'Lek' in knip Croeselaan wordt na de zomer gedicht
UTRECHT
WOUTER VAN WIJK

Het lek in de verkeersblokkade
voor het hoofdkantoor van de
Rabobank aan de Utrecht
Croeselaan - bij het publiek bekend
als 'de knip' - wordt na de
zomervakantie gedicht.

Croeselaan en het Jaarbeursplein,
waarvan de bouw over een jaar
start.
Dat is na de start van de Tour de
France in Utrecht - in juli 2015 omdat voor de finish van de
proloog de volle breedte van de
Croeselaan nodig is.

De gemeente gaat samen met de
bank experimenteren met een
manier om de vele chauffeurs die
de blokkade omzeilen, echt tegen
te houden.
Momenteel maken honderden
autobezitters per dag nog gebruik
van een truc om de blokkade, die is
neergezet om minder auto's op de
Croeselaan te laten rijden, te
omzeilen.
Rijdend richting het Westplein,
moeten ze eigenlijk linksaf gaan
richting Jaarbeurs, maar ze rijden
rechtsaf het terrein van de
Rabobank op, om daar te keren en
hun route naar het Westplein te
vervolgen via de afslag van het
kantoor. De route is wat wonderlijk,
maar niet illegaal, dus de gemeente
kan er weinig aan doen.
Met de Rabobank was afgesproken
dat de bank zelf de mogelijkheid
om te keren zou blokkeren, maar
nu gaat de gemeente dat doen.
Barriers
Na de zomer wordt de rijstrook voor
auto's die uit de parkeergarages
van de bank komen om naar het
Westplein te rijden, afgezet met
barriers. Die strook worst nu nog
'misbruikt' door het sluipverkeer.
Het bankpersoneel kan via de Van
Zeistweg en de Croeselaan de
parkeergarages bereiken, maar kan
alleen terug naar de Van Zeistweg.
De truc om de blokkade te
omzeilen, wordt zo onbruikbaar. De
oplossing sluit volgens de
gemeente ook goed aan bij de
definitieve inrichting van de
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