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Opnieuw asfalteren 
Herculeslaan 
 

Van 27 februari tot en met 3 maart vernieuwt de gemeente het asfalt van de rijweg op de Herculeslaan. Het 

gaat om de rijbaan richting het centrum, de rijbaan richting Utrecht Science Park is gewoon bereikbaar. In dit 

wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.  

 

Wat gaan we doen? 

De rijweg van de Herculeslaan is toe aan onderhoud. 

Vorig jaar hebben we de rijbaan richting oost (Utrecht 

Science Park) opnieuw geasfalteerd. Nu is de rijbaan 

richting het centrum aan de beurt.  

We brengen een nieuwe asfaltlaag aan vanaf de 

Stadionlaan tot aan Weg tot de Wetenschap. We 

maken tijdelijke doorsteken, zodat de 

Kromhoutkazerne bereikbaar blijft vanaf de 

Stadionlaan en Herculeslaan. 

 

Wat is de planning?  

De werkzaamheden starten op maandag 27 februari. 

We beginnen aan de kant van de Weg tot de 

Wetenschap en werken richting de Stadionlaan. 

 

Een week van tevoren maken we twee doorgangen 

voor het autoverkeer richting de Kromhoutkazerne. 

Deze komen in de middenberm van de Herculeslaan. 

We voeren de werkzaamheden in 2 fases uit (zie 

kaartje achterkant wijkbericht): 

 

Fase 1: maandag 27 februari en dinsdag 28 februari  

Opnieuw asfalteren Herculeslaan vanaf de Weg tot de 

Wetenschap tot ter hoogte van de Kromhoutkazerne.  

Fase 2: woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 maart  

Opnieuw asfalteren Herculeslaan, ter hoogte van de 

Kromhoutkazerne tot aan de Stadionweg.  

 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 

Auto  

Tijdens het werk aan de rijweg is de Herculeslaan 

richting het centrum afgesloten. Het autoverkeer leiden 

we om via Laan van Maarschalkerweerd, Koningsweg 

en Tamboersdijk.  

 

Bestemmingsverkeer 

De Kromhoutkazerne (en University College) zijn van 

27 februari tot en met 3 maart bereikbaar vanaf de 

Stadionlaan, Herculeslaan via een doorsteek. De 

kazerne is dan niet te bereiken via de kant van Weg tot 

de Wetenschap. 

Vanaf vrijdag 3 maart omstreeks 18.00 uur is de rijweg 

weer volledig open voor het verkeer. We ruimen de 

tijdelijke doorsteken in de week na de werkzaamheden 

op. 

 

Openbaar vervoer 

De werkzaamheden hebben ook invloed op het 

openbaar busvervoer. Buslijn 41 vanuit Wijk bij 

Duurstede richting CS Utrecht rijdt in de week van 27 

februari tot en met vrijdag 3 maart om.  

Wat betekent dat:  

- De haltes op de Laan van Maarschalkerweerd, 

Herculeslaan/Galgenwaard, 

Rubenslaan/Diakonessenhuis, Ina Boudier 

Bakkerlaan en Sterrenwijk vervallen in die 

week. 

- De bus rijdt om via de Koningsweg, 

Gansstraat waarna de bus via de 

Albatrosstraat weer de reguliere route oppakt.  

- De Koningsweg zal in die week drukker zijn 

i.v.m. het omgeleide busverkeer. Er worden 

geen extra haltes geplaatst.  

 



 

  

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u naar 

www.utrecht.nl/herculeslaan of u kunt voor vragen 

contact opnemen met de Omgevingsmanager 

mevrouw B. Witten via telefoonnummer 14 030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1 of 

via telefoonnummer 14 030.

 

Afsluiting Herculeslaan 

 

Groen = fase 1 (27 en 28 februari) 

Blauw = fase 2 (1, 2 en 3 maart) 

Rood = Tijdelijke doorgang vanaf Herculeslaan rijbaan (stadion zijde) naar Kromhout kazerne 

Oranj = Rijbaan Herculeslaan (Stadion zijde) die open blijft 
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