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Van:

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 13:54

Aan:

Onderwerp: FW: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg

Bijlagen: variant 1 Ontsluiting Dirck Hoetweg.pdf; variant 2 Ontsluiting Dirck Hoet weg.pdf

Beste  
 
Hierbij de gevraagde stukken voor WOB verzoek 5957224.  
 
Variant 1 en 2 in de bijlage 
Variant 3 volgt separaat ivm grootte bestanden 
 
De namen in de mail dus graag weghalen ivm privacy. 
Ik heb  geprobeerd te bellen maar kreeg hem niet te pakken. Doe later nog een poging, ook tav het andere WOB 
verzoek.  
 

 
 

Van:   

Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 16:33 

Aan:  @utrecht.nl> 

Onderwerp: RE: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg 

 

Hoi , 

 

Ik heb een drietal varianten voor de ontsluiting van de ontwikkeling op de  Dirck Hoetweg uitgewerkt in oplopende 

mate van ingrijpendheid op de omgeving. 

Deze varianten stuur ik je zo separaat toe per mail i.v.m. bestandsgrootte.  

 

Het aansluitpunt van de ontwikkeling ligt hierbij recht tegenover de ingang van het benzineverkooppunt, waardoor 

er een viertaks-kruispunt ontstaat.  

Een andere ligging van het aansluitpunt is verkeerskundig ons inziens geen optie (in verband met hoogteverschillen, 

niet gewenst binnen direct invloedsgebied VRI-kruispunten, geen extra conflictpunt creëren) 

Ook het met verkeerslichten regelen van deze aansluiting is geen optie i.v.m. risico van terugslag van verkeer bij 

roodlicht naar de beide andere VRI-kruispunten Vleutensebaan en Terwijdesingel/Grauwaartsingel. 

 

In variant 1 is een (kort) linksafvak gemaakt op de Dirck Hoetweg. De ligging van het fietspad langs de Dirck Hoetweg 

wijzigt niet. 

Linksafslaand verkeer naar de ontwikkeling kan zich opstellen buiten de rijstrook van het rechtdoorgaand verkeer 

richting het VRI-kruispunt met de Vleutensebaan. 

Deze verkeersoplossing heeft geen (grote) ruimtelijke consequenties. Nadeel is echter dat een op- of afrijdende 

personenauto van de aansluiting zich niet kan opstellen tussen rijbaan en fietspad. Dit geeft een veiligheids- en 

afwikkelingsrisico. 

 

In variant 2 is daarom naast het linksafvak een uitbuiging (5,00m) van het fietspad ter plaatse van de aansluiting 

uitgewerkt, waardoor een personenauto zich tussen rijbaan en fietspad kan opstellen. 

De uitbuiging kan eventueel ook krapper worden uitgevoerd (blauwe stippellijn in tekening). 

De ruimtelijke consequenties (o.a. verleggen fietspad, kap bomen) van deze verkeersoplossing zijn groter dan bij 

variant 1, maar nog steeds niet zeer grootschalig 

Nadeel van deze oplossing is dat linksafslaand verkeer vanaf de aansluiting in één keer de rijbaan moet oprijden en 

daarbij beide verkeersstromen van de Dirck Hoetweg moet doorkruisen. 

Dit geeft een veiligheidsrisico als er onvoldoende hiaten zijn om op te kunnen rijden en oprijdend verkeer vanaf de 

zijweg risico’s gaat nemen. 
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In variant 3 is daarom naast het linksafvak en de uitbuiging (5,00m) van het fietspad de middenberm ter plaatse van 

het kruisingsvlak fysiek verbreed naar 6,00m, waardoor zich ter plaatse een (linksafslaande) personenauto kan 

opstellen en dus gefaseerd kan oprijden. 

De ruimtelijke consequenties (uitbreiden/verbreden rijbaan, verleggen fietspad en sloot, kap bomen) van deze 

verkeersoplossing is groot. Mogelijkheden om de aansluiting (nog) verder op te pimpen zijn er niet.  

 

De vraag is nu of deze verkeersoplossing gaat werken? 

 

Vanuit verkeerskundig oogpunt (functioneel en weghiërarchisch) is een directe ontsluiting van dit wijkje op de Dirck 

Hoetweg niet gewenst. 

Immers het alternatief vanaf de Vleutensebaan (via de Belcampostraat) en de Grauwaartsingel (via de Jan 

Wolkerssingel) zijn levert geen noemenswaardige omrijdbewegingen op. 

De Jan Wolkerssingel kan het extra verkeer van de ontwikkeling naar onze inschatting goed verwerken en de Jan 

Wolkerssingel doorsnijdt bovendien niet de wijk, maar ligt “langs” de wijk. 

Een ontsluiting van de ontwikkeling via de Jan Wolkerssingel zorgt bovendien voor aanhechting aan de wijk en een 

(veel) veiligere ontsluiting van het gebied.   

 

De Dirck Hoetweg is een kort wegvak tussen twee VRI- kruispunten in. Vanaf deze kruispunten rijdt verkeer na 

groenlicht in peletonvorm op de Dirck Hoetweg. 

Eerdere modelberekeningen lieten etmaalintensiteiten zien van ca. 15.000 mvt/etm (nader verifiëren). Bij dergelijke 

intensiteiten zal het moeilijk zijn om vanaf de zijweg op te kunnen rijden, mede door de  grote intensiteitspieken 

vanuit beide richtingen, zeker tijdens de spitsuren. 

Bovendien is er ook het risico dat tijdens de spitsuren wachtend verkeer voor de beide VRI-kruispunten bij roodlicht 

kan terugslaan tot op de aansluiting van de ontwikkeling. 

 

De woningen en het kinderdagverblijf genereren juist tijdens de spitsuren de meeste verkeersbewegingen (zowel in- 

als uitgaand)  en wordt ons inziens dan ook geen veilige ontsluiting geboden. 

 

Tot zover een eerste reactie. 

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  

 
Adviseur Mobiliteit  
 

T +31 88  
M +31 6  

@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V.  
De Holle Bilt 22 
3732 HM De Bilt 

T +31 88  
Handelsregister 30129769 
www.sweco.nl 

  

  

  
Volg ons op LinkedIn. Hier delen wij onze kennis, vertellen je wat ons drijft en waar we in geloven. 
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