de
grasstrook wordt geëgaliseerd. Dit najaar worden de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van glasvezelkabels en een middenspanningsleiding. Ook hierover wordt u na de zomer geïnformeerd.
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De definitieve ‘knip’ bij Jaarbeursplein
Vanaf maandag 17 juli wordt de afsluiting voor autoverkeer op de Croeselaan, tussen Van Zijstweg en Westplein,
definitief aangelegd.
Let op: Omdat er geen busbaan door de definitieve situatie loopt, is het ook niet meer mogelijk om als
ontheffinghouder deze afsluiting met de auto te passeren.
Ontheffinghouders
Een aantal bewoners heeft destijds een ontheffing gekregen voor deze ‘knip’ en mocht hiermee gebruik maken van de
busbanen en -stroken op de Croeselaan. Deze ontheffing geldt tot de definitieve situatie van de knip wordt aangelegd. Vanaf
maandag 17 juli gaat de eindsituatie in en is de ontheffing niet meer geldig. Omdat er geen busbaan door de definitieve situatie loopt, is het ook niet meer mogelijk om deze afsluiting met de auto te passeren.
Hoe ziet de ‘knip’ eruit?
Vanaf 17 juli kan autoverkeer vanaf de Graadt van Roggenweg niet verder rijden dan de parkeerplekken van de Volksbank.
Het Veemarktplein en parkeerterrein P3 van de Jaarbeurs zijn vanaf deze kant dan niet meer bereikbaar. Autoverkeer rijdt dan
via de Van Zijstweg richting P3 of rijdt via de Van Zijstweg en de Croeselaan naar het Veemarktplein.
In de eindsituatie rijdt het verkeer aan de kant van de kantoren richting het Jaarbeursplein. Daar is de ‘knip’ in de vorm
van een U-bocht. Met de definitieve herinrichting kan autoverkeer vanaf de Croeselaan straks door rijden tot aan het
Beatrixgebouw (een stukje verder dan nu het geval). Het autoverkeer rijdt ‘heen’ (dus richting het Beatrixgebouw) aan de
kant van het station richting de ontsluiting van de (toekomstige) ondergrondse parkeergarage, en rijdt met een lus ‘terug’ aan
de kant van de woningen.

>> Zie ook het bijgevoegde kaartje <<
Het nieuwe Jaarbeursplein
Op dit moment wordt er op en rondom het Jaarbeursplein gewerkt aan een nieuwe inrichting. Er komt onder andere een
parkeergarage onder het plein. Het Jaarbeursplein zelf wordt bijna twee keer zo groot. Er komen terrassen en zeker vijftig tot
zestig grote bomen. Centraal op het plein komt een royale waterpartij, een soort vijver, waar
je op de rand kunt zitten. Daarnaast is het geschikt voor manifestaties en evenementen. Het nieuwe Jaarbeursplein moet in
2018 klaar zijn.
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