
Snelheidsdisplay André Voltenlaan 
16 april 2018 

Disclaimer 
Het primaire doel van de snelheidsdisplays is om bewustwording te creëren over het 
rijgedrag en een gedragsverandering teweeg te brengen. Daarmee is de inzet van displays 
dus een communicatiemaatregel. De meetgegevens gegenereerd uit de displays en die wij 
hiermee ontvangen is bijvangst en kan ons enig inzicht geven in de rijsnelheden. Echter de 
gegevens zijn minder betrouwbaar dan gegevens die worden gegenereerd door 
onderzoeken die worden uitgevoerd met als enige doel meten. De gegevens gegenereerd uit 
de displays kunnen zijn beïnvloed door verandering van het gedrag van de 
verkeersdeelnemer die het display ziet. Daarnaast wordt de snelheid van alle 
verkeersdeelnemers op de weg gemeten, inclusief o.a. fietsers en brommers en deze 
verkeersdeelnemers kunnen niet uit de gegevens worden gefilterd. Ook datagegevens van 
nood- en hulpdiensten kunnen wij er niet uitfilteren. 

De data 
De totale dataset bevat 29864 waarnemingen voor de periode van 17 januari t/m 25 
februari. In deze observaties kon geen onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld 
fietsers en auto's op de weg, dus de waarnemingen zijn een combinatie daarvan. Om hier 
een zekere correctie in aan te brengen, zijn alle waarnemingen onder de 15 km/u 
verwijderd. Verder zijn er minder waarnemingen in de periode van 12 februari t/m 22 
februari 2018, mogelijk door werkzaamheden, waardoor deze waarnemingen ook zijn 
verwijderd. Dit betrof 1707 waarnemingen in totaal. De volgende gegevens zijn uit de data 
gehaald voor de hele periode, werkdagen en weekenddagen gecombineerd: 

3.95 % rijdt 37 km/u of harder 
1.68 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 25 km/u 
De hoogst gereden snelheid is: 61 km/u op 2018-01-31 om 21:42 uur           
De V85 is: 31 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 

De volgende gegevens gelden voor de gehele periode, alleen de werkdagen (weekenddagen 
zijn eruit gehaald) 

4.07 % rijdt 37 km/u of harder 
1.75 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 25 km/u 
De hoogst gereden snelheid is: 61 km/u op 2018-01-31 om 21:42 uur 
De V85 is: 31 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 



De V85 betekent het volgende: 

85% van de verkeersdeelnemers rijdt onder de 31 km/u. 

Periode op de dag: 
Voor de categorieën van de tijden over de dag is de volgende verdeling gekozen. Deze 
verdeling is vergelijkbaar met de verdelingen die gebruikt wordt door bureaus bij tellingen. 
De ochtendspits is van 7:00 - 9:00 uur, de ochtend van 9:00 - 12:00 uur, de middag van 
12:00 - 16:00 uur, de avondspits van 16:00 - 18:00 uur, de avond van 18:00 - 0:00 uur en de 
nacht van 0:00 - 7:00 uur. 

weekdag Periode op de dag 
Aantal 

Gemiddeld 

Snelheid 
Gemiddeld 

(km/u) 
V85 

(km/u) 
Hoogst gemeten 
Snelheid (km/u) 

zo ochtendspits 6 26.7 33.00 41 
zo ochtend 29 24.9 31.00 44 
zo middag 52 24.0 30.00 44 
zo avondspits 54 24.8 31.00 56 
zo avond 32 24.6 31.00 53 
zo nacht 12 25.8 32.65 49 
ma ochtendspits 52 26.0 31.00 41 
ma ochtend 31 24.9 31.00 48 
ma middag 54 24.8 31.00 53 
ma avondspits 69 24.7 31.00 42 
ma avond 43 24.7 31.00 50 
ma nacht 8 26.1 33.00 50 
di ochtendspits 56 26.4 32.45 44 
di ochtend 39 25.1 31.00 45 
di middag 47 25.4 32.00 44 
di avondspits 77 25.1 32.00 47 
di avond 52 25.0 32.00 53 
di nacht 9 26.5 34.00 46 
wo ochtendspits 53 27.1 34.00 42 
wo ochtend 33 24.8 31.00 45 
wo middag 61 25.0 31.00 57 
wo avondspits 67 25.1 31.00 55 
wo avond 44 24.6 31.00 61 
wo nacht 12 25.2 33.00 49 
do ochtendspits 47 26.5 32.00 48 



do ochtend 41 25.8 32.00 53 
do middag 48 25.9 32.00 45 
do avondspits 80 24.1 30.00 52 
do avond 47 24.9 32.00 56 
do nacht 10 25.4 32.00 46 
vr ochtendspits 42 24.2 30.00 43 
vr ochtend 34 24.9 31.00 45 
vr middag 52 24.6 30.00 55 
vr avondspits 70 24.2 30.30 43 
vr avond 46 25.1 31.00 55 
vr nacht 8 24.7 32.00 45 
za ochtendspits 13 25.9 33.05 41 
za ochtend 54 24.9 31.00 40 
za middag 67 24.6 31.00 51 
za avondspits 73 25.2 32.00 48 
za avond 42 25.3 32.00 59 
za nacht 10 25.8 32.00 54 

 
  



Aantallen in snelheidscategorieën 
In deze tabel staat per snelheidscategorie in de periode op de dag het aantal 
verkeersdeelnemers. Dit is alleen bekeken voor de werkdagen (maandag t/m vrijdag). Zo 
rijden er iedere ochtendspits gemiddeld 78.42 verkeersdeelnemers tussen de 15 en 30 
km/u. 

Periode op de dag Snelheidscategorie aantal 
ochtendspits 15-30 km/u 78.42 
ochtendspits 30-50 km/u 20.00 
ochtend 15-30 km/u 87.68 
ochtend 30-50 km/u 18.68 
ochtend 50-60 km/u 0.05 
middag 15-30 km/u 171.53 
middag 30-50 km/u 38.00 
middag 50-60 km/u 0.21 
avondspits 15-30 km/u 120.95 
avondspits 30-50 km/u 23.37 
avondspits 50-60 km/u 0.11 
avond 15-30 km/u 229.47 
avond 30-50 km/u 48.84 
avond 50-60 km/u 0.47 
avond 60-75 km/u 0.05 
nacht 15-30 km/u 49.58 
nacht 30-50 km/u 14.68 

1e 2 weken vs laatste 2 weken 
In de eerste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

24.91 km/u 

In de laatste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

25.27 km/u 

De V85 was in de eerste 2 weken op de werkdagen: 

31 km/u 

De V85 was in de laatste 2 weken op de werkdagen: 

31.685 km/u 



Grafieken 
Hier staan een aantal grafieken: 

 

 



Snelheidsdisplay Jan Bronnerlaan 
3 juli 2018 

Disclaimer 
Het primaire doel van de snelheidsdisplays is om bewustwording te creëren over het 
rijgedrag en een gedragsverandering teweeg te brengen. Daarmee is de inzet van displays 
dus een communicatiemaatregel. De meetgegevens gegenereerd uit de displays en die wij 
hiermee ontvangen is bijvangst en kan ons enig inzicht geven in de rijsnelheden. Echter de 
gegevens zijn minder betrouwbaar dan gegevens die worden gegenereerd door 
onderzoeken die worden uitgevoerd met als enige doel meten. De gegevens gegenereerd uit 
de displays kunnen zijn beïnvloed door verandering van het gedrag van de 
verkeersdeelnemer die het display ziet. Daarnaast wordt de snelheid van alle 
verkeersdeelnemers op de weg gemeten, inclusief o.a. fietsers en brommers en deze 
verkeersdeelnemers kunnen niet uit de gegevens worden gefilterd. Ook datagegevens van 
nood- en hulpdiensten kunnen wij er niet uitfilteren. 

De data 
De totale dataset bevat 45194 waarnemingen voor de periode van 3 maart t/m 21 april. In 
deze observaties kon geen onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld fietsers en 
auto's op de weg, dus de waarnemingen zijn een combinatie daarvan. Om hier een zekere 
correctie in aan te brengen, zijn alle waarnemingen onder de 15 km/u verwijderd. Ook zijn 
dagen met uitschieters en/of ontbrekende data eruit gefilterd. De volgende gegevens zijn 
uit de data gehaald voor de hele periode, werkdagen en weekenddagen gecombineerd: 

3.15 % rijdt 37 km/u of harder 
1.38 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 26 km/u 
De V85 is: 31 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 

De volgende gegevens gelden voor de gehele periode, alleen de werkdagen (weekenddagen 
zijn eruit gehaald) 

3.28 % rijdt 37 km/u of harder 
1.41 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 26 km/u 
De V85 is: 31 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 

De V85 betekent het volgende: 

85% van de verkeersdeelnemers rijdt onder de 31 km/u. 



Periode op de dag: 
Voor de categorieën van de tijden over de dag is de volgende verdeling gekozen. Deze 
verdeling is vergelijkbaar met de verdelingen die gebruikt wordt door bureaus bij tellingen. 
De ochtendspits is van 7:00 - 9:00 uur, de ochtend van 9:00 - 12:00 uur, de middag van 
12:00 - 16:00 uur, de avondspits van 16:00 - 18:00 uur, de avond van 18:00 - 0:00 uur en de 
nacht van 0:00 - 7:00 uur. 

weekdag Periode op de dag 
Aantal 

gemiddeld 

Snelheid 
Gemiddeld 

(km/u) 
V85 

(km/u) 

Hoogst 
Gemeten 
Snelheid 

(km/u) 
zo 1. ochtendspits 10 26.5 31.00 42 
zo 2. ochtend 47 25.4 30.00 44 
zo 3. middag 73 24.9 30.00 47 
zo 4. avondspits 54 24.9 30.00 46 
zo 5. avond 32 25.6 31.00 52 
zo 6. nacht 6 26.8 32.00 57 
ma 1. ochtendspits 78 25.2 30.00 45 
ma 2. ochtend 59 26.1 31.00 46 
ma 3. middag 79 25.8 31.00 53 
ma 4. avondspits 90 25.3 30.00 48 
ma 5. avond 57 26.0 32.00 52 
ma 6. nacht 6 25.8 31.00 45 
di 1. ochtendspits 103 25.4 30.00 46 
di 2. ochtend 53 25.7 31.00 46 
di 3. middag 64 25.8 31.00 52 
di 4. avondspits 77 25.2 30.00 60 
di 5. avond 49 25.9 32.00 54 
di 6. nacht 6 26.6 32.00 61 
wo 1. ochtendspits 93 26.0 30.10 45 
wo 2. ochtend 71 26.6 32.00 49 
wo 3. middag 61 25.1 30.00 43 
wo 4. avondspits 74 25.0 30.65 55 
wo 5. avond 40 26.1 31.40 47 
wo 6. nacht 5 27.9 34.00 48 
do 1. ochtendspits 94 25.2 29.00 45 
do 2. ochtend 51 25.8 31.00 44 
do 3. middag 63 25.1 30.00 46 



do 4. avondspits 58 25.3 30.00 48 
do 5. avond 50 26.3 32.00 49 
do 6. nacht 4 26.1 30.00 45 
vr 1. ochtendspits 94 25.3 30.00 46 
vr 2. ochtend 77 25.4 31.00 50 
vr 3. middag 85 25.8 31.00 50 
vr 4. avondspits 91 25.2 30.00 45 
vr 5. avond 53 26.0 32.00 64 
vr 6. nacht 7 26.6 33.00 51 
za 1. ochtendspits 33 26.2 31.00 47 
za 2. ochtend 84 25.5 30.00 47 
za 3. middag 106 24.7 30.00 48 
za 4. avondspits 77 24.8 30.00 46 
za 5. avond 43 25.4 31.00 54 
za 6. nacht 8 27.1 33.00 52 

Aantallen in snelheidscategorieën 
In deze tabel staat per snelheidscategorie in de periode op de dag het aantal 
verkeersdeelnemers. Dit is alleen bekeken voor de werkdagen (maandag t/m vrijdag). Zo 
rijden er iedere ochtendspits gemiddeld 160.67 verkeersdeelnemers tussen de 15 en 30 
km/u. 

Periode op de dag Snelheidscategorie aantal 
1. ochtendspits 15-30 km/u 160.67 
1. ochtendspits 30-50 km/u 23.67 
2. ochtend 15-30 km/u 153.63 
2. ochtend 30-50 km/u 32.00 
3. middag 15-30 km/u 241.00 
3. middag 30-50 km/u 44.59 
3. middag 50-60 km/u 0.07 
4. avondspits 15-30 km/u 135.30 
4. avondspits 30-50 km/u 22.37 
4. avondspits 50-60 km/u 0.11 
5. avond 15-30 km/u 243.07 
5. avond 30-50 km/u 59.81 
5. avond 50-60 km/u 0.30 
5. avond 60-75 km/u 0.04 



6. nacht 15-30 km/u 32.85 
6. nacht 30-50 km/u 8.07 
6. nacht 50-60 km/u 0.11 
6. nacht 60-75 km/u 0.04 

1e 2 weken vs laatste 2 weken 
In de eerste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

## [1] 25.66 

In de laatste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

## [1] 25.6 

De V85 was in de eerste 2 weken op de werkdagen: 

## [1] 30.6 

De V85 was in de laatste 2 weken op de werkdagen: 

## [1] 30.9 

Grafieken 
In de volgende grafiek is het aantal verkeersdeelnemers te zien bij verschillende snelheden 
verdeeld over de verschillende periodes op de dag: 

 



 



Van:
Aan:
Cc: Braa  Bo ;  Ooster ee -Mooij  Iris;
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht
Datum: maandag 25 september 2017 18:47:06
Bij agen: MONK mai ondertekening_klein.png

ZB_Dirck Hoetweg Stedenbouwkundige Analyse.pdf
ZB_Dirck Hoetweg_Stedenbouwkundige Envelop.pdf

Heren,
Zoals beloofd stuur ik onze stedenbouwkundige analyse van de Dirck Hoetweg locatie plus een voorstel voor een stedenbouwkundige envelop. Ik zal dit woensdag aanstaande uitgebreid toelichten
1) 4 foto's van de locatie, de verschillende kanten van het huidige gebouw in de zeer groene context.
2) Stedenbouwkundige analyse van de omgeving met Grauwaart, het Centrum, de Jan Wolkerssingel en het Brandweer ensemble.
3) Voorstel voor een nieuwe ruimere stedenbouwkundige envelop (80 x 20 m footprint), uitgaande van vervangende nieuwbouw, adres aan de Dirck Hoetweg, gebouwde parkeeroplossing en uitbreiding van het
oppervlakte water die de waterstructuur versterkt.
Met vriendelijke groet,

Ziegler | Branderhorst
stedenbouw en architectuur
Westersingel  22           T  010 6    
301  GP Rotterdam      M  06 2 6
zieglerbranderhorst.nl   E              

Op 25 september 2017 om 15 55 schreef 
Dag Bob en 

Vandaag zouden we de studie van ontvangen.
Zodat we enigszins voorbereid woensdag aan tafel kunne zitten met elkaar.
De dag is nog niet voorbij maar stuur alvast een mail.

Ik hoor graag.

Groeten 

Op 15 sep. 2017, om 10 15 heeft Braak, Bob > het volgende geschreven

Beste ,

Ik heb zojuist  gesproken. De studie vraagt om meer tijd. Zoals in het vorige overleg al toegelicht zien wij de beoogde herontwikkeling niet als een object maar als onderdeel van een
gebied. Het gebouw ligt in een zone tussen Leidsche Rijn Centrum en Grauwaart, die zone gaat mogelijk aan betekenis toenemen wanneer Leidsche Rijn Centrum volledig tot ontwikkeling komt. Dit
vraagt dus behalve om een goede (ruimtelijke) aansluiting op Grauwaart ook om een goede ruimtelijke afstemming maar ook om een programmatische afstemming met de ontwikkelingen in
Leidsche Rijn centrum. 

heeft daarbij aangegeven dat hij zijn analyse/ visie op het gebied en de mogelijkheden graag eerst wil toelichten voordat hier verder op wordt ontworpen. Mij lijkt dat ook verstandig om te
voorkomen dat er op basis van verkeerde aannames wordt ontworpen. Op woensdag de 27e staat ons vervolgoverleg gepland. heeft aangegeven om uiterlijk de maandag voorafgaand aan
het overleg zijn studie te delen. Na de toelichting op woensdag de 27e is er dan meer duidelijk over de denk- en ontwerprichting waarmee jullie verder kunnen.
  

Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 06 -  Fax 030 - 286 

  E-mai

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig maandag  woensdag en donderdag (andere dagen in overleg)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 
Verzonden: donderdag 14 september 2017 16:48
Aan: Braak, Bob
CC:
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 

Dag 

Wij zouden vandaag de input van  ontvangen.
Komt dat nog of kan jij s.v.p. navragen?
Kunnen wij verder!

Groeten 

<MONK mailondertekening_klein.png>

Op 7 aug. 2017, om 08 08 heeft Braak, Bob <b.braak@utrecht.nl> het volgende geschreven

Beste 
 
Kunnen jullie aangeven of donderdagochtend de 31e augustus schikt. Laten we zeggen 11:00. Ik ga even uit van het stadskantoor als overleglocatie.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 06 - Fax 030 - 286 

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig maandag  woensdag en donderdag (andere dagen in overleg)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van: Braak, Bob 
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2017 12:02
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Beste 
 



Het volgende heeft Franz Ziegler gesteld over de locatie. We hebben hem gevraagd naar zijn visie op de plek (en niet om een reactie op de modellen):
 
"Hierbij mijn observaties en eerste aanbevelingen
- Het infocentrum is neergezet als eigenzinnig object, een alzijdig driehoekig pav ljoen. Het is ontworpen in de context van 15 jaar geleden, zonder woningen erom heen.
- Het groene profiel van de Jan Wolkerssingel is een belangrijke nieuwe kwal teit in het gebied.
- De functie van het paviljoen is veranderd, er zit nu sportschool Fit For Free Utrecht en een kinderopvang in. Dit zijn zeer waardevolle functies voor de woonwijken eromheen. Het is belangrijk deze functies op
deze plek te behouden.
- De parkeerplaats bij het gebouw is een stenige vlakte op een zeer zichtbaar punt tussen de kop van de Jan Wolkerssingel, Grauwaart en het nieuwe centrum LRU. Hier is een stedenbouwkundige opwaardering
gewenst.
 
Er lijken zich 2 opties voor te doen  1) sloop-nieuwbouw of 2) herontwikkel ng en u tbreiding van hu dige bouwvolume. 
Beide opties vragen andere randvoorwaarden. Ik doe voor beide opties een advies
1) Sloop-nieuwbouw  het driehoekige volume maakt plaats voor een langwerpig volume langs de Dirck Hoetweg. Er ligt een kans om de ruimte tussen het nieuwe gebouw en de kop van Grauwaart (BOEX hoek)
te vergroten en de groene ruimte van de Jan Wolkerssingel door te trekken en de oost west verbinding in de groen structuur te versterken. Het nieuwe langwerpige volume heeft een markante kop aan de
oostzijde aan het water van de singel en een kop aan de westzijde (de gebogen sloot). Beide koppen kunnen hoger zijn dan het midden deel van het volume. Aandachtspunt is de uitwerking van de noordgevel
aan de Dirck Hoetweg, die mag geen "achterkant" worden.
2) Herontwikkeling en uitbreiding van het huidige volume  dit betekent een transformatie van het "paviljoen" naar een stedelijk blok. Het driehoekige object wordt onderdeel van een vierhoekig volume dat z ch
beter gaat verhouden tot de nieuwe omgeving. Concreet betekent dit dat de parkeerplaats b j het huidige gebouw (deels) wordt bebouwd en er een gevel komt aan het water (oostzijde). Er zijn een paar
belangrijke uitdagingen  de openbare en de prive parkeerplaatsen moeten in het bouwvolume opgenomen worden. De aansluiting van nieuwbouw en bestaande bouw vraagt om een zorgvuldig ontworpen
overgang. De architectuur van het nieuwe bouwvolume moet rijmen met de beeldtaal van Grauwaart. De ruimte tussen het nieuwe blok en Grauwaart moet royaal bl jven.
 
Hopelijk geeft deze beschrijving ju lie houvast. Wellicht geeft het ook duidelijkheid in de afweging tussen de opties. Ik zou graag in over eg met jullie en met de ontw kkelaar treden om vervolgens de
randvoorwaarden nog wat aan te scherpen en passend te maken bij het initiatief.  Vanaf 30 augustus (na mijn vakantie) heb ik voldoende mogelijkheden in mijn agenda om een overleg in
te plannen "
 
30 of 31 augustus zou ik kunnen. Zal ik vragen of 31 augustus een mogelijkheid is? 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak
 

Van: 
Verzonden: donderdag 3 augustus 2017 11:00
Aan: Braak, Bob
CC: ; Oosterbeek-Mooij, Iris
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 

Dag Bob, 
 
Fijn dat Franz Ziegler nog voor zijn vakantie e.e.a. in een mail zal zetten. Misschien fijn als we de mail direct kunnen ontvangen en nog kunnen reageren als er n.a.v. hiervan nog vragen zijn.
Ik hoop dat we de drie weken dan goed kunnen gebruiken om op basis van deze uitgangspunten de herontwikkeling een stapje verder kunnen brengen.
Wellicht kunnen we dat dan ook direct bespreken als hij terug is.
 
Voor de agenda in de week van 28 augustus  ik kan elke dag behalve dinsdag de 29e.
 
Groeten 
 
<image001.png>
 

Op 2 aug. 2017, om 12 38 heeft Braak, Bob > het volgende geschreven
 
Beste 
 
Heb zojuist Franz Ziegler gesproken. Vanaf komend weekeinde is hij 3 weken op vakantie. Hij zet voor vrijdag nog wat eerste uitgangspunten/gedachtes in een mail en stelt
voor om na zijn vakantie een gezamenlijke afspraak te plannen (hij zal ook een aantal datumsuggesties geven). Ik besef me terdege dat 3 weken langer is dan gehoopt
maar ik denk wel dat we daarmee uiteindelijk een beter uitgangspunt voor (her)ontwikkeling hebben. Zal de mail met eerste uitgangspunten naar je doorzetten zodra we
die ontvangen hebben.
De afspraak van morgenochtend komt dan te vervallen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 06 -  Fax 030 - 286

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig maandag  woensdag en donderdag (andere dagen in overleg)

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 11:43
Aan: Braak, Bob
CC: 
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Dag Bob, 
 
Onze voorkeur heeft ook om morgen niet door te laten gaan en een nieuwe datum te prikken zodra Ziegler heeft gereageerd.
Misschien idee om Ziegler ook bij volgende bespreking uit te nodigen zodat we in gesprek kunnen  gaan met ze.
Heb jij enig idee over hoeveel tijd we het hebben?
 
Hoor graag.
 
Groeten
<image001.png>
 

Op 2 aug. 2017, om 09 12 heeft Braak, Bob l> het volgende geschreven
 
Beste ,
 
Het is me nog niet gelukt om een reactie te krijgen vanuit de supervisor (zowel niet inhoudelijk als procedureel). Ik doe mijn best om zo snel mogelijk een
reactie te krijgen maar mijn inschatting nu is dat we die niet voor morgenochtend hebben. Ik wil de afspraak morgenochtend best door laten gaan maar heb dan
waarschijnlijk niet de inhoudelijke kaders waar jullie behoefte aan hebben.
Mijn advies zou dan ook zijn de afspraak morgenochtend niet door te laten gaan en een nieuwe datum te prikken zodra wij reactie hebben vanuit Ziegler |
Branderhorst.  Graag verneem ik wat jullie voorkeur heeft. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisat e Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 06 -  Fax 030 - 286

  E-mail b.braak@utrecht.nl

  Internet utrecht nl

    Aanwezig maandag  woensdag en donderdag (andere dagen in overleg)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 1 augustus 2017 11:50
Aan: Braak, Bob
CC: 
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Dag Bob, 



 
Dat lijkt mij een prima voorstel.
We wachten de reactie dan ook even af. 
 
Hoor graag van je.
 
Met vriendelijke groet,
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Op 31 jul. 2017, om 13 23 heeft Braak, Bob <b.braak@utrecht.nl> het volgende geschreven
 
Beste ,
 
Ik ben vandaag weer begonnen na mijn vakantie. We hebben vandaag de supervisor van Grauwaart ( Franz Ziegler van Ziegler | Branderhorst)
gevraagd om stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie en bebouwingsmogelijkheden. Dat leek ons gezien de ligging de meest
aangewezen persoon om daar uitspraak over te doen. Hiermee voorkomen we dan ook dat we iedere keer met een nieuwe studie belanden bij het
gebiedsteam. De laatste modellenstudie hebben we ter ondersteuning meegestuurd. Ik weet niet of we voor donderdag al een (inhoudelijke) reactie
van uit Ziegler | Branderhorst hebben. Die input is wel nodig om jullie voldoende voeding te kunnen geven voor een verdere uitwerking. Ik hoop
morgen te horen wanneer we een reactie kunnen verwachten, mocht dat niet voor donderdag lukken dan lijkt het me goed om onze afspraak te
verplaatsten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorgan satie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 06 -  Fax 030 - 286 

  E-mail b braak@utrecht nl

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig maandag  woensdag en donderdag (andere dagen n overleg)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: donderdag 27 juli 2017 10:43
Aan: 
CC: Oosterbeek-Mooij, Iris; Braak, Bob
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Dag allemaal, 
 
Ik kan ook om 09 00 uur.
Dan wordt het dus donderdag 3 augustus om 09 00 uur. 
@Bob en Iris ik neem aan dat we dan ook een definitief volume kunnen vaststellen zodat we dat op basis van jullie commentaar verder kunnen
uitwerken en laten toetsen.
 
Groet 
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Op 27 jul. 2017, om 10 34 heeft  het volgende geschreven
 
Beste  Bob
 
Ik kan eventueel wel aanwezig zijn om 09 00u.

Gr 
 
From: Oosterbeek-Mooij  Iris [mailto
Sent: donderdag 27 juli 2017 10 08
To
Cc: Braak  Bob <
Subject: RE  Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Beste ,
 
Het kan ook om 9:00, maar dan kan wel alleen Bob. Ik niet. Maar het lijkt me belangrijker dat jullie er beide zijn. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Iris Oosterbeek-Mooij,
Ruimtelijk regisseur Gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikke organisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 030 - 286  Fax 030 - 286 8 1

  E-mail 

  Internet utrecht nl

    Aanwezig Maandag  donderdag en vr jdag

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: woensdag 26 juli 2017 15:13
Aan: 
CC: Oosterbeek-Mooij, Iris; Braak, Bob
Onderwerp: RE: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Ochtend eventueel wel (9-11).
 
From:  
Sent: woensdag 26 juli 2017 15 00
To
Cc: Oosterbeek-Mooij  Iris Braak  Bob <
Subject: Re  Dirck Hoetweg Utrecht 
 

 
 
Het koste al moeite om datum te prikken in alle agenda s.
Kan jij hele dag niet?
Anders ga ik alleen en doe jou direct verslag.
 
Groet
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Op 26 jul. 2017  om 14 13 heeft het volgende geschreven
 



Allen

Ik zie dat ik een prive afspraak over het hoofd heb gezien.
Graag in overleg de afspraak te verplaatsen.

Excuses.

Gr 
 
From:  
Sent: maandag 24 juli 2017 12 53
To: Oosterbeek-Mooij  Iris <
Cc: Braak  Bob 
Subject: Re  Dirck Hoetweg Utrecht 
 
3 augustus uitstekend. 
stadskantoor?
 
groet 
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Op 24 jul. 2017, om 11 51 heeft Oosterbeek-Mooij, Iris  het volgende geschreven
 
Schikt 3 augustus 13:00 - 14:00? 
 
Met vriendelijke groet,
 
Iris Oosterbeek-Mooij,
Ruimtelijk regisseur Gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 030 - 286  Fax 030 - 286 8 1

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig Maandag  donderdag en vrijdag

 
Sportzomer in Utrecht
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: maandag 24 juli 2017 11:06
Aan: Oosterbeek-Mooij, Iris
CC: Braak, Bob; 
Onderwerp: Re: Dirck Hoetweg Utrecht 
 
Beste Iris, 
 
Mijn voorkeur heeft het ook om e.e.a. direct met Bob te bespreken.
Anders blijven we maar verschillende versies opsturen etc. 
Wij zijn niet op vakantie dus in de week van 31 juli graag een afspraak.
 
Groeten
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Op 21 jul. 2017, om 10 13 heeft Oosterbeek-Mooij, Iris het volgende
geschreven
 
Beste 
 
Ja het is besproken in het Gebiedsteam. Ze hadden nog veel vragen en waren niet heel enthousiast.
 

 
Ook is het van belang te melden dat het de grond in erfpacht is uitgegeven. De meerwaarde van de
grond door deze ontwikkeling ten opzichte van het huidige gebruik wordt door de gemeente in
rekening gebracht bij de eigenaar. Gezien het forse programma in de volumestudie gaat dit om een
aanzienlijk bedrag.
 
Misschien is het goed om in de week van 31 juli in overleg te gaan met Bob over hoe nu verder.
Maar ik weet niet hoe jullie zitten qua geplande vakanties.
 
Met vriendelijke groet,
 
Iris Oosterbeek-Mooij,
Ruimtelijk regisseur Gebiedsopgave Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn
 
    Gemeente Utrecht
    Ontwikkelorganisatie Ruimte

     
    Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

    Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

    Telefoon 030 - 286 Fax 030 - 286 8 1

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

    Aanwezig Maandag  donderdag en vrijdag

 
Sportzomer in Utrecht
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
Van:  
Verzonden: donderdag 20 juli 2017 10:04
Aan: Oosterbeek-Mooij, Iris
Onderwerp: Re: D rck Hoetweg Utrecht 
 
Dag Iris, 
 
Is ons document besproken in jullie overleg?
En wat zijn de reacties?
 
Ik hoor graag.
 
Groet
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Op 14 jul. 2017, om 15 38 heeft  het
volgende geschreven
 
Beste Iris
 







toevoegen van programma
ook kijken naar de
gecreëerde economische
meerwaarde mbt
exploitatiebijdrage en
plankosten. Gezien de
complexiteit van de
opgave denken we bij een
sloop-nieuwbouw scenario
(en ook jullie scenario 2)
aan de UPP2 procedure,
zoals omschreven
ophttps //www.utrecht.nl/
wonen-en-leven/bouwen/
bouwbeleid/het-utrechts-
planproces-upp/, het
meest voor de hand
ligt: Bouwvlekontwikkeling

 complexe ontwikkeling
van een plan van 1
gebouw /
gebouwencombinatie op 1
bouwvlek, met 1 eigenaar,
van beperkte omvang /
verandering, met geen/
beperkt openb. gebied,
gering maatsch.
Gevoeligheid.In die
procedure maakt de
gemeente een
intentiedocument gevolgd
door een bouwenvelop
waarin de ruimtelijke
kaders worden gegeven.
 
Graag verneem ik van
jullie of de weg van sloop-
nieuwbouw een
begaanbare is dan wel
wanneer gekozen wordt
voor scenario 2 hoe jullie
dat voor ogen hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Braak,
Projectregisseur 
gebiedsopgave Vleuten-De 
Meern en Leidsche Rijn
 
   Gemeente Utrecht
   Ontwikkelorganisatie Ruimte

    
   Postadres Postbus 8613  3503 RP Utrecht

   Bezoekadres Stadsplateau 1  3521 AZ Utrecht

   Telefoon 06 - Fax 030 - 286 8 1

  E-mail 

  Internet www.utrecht.nl

   Aanwezig maandag  woensdag en donderdag
(andere dagen n overleg)
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Denk aan het milieu
voordat u deze e-mail
print
 
Van: 

 
Verzonden: vrijdag 23 juni
2017 8:59
Aan: Braak, Bob
Onderwerp: Dirck Hoetweg
Utrecht
 
Dag Bob, 
 
Als het goed is hebben
jullie in het kernteam onze
voorstellen voor de Dirck
Hoetweg besproken.
Vanzelfsprekend zijn we
benieuwd naar de reacties
en mogelijkheden.
Zou je ons daarover kunnen
berichten?
Heel graag.
 
Met vriendelijke groet,
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Snelheidsdisplay Schoenlappervlinder 
3 juli 2018 

Disclaimer 
Het primaire doel van de snelheidsdisplays is om bewustwording te creëren over het 
rijgedrag en een gedragsverandering teweeg te brengen. Daarmee is de inzet van displays 
dus een communicatiemaatregel. De meetgegevens gegenereerd uit de displays en die wij 
hiermee ontvangen is bijvangst en kan ons enig inzicht geven in de rijsnelheden. Echter de 
gegevens zijn minder betrouwbaar dan gegevens die worden gegenereerd door 
onderzoeken die worden uitgevoerd met als enige doel meten. De gegevens gegenereerd uit 
de displays kunnen zijn beïnvloed door verandering van het gedrag van de 
verkeersdeelnemer die het display ziet. Daarnaast wordt de snelheid van alle 
verkeersdeelnemers op de weg gemeten, inclusief o.a. fietsers en brommers en deze 
verkeersdeelnemers kunnen niet uit de gegevens worden gefilterd. Ook datagegevens van 
nood- en hulpdiensten kunnen wij er niet uitfilteren. 

De data 
De totale dataset bevat 70485 waarnemingen voor de periode van 3 maart t/m 20 april. In 
deze observaties kon geen onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld fietsers en 
auto's op de weg, dus de waarnemingen zijn een combinatie daarvan. Om hier een zekere 
correctie in aan te brengen, zijn alle waarnemingen onder de 15 km/u verwijderd. Ook zijn 
dagen met uitschieters en/of ontbrekende data eruit gefilterd. De volgende gegevens zijn 
uit de data gehaald voor de hele periode, werkdagen en weekenddagen gecombineerd: 

1.01 % rijdt 37 km/u of harder 
0.44 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 22 km/u 
De V85 is: 27 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 

De volgende gegevens gelden voor de gehele periode, alleen de werkdagen (weekenddagen 
zijn eruit gehaald) 

0.96 % rijdt 37 km/u of harder 
0.42 % rijdt 40 km/u of harder 
0 % rijdt 70 km/u of harder 
De gemiddelde snelheid is: 22 km/u 
De V85 is: 27 km/u (85% rijdt langzamer dan deze snelheid) 

De V85 betekent het volgende: 

85% van de verkeersdeelnemers rijdt onder de 27 km/u. 



Periode op de dag: 
Voor de categorieën van de tijden over de dag is de volgende verdeling gekozen. Deze 
verdeling is vergelijkbaar met de verdelingen die gebruikt wordt door bureaus bij tellingen. 
De ochtendspits is van 7:00 - 9:00 uur, de ochtend van 9:00 - 12:00 uur, de middag van 
12:00 - 16:00 uur, de avondspits van 16:00 - 18:00 uur, de avond van 18:00 - 0:00 uur en de 
nacht van 0:00 - 7:00 uur. 

weekdag Periode op de dag 
Aantal 

gemiddeld 

Snelheid 
Gemiddeld 

(km/u) 
V85 

(km/u) 

Hoogst 
Gemeten 
Snelheid 

(km/u) 
zo 1. ochtendspits 8 22.0 27.00 36 
zo 2. ochtend 49 21.4 26.00 37 
zo 3. middag 76 21.5 27.00 42 
zo 4. avondspits 79 21.4 26.00 42 
zo 5. avond 42 22.2 27.00 50 
zo 6. nacht 12 22.3 28.00 56 
ma 1. ochtendspits 80 21.8 27.00 44 
ma 2. ochtend 61 21.5 26.00 43 
ma 3. middag 90 21.4 26.00 44 
ma 4. avondspits 124 21.4 26.00 42 
ma 5. avond 67 21.7 27.00 50 
ma 6. nacht 6 22.3 27.00 40 
di 1. ochtendspits 101 21.2 26.00 43 
di 2. ochtend 69 21.4 27.00 47 
di 3. middag 91 21.6 27.00 51 
di 4. avondspits 122 21.5 27.00 46 
di 5. avond 72 21.9 27.00 45 
di 6. nacht 8 21.7 27.00 43 
wo 1. ochtendspits 108 21.8 27.00 42 
wo 2. ochtend 74 21.5 26.00 43 
wo 3. middag 98 21.5 27.00 43 
wo 4. avondspits 126 22.1 27.00 45 
wo 5. avond 69 22.0 27.00 50 
wo 6. nacht 8 22.9 28.45 38 
do 1. ochtendspits 102 21.7 26.00 38 
do 2. ochtend 73 21.8 27.00 52 
do 3. middag 97 21.7 27.00 48 



do 4. avondspits 117 22.0 27.00 60 
do 5. avond 67 22.4 28.00 48 
do 6. nacht 9 21.7 28.00 43 
vr 1. ochtendspits 87 21.8 27.00 42 
vr 2. ochtend 75 21.6 26.20 42 
vr 3. middag 100 21.6 27.00 46 
vr 4. avondspits 117 21.3 26.00 41 
vr 5. avond 68 21.8 27.00 72 
vr 6. nacht 8 22.8 28.00 43 
za 1. ochtendspits 33 21.9 27.00 39 
za 2. ochtend 77 21.7 27.00 39 
za 3. middag 86 21.5 26.00 45 
za 4. avondspits 83 21.9 27.00 45 
za 5. avond 49 22.3 28.00 56 
za 6. nacht 10 22.3 28.00 41 

Aantallen in snelheidscategorieën 
In deze tabel staat per snelheidscategorie in de periode op de dag het aantal 
verkeersdeelnemers. Dit is alleen bekeken voor de werkdagen (maandag t/m vrijdag). Zo 
rijden er iedere ochtendspits gemiddeld 179.58 verkeersdeelnemers tussen de 15 en 30 
km/u. 

Periode op de dag snelheidscategorie aantal 
1. ochtendspits 15-30 km/u 179.58 
1. ochtendspits 30-50 km/u 8.74 
2. ochtend 15-30 km/u 198.68 
2. ochtend 30-50 km/u 10.90 
2. ochtend 50-60 km/u 0.03 
3. middag 15-30 km/u 360.77 
3. middag 30-50 km/u 19.03 
3. middag 50-60 km/u 0.03 
4. avondspits 15-30 km/u 230.35 
4. avondspits 30-50 km/u 12.26 
4. avondspits 50-60 km/u 0.06 
5. avond 15-30 km/u 387.42 
5. avond 30-50 km/u 24.68 
5. avond 60-75 km/u 0.03 



6. nacht 15-30 km/u 49.77 
6. nacht 30-50 km/u 4.39 

1e 2 weken vs laatste 2 weken 
In de eerste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

## [1] 21.57 

In de laatste 2 weken was de gemiddelde snelheid (op de werkdagen): 

## [1] 21.53 

De V85 was in de eerste 2 weken op de werkdagen: 

## [1] 26.4 

De V85 was in de laatste 2 weken op de werkdagen: 

## [1] 26.66 

Grafieken 
In de volgende grafiek is het aantal verkeersdeelnemers te zien bij verschillende snelheden 
verdeeld over de verschillende periodes op de dag: 
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