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Van: Janssen, Marcel

Verzonden: donderdag 5 juli 2018 10:50

Aan:

CC: ; Keulen, Jurjen van; Beenen, Sandra; Haak, Marcel; 

Onderwerp: Bruggenstudie niet op staf WGRO

Dag  (en ), 

 

De aangekondigde bruggenstudie deelgebied 5 Merwedekanaalzone voor de staf WGRO van maandag 

wordt NIET geagendeerd. Gisterenmiddag in de staf met Kees Diepenveen bleek er toch nog een 

aantal aanpassingen doorgevoerd te moeten worden, voordat wij dit voorstel goed met de andere 

wethouder(s) kunnen bespreken. 

 

 Met vriendelijke groet,  
  

Marcel Janssen, 

Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone 
  
      Gemeente Utrecht 
      Ontwikkelorganisatie Ruimte 

      Opgavesturing 

        
      Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

      Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 

      Telefoon 030-   

    E-mail m.janssen@utrecht.nl 

    Internet www.utrecht.nl 

 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Besluitvorming over optimaliseren A12 brug in deelgebied 6 

 

  

 

Participatie 

Tijdens de buurtgesprekken, klankbordgroep Merwede, gebruikersoverleg Kanaal (met roeiers en andere 

gebruikers) en tijdens de gesprekken met Houd Rivierenwijk Leefbaar en woonbootbewoners, kwam er veel 

kritiek op de bruggen. Veel mensen vrezen voor het drukker worden en verslechteren van de leefbaarheid 

van m.n. de Rivierenwijk en doorsnijding van het Merwedeplantsoen en de buurt en natuurlijk het opofferen 

van woonboten. Maar er zijn ook mensen die de bruggen juist waarderen, vanwege o.a. de betere verbinding 

met Park Transwijk. Aan de Transwijk-kant speelt het fietspad aan de Westdijklaan (verlengde van middelste 

Zuiderzeebrug) in Park Transwijk waarvan bewoners het niet voor hun appartement langs willen. De 

gebruikers van het kanaal vrezen barrières en stellen eisen aan hoogte, afstanden tussen de pilaren. Over dit 

laatste zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een brief namens het college d.d.3 oktober 2017 aan de 

raad.  

 

Twee documenten in voorbereiding 

We werken nu aan twee documenten: Verbindingenstudie van Goudappel Coffeng als bijlage bij 

Omgevingsvisie (nog niet bijgevoegd) en het verbindingen hoofdstuk in de omgevingsvisie met weging en 

conclusies (wel in bijlage bijgevoegd). De studie van Goudappel Coffeng, met de afweging van de 

verschillende varianten voor bestaande en nieuwe verbindingen in de deelgebieden 4, 5 en 6, is nog in 

bewerking en nog niet klaar om in detail besproken te worden. We willen wel de hoofdlijn van de redenering 

en de opbouw van de afwegingen en conclusies, zoals we die in de omgevingsvisie willen opnemen, nu 

doorspreken. 

I) In de verbindingenstudie van Goudappel Coffeng,  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II) Hoofdstuk verbindingen in de omgevingsvisie (zie bijlage) 

Hierin vindt de weging van de aandachtpunten plaats en worden conclusies getrokken. 
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Van: Merwedekanaalzone Utrecht

Verzonden: woensdag 21 februari 2018 16:21

CC: Keulen, Jurjen van; 

Onderwerp: verslag klankbordgroep woonboten

Bijlagen: verslag woonboten 29 jan 18 def.docx

Beste bewoners,  

Hierbij het verslag van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep.  

We hebben met SUWO afgesproken dat gemeente en SUWO om de tafel gaan om het vervolg te 

bepalen. Daarna wordt u weer geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet,  
  

Sandra Beenen, 

projectmanager 
  
     Gemeente Utrecht 
     Interne Bedrijven 

     Projectmanagementbureau 

       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

     Bezoekadres Stadsplateau 1 

     Telefoon 06-1250 6156  

   E-mail s.beenen@utrecht.nl 

   Internet www.utrecht.nl 

     Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (tot 14u.) 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

 



Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl 

 
 

Vergaderverslag 
Bijeenkomst Merwedekanaalzone - woonboten Verslag door S.B. Beenen 
Datum 29 januari 2018 Plaats Stadskantoor 

 

 
Tijdstip 18:00-19.30u  

Verzonden aan 
 

  
  
 en echtgenote  
  

  
 
  

  
 

  
  

 
  

SUWO (  
) 

    
    
    
 
Agendapunten 
 

1. Opening en vertrouwelijkheid 
2. Inpassingsstudie bruggen 
3. Nut en noodzaak bruggen 
4. Participatieniveau 
5. Scenario’s voor verplaatsing 
6. Planning 
7. Vervolgafspraken 

 
Deelnemers 
 
Aanwezigen:  

 en echtgenote (Merwedeplantsoen );  (nr );  en  (nr 
);  en  (nr );  en  (nr. ); Fam.  (nr 
); en  (nr. ).  

De volgende woonbootbewoners waren afwezig:  en  (Merwedeplantsoen );  
 (nr. );  en  (nr. )  en  (nr. )  (nr. ) 

 
SUWO:   en ,  
AM, namens eigenaren collectief: ;  
Ontwerpgroep:  en  (Okra Lanschapsarchitecten),  
 (stedenbouwkundig bureau Marco Broekman) Jurjen van Keulen (gemeente Utrecht, projectmanager deelgebied 5 
en  Sandra Beenen (gemeente Utrecht voorzitter, omgevingsmanager Merwedekanaalzone).  
 
Afwezig:  

 en  (Merwedeplantsoen );  (nr. );  en  (nr. ) 
 en  (nr )  (nr. ) 
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aantal bruggen is een bestuurlijke keuze. Woonbootbewoners kunnen reageren en meedenken over de 
voor- en nadelen van de locaties en de ruimtelijke uitwerkingen. 
 
Vanuit SUWO wordt het aanbod gedaan dat voor de uitwerking van de inpassing van de bruggen toch 
voor co-creatie te gaan. Het SUWO kan dan  – binnen strak meegegeven randvoorwaarden – penvoerder 
zijn van de inpassingsstudies van de bruggen. De gemeente geeft hen dan de op opdracht  om tot 
optimale inpassing te komen. De rollen worden zo omgedraaid. SUWO is penvoerder,  gemeente en 
Eigenarencollectief denken mee. Er wordt afgesproken dat dit serieus wordt overwogen, maar dat op 
een later moment een (bestuurlijke) beslissing wordt genomen.  
NB1 In het Schetsontwerp Merwede van het eigenarencollectief Merwede wordt uitgegaan van twee 
bruggen in deelgebied 5. 
NB2 In de raadsvergadering van 8 februari 2018 heeft de raad verzocht ook een variant uit te werken, 
waarbij er sprake is van het realiseren van één brug. 
 

5. Scenario’s voor verplaatsing 
Er wordt kort gesproken over scenario’s voor verplaatsing. SUWO benadrukt nog een keer dat het 
uitgangspunt is dat er geen ligplekken in de stad verloren gaan.  
 
Jurjen vraagt of het zinvol is om de boot die te koop staat op nr 43 aan te kopen. Is dit bijvoorbeeld 
kansrijk om door te schuiven?  
 
Bewoners geven hier nog geen individueel antwoord op. Wel lijkt het SUWO strategisch handig. 
Opgemerkt moet worden dat de boot die er ligt een kleine boot is. De boten die mogelijk verplaatst 
moeten worden zijn groter.  
 
Ook wordt kort gesproken over het benutten van de tussenruimte tussen de bestaande boten. En er 
wordt gevraagd concrete alternatieven te schetsen. Die zijn nu nog niet beschikbaar.   
 

 
6. Planning 

 (AM) en Jurjen van Keulen (gemeente), vanuit het Eigenaren collectief Merwede 
geven aan, dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel en welke bruggen wanneer uitgevoerd 
gaan worden. De stappen zijn de volgende:  

- 8 Februari: Raad stelt omgevingsvisie vast. De volgende moties met betrekking tot woonboten 
en bruggen zijn hierbij aangenomen:  

o Investeren in bestaande bruggen: link 
o Dit is niet te overbruggen: link 
o Inventarisatie toekomstige ligplaatsen: link 
 

- Voorjaar/ zomer 2018: uitwerken van scenario’s voor verplaatsing woonboten. In de zomer 
vindt besluitvorming plaats over de voorjaarsnota, waarin ook budget is gevraagd voor de 
bruggen en de investeringen  t.a.v. verplaatsing van woonboten. 

- Na de zomer: toetsing en daarna vaststellen Stedenbouwkundig Plan Merwede van het 
Eigenarencollectief  door college van B&W.  Hierin wordt de bestuurlijke besluitvorming 
voorgelegd over de keuze  voor het aantal, de locaties en de inpassing van de brug(gen).  

- Verdere uitwerking uitvoeringsafspraken tussen eigenaren in deelgebied 5 en bepalen fasering 
(waar beginnen met bouwen) 

- V.a najaar 2018/begin 2019: Uitwerking bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het 
juridisch kader. Hierbij is juridisch bezwaar en beroep mogelijk. Hierin zal waarschijnlijk ook 
een eerste brug (of bruggen worden opgenomen). Dit is dus ook het moment dat er 
planologisch- juridisch een formele zienswijze ingediend kan worden. Inschatting start bouw 
1e fase: +/- begin 2020. Dit is waarschijnlijk ook de start bouw van de eerste brug. Op dit 
moment lijkt de noordelijke brug de meest kansrijke, gezien de ligging in het netwerk. Of dit 
ook aansluit bij de fasering van de bouw in het gebied is nog niet duidelijk, dus dit kan nog 
wijzigen.  

 



Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
 
Datum 13 november 2017 
 

4/4 
 

 
7. Vervolgafspraken 

De volgende afspraken worden gemaakt:  
nr Afspraak Wie doet wat?  Wanneer 
1 Gemeente presenteert de onderbouwing  van nut& 

noodzaak van de bruggen en de locaties en de 
kruisingen – besluitvorming in Omgevingsvisie 
Merwedekanaalzone, deel 2 - Uitwerkingsplan 

Gemeente Eind februari/ 
begin maart 
contact tussen 
gemeente en 
SUWO over 
concretisering 
van 
vervolgafspraken 
Besluitvorming 
Omgevingsvisie 
eind 2018 / 
begin 2019 

2 Gemeente denkt opnieuw na over co-creatie 
(voorstel SUWO: inpassingsstudie door bewoners) 

Gemeente idem 

3.  Zowel Gemeente als SUWO/bewoners gaan zich 
beraden over scenario’s voor verplaatsing 

Gemeente/ 
SUWO 

idem 
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Van: @goudappel.nl>

Verzonden: woensdag 27 februari 2019 16:32

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: FINALE werksessie bruggen/verbindingen Merwedekanaalzone; rapport 

Goudappel

Hoi , 

Ik wil de 20
ste

 reserveren voor de staf (ik begrijp dat dit een special is, meerdere wethouders ineens). Is er al een 

(indicatieve) tijd, ochtend/middag? En een agenda? Ik houd er zelf rekening mee dat we 14 maart de hele dag nog 

nodig hebben om de bruggenstudie af te maken (indienen 15 maart). Het is best veel werk en ik wil graag voor 

topkwaliteit gaan gezien het momentum. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

+31 (0)6   - www.goudappel.nl  

 

Goudappel Coffeng  

De Ruyterkade 143 

1011 AC  Amsterdam 

The Netherlands 

  

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

  

Van: @goudappel.nl>  

Verzonden: Wednesday, 27 February 2019 15:12 

Aan: @goudappel.nl> 

CC: @goudappel.nl> 

Onderwerp: Fwd: FINALE werksessie bruggen/verbindingen Merwedekanaalzone; rapport Goudappel 

  

  

  

Outlook voor iOS downloaden 

  

Van: @utrecht.nl> 

Verzonden: woensdag, februari 27, 2019 3:11 PM 

Aan:  

Onderwerp: FW: FINALE werksessie bruggen/verbindingen Merwedekanaalzone; rapport Goudappel  

  

Hoi , zie onderstaande ter info..  

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----  

Van:   

Verzonden: woensdag 27 februari 2019 14:12  

Aan: ; Beenen, Sandra;   

Onderwerp: RE: FINALE werksessie bruggen/verbindingen Merwedekanaalzone; rapport Goudappel  

Urgentie: Hoog  
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Dag allen,  

 

Op maandag 18 zijn de staven van Kees en Lot. Ter voorbereiding op de special mobiliteit met Lot, Kees en Linda op 

20 maart Aanleveren voor de staven op de 18e is donderdag 14 maart uiterlijk 16.30 u. Mocht het niet lukken dan 

afstemmen met  en .  

 

 en ik maken al een overall stafnotitie (met bijlagen van de diverse onderwerpen) over de mobiliteitsaspecten 

waar we de laatste opmerkingen over de verbindingenanalyse (uit de workshop met GC op 7/3) in op kunnen 

nemen.  

Deze notitie moet uiterlijk 8 maart worden afgerond ivm een voorbespreking met  en Marcel J op maandag 

11 maart. Daarna de puntjes op de i voor aanlevering voor de staven 18/3.  

 en ik doen eindredactie op 12 maart.  

 

Het is belangrijk dat  de 20e aansluit.  

Op de staven gaan we kort in 15 minuten schetsen hoe de special is georganiseerd en wat we daar bespreken.  

De 20e gaan we meer de diepte in. Daar kan  ons bij adviseren / aanvullen / reflecteren.  

 

Groet!  

  

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----  
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> : het ontwerpteam Merwede wordt hiervoor gebruikt. 

>  

> Groet, 

>  

>  

>  Merwedekanaalzone. 

>  

>  

>  

> <meeting.ics> 
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Van: @goudappel.nl>

Verzonden: maandag 4 maart 2019 8:44

Aan: ; Beenen, Sandra

CC:

Onderwerp: Werksessie Bruggenstudie Merwede

Ha  en Sandra,  

 

Aanstaande donderdag bespreken we de Bruggenstudie Merwede, om die gereed te maken voor de staven met de 

wethouders. Wij stellen voor om de volgende punten in ieder geval te bespreken en tijdens de sessie af te tikken:  

• Samenvatting voor omgevingsvisie, reactie Goudappel op de tekst.  

• Voorstel voor een nieuwe opbouw van de bruggenstudie op basis van samenvatting voor de omgevingsvisie. 

(toevoegen extra schaalniveau Zuidwest en toevoegen nieuw hoofdstuk) 

• Effecten fietsdrukte op bruggen, kruispunten en Kanaalweg. Bespreken aan de hand van de relevante 

modelplots.  

• Bespreken nieuwe indeling beoordelingscriteria en de scores aan de hand van een nieuwe totaaltabel (wat 

zijn de voorkeursvarianten)  

o Voorstel Goudappel samenvoegen criteria 4 en 5 (maaswijdte stedelijk fietsnetwerk (4) en 

keuzevrijheid voor verkeersluwe routes (5)) 

• deelgebied 6: modeluitkomsten verbetering A12 brug. Noodzaak voor nieuwe berekeningen, voor een 

variant zonder extra verbetering.  

 

Daarnaast hebben we het tijdens het vorige overleg gehad over goede referentiebeelden uit Utrecht voor het 

weergeven van de fietsintensiteiten. Wij zijn bezig om goede beelden te zoeken, maar dat is nog vrij lastig om een 

fietsdrukte op een stilstaand beeld goed weer te geven. Vooral voor de wat lagere fietsintensiteiten. Het kan 

misschien een idee zijn om tijdens de sessie een aantal referentiestraten voor te leggen en deze te bespreken en aan 

te vullen met andere straten. Wij zullen hier een aanzet voor doen, maar het zou fijn zijn als jullie ook naar wat 

referenties kunnen zoeken, waar van jullie van denken dat ze passen bij de look en feel van Rivierenwijk.   

 

We horen graag of jullie dit een goede basis vinden voor donderdag en of jullie nog aanvullingen hebben op de 

bespreekpunten.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

 

T +31 (0)6  | E @goudappel.nl  

Afwezig op donderdag 

      

 
Goudappel Coffeng BV | Snipperlingsdijk 4 | 7417 BJ Deventer | Postbus 161 | 7400 AD Deventer | The 

Netherlands | www.goudappel.nl   

 
Goudappel Coffeng is onderdeel van de Goudappel Groep. Wij werken vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het 

buitenland. 
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Van:

Verzonden: maandag 4 maart 2019 17:21

Aan:

Onderwerp: RE: Werksessie Bruggenstudie Merwede

Categorieën: Categorie Rood

Dit lijkt mij een prima kapstok, .  

Hierbij wat referenties: 

(kun je daar iets mee?) 

 

Maliesingel drukker: 
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Aanstaande donderdag bespreken we de Bruggenstudie Merwede, om die gereed te maken voor de staven met de 

wethouders. Wij stellen voor om de volgende punten in ieder geval te bespreken en tijdens de sessie af te tikken:  

• Samenvatting voor omgevingsvisie, reactie Goudappel op de tekst.  

• Voorstel voor een nieuwe opbouw van de bruggenstudie op basis van samenvatting voor de omgevingsvisie. 

(toevoegen extra schaalniveau Zuidwest en toevoegen nieuw hoofdstuk) 

• Effecten fietsdrukte op bruggen, kruispunten en Kanaalweg. Bespreken aan de hand van de relevante 

modelplots.  

• Bespreken nieuwe indeling beoordelingscriteria en de scores aan de hand van een nieuwe totaaltabel (wat 

zijn de voorkeursvarianten)  

o Voorstel Goudappel samenvoegen criteria 4 en 5 (maaswijdte stedelijk fietsnetwerk (4) en 

keuzevrijheid voor verkeersluwe routes (5)) 

• deelgebied 6: modeluitkomsten verbetering A12 brug. Noodzaak voor nieuwe berekeningen, voor een 

variant zonder extra verbetering.  

 

Daarnaast hebben we het tijdens het vorige overleg gehad over goede referentiebeelden uit Utrecht voor het 

weergeven van de fietsintensiteiten. Wij zijn bezig om goede beelden te zoeken, maar dat is nog vrij lastig om een 

fietsdrukte op een stilstaand beeld goed weer te geven. Vooral voor de wat lagere fietsintensiteiten. Het kan 

misschien een idee zijn om tijdens de sessie een aantal referentiestraten voor te leggen en deze te bespreken en aan 

te vullen met andere straten. Wij zullen hier een aanzet voor doen, maar het zou fijn zijn als jullie ook naar wat 

referenties kunnen zoeken, waar van jullie van denken dat ze passen bij de look en feel van Rivierenwijk.   

 

We horen graag of jullie dit een goede basis vinden voor donderdag en of jullie nog aanvullingen hebben op de 

bespreekpunten.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

 

T +31 (0)6 @goudappel.nl  

Afwezig op donderdag 

      

 
Goudappel Coffeng BV | Snipperlingsdijk 4 | 7417 BJ Deventer | Postbus 161 | 7400 AD Deventer | The 

Netherlands | www.goudappel.nl   

 
Goudappel Coffeng is onderdeel van de Goudappel Groep. Wij werken vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het 

buitenland. 
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Van: @goudappel.nl>

Verzonden: woensdag 13 maart 2019 14:54

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Meerwerk bruggenstudie Merwedekanaalzone

Ha ,  

 

Inmiddels zijn wij hard aan de slag met een volgende versie van de bruggenstudie die wij vrijdag kunnen opleveren.  

 

Graag ontvang ik z.s.m. een akkoord op het genoemde bedrag in de bijlage. Dit kan per mail.  

 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik dat graag.  

 

 

Met vriendelijke groet/ Best regards, 

 

 

  

 

T +31 (0)6  ▪  E @goudappel.nl  

 

Goudappel Coffeng BV  ▪  De Ruijterkade 143  ▪  1011 AC Amsterdam ▪   The Netherlands  ▪  www.goudappel.nl 
Goudappel Coffeng is onderdeel van de Goudappel Groep. 

Wij opereren vanuit Amsterdam,  Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het buitenland. 

 

Van:   

Verzonden: Friday, March 8, 2019 13:55 

Aan: @utrecht.nl> 

CC: @goudappel.nl>; @goudappel.nl> 

Onderwerp: Meerwerk bruggenstudie Merwedekanaalzone 

 

Hoi , 

 

In de bijlage vindt je onze meerwerkopgave voor de bruggenstudie van de Merwedekanaalzone. Ik heb daarin ook 

de extra overleggen opgenomen, zoals besproken met  en mij gisteren.  

Ik hoor het graag als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt. Graag hoor ik in ieder geval een akkoord per mail, 

zodat wij direct aan de slag kunnen maandag.  

 

Dank alvast en goed weekend gewenst! 

 

 

Met vriendelijke groet/ Best regards, 

 

 

  

 

T +31 (0)6 ▪  E @goudappel.nl  

 

Goudappel Coffeng BV  ▪  De Ruijterkade 143  ▪  1011 AC Amsterdam ▪   The Netherlands  ▪  www.goudappel.nl 
Goudappel Coffeng is onderdeel van de Goudappel Groep. 

Wij opereren vanuit Amsterdam,  Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het buitenland. 
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- Augustus verwerkingsperiode (2 kolommenstuk) 

- Half juli - 30 augustus RECES 

- 16 september staf MWKZ, staf prio (NB) 

- 8 of 15 oktober college (bespreken 2 kolommenstuk) 

- November RIB  

- januari cie Stad&Ruimte 

- feb 2020 raad  

Bruggen 10.55 – 11.20 

In de omgevingsvisie deel 2 is een uitspraak nodig over het benodigde aantal loop- en fietsbruggen. 
De raad heeft bij de vaststelling van de omgevingsvisie deel 1 een motie ingediend die oproept tot 
het minimaliseren van het aantal loop- en fietsbruggen en het uitwerken van verschillende 
varianten. Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de gemeente in een brede analyse de effecten 
van varianten op verschillende schaalniveaus in beeld gebracht. Er worden geen conclusies in het 
rapport gepresenteerd. De studie eindigt met een tabel waarin alle varianten worden gescoord op 
aandachtspunten op stad, wijk en buurtniveau. In het hoofdstuk van de omgevingsvisie vindt de 
weging van de aandachtpunten plaats en worden conclusies getrokken. 
 
Eerdere besluitvorming 
 
Moties omgevingsvisie deel 1 
In de Omgevingsvisie en MER Merwedekanaalzone zoals vastgesteld op 8 februari 2018 zijn tussen 
de Balijebrug en de Socratesbrug, ter hoogte van Merwede -deelgebied 5- drie bruggen opgenomen. 
De raad heeft daarbij een aantal moties aangenomen: 

 M18 ‘dit is niet te overbruggen’ aangenomen. Deze motie draagt het college op:  
o In te zetten op het minimaliseren van het aantal nieuwe langzaamverkeer-bruggen 

over het Merwedekanaal, 
o Een variant uit te werken waarbij in deelgebied 5 maximaal één nieuwe brug wordt 

toegevoegd over het Merwedekanaal en deze tot stand laten komen in nauw 
overleg met de belanghebbenden (zoals buurtbewoners, scholen, 
woonbootbewoners en roeiers).  

 Motie M19 ‘Investeren in bestaande bruggen’. Deze motie draagt het college op: 
o Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en 

Socratesbrug, op te nemen in de vervolgfase van de Omgevingsvisie; 
o De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de 

doorfietsroute langs het Merwedekanaal; 
o In de voorkeursvariant waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt 

toegevoegd over het Merwedekanaal dan ook nadruk te leggen op het verbeteren 
van de op en afritten van de bestaande bruggen. 

 Motie M9 ‘Betrek de buurt’ (zie alinea participatie) 

 Motie M16 ‘Inventarisatie toekomstige ligplaatsen’  
 
Besluitvorming over brug in deelgebied 4 
In het kader van het SPvE voor deelgebied 4 is een brug getekend ter hoogte van de Heycopstraat. 
Deze is niet in het bestemmingsplan opgenomen vanwege mogelijke bezwaren van omwonenden. In 
de raadsbrief van 12 januari 2017 is vastgelegd dat nadere uitwerking, zoals inpassing in de 
omgeving, exacte afmetingen, wenselijkheid etc. wordt in overleg met omwonenden, toekomstige 
bewoners en andere stakeholders gemaakt en zal gebruikt worden ten behoeve van de 
besluitvorming over de realisatie van de brug.  
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Besluitvorming over Waalstraatbrug in deelgebied 5 
Over de verbinding (en brug) voor fietsers ter hoogte van de Waalstraat heeft al eerder 
besluitvorming in de raad plaatsgevonden. De Waalstraat is (met de Diamantweg) als 
hoofdfietsroute opgenomen in het stedelijk netwerk fiets 2025 (Mobiliteitsplan SRSRSB) als nieuwe 
fietsverbinding tussen Europalaan en Briljantlaan. 
 
Participatie 
Tijdens de buurtgesprekken, klankbordgroep Merwede, gebruikersoverleg Kanaal (met roeiers en 
andere gebruikers) en tijdens de gesprekken met Houd Rivierenwijk Leefbaar en 
woonbootbewoners, kwam er veel kritiek op de bruggen. Veel mensen vrezen voor het drukker 
worden en verslechteren van de leefbaarheid van m.n. de Rivierenwijk en doorsnijding van het 
Merwedeplantsoen en de buurt en natuurlijk het opofferen van woonboten. Maar er zijn ook 
mensen die de bruggen juist waarderen, vanwege o.a. de betere verbinding met Park Transwijk. Aan 
de Transwijk-kant speelt het fietspad aan de Westdijklaan (verlengde van middelste Zuiderzeebrug) 
in Park Transwijk waarvan bewoners het niet voor hun appartement langs willen. De gebruikers van 
het kanaal vrezen barrières en stellen eisen aan hoogte, afstanden tussen de pilaren. Over dit laatste 
zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een brief namens het college d.d.3 oktober 2017 aan de 
raad. Na besluitvorming over de bruggen (bij de vaststelling omgevingsvisie deel 2) zal op termijn 
een proces worden uitgelijnd waarbij bewoners verder worden betrokken bij de verdere inpassing 
van de bruggen (en de fiets- en wandelverbindingen in de omliggende wijken). Hiervoor komt een 
plan van aanpak onder leiding van de omgevingsmanager van het team Merwedekanaalzone. 
 
Samenvatting van conclusies over wandel- en fietsverbindingen in de omgevingsvisie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 

Notitie
p (gehele tekst hieronder)



Notitie
deze tekst gaat over een andere bestuurlijke aangelegenheid
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Parkeren 11.50 – 12.20 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 
 

  
 

  

   

Europalaan 12.20 – 12.30 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  

Notitie
Ook deze tekst gaat over een andere bestuurlijke aangelegenheid.

Notitie
Ook deze tekst gaat over een andere bestuurlijke aangelegenheid.
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Bespreekpunt: 
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Van: @goudappel.nl>

Verzonden: maandag 18 maart 2019 19:07

Aan:  Janssen, Marcel; ; ; Beenen, 

Sandra

Onderwerp: RE: Staf special mobiliteit - ppt bruggenstudie

Bijlagen: 20190319 intro bruggenstudie.pptx

Categorieën: Categorie Rood

Hoi , 

Even in iets kleiner comite (om niet iedereen te belasten): hierbij de introductie bij de bruggenstudie. Wellicht 

handig om de Goudappel opmaak te handhaven, omdat het een Goudappel advies betreft (“plakken met opmaak 

bron behouden”). 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

+31 (0)6   - www.goudappel.nl  

 

Goudappel Coffeng  

De Ruyterkade 143 

1011 AC  Amsterdam 

The Netherlands 

 

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

 

Van: @utrecht.nl>  

Verzonden: Monday, 18 March 2019 15:28 

Aan: Janssen, Marcel <m.janssen@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;  

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; Braber, Annelies den 

<a.den.braber@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @goudappel.nl>; 

Beenen, Sandra <s.beenen@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;  

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; Beenen, Sandra 

<s.beenen@utrecht.nl> 

Onderwerp: Staf special mobiliteit 

 

Hi allen, 
  
Woensdag is de staf special met de wethouders over mobilliteit. Vandaag in de staven al even kort aan 
de orde geweest wat ze daar willen bespreken, zie hieronder een terugkoppeling. Per blok heb ik 
benoemd wat het volgens mij betekent voor de presentatie maar haaler ook vooral je eigen conclusies 
uit.  
  
Eerder al het verzoek gedaan om uiterlijk morgen wat dia’s voor een presentatie aan te leveren. 

 heeft wat gestuurd en ik weet dat  het scherp heeft. Vanuit het onderwerp bruggen 
nog niet gehoord wie wat dia’s aanlevert. Let erop, de wethouders hebben de stukken en de tijd is 
beperkt dus hou het aantal dia’s zeer beperkt en de inleiding tot 5 minuten met name om dilemma’s 
neer te zetten waar het gesprek over gevoerd kan worden. Eventuele extra dia’s kunnen we nog 
meenemen voor als ergens veel vragen over komen “achter de hand”.  
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Ik zal ze in één presentatie voegen en dan zorgt  dat de presentatie vast klaar staat. 
  
Marcel Janssen is voorzitter van het overleg. In principe helpt het volgens mij als iedereen er de hele 
tijd bij kan zijn en de discussies mee kan volgen, mocht dit tot zo’n volle kamer leiden (ik weet niet 
hoeveel bestuursadviseurs enz erbij zijn) dat dit niet meer past dan moet het helaas toch op afroep.  
  
In de bijlage nog alle stukken. @ :  zie in tweede mail de bruggenstudie van GC die er ook bij 
moet. 
                    
Opmerkingen Staven 
Opmerkingen/vragen Lot: 

•  
  
   
  

  
  

  
 

 
 

  
   
  

 
  

 
  
Opmerkingen/vragen Kees (grotendeels verslag  

•  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Notitie
P (gehele tekst hieronder)

Notitie
p (gehele tekst hieronder)



Notitie
andere bestuurlijke aangelegenheid

Notitie
andere bestuurlijke aangelegenheid
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