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Asfalt vernieuwen Meubelboulevard Utrecht 
 

 

Van 21 november tot en met 1 december brengt gemeente Utrecht een nieuwe laag asfalt aan op verschillende 

straten rondom de Meubelboulevard. We werken in de avond en nacht om de overlast te beperken.  

 

Wat gaan we doen? 

Verschillende straten rondom de Meubelboulevard zijn 

toe aan onderhoud. Het wegdek krijgt daarom een 

nieuwe bovenlaag asfalt. 

 

Planning 

De werkzaamheden starten op maandag 21 november 

en zijn klaar op donderdag 1 december. We werken 

van 20.00 ’s avonds tot 06.00 in de ochtend.  

Maandag 21 november: 

20:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Parallelbaan 

Europalaan en Hollantlaan (rijbaan richting IKEA, zijde 

Woonexpress). De andere rijbaan van de Hollantlaan 

blijft open. 

Dinsdag 22 november: 

20:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Drommedarislaan en 

Hollantlaan (rijbaan richting IKEA, zijde Jysk en 

Leenbakker). De andere rijbaan van de Hollantlaan 

blijft open. 

Maandag 28 november: 

20:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Australiëlaan 

Dinsdag 29 november: 

20:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Zeelantlaan 

Woensdag 30 november: 

20:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Vrieslantlaan voor 

freeswerk. 

Donderdag 1 december: 

21:00 uur – 06:00 uur: Afsluiting Vrieslantlaan voor 

asfalt aanbrengen 

 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten 

voor verkeer. Het verkeer wordt doormiddel van 

bebording omgeleid. De bedrijven blijven bereikbaar. 

 

Wat merkt u van de werkzaamheden 

Werkzaamheden kunnen enige overlast geven. We 

proberen de overlast tot een minimum te bepreken.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

aannemer KWS, Roland Vugs via telefoonnummer  

06-52163546 of met de projectleider de heer  

R. Koome via telefoonnummer 14 030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

of via telefoonnummer 14 030. 

Verspreidingsgebied: omgeving Meubelboulevard 
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