Een wiel is rond
Reactie van Burgerplatform en Denktank ‘Het Wiel’ op het Mobiliteitsplan 2040
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Inleiding
Utrecht groeit stevig, maar er is geen plaats voor extra
autoverkeer en op dit moment ook nauwelijks voor fietsers.
Daarom wordt ingezet op ontmoediging van autobezit,
upgraden van het fiets- en OV-netwerk en stimuleren van
bewegen te voet.
Burgerplatform en Denktank Het Wiel noemt het bemoedigend
dat het gemeentebestuur nu voor het eerst niet meer uitgaat
van autonome groei van het autoverkeer. We steunen de
ambitie om een mobiliteitssprong én een schaalsprong te
realiseren door meer lopen, meer fietsen, meer OV. En dat
vraag ook om een stedelijke verdichtingsstrategie waar
nabijheid (de 10-minutenstad uit RSU2040) een sleutelbegrip is.
Maar we hebben zorgen:
Noordwesten lijkt een blinde vlek: een Wiel is rond en heeft
spaken nodig
Het noordwesten lijkt een blinde vlek in de mobiliteitsvisie. Het
Wiel met spaken moet worden rondgemaakt voor het autoverkeer en ook voldoende spaken hebben, zodat actuele en
urgente mobiliteitsproblemen worden opgelost. Voor het OVWiel moet de gemeente meer kijken naar de ambities van de
provincie die een gesloten OV wiel voorstelt. Ook een lijn van
Overvecht naar Leidsche Rijn, over een toekomstig station Lage
Weide.
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Netwerken moeten elkaar versterken, niet beconcurreren
in de ruimte
We maken ons zorgen dat de plannen voor de verschillende
netwerken / vervoersmodaliteiten (voetganger, auto, fiets,
lokaal OV en HOV) onvoldoende op elkaar aansluiten. Die
beconcurreren elkaar nu al in de krappe ruimte, terwijl de stad
nog sterk moet groeien. Het is evident dat er steviger keuzes
en prioritering nodig zijn.
Knelpunten worden van binnen naar buiten niet
consequent aangepakt
Om de gepresenteerde visie en groei te realiseren is meer
ambitie en meer lef nodig dan we nu terugzien in concrete
projectvoorstellen voor bijvoorbeeld Westplein, Westelijke
Stadsboulevard, Amsterdamsestraatweg, de Noordelijke
Randweg NRU. We maken ons daar grote zorgen over.
Projecten blijven deelproject als ze niet vanuit één concept of
visie worden uitgezet en gerealiseerd. Nu blijft het lokale
oplossingen zonder duidelijke visie.
Deze drie punten lichten we punt voor punt toe en
concretiseren we in een concreet voorstel en een aantal
bijlagen: Samenvattingen van het denkwerk van de
verschillende bewonersgroepen die elkaar opvallend sterk
aanvullen.
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We gaan graag in gesprek om samen de mobiliteitsvisie met
ambitie en lef te realiseren.
Deze reactie is een samenwerking van, en ondertekend door,
de belangengroepen verenigd in Burgerplatform en Denktank
‘Het Wiel’,
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Guus Haest
Gerda van Rooijen
Rik Boonstra
Platform West
Jurjen Lerou

Verkeerswerkgroep Pijlsweerd
Gijsbert Croes
Wijkplatform Utrecht Noord-Oost
Arnoud Teljeur
Nico Holvast

Ronduit Weg
Marcel Bayer
Centrum
Ben Nijssen
Marianne Elsakkers
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We staan aan het begin van de grootste groei die Utrecht ooit heeft doorgemaakt,
en we vragen ons af:
•
•
•

Zijn we wel voldoende voorbereid?
Zijn we bereid om voor duurzame groei ook zélf iets in te leveren?
Durven we te handelen, of wachten we tot het probleem voor ons staat?

We moeten anticiperen. De stad moet het gesprek aangaan over de lastige onderwerpen
en moeilijke keuzes in deze reis.
Noordwest biedt enorme kansen. Als we durven om A-zones als zodanig in te richten.
Als we fietsers en auto’s durven te spreiden. Als we serieus durven te zijn over de
ontwikkeling van Lage Weide als verlengde van het stadscentrum.
Wij zien kansen door duurzame groei in Noordwest. U ook?

Wij zien kansen in Noordwest. U ook?
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1. Noordwest lijkt een blinde vlek
Noordwest, West en Overvecht (110.000 inwoners) herkent
zich zeer in de geschetste problematiek uit het
Mobiliteitsplan 2040, maar ziet een blinde vlek voor het
noordwesten van Utrecht.
De investering in mobiliteit in ons deel van de stad blijft op alle
fronten achter. Voorgenomen en geplande aanpassingen in de
weginfrastructuur laten lang op zich wachten, echte
fundamentele verbeteringen liggen niet in het verschiet.
Mede omdat de ruimtelijke investeringen ook achterblijven. Zo
hebben we een incompleet Wiel , zijn de spaken niet op orde en
blijven er dus onevenwichtige voetganger-, auto-, fiets-, OVsystemen. Nota bene: het noordwesten betreft 50 procent van
de stad binnen de ring.
Noordwest heeft actuele, urgente mobiliteitsproblemen die
veelal in het verleden zijn ontstaan, bijvoorbeeld met het
verleggen van de aansluiting op de A2 en de onvolwaardige
NOUW-2 oplossing daarvoor.
Er zijn complexe dossiers als de Westelijke Stadsboulevard
(WSB), de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de
herinrichting van het Westplein die impact heeft op Noordwest.
Die moeten op korte termijn aangepakt worden om het Wiel te
laten functioneren en de leefbaarheid op het gewenste niveau
te krijgen.
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Een wiel is rond en heeft voldoende spaken. Kijken we naar de
aansluiting voor autoverkeer, en naar de nieuwe plannen voor
(hoogwaardig) OV, dan constateren we dat het Wiel niet
rond is. Het is gebroken en er missen spaken. Dat geldt voor
zowel de auto, als de fiets ,als het OV. Daardoor zijn
verbeteringen in centrumgebied niet mogelijk (Zie
verkeersstudie Noordwest), en kun je je ambities dus niet
realiseren. Wetende dat met binnenstedelijke uitbreiding zal de
druk alleen maar toenemen…

Als het Wiel consequent niet wordt rondgemaakt in het
noordwesten, dan blijven de mobiliteitsproblemen
bestaan. De mobiliteitssprong komt onder druk.
Verdere stedelijke ontwikkeling is dan minder goed
mogelijk, en dat heeft uiteindelijk negatieve
consequenties voor de kwaliteit van bijvoorbeeld
Overvecht en Zuilen met een risico af te glijden.
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2. Meer samenhang tussen de netwerken
We maken ons grote zorgen over de samenhang tussen de
schillen (van binnen naar buiten), en verschillende
systemen (auto, OV, fiets, voetganger) die over elkaar heen
liggen.
1. Er lijkt onvoldoende ruimte om alle netwerken over
elkaar heen te leggen. In de plaatjes worden ze steeds
losgetrokken, maar uiteindelijk gaat het over dezelfde ruimte.
Met name de hoofdaders raken overvol met doorgaand en
lokaal autoverkeer, hoogwaardig OV en fietsers.
Hoe kun je én de doorstroom verhogen, en veilige
oversteekplaatsen over diezelfde weg realiseren? We vragen
verdere detaillering om de haalbaarheid aan te tonen en doen
aanvullende voorstellen.

Voorbeeld. De WSB wordt (grotendeels) aangelegd met 2x1
rijstrook. De stops van de bussen regelt als het ware de dosering
van het autoverkeer omdat auto’s moeten wachten achter de bus
als deze passagiers in- en uit laat stappen.

Het terugdringen van verkeer door compartimentering de
stad in en uit via de spaken van het Wiel heeft onverminderd
prioriteit om binnenstedelijke capaciteit vrij te maken voor de
fiets en OV.
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2. We missen concrete voorstellen, want alleen knippen op
de Catharijnesingel en Ledig Erf is onvoldoende om dit doel
te bereiken. Wij stellen voor om de hele buitenkant van de
singelring als fietsstraat in te richten, met uitzondering van het
stuk Paardenveld-Hoog Catharijne (noordelijke entree van de
parkeergarage onder het Vredenburg). Ook kan de gemeente
in onze visie krachtiger inzetten op een compleet autoluwe
binnenstad met de inrichting van een shared space-zone, waar
alleen lokaal de kleinere bussen voor de binnenstedelijke
buurten rijden.
Daarnaast missen we in Noordwest een spaak die een betere
ontsluiting met de A2 mogelijk maakt, waardoor er te veel druk
op de WSB en andere wegen blijft (en nog gaat komen).
3. We zien de intentie om fietsverkeer andere routes te
laten nemen, maar er is vervolgens weinig concreetheid hoe
het doorgaand fietsverkeer (op een natuurlijke wijze) geremd
gaat worden om niet (meer) dwars door het oude centrum te
fietsen. Ook vraagt het fietsverkeer rondom Utrecht Centraal
aan zowel centrumzijde als westzijde om aanvulling en
spreiding van routes.
Met name omdat de assen door de Voorstraat, Bilstraat,
Nachtegaalstraat en Burg. Reigerstraat juist extra aantrekkelijk
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Voorbeeld. We vinden dat de gemeente met betrekking tot de
herinrichting van het Westplein (Zone A) op twee gedachten blijft
hinken. Om bovengronds hogere kwaliteit en veilige oversteek
van voetgangers en fietsers te krijgen conform de
uitgangspunten van Zone A is eerder een maximum aantal 8.000
motorvoertuigen per etmaal de grens dan 15.000 (en meer). Ook
dient het aantal doorgaande fietsers te verminderen en zijn er
vanuit het westen meer routes en afslagen naar Jaarbeursplein /
CS nodig, bijvoorbeeld via de Graadt van Roggenweg. Daarbij
past in onze ogen géén ongelijkvloerse kruising. Dit vergt teveel
ruimte en gaat juist meer ongewenst (doorgaand) auto- en
fietsverkeer genereren. De voetgangersstroom van uit het CS
gezien is in bijna alle windrichtingen makkelijk te faciliteren. Dit
sluit aan bij de visie voor een 15 minutenstad te voet. Alleen de
Van Sijpesteijnkade blijft een flessenhals voor zowel fietsers als
voetgangers. Zie ook Bijlage 2: Westplein en omgeving

zijn gemaakt voor fietsers. En wat zijn haalbare en veilige
mogelijkheden om Utrecht Centraal via de direct
aangrenzende buurten beter bereikbaar te maken en daarbij
ook de voetganger ruimte te bieden.
Om het doorgaand fietsverkeer (tussen de stadsdelen) beter te
geleiden zal dit al eerder moeten afbuigen door de wijken net
om het centrum. Dan fietsen alleen de bewoners en het
bestemmingsverkeer uit en naar de direct aangrenzende
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wijken door het centrum of over de singel. Een voorbeeld is om
het fietsverkeer over de ‘Gele Brug’ richting de oostkant van de
stad (Science Park) al bij de Majellaknoop te laten kruisen (kan
meegenomen worden in de herinrichting van de Thomas à
Kempislaan) en langs de noordzijde van de Vleutenseweg via
de Daalsetunnel naar de Weerdsingel WZ te geleiden.
3. Kun je van één fietsnetwerk uitgaan, gegeven het feit dat
dit al lang geen homogene groep meer is? De
snelheidsverschillen variëren tussen stapvoets en 25 km/h of
meer. In aanvulling daarop: waar snelfietsroutes aansluiten of
samengaan met routes voor langzaam fietsverkeer zijn
potentieel gevaarlijk, tenzij juist ingepast. We maken ons grote
zorgen over de veiligheid. Er moet veel meer worden ingezet
op spreiding en op differentiatie. We vragen een verdere
uitwerking en detaillering van het fietsnetwerk, een analyse van
de benodigde vrije ruimte en de impact daarvan op de andere
netwerken.
4. Het voetgangersnetwerk komt onvoldoende in beeld. Met
name tussen de A-gebieden en rondom de OV-knooppunten.
Voldoende ruimte en veilige oversteken zijn randvoorwaardelijk
om voetgangersverkeer te stimuleren. De huidige onveiligheid
voor voetgangers aan centrumzijde van Utrecht Centraal laat
de urgentie hiervan zien. We zien graag een meer
gedetailleerde uitwerking van het voetgangersnetwerk voor de
diverse zones, en de onderlinge aansluitingen. Creëer 15
minuten loopzones en -assen vanaf elk OV-punt!
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Naast het Wiel met spaken en het OV-wiel zijn er ook meer recreatieve wandel- en sportpaden
nodig. Bijvoorbeeld door het aaneenrijgen van groenparken. Dit zijn niet altijd rechte snelle
lijnen. Recreatieve lijnen gaan ook om de beleving tijdens de route. Dit is nog onvoldoende in
kaart gebracht. (foto: OKRA.nl)
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3. Knelpunten op basis van het Wiel van binnen naar buiten aanpakken
Bovenstaande punten van zorg kunnen we concreter
maken voor de verschillende delen van de stad. We denken
dan van binnen naar buiten, zonder het totaalplaatje uit het
oog te verliezen.

We hebben grote twijfels bij de haalbaarheid om fietsverkeer
om het centrum te leiden. Dit raakt ook de omgeving van
Utrecht Centraal en de aangrenzende (Zone A) wijken. Die
plannen moeten beter uitgewerkt worden. (zie volgende
paragraaf). En wat is plan B?

Het oude centrum

Doorgaande OV verbindingen óók om het centrum heen
Ook het doorgaande OV zorgt voor knelpunten en wordt in
onze ogen niet voldoende consequent ‘om’ de historische
binnenstad heen geleid. Ook hier zo het Wiel uit als
uitgangspunt kunnen dienen. Doorgaande OV-verbindingen
alleen nog via de spaken en de buitenring. Als Utrecht werkelijk
een metropool wil zijn, waarom dan toch geen hoogwaardige
tramverbinding op de huidige busbaan door het centrum
heen?

Het oude centrum van de stad (binnen de singel) moet een
grote aantrekkingskracht houden voor wonen, werken, bezoek
aan stedelijke voorzieningen en recreëren. Onze belangrijkste
kanttekeningen bij het Mobiliteitsplan:
Het centrum als woonerf
Blijft de bereikbaarheid voor bewoners voldoende als grote
delen van de binnenstad een exclusief voetgangersgebied
worden? Bereikbaarheid met de fiets en ook voor korte stops
met de auto moet mogelijk blijven. Het voorstel van bewoners
van het centrum is om het centrum in zijn geheel tot ‘woonerf’
te bestempelen en de straten als shared space in te richten.
Dus maximaal 15 km/u.
Fietsstromen om het centrum haalbaar? Wat is plan B?
De grote en vooral tijdens de spits problematische fietsstromen
dwars door het historische stadscentrum moeten worden
vermeden; mede door de toenemende complexiteit van
fietsverkeer (e-fietsen, snelfietsen, bakfietsen). Langzaam en
snel fietsverkeer zal beter gescheiden moeten worden.
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Slimme bevoorrading
Waar blijven de nieuwe concepten voor de bevoorrading van
winkels en bedrijven met kleinere, schone voertuigen, die er
technisch en economisch allang zijn? Maar ook: Hoe gaan we
om met pakketbezorging aan huis. Moeten we niet inzetten op
lokale afhaalpunten en alleen diegenen die moeilijk ter been
zijn bezorgen?
De leegstand van de parkeergarages wordt hier te weinig in
betrokken. Dit zou en fantastische centrum hp kunnen zijn. Van
elektrisch vrachtwagen naar (e-fiets, fiets en kleine wagentjes
(zoals Picnic)
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Parkeren op afstand & fietsparkeren
Parkeren op afstand voor de auto is ook voor de binnenstad
kansrijk, als er een frequente pendelverbinding komt. Voor de
fiets geldt dat er gezocht zou moeten worden naar een
inpandig netwerk van beveiligde fietsparkeerplekken.
Voorbeeld. Het centrumgebied rond de Weerdsluis is een
monumentaal stadsgezicht dat het verdient zich te ontwikkelen
tot het Noordelijk Poortgebied. Een bestemmingsverkeergebied
pur sang dat een relatie heeft met de Oudenoord, Kaatstraat en
Votulast-as. Hoe werken die netwerken samen? Zie bijlage 1:
Noordelijk Poortgebied

Wijken in het nieuwe centrum (A-Zone)
De oudere 19deeeuwse woonwijken (zoals Lombok, Pijlsweerd,
Vogelenbuurt, Wittevrouwen), die als een ring om de
historische binnenstad liggen, worden onderdeel van het
centrumgebied en flinke delen zijn als Zone A aangemerkt. Dat
biedt geweldige kansen voor bewoners, bezoekers en
ondernemers.
Prioriteit: Doorgaand verkeer weren
De doorgaande verbindingen voor auto, OV en fiets zetten de
principes van Zone A onder druk. Doorgaand autoverkeer moet

Reactie van Burgerplatform en Denktank 'Het Wiel' op het Mobiliteitsplan 2040 | 1 februari 2021

verder teruggedrongen worden door op de singel te werken
met een Utrechts-concept voor autoluw beleid. Dit is al ingezet
op de Maliesingel en Wittevrouwensingel.
Doorgaand fietsverkeer en (hoogwaardige) OV-assen moeten
met meer zorg worden aangewezen, ingepast en uitgevoerd.
Hier liggen grote uitdagingen, waarvoor door bewonersgroepen in samenspraak met de gemeente al verschillende
plannen zijn uitgewerkt, en soms ook al in de gemeente
plannen zijn opgenomen. Nu wordt de gewenste fietsas deels
gebruikt als omleidingsroute voor de Voorstraat, maar deze zou
van Kaatstraat naar Draaiweg, Griftpark en FC Donderstraat
moeten lopen. Over het Ledig Erf loopt geen bus baan meer en
is ruimte gekomen voor de fiets. De te verwachten drukte zorgt
er voor dat tussen beide rijrichtingen met de fiets wellicht een
fysieke scheidingnodig is voordat je de andere rijrichting
oversteekt. Maar de uitvoering blijft achterwege, omdat alles
met alles samenhangt. Wij onderschrijven dat en pleiten er dan
ook voor om elke ingrijpende maatregelen hier altijd samen te
laten gaan met aanpassingen in de weginfrastructuur op
plekken waar de verkeersintensiteit dan kan toenemen, zoals
op de WSB. Ons principe blijft: geen waterbedeffect en
problemen verschuiven!
Fietsroutes spreiden, diverser maken, meer buitenom
Omdat we er niet komen met alleen de Singel als fietsroute met de auto als gast - bepleiten we met prioriteit de
belangrijkste knelpunten en fietsroutes rondom het centrum
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en Utrecht Centraal te inventariseren en daarvoor concrete
voorstellen te doen. Zie kaartje in bijlage 2.
Autoverkeer soepeler afwikkelen naar de A2
We missen een duidelijke visie van de gemeente om de
toegenomen autoverkeersdruk in West en Noordwest als
gevolg van eerdere ingrepen (loskoppelen van een volwaardige
op- en afrit naar/van de A2 bij de Douwe Egberts) structureel
op te lossen. Zeker gezien de voorgenomen maatregelen in de
A-zone en de uitlegwijken met de verwachte autoverkeersdruk
op de bestaande weginfrastructuur. En de ambitie om de
mobiliteitsdruk op de WSB en de wijken die tegen het centrum
aanliggen te verminderen, zonder dat die elders onacceptabel
toeneemt.
Het is cruciaal dat alle opties - knips, knijpen, inrichting, een
extraventiel - op tafel komen, worden onderzocht en
afgewogen. Dit knelpunt móet worden aangepakt.

Uitlegwijken/aanpalende stadscentra (B-Zone)
Onderlinge bereikbaarheid via OV
De aansluiting op (hoogwaardig) OV via de spaken, maar ook
voor onderlinge bereikbaarheid van Overvecht, Zuilen en Oog
in Al via het Wiel, is nu onvoldoende in de visie opgenomen. We

Reactie van Burgerplatform en Denktank 'Het Wiel' op het Mobiliteitsplan 2040 | 1 februari 2021

vragen dat verder uit te werken. Te denken valt aan een directe
verbinding Noordwest – Leidsche Rijn en in de toekomst Lage
Weide Zuid.
Ontlasten van de WSB en ruimte maken voor álle
modaliteiten
De WSB speelt een cruciale rol in het afwikkelen van de
verkeersstromen in West en Noordwest. Met het voorgenomen
profiel, de inrichting van de Thomas à Kempisweg als
plantsoen, verwachten wij daar zonder aanvullende
maatregelen in zowel Zuilen, Overvecht als KanaleneilandNoord een verkeersinfarct en een ernstige verslechtering van
het leefklimaat.
Wij vragen de gemeente haast te maken met het uitbreiden van
de capaciteit op de NRU als noordelijk ventiel (met óf zonder
verlaagde ligging en ongelijkvoers kruisingen), en te komen
met een visie voor extra ventiel / auto-ontsluiting in
Noordwest. Door de WSB te voorzien van meerdere
doorgaande verkeersremmende maatregelen is het
aantrekkelijker om langer op de Ring te blijven en de as te
pakken met de kortste weg naar je bestemming.
Maak OV-pleinen bij Station Zuilen, het Thomas à.
Kempisplantsoen, het kruispunt PHL-Daphne Schippersbrug, bij
Den Hommel.
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Leidsche Rijn en toekomstige stadswijken
Een groot deel van de verkeersproblematiek in Noordwest is
een direct gevolg van de bouw van Leidsche Rijn. De noordwestelijke spaak is uit het Wiel gehaald, zonder te zorgen voor
een voldoende functionerend alternatief. Daarnaast leveren de
70.000 inwoners grote extra verkeersstromen op van en naar
de oude stad. Die lopen door Noordwest en West, met name
door en langs Oog in Al, Welgelegen, Schepenbuurt, Zuilen,
Lombok.
Onze belangrijkste kanttekeningen bij het Mobiliteitsplan,
mede in relatie tot de stedelijke ontwikkeling:
Let op: Nog meer verkeersdruk in noordwest!
De verdere ontwikkeling van omliggende en toekomstige
stadswijken zal leiden tot extra verkeersdrukte. Zowel auto , OV
als fiets. Die extra verkeerdruk kan Noordwest alleen opvangen
als er geïnvesteerd wordt in infrastructuur in ons deel van de
stad.
Sluit ook het noordwesten aan op de nieuwe OVinfrastructuur in zuid en zuidwest
De stedelijke uitbreidingen aan de zuid- en zuidwestkant gaan
gepaard met uitgebreide OV plannen en investeringen. Maar
we missen de aansluiting op de OV-infrastructuur van
Noordwest via het Wiel.
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Naast verleiden is communicatie nog belangrijker. Waar staat de stad voor, en waar gáán we
voor! Wat is ‘typisch Utrecht’? We missen concrete ideeën om bewoners van bestaande wijken
te verleiden tot ander gedrag, met aantrekkelijke alternatieven, financiële prikkels, spreiding
van onderwijs- en werktijden, meer thuiswerken en ander verkeersgedrag. (foto: marketingfacts.nl)
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4. Knelpunten en voorstellen in detail
Tenslotte gaan we in op de maatregelen voor de
korte en langere termijn, zoals de gemeenteplannen
voorzien en waar wij het anders zien en net een
stapje verder willen zetten.
De ambitieuze plannen voor de stad van de toekomst met de
noodzakelijke schaalsprong, moeten niet de korte
termijnverbeteringen in het mobiliteitssysteem gaan
overschaduwen.
De voorgestelde maatregelen moeten niet gezien worden als
een wensenlijstje, maar als een totaalplan dat het
Mobiliteitsplan 2040 aanscherpt. Ze hangen ook met elkaar
samen vanuit de visie van Het Wiel. Dus: autoverkeer en deels
ook fiets van binnen naar buiten drukken en een
mobiliteitssprong maken.
Een aantal voorstellen is zeer concreet ingevuld, en breed
gedragen door de Denktank. Bijvoorbeeld om van het centrum
een groot woonerf te maken, en het opwaarderen van de
fietsroute richting Lage Weide langs de Demkabrug.

van een extra spaak naar de A2 met een tunnel onder het
Amsterdam-Rijnkanaal naar Lage Weide Zuid, en andere
oplossingsrichtingen om het verkeer beter af te wikkelen naar
de A2. Maar dát de knelpunten aangepakt moet worden om de
mobiliteitsvisie te kunnen realiseren is zeker.

Burgerplatform en Denktank Het Wiel wil nadrukkelijk betrokken
worden bij de totstandkoming van de vervolgonderzoeken om
vanuit de verschillende wijken mee te denken, en te zorgen dat
álle varianten op tafel komen en onderzocht worden.

Hierbij roepen we de gemeente dan ook op prioriteit te geven
aan stappen met betrekking tot het realiseren van de beoogde
kwaliteitsslag aan de westkant van de stad
We zetten onze voorstellen en suggesties in onderstaande
kaartje op een rij.

Voor een aantal knelpunten benadrukken we juist dat verder
onderzoek moet worden gedaan. Er zijn dan geen eenvoudige
oplossingen en liggen de dossiers politiek gevoelig. Denk
hierbij aan het weren van doorgaand verkeer rond Pijlsweerd
(ASW, Weerdsingel WZ en Oudenoord), en het onderzoeken
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01 | Parkeren in het centrum bij parkeergarages Wijk C + deelgebruik
(buurt) bewoners P-garages HC, Vredenburg, Graadt v Roggenweg,
Jaarbeursplein. Voor auto en fiets.
02 | Centrum inrichten als woonerf (15 km/u)

14

15

16

17

03 | Noordelijk Poortgebied ontwikkelen

12

11

10

04 | Doorgaand verkeer weren rond Pijlsweerd. Varianten zoals knips,
afslagverboden en/of inrichten fietsstraten tbv route om de Noord
afwegen.
07

05 | Westplein eo: doorgaande auto’s en fietsers buitenom +
spreiding fietsroutes (ook Graadt v Roggenweg) en afslagen naar
Jaarbeursplein/CS > gelijkvloerse kruising
06 | Inrichten Oudenoord-Burg. v. Tuylkade als spaak voor NW (2x1)

08

07 | Fietstunnel Salvador Allendeplein t.b.v. fietsspaak naar Noord.

06

09

08 | Opwaarderen kwaliteit ASW als lokale winkelstraat en inrichting in
lijn met integrale visie Het Wiel
09 | Versmallen Cartesiusweg naar standaard verbindingsweg (2x1)
10 | Knip op ASW bij Elinkwijk/winkelstraat samenvoegen 08

03
04

11 | Fietsroute in het verlengde Zwanenvechtlaan naar Overvecht.
12 | Opwaarderen fietsroute naar Lage Weide naast Demkaspoorbrug
inclusief aanvoerende fietsroutes rondom
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05

13

01

02

13 | Onderzoeken van alle varianten om autoverkeer uit Noordwest
beter af te wikkelen naar de A2, inclusief knips, verbeteren
tunneldosering A2, of een tunnel onder Amsterdamrijnkanaal. Zie
bijlage 3.
14 | Parkeren op afstand
15 | Station op Lage Weide
16 | Haventong Isotopenweg als zakelijk/commercieel centrum.
Haventong Mesonweg en Protonweg inrichten als hoogbouw
havenwoongebied
17 | Concentreren industrie op Lage Weide en herontwikkelen
Industriehaven als woon & werkgebied
18 | Doortrekken OV-Wiel van Leidsche Rijn Centrum via Station Lage
Weide, Franciscusdreef naar Station Overvecht.
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19 | Wegversmallingen maken in Overvecht in het kader van inrichten
30km/u zone.
17

Het Noordelijk
Poortgebied
Bijlage 1 door: Marianne Elsakkers en Ben Nijssen
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Het Noordelijk Poortgebied
Zoals aan de zuidzijde van het singelgebied is er ook een
noordelijk poortgebied. Dit is het gebied rondom het
waterplein, de sluizen en de Weerdpoort: Oudenoord,
Kaatstraat, Gruttersdijk, Weerdsingel OZ en Weerdsingel
WZ.
Hier loopt het oude centrum over in een stuk oude
binnenstadschil, de buitenzijde van de singels en de Vecht.
Eigenlijk maakt dit stuk binnenstadschil deel uit van de oude
binnenstad en is dus ook zone A gebied.
Het gebied is een oude, middeleeuwse voorstad van Utrecht
(12e eeuw). Historische stukken van onze stad zijn hier nog
zichtbaar: de watertoegang tot de stad, eeuwenoude kades, de
oude vaarweg naar Amsterdam via de Vecht en de
eeuwenoude sluizen naar de Vecht (Rijksmonument
Weerdsluis). Hier staan middeleeuwse huizen en aansluitend
oude singelpanden uit de 19e eeuw Het gebied bevat zeer veel
rijksmonumenten. Een groot deel van het gebied valt onder de
rijksmonumenten ‘Historische Stadswallen’ en ‘Weerdsluis’
(geel in onderstaande kaart) - inclusief het waterplein.
Allure gebied – attractiviteit
In dit ‘allure’ gebied kan men genieten van de historische stad,
het handbediende sluiscomplex met zijn draaiende
voetgangersbrug, de oude kademuren, het uitzicht op de Dom
vanuit het waterplein, etc. Er zijn tal van attracties (Weerdsluis,
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Oude Gracht, rondvaartboten, Nijntje en in de nabije toekomst
de historische kraan bij de Monicabrug), er is leuke horeca
zoals het Muzieklokaal en voor de kleintjes Meneer Peer, er zijn
passanten-ligplaatsen, kadeconcerten in de zomer, Sinterklaas
in de winter, men kan wandelen langs de singels, ijsje eten op
de trappen bij de sluisjes, kijkend naar de boten in de sluis, etc.

Het noordelijk poortgebied moet in de toekomst verder tot een
aantrekkelijk, ‘rustig’, verkeersluw verpoos gebied met
verblijfsfunctie ontwikkeld worden, d.w.z. een zone A gebied waar
voetgangers, toeristen en de niet gehaaste fietsers welkom zijn en
zich veilig voelen, waar hooguit ‘erftoegangs-wegen’ op uitkomen
en zónder doorgaande wegen voor fietsers of auto’s.

Het hart van het Noordelijk Poortgebied ligt aan de Bemuurde
Weerd Oostzijde en bij de sluisjes. De aantrekkingskracht van
het Noordelijk Poortgebied is de rust die het biedt. Het is een
ander type ontmoetings- en verblijfsgebied voor stadgenoten
en toeristen dan het zuidelijk poortgebied met een eigen
beleving en eigen doelgroepen: voetgangers, toeristen en de
langzame fietsers, d.w.z. relaxte fietsers, ouders die hun kind
op de fiets begeleiden, ouderen, toeristen, etc.
Dat betekent een verkeersluwe inrichting die aansluit op de
kwaliteit van de monumentale singels.
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Het Noordelijk Poortgebied
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Het Noordelijk Poortgebied
1. Verkeersluwe inrichting die de kwaliteit van het gebied
verhoogt.
•

het hele gebied inrichten als woonerf

•

15 km. gebied: m.n. in het hart van het Noordelijk
Poortgebied is de maximale verkeerssnelheid stapvoets,
zoals dat ook in de binnenstad zou moeten.

•

autobestemmingsverkeer blijft welkom; er zijn bescheiden
parkeervoorzieningen.

•

inrichting die veiligheid waarborgt voor
verkeersdeelnemers, verblijfsgasten en bewoners.

•

huidige inrichting ontrommelen: minder paaltjes, meer
fietsenrekken, etc.

2. Het Noordelijk Poortgebied moet qua inrichting beter
aansluiten op onze monumentale singels; die aansluiting
moet beter vorm worden gegeven qua verkeersluwheid en
groeninrichting. Dit kan door ook het stukje Weerdsingel WZ
tussen Oudenoord en sluisjes en Weerdsingel OZ tussen
sluisjes en Hopakker als woonerf in te richten. Oudenoord
tussen Monicabrug en Kaatstraat eveneens herinrichten tot
aantrekkelijk verblijfsgebied met veel groen. Meer kwaliteit aan
de Oudenoord – hierin wordt voorzien in gemeentelijk
tienjaren plan.
3. Ontlasting van de binnenstadsas door juist de niet
gehaaste fietser naar de noordelijke fietsroute te
(ver)leiden en bij het Noordelijk Poortgebied een plek te
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bieden om even af te stappen en te verpozen. Deze langzame
fietsers hebben juist het meeste last van de gehaaste fietsers
op de binnenstadsas. Zij hebben i.h.a. meer oog voor hun
omgeving: de singel zelf vormt al een attractie. Die fietsers zijn
niet geïnteresseerd in geasfalteerde fietssnelwegen. Het is toch
al de vraag of de gehaaste fietser een langere route via de
singels zal kiezen.
4. Verander de Singel Noord fietsroute in een groene
toeristische fietsroute t.b.v. het langzame fietsverkeer, een
groene noordelijke singelfietsroute, die langs buiten- en
binnenzijde van de singels loopt (Paardenveldbrug, Park
Paardenveld, Nieuwekade, Zandbrug, Van Asch van Wijckskade,
Weerdsingel OZ), maar ook aansluiting biedt op de fietsroute
langs de Vecht via Lauwerecht.
5. Het Noordelijk Poortgebied is gemakkelijk bereikbaar
vanuit de binnenstad en de andere stadswijken. Het gebied
is op loopafstand van OV (Potterstraat, Adelaarstraat), Centraal
Station (15 minuten). Doorgaande (snel) fietsroutes om de
hoek, grenst aan doorfietsroute Kaatstraat-Adelaarstraat die in
de toekomst als fietsstraat wordt ingericht en de toeristische
noordelijke route langs de singels.
6. Fietsstallingsmogelijkheden bij Lange Koestraat,
eventueel fietsstallingen uitbreiden (Gruttersdijk,
Oudenoord); parkeergarages zijn in de buurt (Bijenkorf,
Paardenveld). Allemaal op minder dan 15 minuten loopafstand.
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7. Knelpunten in de geplande fietsroute ‘Singel Noord’
verdwijnen door een ‘noordelijk poortgebied’ in te richten als
verblijfsgebied tussen de noordelijke groene toeristische
fietsroutes aan weerszijden van de singel.
•

Naadloze aansluiting op de iets noordelijker gelegen, oostwest snelle doorfietsroute Kaatstraat - Stenenbrug Adelaarstraat.

•

Een nieuwe fietsbrug over het ‘waterplein’ is niet nodig
(geen route verkorting, onveilig) en bederft het aanzicht van
de Rijksmonumenten (Weerdsluis en Waterplein - onderdeel
is van de Stadsbuitengracht). Hiertegen rijzen terechte
bezwaren vanuit de monumentale status van de omgeving
en de sluizen.

•

Herinrichting van de Weerdsingel OZ is niet meer nodig,
want de doorfietsroute ligt noordelijker en de singel is een
noordelijke toeristische groene fietsroute geworden. Asfalt
is noch op de Weerdsingel OZ en noch op de Weerdsingel
WZ nodig. Rotonde, verkeersgeleiders en inrichting van de
Weerdsingel OZ kunnen gehandhaafd, bijna zonder extra
kosten.

•

Het stuk Weerdsingel WZ (tussen Oudenoord en Bemuurde
Weerd) kan een ondoelmatige herinrichting tot fietssingel
bespaard blijven.
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8. Vergroening. De randen van het Noordelijk Poortgebied,
m.n. Oudenoord, maar ook de Kaatstraat en de Gruttersdijk,
kunnen groener en dus aantrekker worden ingericht. Voor de
Kaatstraat-Adelaarstraat staat een inrichting als fietsstraat op
het programma.

Samenvattend
Mobiliteit in het Noordelijk Poortgebied moet in overeenstemming zijn met de mobiliteit in de binnenstad (zone A):
verkeersluw verblijfsgebied zonder niet-bestemmingsverkeer. De Dom staat in het midden van de Vecht – een
prachtige, zeer oude zichtas die niet verstoord mag worden.
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Westplein en omgeving
Bijlage 2 door: Ontwikkelgroep Lombok Centraal / Guus Haest
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Voorstellen voor verbetering van het herstructureringsplan
Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg
In Zone A-gebieden krijgen voetganger en fietser meer
ruimte, de auto doet een stap terug. Dit vergt duidelijke
keuzes. Die worden in het Mobiliteitsplan 2040 verbeeld als
een ‘Wiel met spaken’.

Er zijn betere oplossingen mogelijk!
1.

Doorgaande auto’s, OV en ook fietsers gaan buitenom (het
wiel). De stad wordt gecompartimenteerd, wijken zijn
toegankelijk via ontsluitingswegen (spaken). Met aan de rand
van de stad diverse OV / mobiliteitsknooppunten met P&R voor
auto, (leen) fiets en voorzieningen. Groei en mobiliteit worden
ruimtelijk goed afgestemd. Prachtig en ambitieus!

Cruciale cijfers en feiten verkeersstromen Westplein:

Er zijn in de plannen voor het Westplein en omgeving veel
punten waarover we enthousiast zijn. Maar voor ons zijn de
ambities op verkeersgebied te laag. Er worden kansen gemist.
In onze visie begint het centrum van Utrecht aan de westkant
bij het Merwedekanaal. De plannen voor de Graadt van
Roggenweg en zeker het Lombokplein betreffen een Zone-A
gebied.

doorgaand autoverkeer kan en moet meer buitenom

•

beter faciliteren fietsverkeer: routes spreiden en
(m)eerdere afslagen naar Jaarbeursplein

•

steviger inzetten op gedragsverandering .

Reactie van Burgerplatform en Denktank 'Het Wiel' op het Mobiliteitsplan 2040 | 1 februari 2021

•

van de in totaal 21.000 auto’s is 14.000 doorgaand verkeer (2/3) en
7.000 bestemmingsverkeer naar HC, Binnenstad, de buurt (1/3)

•

het plan streeft naar maximaal 15.000 auto’s, wat er waarschijnlijk
meer worden > in een Zone A - gebied 15.000 auto’s?!

•

van het fietsverkeer Leidseweg slaat in het plan op één kruising 2/3 af
naar Jaarbeursplein / CS (via Verlengde Kanonstraat), 1/3 gaat
richting centrum

Bronnen: Royal Haskoning DHV, Movares, Verkeerstudies Utrecht Noordwest

2.

Spreid het fietsverkeer. Dit betreft zowel doorgaand
verkeer naar / door het centrum als fietsverkeer dat
richting Jaarbeursplein / CS gaat. Maak vanuit West (m)
eerdere en ook gevarieerder routes richting het centrum
en vooral Jaarbeursplein / CS; en matig de snelheid van
fietsers in het plangebied

3.

Zet stevig in op gedragsverandering, bij automobilist én
fietser. Ondersteun de trends naar meer thuiswerken,

We zouden het op drie punten echt anders willen zien:
•

Beperk het aantal auto’s op Westplein Kanonstraat tot
6.000 - 8.000. Dit kan door het doorgaande verkeer
buitenom te sturen met knips & afslag-beperkingen op
maat bij de kop van de AMS; en mogelijk ook op de
Cartesiusweg, plus een betere en/of extra auto-ontsluiting
van Noordwest
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spits spreiden, een ander vervoermiddel kiezen, P&R, een
route buitenom kiezen. Pak samen met universiteit /
onderwijs en werkgevers door > naar andere roosters en
arbeidsvoorwaarden. Ben als gemeente een voorbeeld.

Onderzoek ook andere verkeervarianten en oplossingen
We vragen B&W om nader verkeersonderzoek. Bekijk ook
andere scenario’s / varianten, doe ook daarmee simulaties om
een beeld te krijgen van wat daarvan de effecten zijn op de
afwikkeling en doorstroming; desgewenst bij zowel een
gelijkvloerse als een ongelijkvloerse kruising. Bekijk daarbij ook
de onderlinge effecten tussen auto en fiets (en zo mogelijk ook
de gevolgen voor voetgangers).
We denken aan het simuleren van de volgende varianten:
a)

Aantal auto's: wat zijn de effecten als dat aantal wordt
teruggebracht naar 6.000, 8.000, 10.000 of 12.000; dit is
haalbaar met diverse knips en/of knijpen + 30 km/u vanaf
Overste den Oudenlaan / Sowetobrug

b) Fietsers: twee stromen onderscheiden: 1. naar het
centrum, 2. naar Jaarbeurs / CS; wat zijn de effecten als die
stromen worden verminderd tot twee-derde, of tot de
helft; dit door onder meer het spreiden van met name de
ochtendspits > die duurt niet 1 uur maar 2 uur = een
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halvering van aantallen (?); wat zijn de effecten van het
spreiden ‘aanvoer’-routes naar CS > meer via Graadt van
Roggen - Croeselaan + (m) eerdere afslagen daarheen;
simuleer bijvoorbeeld een verschuiving van een-derde, of
van de helft
c)

Gedrag: de fiets-varianten vragen naast aantrekkelijke
andere routes ook ander gedrag; dat geldt ook voor de
auto; zet daarvoor gerichte projecten op;
gedragsverandering ook uitbreiden met: meer thuiswerken
> 1 dag in de week = 20% minder mobiliteit?; meer
gebruik maken van OV en P&R (op afstand) en P-garages
Graadt van Roggen delen met de buurt; meer gebruik van
de fiets.

We omarmen de ‘Wiel met Spaken’-visie’ uit het Mobiliteitsplan
2040 en de plannen voor het Westplein en omgeving. Maar de
voorgestelde investeringen verliezen aan waarde en kwaliteit
als mobiliteitsproblemen niet beter worden opgelost.
De huidige voorstellen gaan essentiële keuzes uit de weg,
pakken problemen onvoldoende in hun onderlinge samenhang
aan, nodigen eerder zowel de automobilist als de fietser uit tot
ongewenst gedrag. Het is daardoor een gedateerd compromis
met te weinig ambitie en toekomstwaarde. Met deze plannen
halen we al die mooie ambities niet, op het Westplein niet maar
ook elders niet.
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Naar knips en afslagbeperkingen als aantrekkelijk en
realistisch maatwerk

Oplossing ongelijkvloerse kruising niet overtuigend

Knips en afslagbeperkingen hoeven niet ‘alles of niets’ te zijn.
Dat kan ook maatwerk zijn en op verschillende manieren vorm
krijgen. Een voorbeeld is het ‘Fris Alternatief’ bij de Thomas á
Kempisweg. Het moet mogelijk zijn ook voor Paardenveld - en
Cartesiusweg? - passende plannen te maken.
Spreiding van fietsroutes en tenminste één extra
door/oversteek naar zuidzijde Graadt van Roggenweg >
Croeselaan
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1.

Invoegen van hoog & laag fietsverkeer in 2 richtingen geeft
gedoe en maakt bovendien de kruising Damstraat / Leidseweg
onveilig

2.

Uit simulaties komt wat je erin stopt; wat niet goed is bekeken:
- spreiding routes > óók Graadt v Roggenweg - Croeselaan
- (m)eerdere afslagen vanaf Leidseweg > Graadt v Roggenweg;
- opties: bij Sowetobrug / Muntkade, Koningsbergerst., Damstr.
- effecten van minder auto’s
- spits-spreiden en meer thuiswerken

3.

Opmerkelijk: overal 2-richtingen fietspaden aan 2 zijden van
de weg behalve op het drukste stuk naar Jaarbeursplein / CS?!

4.

Teveel fietsers naar centrum geeft problemen in
Sijpesteijntunnel en verder
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Hogere ambities hoeven geen utopie te zijn
De kernopgave is: het weren van doorgaand verkeer; het
fietsverkeer beter spreiden en niet willen afwikkelen op één
kruising; een gepaste (lagere) snelheid van fietsers op de
Leidseweg en in het centrum. Dit is geen doel op zich.
Het wenkende perspectief is dat het gebied voor zowel
omwonenden als voor alle verkeersdeelnemers en bezoekers
aantrekkelijker wordt. Omdat gebruikers van de Leidsewegroute best met een gepaste - lage(re) - snelheid willen fietsen,
wordt mogelijk wat langer wachten bij een stoplicht of kruising
niet als hinderlijk ervaren en wordt die route voor iedereen
veiliger. Fietsers en voetgangers wordt niet het zicht op de
omgeving ontnomen door een ‘tunnel’.

misschien nog de € 2,5 miljoen die dan vrijkomt voor andere
plannen, bijvoorbeeld voor het aanleggen van de fietstunnel
Nicolaas Beetsstraat.

Belangrijk is een én-én-aanpak
We vragen B&W / de Gemeenteraad eerst de genoemde
combinatie van mobiliteitssuggesties te onderzoeken,
alvorens een definitief besluit over de kruising te nemen. Dat
kan zonder problemen of planvertraging.

Met het wegvallen van veel doorgaand autoverkeer richting
Amsterdamsestraatweg is er op de Graadt van Roggenweg
minder asfalt nodig en is het OV verzekerd van voldoende
doorstroming. Er komt ook meer ruimte voor groen en een
breed fietspad aan de zuid / kantorenkant, dat fietsers snel en
comfortabel naar het Jaarbeursplein / CS en de Croeselaan
leidt.
Het gebied wordt een stuk aangenamer en veiliger, een
ongelijkvloerse kruising wordt overbodig. De kleinste winst is
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Verkenning Lage
Weide
Bijlage 3 door: Jurjen Lerou i.s.m. Prince Projecten

Reactie van Burgerplatform en Denktank 'Het Wiel' op het Mobiliteitsplan 2040 | 1 februari 2021

28

Verkenning Lage Weide
We denken dat Lage Weide veel potentie om te ontwikkelen als
stadskern voor wonen en werken. Die ontwikkeling heeft een
impuls aan Noordwest, en biedt kansen om de OV-as UtrechtAmsterdam ook aan de noordkant te benutten.

Het rapport “Quick scan Gebiedsontwikkeling Utrecht NW”
is opgenomen in de volgende pagina’s, en als afzonderlijke PDF
op te vragen via Jurjen Lerou.

Om de potentie van Lage Weide voor de aanpalende stadsdelen
goed te benutten, is een goede ontsluiting nodig. Op korte
termijn is een sterke verbetering van de fietsroute noodzakelijk.
We denken dat een tunnelverbinding t.b.v auto- en
hoogwaardig OV-verkeer interessant kan zijn om 2 doelen te
bereiken: Een uitstekende verbinding én een extra spaak voor
Noordwest richting de ring. Dat verdient onderzoek.
We hebben gevraagd aan een derde partij, Prince Projecten,
om mee te denken over de ruimtelijke ontwikkeling aan de
westkant van de stad.
In het rapport is een eerste verkenning gemaakt naar:
1.

4 Alternatieven voor een extra ontsluiting richting Lage
Weide

2.

Welke bedrijven zijn gevestigd op Lage Weide en het
Demka-terrein en wat betekent dit voor een eventuele
ontwikkeling.

3.

De ontwikkelingspotentie van Lage Weide en
referentieprojecten ter inspiratie.
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Wij zien kansen in Noordwest. U ook?
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