Inleiding:
Aan de Mobiliteitsnota Utrecht 2040 is drie jaar gewerkt door een groep ambtenaren van de
Gemeente, in samenspraak met een groot aantal maatschappelijke groeperingen waaronder
in het verkeer geïnteresseerde bewoners uit verschillende wijken verenigd in "het wiel".
Twee leden vanuit Wijkplatform Noordoost participeren. Het plan probeert richting te
geven aan hoe het verkeer er in de toekomst uit moet gaan zien. In het kort gezegd: de stad
groeit fors in aantal inwoners terwijl het autoverkeer niet mag toenemen dus meer fiets en
openbaar vervoer (en meer ruimte voor voetgangers).
Eenieder kan op het plan reageren tot maandag 1 februari.
Hoewel onze wijk in de ontwikkeling van de stad geen "hotspot" is (het zwaartepunt
verschuift richting Houten), zijn er interessante ontwikkelingen te verwachten.
Invloed van groei buiten de wijk:
Meer activiteiten in de binnenstad leidt tot invloed naar Noordoost toe; er is een schil rond
het centrum aangegeven voor nieuwe "centrumfuncties". Bovendien is het centrum van
Overvecht en het station aangewezen als stedelijk ontwikkelingsgebied, Noordoost komt
hier dus tussen te liggen.
Zeer belangrijk is ook de capaciteitsvergroting van de Noordelijke Randweg Overvecht, pas
als dit project klaar is kan er serieus over terugdringen autoverkeer in NO (met name de
Kardinaal de Jongweg (KdJw) naar 2x1 rijstrook voor autoverkeer ombouwen) gedacht
worden. Dit zal de komende 5 tot 7 jaar nog niet kunnen.
Van groot belang is ook de mogelijke verbreding van RW 27 (door Amelisweerd); bijna
niemand in het Utrechtse wil dit nog, maar niet verbreden van deze Rijksweg betekent wel
nog verder beperken van het autoverkeer in de hele regio Utrecht.
Stedelijke verdichting binnen de wijk:
In uitvoering:

 Talmalaan/Vechtgebied
 Nieuwbouw op terrein verzorgingscentrum Tuindorp-Oost
 Ombouw Ooglijdersgasthuis en nieuwbouw huizen erachter
 In ontwerp: afbraak en nieuwbouw WCTR Ezelsdijk (Jan van Galenstraat)

Reductie autoverkeer:
Naast de ingrepen op de KdJw wordt gedacht aan een rechtsafverbod van de Oudenoord de
Kaatstraat in, wat moet leiden tot minder autoverkeer op de Adelaarstraat/W van
Noortstraat.
Ook geeft de parkeernota mogelijkheden: minder langparkeren op straat (lees: je eigen auto
voor de deur kunnen parkeren), het aantal plaatsen kan afnemen bij hogere tarieven (m.u.v.
electrische auto's, die gaan minder betalen). Fietsparkeren wordt uitgebreid (meer

overdekte stallingen) en ook op straat (motto: op plek een auto kunnen 12 fietsen staan).
Voorts streeft de gemeente naar uitbreiding aantal deelauto's (zoals Greenwheels) en wordt
een gemeentelijk deelfietssysteem (een soort SWAPfietsen?) opgezet. Dit alles om "overlast
slordig geparkeerde fietsen" te verkleinen.
Nieuwe fietsroutes:
Provinciale routes, aan te leggen als routes, waar je snel door kan fietsen ook met nieuwe
fietssoorten (zoals electrische pedilacs?)

 het Griftpark is uitverkozen als beginpunt van de route Utrecht-Amersfoort (via de

Jan van Galenstraat en de KdJw richting Biltse Rading).
 eveneens is het Griftpark begin van de route Utrecht-Hilversum (via Eykmanlaan
richting Blauwkapel).
Stedelijke hoofdroutes:

 Overvecht (station) -

Berekuil - USP (= de Uithof) (via KdJw en Huizingalaan) is
gedeeltelijk al aangelegd, maar krijgt nog aftakking via FC Dondersstraat naar de
Maliebaan.
 Station Overvecht langs de binnenkant van het spoor naar Utrecht Centraal (met
nieuwe verbinding over de Vecht)
 De singels worden omgebouwd tot speciale "singelhoofdfietsroute"

Ontwikkelingen Openbaar Vervoer:
Als onderdeel van het" OV wiel" . een van de hoofdelementen van het plan, een gedeeltelijk
als tramroute te ontwikkelen grote ring rond de hele stad, is een HOV-baan Overvecht
(station) - USP gedacht via de KdJw. Voorlopig met bussen, maar wellicht in de verre
toekomst (over 20 tot 30 jaar) tot trambaan om te bouwen.
Interessant is ook een gewenste tramverbinding van Utrecht CS naar Overvecht, eveneens in
de verre toekomst, gedacht via de Oudenoord en de Talmalaan. Die twee tramlijnen moeten
natuurlijk een lijn worden, maar welk trace dat dan in Overvecht moet worden is mij nog
niet duidelijk.
In het plan wordt niet duidelijk aangegeven wat er met de HOV-baan door de binnenstad
moet gebeuren: wel of geen tramlijn van maken? Zoals algemeen bekend is deze discussie
met onderbrekingen al 30 jaar gaande in Utrecht. Mocht het toch een tram worden (naar
het USP en Zeist), dan gaat die dus ook door de Biltstraat. Er verdwijnen dan veel buslijnen in
de binnenstad en op de Biltstraat, maar niet allen. De tram vervangt de huidige lijnen 27 en
28, de lijnen naar Zeist en verder ( 50, 74 e.d.) is niet echt wenselijk, Lijn 77 (naar Bilthoven)
en 73 (naar Maarssen station via Utrecht CS) kunnen omgelegd worden via de KdJw.
De ontsluitende lijnen onze kant op ( 1, 4, 6, 7, 8 en 55 ) veranderen in principe niet.
30 KM gebieden:

Alle woonwijken in Utrecht zouden 30 km gebied moeten worden. Nu is dat in Noordoost al
grotendeels zo, misschien met uitzondering van een aantal stukken (Voordorp?). Voor
woonwijken, die daar niet op ontworpen zijn, zoals Overvecht en Kanaleneiland, wordt dat
nog ingewikkeld en kostbaar.
Opmerkelijk is dat Wittevrouwen als voorbeeld genomen wordt voor de gewenste richting in
de andere wijken. Wittevrouwen bestaat zelfs al gedeeltelijk uit woonerven en
leef/speelstraten!
Psychologisch belangrijk is het in stapjes verlagen van de snelheid van buiten naar binnen in
de stad:
120/100 km op de autosnelweg, 80 km op de rijkswegring, 50 km op de binnenring (in het
plan overigens Stadsboulevard genoemd), 30 km in woonstraten, 15 km/stapvoets in
woonerven. Dat schept duidelijkheid voor de autobestuurder.
Punt van aandacht: busroutes in 30 km gebieden moeten zorgvuldig ingepast worden.
Wat gebeurt er al in de wijk door buurtactiegroepen/bewonersgroepen:
 de singelfietsroute (incl. bouw fietsbrug t.h.v. Weerdsluis)

wordt aangepakt door

bewoners Weerdsingel NZ
 er is een groep voor de route Adelaarstraat/W van Noortstraat
 de problemen in de Koekoekstraat worden daar aangepakt
 het nieuw opgerichte buurtcomite Blauwkapelseweg kijkt kritisch naar deze

belangrijke "inprikker"
 verbetering verkeersveiligheid Jan van Galenstraat - A. Numankade - (Poortstraat) is
in goede handen bij Wieke Westerveld c.s.
 Parkeer- en circulatieproblemen bij Winkelcentrum "de Gaard" zijn bij Pia in goede
handen
 Er is een verkeersgroep Voordorp in oprichting?
 Er is een verkeersgroep Wittevrouwen, die de buurt nog verkeersluwer wil maken

