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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De aan de oostzijde van Utrecht gelegen Uithof (Utrecht Science Park) trekt grote
hoeveelheden werknemers, studenten en ziekenhuispatiënten. Vanuit het Centraal Station
Utrecht is er sprake van omvangrijke stromen bus- en fietsverkeer. De verder toenemende
vervoervraag heeft geleid tot de ontwikkeling van de Uithoflijn. De tramlijn wordt nu
aangelegd en wordt in 2018 in gebruik genomen. Een belangrijke fietsstroom tussen het
centrum en De Uithof loopt via de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap (is
hoofdfietsroute). Langs de Weg tot de Wetenschap loopt ook het tracé van de Uithoflijn. Het
fietsverkeer moet (in de toekomstige situatie) de Uithoflijn ter plaatse van het kruispunt met
de Platolaan en/of het Sorbonnelaan door middel van een geregelde kruising oversteken.
Dit kan mogelijk leiden tot vertraging voor het fietsverkeer en wellicht hierdoor een hogere
verkeersonveiligheid vanwege de kans op het negeren van rood licht door fietsers.

Afbeelding 1.1: Oversteeksituatie fietsers ter plaatse van kruising Weg tot de Wetenschap - Platolaan

1.2 Doel van het onderzoek
Dit verkeerskundig onderzoek heeft als doel om alternatieven voor het fietsverkeer op de
route Platolaan – De Uithof te onderzoeken voor de oversteek van de Uithoflijn ter plaatse
van het kruispunt Weg tot de Wetenschap – Platolaan. Hierbij dient het fietsverkeer vlot en
veilig te worden afgewikkeld.
Eventuele maatregelen op andere locaties op de fietsroute tussen het centrum en De Uithof,
bijvoorbeeld door het fietsverkeer om te leiden, maken geen deel uit van dit onderzoek.

1.3 Werkwijze
Basis voor dit onderzoek zijn 4 varianten die door de gemeente zijn ontwikkeld. Hierbij zijn
in dit onderzoek nog een aantal varianten toegevoegd door Sweco. Deze zijn in een
workshop met de gemeente besproken en naderhand zijn een 6-tal voorkeursvarianten plus
2 aanvullende varianten bepaald. De voorkeursvarianten zijn verder uitgewerkt in een
schetsontwerp, beoordeeld en integraal afgewogen. Ook zijn de kosten bepaald. Ter
ondersteuning hiervan zijn deelonderzoeken gehouden waaronder inventarisatie van het
groen, tellingen van het fietsverkeer en een inventarisatie van kabels en leidingen.
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2 Uitgangspunten

In dit onderzoek zijn uitgangspunten gehanteerd afkomstig uit de workshop, inventarisaties,
deelonderzoeken en aannames. Onderstaand zijn de meest relevante uitgangspunten en/of
de uitgangspunten die onderscheidend zijn voor de verschillende varianten beknopt
weergegeven (met een verwijzing naar uitgebreidere informatie in de bijlagen).

2.1 Algemeen
Ten aanzien van een tunnelvarianten ter plaatse van de Platolaan heeft in 2016 contact
plaatsgevonden tussen de gemeente Utrecht en de Wijkraad Oost. De gemeente geeft aan
dat:
· bij het ontwerpproces van de Uithoflijn de aanleg van een tunnel is onderzocht;
· de beschikbare ruimte in de Platolaan zeer beperkt is en een tunnel niet goed is in te

passen;
· de inpassing van de tunnel tot gevolg heeft dat zijstraten slecht of niet bereikbaar zijn;
· de haakse bocht in de tunnel uit het oogpunt van sociale veiligheid niet wenselijk is.
Voornoemde argumenten leiden tot de conclusie dat een tunnelvariant nabij de Platolaan
niet haalbaar is.

2.2 Fietsintensiteiten en prognose
· Globaal beeld fietsstromen uit ’Fietsweek’ (Bijlage 2, sheet 12):

° gebruik fietsroute Platolaan – Weg tot de Wetenschap is omvangrijk;
° de snelheden zijn gemiddeld goed met probleempunten onder andere op het

kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap;
° er treden verliestijden op bij de het door verkeerslichten geregelde kruispunt Platolaan

(15 – 30 seconden).
· Uit de permanente telpunten voor fietsers nabij de A27 (Bijlage 2, sheet 13) blijkt dat:

° op de drukste dag op het fietspad aan de zuidoostzijde van de Weg tot de
Wetenschap circa 14.000 fietsers passeren;

° op de drukste dag op het fietspad aan de noordwestzijde van de Weg tot de
Wetenschap circa 1.000 fietsers passeren;

° het drukste uur richting de Uithof van 08.00 – 09.00 uur (1.900 fietsers) is;
° het drukste uur richting stad van 17.00 – 18.00 uur (1.500 fietsers) is.

· Op basis van recente tellingen (april 2017) en toekomstige ontwikkelingen op De Uithof /
USP (Bijlage 2, sheet 9) is een prognose opgesteld voor de fietsintensiteiten in 2027
(Bijlage 6). Hierbij wordt een totale groei van circa 30% ten opzichte van 2017
aannemelijk geacht. Dit betekent een intensiteit van circa 20.000 fietsers (afgerond) op
de drukste werkdag op het fietspad aan de zuidoostzijde en circa 1.300 fietsers op het
fietspad aan de noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap.

2.3 Intensiteiten autoverkeer
· Verkeersintensiteiten kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap (Bijlage 2, sheet

10). Uit het verkeersmodel1 blijkt dat op de Weg tot de Wetenschap in 2025 de totale
intensiteit (doorsnede) van het autoverkeer op etmaalsbasis ten opzichte van 2015
ongeveer gelijk blijft. Opvallend is dat het verkeer in noordwestelijke richting afneemt
(ochtend, avond en etmaal) en in zuidoostelijke richting toeneemt.
Op de Platolaan neemt zowel het in- als uitgaande verkeer in 2025 fors af ten opzichte
van 2015 (etmaal, ochtend- en avondspits).

1 gebaseerd op VRU 3.3 -2025 (2-uurs spitsintensiteiten)
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2.4 Milieu en groen
· Uit de omgevingsrapportage Milieuonderzoek (Bijlage 2, sheet 15) blijkt dat er geen

knelpunten te verwachten zijn met betrekking tot het milieu.
· Een globale inventarisatie en beoordeling van de kwaliteit van de bestaande

groenvoorzieningen (Bijlage 2, sheet 6 en 7) geeft aan dat de kwaliteit van de bomen
langs de Platolaan (noordwestzijde) en de Sorbonnelaan (westzijde) goed is.

2.5 Kabels en leidingen
Een quick-scan van de kabels en leidingen (Klic2-melding) geeft de volgende belangrijkste
kabels en leidingen aan (Bijlage 2, sheet 8) die bij verlegging omvangrijke
werkzaamheden/kosten tot gevolg hebben:
· Drukriool langs de noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap.
· Stadsverwarming aan de zuidoostzijde van de Weg tot de Wetenschap en overstekend

bij de Wim Sonneveldlaan.
· Hoogspanning parallel aan de Kromme Rijn en kruisend onder het kruispunt met de

Platolaan richting Weg naar Rhijnauwen.
· Ter plaatse van de kruispunt Weg tot de Wetenschap – Sorbonnelaan liggen veel

verschillende kabels en leidingen.

2.6 Overig
· Het is niet bekend hoe het kunstwerk na verbreding van de A27 is vormgegeven en/of

het bestaande kunstwerk wordt verbreed en of er nieuwe kunstwerken worden
gerealiseerd. Bij de varianten is daarom alleen rekening gehouden met het bestaande
kunstwerk. Wel is op de tekeningen de toekomstige situatie van de A27 weergegeven.

· Het beeld van de verbreding van de A27 is nu dat de grootste consequenties bij de
onderdoorgang van de Weg tot de Wetenschap aan de westzijde liggen en in (veel)
mindere mate aan de oostzijde (Bijlage 2, sheet 16).

· Uit constructief oogpunt wordt afgeraden om een fietstunnel diagonaal te projecteren
onder het bestaande kunstwerk in de A27 (Bijlage 2, sheet 17) in verband met de
fundering/palen onder de middenpijler.

2 Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) is een dienst die als intermediair dient voor de informatie-
uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over gebiedsinformatie. Deze dienst is ondergebracht bij het
Kadaster.
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3 Varianten

De geselecteerde varianten zijn in ACAD nader uitgewerkt. Per variant worden de aspecten
toegelicht die relevant zijn voor de beoordeling.

3.1 Variant 1
Variant 1 is een uitwerking op maaiveld (zie ook bijlage 10). Het principe van de variant is
dat het fietspad vanaf de Platolaan aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap wordt
verbreed naar 5,00 m en de oversteek van de Uithoflijn plaats vindt bij de Sorbonnelaan.

Afbeelding 3-1: Schetsontwerp variant 1

De volgende aspecten zijn van belang:
· Op de Platolaan is gekozen voor het toevoegen van een eenzijdig in twee richtingen

bereden fietspad waardoor een groot deel van de fietsstroom naar het noordwestelijke
fietspad buiten de VRI wordt afgewikkeld (van toepassing in alle varianten behalve
variant 6).

· Het geluidsscherm aan de oostzijde van de Platolaan moet worden verplaatst, hiervoor
moet verder onderzoek worden uitgevoerd.

· Fietsers die hun weg vervolgen naar de Weg naar Rhijnauwen en in zuidwestelijke
richting blijven fietsen van het kruispuntvlak gebruik maken. De omvang van deze
fietsstromen zijn beperkt. Ook fietsers in de richting van Uithof kunnen oversteken  om
het fietspad aan de zuidoostzijde van de Weg tot de Wetenschap te bereiken.

· Als gevolg van deze variant moet aan de noordwestzijde van de Weg tot de
Wetenschap op het gedeelte van de Platolaan tot het kunstwerk in de A27 21
lindebomen (goede kwaliteit) worden verwijderd. Aan de oostzijde van de A27 moeten 2
bomen worden verwijderd waarvan 1 es (redelijke kwaliteit) en 1 iep
(toekomstbestendig). Op de Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding 9
essen (goede conditie, verplantbaar) worden verwijderd.

· Op de hoek van de Platolaan (perceel Cicerolaan 1) met de Weg tot de Wetenschap
valt het ontwerp buiten de bestemmingsplangrenzen en eigendomsgrenzen van de
gemeente Utrecht.
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· Onder het (nieuwe) kunstwerk in de A27 moet aan de noordzijde een deel van het
(stenen) talud verticaal worden opgezet.

· De fietsoversteek over de ambulance- en trambaan, parallel aan de Sorbonnelaan, is
verplaatst om meer opstellengte voor het fietsverkeer te realiseren. Nabij het Oxfordpad
is een opstelvak opgenomen voor rechtsafslaande fietsers.

· Omdat fietsers ter plaatse van het kruispunt van de Weg tot de Wetenschap -
Sorbonnelaan tweemaal moeten oversteken bestaat de kans dat fietsers alsnog
oversteken ter plaatse van het kruispunt met de Platolaan.

· Er worden geen grootschalige verleggingen voor de K&L3 verwacht. Hoogstens
opschuiven van bestaande K&L in de lengterichting.

3.2 Variant 2

Afbeelding 3-2: Schetsontwerp variant 2

De volgende aspecten zijn van belang:
· Variant 2 is grotendeels gelijk aan Variant 1 (zie ook bijlage 11). Nu wordt echter

voorzien in de doortrekking van het fietspad aan de noordzijde van de (toekomstige)
ambulancebaan. Dit fietspad sluit aan op de bestaande voorzieningen van Padualaan
(inclusief de daar uit te voeren oversteek van de trambaan). Afhankelijk van de
herkomst en bestemmingen van het fietsverkeer vindt de oversteek van de trambaan en
ambulancebaan niet meer plaats ter hoogte van het kruispunt met de Sorbonnelaan,
maar elders op De Uithof. Blijft het fietsverkeer toch gebruikmaken van het fietspad aan
de zuidoostzijde van de trambaan en de Weg tot de Wetenschap dan zal het
fietsverkeer alsnog bij de Sorbonnelaan oversteken of gebruikmaken van de oversteek
bij de Platolaan.

· Als gevolg van deze variant moet aan de noordwestzijde van de Weg tot de
Wetenschap op het gedeelte van de Platolaan tot het kunstwerk in de A27 21
lindebomen (goede kwaliteit) worden verwijderd. Aan de oostzijde van de A27 moeten 2
bomen worden verwijderd waarvan 1 es (redelijke kwaliteit) en 1 iep

3 Kabels en leidingen
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(toekomstbestendig). Op de Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding 9
essen worden verwijderd (goede conditie, verplantbaar).

· Het wordt als voordeel gezien dat het fietsverkeer op meerdere locaties de trambaan
kan oversteken: ter plaatse van de Platolaan, de Wim Sonneveldlaan, de kruising met
de Sorbonnelaan en de Padualaan.

· Voor de K&L worden geen grootschalige verleggingen verwacht. Hoogstens opschuiven
van bestaande K&L in de lengterichting.

Voor de overige aspecten zie Variant 1 (paragraaf 3.1).

3.3 Variant 3

Afbeelding 3-3: Schetsontwerp variant 3

Deze variant betreft een tunnelvariant (zie ook bijlage 12). Vanaf de Platolaan tot het
kunstwerk van de A27 komt het tracé overeen met dat van Variant 1 en 2. Naast de
aspecten genoemd bij Variant 1 (zie paragraaf 3.1) zijn de volgende aspecten van belang:
· Onder het (toekomstige) kunstwerk in de A27 is de westelijke toegang van de fietstunnel

geprojecteerd. Hierdoor rijden fietsers vanuit de bestaande onderdoorgang de nieuwe
onderdoorgang in. Dit wordt als onprettig ervaren.

· Het bestaande fiets- en voetpad wordt in noordelijke richting verschoven. Momenteel is
het ontwerp van het kunstwerk A27 nog niet bekend. Indien dit gereed is, dient opnieuw
bekeken te worden of deze variant uitvoerbaar is.

· Oostelijk van de A27 begint het gesloten deel van de fietstunnel. Het gesloten deel
bereikt met een S-curve de zuidzijde van de trambaan. Het bestaande fietspad aan de
zuidoostzijde wordt voor een deel zuidwaarts verlegd.

· Als gevolg van deze variant moet aan de noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap
op het gedeelte van de Platolaan tot het kunstwerk in de A27 21 lindebomen (goede
kwaliteit) worden verwijderd. Aan de oostzijde van de A27 moet 1 es (redelijke kwaliteit)
en ter hoogte van de aansluiting van het fietspad aan de zuidoostzijde van de Weg tot
de Wetenschap en het Oxfordpad 3 bomen (es, toekomstbestendig, hoge waarde)
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worden verwijderd. Op de Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding 9 bomen
worden verwijderd (es, goede conditie, verplantbaar).

· Door het alignement van de fietstunnel (S-curve gesloten deel en hellingbanen) is het
doorzicht zeer beperkt en dit leidt mogelijk tot sociale onveiligheid.

· De bestaande oversteekvoorzieningen op het kruispunt Sorbonnelaan – Weg tot de
Wetenschap blijven gehandhaafd.

· Zeer grote impact op K&L omdat kruising Weg tot de Wetenschap- Sorbonnelaan een
K&L kruispunt vormt. Doorlooptijd tot en met verlegging zal erg lang zijn vanwege
complexiteit.

3.4 Variant 4

Afbeelding 3-4: Schetsontwerp variant 4

Deze variant betreft een tunnelvariant (zie ook bijlage 13). Vanaf de Platolaan tot de
Sorbonnelaan komt het tracé overeen met dat van variant 1 (en 2). Naast de aspecten
genoemd bij Variant 1 (zie paragraaf 3.1) zijn de volgende aspecten van belang:
· In het verlengde van de fietsoversteek over de Sorbonnelaan begint de toegang naar

het gesloten gedeelte van de fietstunnel. De ambulancebaan, de trambaan en het
bestaande fietspad worden met het gesloten tunneldeel haaks gekruist en is relatief
kort. Het gesloten deel gaat vervolgens weer over in het open tunnelgedeelte en sluit op
maaiveld aan op het bestaande fietspad.

· Door het korte gesloten gedeelte is het doorzicht relatief goed. Het open tunnelgedeelte
bestaat uit een talud. Hierdoor is er voor fietsers beter doorzicht dan bij de toepassing
van alleen verticale wanden en is er vanuit de omgeving beter zicht op gebruikers in de
tunnel en vice versa.

· Als gevolg van deze variant moet aan de noordwestzijde van de Weg tot de
Wetenschap op het gedeelte van de Platolaan tot het kunstwerk in de A27 21
lindebomen (goede kwaliteit) worden verwijderd. Aan de oostzijde van de A27 moet 1
es worden verwijderd (redelijke kwaliteit). Op de Platolaan moet ten gevolge van de
profielverbreding 9 essen worden verwijderd (goede conditie, verplantbaar).
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· Deze variant heeft een groot ruimtebeslag aan de oostzijde van de A27 ten noorden en
zuiden van de ambulancebaan. Deze gronden zijn niet in eigendom van de gemeente
Utrecht en het ontwerp valt hier buiten de bestemmingsplangrenzen.

· Er worden geen grootschalige verleggingen voor K&L verwacht. Hoogstens opschuiven
van bestaande K&L in de lengterichting.

3.5 Variant 5

Afbeelding 3-5: Schetsontwerp variant 5

Deze variant betreft een tunnelvariant (zie ook bijlage 14). Vanaf de Platolaan wordt de
tunnel aangesloten op het te verbreden fietspad aan de noordwestzijde van de Weg tot de
Wetenschap (zie ook variant 1/2). Naast de aspecten genoemd bij Variant 1 (zie paragraaf
3.1) zijn de volgende aspecten van belang:
· Vanaf perceel 19 (Cicerolaan) tot westelijk van de Wim Sonneveldlaan is de westelijke

toegang geprojecteerd naar het gesloten deel van de fietstunnel. Het gesloten gedeelte
bereikt met een S-curve de zuidzijde van de trambaan.

· Vanwege ruimtegebrek wordt het bestaande fiets- en voetpad aangesloten op de
Cicerolaan. Fietsers van/naar de Wim Sonneveldlaan en die vanaf de Sorbonnelaan
naar de Platolaan rijden worden op deze wijze gefaciliteerd.

· Vanaf de Wim Sonneveldlaan tot oostelijk van de A27 wordt het bestaande fietspad in
zuidwaartse richting verplaatst. Het stenen talud in het zuidelijke veld zal in zijn geheel
verticaal worden afgewerkt. Er bestaat hier een risico met betrekking tot de beschikbare
ruimte als gevolg van de fundering van het zuidelijke landhoofd.

· Onder het toekomstige kunstwerk in de A27 is de oostelijk toegang van de fietstunnel
geprojecteerd. Hierdoor rijden fietsers vanuit de bestaande onderdoorgang de nieuwe
onderdoorgang in. Dit wordt als onprettig ervaren.

· Voor deze variant moeten langs de Weg tot de Wetenschap 24 lindebomen op het
gedeelte van de Platolaan tot de Wim Sonneveldlaan worden verwijderd. De kwaliteit
van deze bomen is goed. Aan de zuidoostzijde van de Weg tot de Wetenschap moeten
17 linden (waarvan 9 geschikt om te verplanten en 8 slechte conditie, lage
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toekomstwaarde) ten gevolge van de tunnelingang en verschuiving van het bestaande
fietspad worden verwijderd. Op de Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding
9 essen worden verwijderd (goede conditie, verplantbaar).

· De tunnel met een relatief lang dicht gedeelte met bochten gaat ten koste van de
sociale veiligheid.

· Grote impact op K&L omdat kruising de tunnel het doorgaande K&L-tracé schuin kruist.
Doorlooptijd tot en met verlegging zal lang zijn vanwege complexiteit.

3.6 Subvariant 6

Afbeelding 3-6: Schetsontwerp subvariant 6

Dit is geen ‘volledige variant’ maar een alternatief (subvariant) voor de varianten 1 tot en
met 5 voor het gedeelte Platolaan tot de Wim Sonneveldlaan. Deze variant (zie ook bijlage
15) betreft het gebruik van de Cicerolaan als onderdeel van de fietsroute tussen de
Platolaan en de Uithof. Combinaties met de varianten 1 tot en met 5 zijn mogelijk. De
volgende aspecten zijn van belang:
· De fietsstraat op de Platolaan buigt af naar de Cicerolaan. De Cicerolaan wordt

ingericht als fietsstraat (breedte 4,50 m) met rabatstroken. De aanwezige
langsparkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Cicerolaan blijven gehandhaafd. Het
trottoir wordt iets versmald, de bestaande bomen (kers, verminderde conditie) worden
gehandhaafd en in boomkransen opgenomen.

· Als gevolg van de aanleg van het fietspad tussen Cicerolaan en het bestaande fietspad
aan de noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap moeten 2 bomen (iep en wilg,
toekomstbestendig) in het plantsoen worden verwijderd.

· Fietsverkeer kan gebruik blijven maken van het kruispunt van de Platolaan met de Weg
tot de Wetenschap.

· Vanaf de Cicerolaan (perceel 19) wordt een doorsteek gemaakt naar het te verbreden
fietspad langs de noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap.

· Er worden voor de K&L geen grootschalige verleggingen verwacht. Hoogstens
aanbrengen van mantelbuizen rond bestaande K&L.
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3.7 Subvariant 7

Afbeelding 3-7: Schetsontwerp subvariant 7

Dit is geen ‘volledige variant’ maar een alternatief (subvariant) voor de varianten 1 tot en
met 5 voor het gedeelte Platolaan tot de Wim Sonneveldlaan (zie ook bijlage 16).
Combinaties met de varianten 1 tot en met 5 zijn mogelijk. De volgende aspecten zijn van
belang:
· Het grootste deel van de bestaande bomen langs de Weg tot de Wetenschap blijven

gehandhaafd.
· Het bestaande fietspad aan de noordwestzijde wordt verbreed naar 3 meter en is voor

het fietsverkeer vanuit de richting Uithof/Sorbonnelaan in de richting Platolaan.
· Voor het fietsverkeer richting de Uithof wordt aan de andere zijde van de bestaande

bomenrij een nieuw fietspad aangelegd met een breedte van 3 meter. De berm tussen
beide fietspaden is 4 meter.

· Als gevolg van de verbreding van het bestaande fietspad moeten langs de Weg tot de
Toekomst 4 lindebomen worden verwijderd. De kwaliteit van de bomen is goed. Op de
Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding 9 essen worden verwijderd (goede
conditie, verplantbaar).

· Ten gevolge van de verbreding wordt de rijbaan van de Weg tot de Toekomst
opgeschoven richting trambaan. De berm tussen fietspad (richting de Uithof) en de
rijbaan is 1,5 meter breed.

· De verschuiving van de rijbaan heeft ook het gevolg dat de het kruispunt met de
Platolaan enkele meters richting de trambaan wordt verlegd en de bushalte richting de
Uithof opschuift. Hierdoor neemt de loopafstand voor buspassagiers tussen oversteek
en halte toe.

· Voor de K&L worden geen grootschalige verleggingen verwacht. Hoogstens opschuiven
van bestaande K&L in de lengterichting.
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3.8 Subvariant 8

Afbeelding 3-8: Schetsontwerp subvariant 8

Dit is geen ‘volledige variant’ maar een alternatief (subvariant) voor de varianten 1 tot en 5
voor het gedeelte Platolaan tot de Wim Sonneveldlaan (zie ook bijlage 17). Combinaties
met de varianten 1 tot en met 5 zijn mogelijk. De volgende aspecten zijn van belang:
· Net als bij Varianten 1 tot en met 5 wordt het bestaande fietspad verbreed naar 5 meter.

Hiervoor moeten in deze variant langs de Weg tot de Wetenschap op het gedeelte van
de Platolaan tot de Wim Sonneveldlaan 20 lindebomen worden verwijderd. Op de
Platolaan moet ten gevolge van de profielverbreding 9 essen worden verwijderd (goede
conditie, verplantbaar).

· Het verschil met Varianten 1 tot en met 5 is dat er door verschuiving van de rijbaan van
de Weg tot de Toekomst een tussenberm van 4 meter breed wordt gecreëerd waar
nieuwe bomen kunnen worden geplant (of herplant). Uit de groeninventarisatie komt
naar voren dat verplanting van de bestaande lindebomen uit kostenoverwegingen niet
wordt aanbevolen.

· De verschuiving van de rijbaan heeft ook het gevolg dat het kruispunt met de Platolaan
enkele meters richting de trambaan word verlegd en de bushalte richting de Uithof
opschuift. Hierdoor neemt de loopafstand voor buspassagiers tussen oversteek en halte
toe.

· Voor de K&L worden geen grootschalige verleggingen verwacht. Hoogstens opschuiven
van bestaande K&L in de lengterichting.

3.9 Dwarsprofiel tunnelvarianten
Variant 3, 4 en 5 zijn de tunnelvarianten. Er zijn twee principedwarsprofielen gemaakt voor
het gesloten deel (alle tunnelvarianten) en het open deel van de fietstunnel (geldt niet voor
variant 4 want deze heeft geen betonnen open bak maar een ingraving met taluds).
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
· In de tunnel wordt alleen het fietspad opgenomen. Voetgangers zullen in belangrijke

mate de bestaande voorzieningen op maaiveld gebruiken.
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· De breedte van de verharding van het fietspad is 5,00 m, aan beide zijden voorzien in
een schrikstrook van 0,50 m. De inwendige breedte van de vloer is 6,00 m.

· De binnenwerkse hoogte in het gesloten deel is 2,75 m.
· De helling van de tunnelwanden is uitgevoerd als 8:1.
· De toegepaste helling in de toe- en afritten bedraagt 4%.
· De hellingbanen bij de tunnelvarianten hebben een lengte van 85 m.

De profielen zijn in navolgende figuren opgenomen.

Afbeelding 3-7: Dwarsprofiel gesloten gedeelte onderdoorgang (varianten 3,4 en 5)

Afbeelding 3-8:  Dwarsprofiel open gedeelte/hellingbaan onderdoorgang (varianten 3 en 5)
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4 Verkeersafwikkeling en inrichting kruispunten

Bij de beschreven varianten in hoofdstuk 3 is niet ingegaan op de gevolgen van de
kruispunten Platolaan en Sorbonnelaan in het prognosejaar 2027. Op basis van de
opgestelde prognoses is getoetst of de huidige vormgeving ook in 2027 voldoet.

4.1.1 Prognoses 2027

Fietsverkeer
Op de kruispunten van de Platolaan en de Sorbonnelaan is gedurende een week door
middel van registratie met camera’s vastgesteld wat de omvang is van de huidige
fietsstromen (zie bijlage 5). Op basis van deze registratie zijn de maatgevende dag
(dinsdag) en de drukste uren bepaald en nader uitgewerkt (zie bijlage 6 en 8).

Ter hoogte van het kruispunt Weg tot de Wetenschap - Platolaan zijn er in de ochtendspits
2 dominante fietsstromen (beide vanuit het centrum richting de Uithof): rechtdoorgaand op
de Weg tot de Wetenschap circa 1.400 fietsers en vanaf de Platolaan circa 1.000 fietsers. In
de avondspits zijn deze fietsstromen in tegengestelde richting dominant: richting Platolaan
circa 700 fietsers en rechtdoorgaand op de Weg tot de Wetenschap circa 1.000 fietsers.

Op het kruispunt Weg tot de Wetenschap – Sorbonnelaan is in de ochtendspits 1
fietsstroom dominant namelijk rechtdoorgaand op de Weg tot de Wetenschap ca. 1.800
fietsers en in de avondspits in de tegengestelde richting circa 1.400 fietsers.

Op basis van gegevens van het vaste telpunt op de Weg tot de Wetenschap en de te
verwachten ontwikkelingen in het USP-gebied tot 2027 is voor beide kruispunten de
fietsprognose opgesteld voor het jaar 2027 (zie tabel 4-1 en 4-2). Deze prognoses zijn
gebruikt voor de indicatieve VRI4-berekeningen met Cocon5 (zie paragraaf 4.1.2 en 4.1.3).

Autoverkeer
Voor de prognose van het autoverkeer is gebruikgemaakt van het VRU-model6 2025.
De twee uurs spitsen van beide kruispunten zijn omgezet naar een uurs spitsen (55% van
twee uur) en voor 2027 opgehoogd met een groei van drie procent. De resultaten van deze
prognose voor het autoverkeer op beide kruispunten zijn weergegeven in tabel 4-1 en 4-2.
Deze prognoses zijn gebruikt voor de indicatieve VRI-berekeningen met Cocon (zie
paragraaf 4.1.2 en 4.1.3).

De intensiteiten van het auto- en fietsverkeer op beide kruispunten in 2027 zijn in tabel 4-1
en 4-2 weergegeven.

4 Verkeersregelinstallatie
5 COCON is een softwareprogramma om verkeerslichtenregelingen te berekenen
6 Verkeersmodel Regio Utrecht
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tegemoetkomende fietsers in de bocht (veiligheid) en opstelruimte voor voetgangers die de
Platolaan willen oversteken. Het fietspad wordt alleen gekruist door voetgangers die de
Weg tot de Wetenschap en de Platolaan oversteken. Deze kruising is geregeld.
Voetgangers steken het fietspad ongeregeld over. De overgang van fietspad naar fietsstraat
wordt gerealiseerd op de Platolaan na de kruising met de Cicerolaan. Dit is overzichtelijker
dan voor of ter plaatse van de kruising van de Platolaan en Cicerolaan.

Afbeelding 4-1:  Situatie Platolaan

Uit de VRI-berekeningen (zie bijlage 9) met de verkeersintensiteiten uit de prognose 2027
blijkt dat, met de bestaande vormgeving van de autovoorzieningen en met de nieuwe
fietsvoorzieningen, de cyclustijd in de ochtendspits 93 seconden en in de avondspits 80
seconden bedraagt (inclusief een ingreep in de regeling voor een passerende bus en/of
tram elke cyclus). Dit is ruim onder de grenswaarde van 120 seconden.

In Variant 6 blijft de bestaande vormgeving van het kruispunt Platolaan – Weg tot de
Wetenschap ongewijzigd. In vergelijking met de huidige situatie wordt het fietsverkeer via de
Cicerolaan geleid.

4.1.3 Kruispunt Weg tot de Wetenschap – Sorbonnelaan
De verschillende varianten hebben geen invloed op de bestaande vormgeving van de
autovoorzieningen van het kruispunt.
De optie van een diagonale oversteek (zoals genoemd in de workshop), waardoor de
ambulancebaan en kruispunt in een keer kan worden overgestoken wordt niet wenselijk
geacht vanwege de complexiteit van de rijtaak voor de fietser (als de VRI buiten werking is)
en de lange wachttijd voor fietsers.
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Uit de VRI-berekeningen (zie bijlage 9) met de verkeersintensiteiten uit de prognose 2027
blijkt dat, met de bestaande vormgeving van de autovoorzieningen en de nieuwe
fietsvoorzieningen, het kruispunt in 2027 8 de cyclustijd in de ochtendspits 39 seconden en
in de avondspits 42 seconden bedraagt (inclusief een ingreep in de regeling voor een
passerende bus en/of tram elke cyclus). Dit is ruim onder de grenswaarde van 120
seconden.

8 is bij Variant 1. Dit is de voor de cyclustijd de maatgevende variant vanwege de hoogste intensiteit
overstekende fietsers.
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6 Beoordeling varianten

6.1 Algemeen
De varianten zijn beoordeeld op meerdere aspecten. De beoordeling van de varianten is
absoluut en hierbij is de volgende waardering gehanteerd:
++ = zeer goed (2 punten)
+   = goed (1 punt)
o   = neutraal (0 punten)
-    = slecht (-1 punt)
- -  = zeer slecht (-2 punten)

Het aspect realisatiekosten is als volgt gewaardeerd:
++ = zeer laag (2 punten)
+   = laag (1 punt)
o   = neutraal (0 punten)
-    = hoog (-1 punt)
- -  = zeer hoog (-2 punten)

Er is geen gewicht aan de aspecten toegekend (bijvoorbeeld aan de hand van de
beleidsuitgangspunten van de gemeente).

Als referentie is de beoordeling van de huidige situatie (na ingebruikname van de Uithoflijn)
op de aspecten ‘Fiets’ en ‘Afwikkeling kruispunten’ in de tabel opgenomen. De andere
aspecten kunnen niet beoordeeld worden omdat het de huidige situatie betreft.

De beoordeling van de subvarianten 6, 7 en 8 hebben alleen betrekking op het gedeelte
Platolaan – Wim Sonneveldlaan en de (resultaten van de) beoordeling zijn daarom niet te
direct vergelijkbaar met die van de varianten 1 tot en met 5.

6.2 Toelichting beoordeling aspecten
Onderstaand is beschreven op welke wijze de varianten op de verschillende aspecten zijn
beoordeeld.

6.2.1 Verkeerskundige aspecten: Fiets (A)
Verkeersveiligheid
Beoordeling aan de hand van het aantal keren dat fietsers gelijkvloers moeten oversteken
(kans op conflicten met gemotoriseerd verkeer). Hoe minder de fietsers moeten oversteken
des te hoger de waardering.

Oponthoud
Beoordeling aan de hand van het aantal keren dat fietsers moeten stoppen voor een
kruispunt (VRI of om voorrang te verlenen). Hoe minder aantal keren de fietsers moeten
stoppen des te hoger de waardering.

Sociale veiligheid
Beoordeling aan de hand van de aanwezigheid van een tunnel, de lengte van het dichte
gedeelte van de tunnel en de mogelijkheid van sociale controle vanuit de omgeving. Hoe
groter de sociale veiligheid des te hoger de waardering.
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Aansluiting op fietsnetwerk
Beoordeling van de aansluiting op het bestaande fietsnetwerk ten oosten van de A27.
Hierbij wordt een aansluiting op het fietsnetwerk ten zuiden van de ambulancebaan  hoger
gewaardeerd dan een aansluiting aan de noordzijde van de ambulancebaan

6.2.2 Verkeerskundige aspecten: Afwikkeling kruispunten (B)
Afwikkeling kruispunt Platolaan
Beoordeling van de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt. Hoe vlotter de afwikkeling
des te hoger de waardering.

Afwikkeling kruispunt Sorbonnelaan
Beoordeling van de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt. Hoe vlotter de afwikkeling
des te hoger de waardering.

6.2.3 Inpasbaarheid (C)
Bestemmingsplan
Beoordeling aan de hand of (en in welke mate) de variant buiten de bestaande
bestemmingsplangrenzen valt.

Grondaankoop
Beoordeling aan de hand of (en in welke mate) er grondaankoop noodzakelijk is.

Kunstwerk A27
Beoordeling aan de hand van de mate waarin de variant inpasbaar is onder het bestaande
kunstwerk van de A27.

Platolaan
Beoordeling aan de hand van de mate waarin aanpassingen aan de bestaande situatie van
de Platolaan noodzakelijk zijn. Hoe minder aanpassingen des te hoger de waardering.

Weg tot de Wetenschap
Beoordeling aan de hand van de mate waarin aanpassingen aan de bestaande situatie van
de Weg tot de Wetenschap noodzakelijk zijn. Hoe minder aanpassingen des te hoger de
waardering.

Sorbonnelaan
Beoordeling aan de hand van de mate waarin aanpassingen aan de bestaande situatie van
de Sorbonnelaan noodzakelijk zijn. Hoe minder aanpassingen des te hoger de waardering.

6.2.4 Omgeving (D)
Acceptatie bewoners
Beoordeling aan de hand van de verwachte weerstand van bewoners. Hoe lager de
weerstand des te hoger de waardering.

Groen
Beoordeling aan de hand van de mate van de noodzakelijk kap van bomen en de
(on)mogelijkheid van herplant.

Landschap
Beoordeling aan de hand van de impact en ruimtebeslag in het landschap.
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6.2.5 Planning (E)
Beoordeling aan de hand van de tijdsduur van de voorbereiding en realisatie. Hoe korter de
tijdsduur des te hoger de waardering.

6.2.6 Kosten (F)
Beoordeling aan de hand van de hoogte van de kosten. Hoe lager de kosten des te hoger
de waardering.





28

6.4 Algemene conclusie bij afweging
De totale score van de maaiveldvarianten zijn hoger dan de tunnelvarianten. Het verschil zit
hem met name in de aspecten inpasbaarheid, planning en kosten. Voor een goede
afweging dient er gewicht aan de aspecten te worden toegekend op basis van
beleidsdoelstellingen van de gemeente.
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7 Aanbevelingen

In dit onderzoek wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaalde variant. Deze keuze
wordt gemaakt door de gemeente Utrecht onder andere op basis van deze rapportage.
In dit hoofdstuk worden alleen aanbevelingen gegeven met betrekking tot extra te
onderzoeken zaken.
· Het horizontale alignement van de fietsverbindingen in de tunnelvarianten is krap. Dit

wordt mede veroorzaakt door de beperkte beschikbare ruimte maar ook door de
constructie en ligging van het bestaande kunstwerk in de A27. Het is niet bekend hoe
het kunstwerk na verbreding van de A27 is vormgegeven. Bij het ontwerp van de
verbreding van het bestaande kunstwerk of nieuw kunstwerk dient in ieder geval
rekening te worden gehouden met een tunnel voor de fietsverbinding met waar mogelijk
een geoptimaliseerd horizontaal alignement.

· Vanuit de huidige telgegevens valt niet te herleiden welke bestemmingen het
fietsverkeer heeft op USP-terrein in relatie tot de herkomsten. Voor fietsverkeer in de
relaties Utrecht (noord, centrale as, zuid) moet onderzocht worden of een routeadvies
effect heeft op de fietsstromen. Deze resultaten kunnen effect hebben op de aanwezige
en geplande fietsinfrastructuur.

· Op basis van de planning kan worden gesteld dat de Uithoflijn eerder in gebruik wordt
genomen dan de voorkeursvariant kan worden gerealiseerd. Daarom wordt aanbevolen
om, tot realisatie van de voorkeursvariant, de doorstroming en de verkeersveiligheid op
de kruispunten met de Platolaan en Sorbonnelaan te monitoren.



Bijlage 1: Varianten (oude nummering)



Tijdens een workshop op 16 maart 2017 zijn onderstaande varianten besproken.
Vervolgens is besloten 8 varianten verder te onderzoeken.

Variant Beschrijving
1 Vanaf de Platolaan wordt aan de noordzijde van de Weg tot de Wetenschap

een fietspad in twee richtingen aangelegd tot de Sorbonnelaan. Daar vindt
de oversteek plaats naar het fietspad aan de zuidzijde van de Uithoflijn.
Deze kan plaatsvinden via de bestaande oversteek of via een diagonale
oversteek.

1A Deze variant is tussen de Platolaan en de Sorbonnelaan gelijk aan variant 1.
Het fietspad wordt doorgetrokken aan de noordzijde van de ambulancebaan
tot de centrale zone van de Uithof (Heidelberglaan).



2A Vanaf de Platolaan wordt tot de Wim Sonneveldlaan een fietspad in twee
richtingen aangelegd. Vanaf dit punt is een tunnel geprojecteerd, diagonaal
onder het kunstwerk in de A27. De gesloten tunnelbak loopt van de
noordzijde van de Weg tot de Wetenschap naar de zuidzijde van de
Uithoflijn bij de Sorbonnelaan.

2A’ Deze variant kent hetzelfde principe als variant 2A. De gesloten tunnelbak
komt oostelijk van de A27 diagonaal onder de Weg tot de Wetenschap te
liggen; globaal vanaf de westzijde van de Sorbonnelaan tot aan de zuidzijde
van de Uithoflijn.



2B Ten opzichte van de variant 2A’ schuift de tunnel nog verder op in
oostwaartse richting. De toe/afrit start oostelijk van de Sorbonnelaan en
komt zuidoostelijk van de Uithoflijn weer boven.

2C In deze variant is de tunnel onder de Weg tot de Wetenschap in zijn geheel
ten westen van de A27 gesitueerd.



3 Vanaf de Platolaan wordt de Cicerolaan ingericht als fietsstraat. Vervolgens
wordt doorgestoken naar de Platolaan (noordwestzijde). Vanaf dat punt sluit
deze variant aan op variant 1, 1A, 2A’, 2B en 2C.

4A In de Platolaan wordt de toe/afrit van de tunnel onder de Weg tot de
Wetenschap en de Uithoflijn geprojecteerd. In het gesloten deel is een
boogstraal toegepast van 40 m. Parallel aan het bestaande fietspad wordt
de toe/afrit van de tunnel geprojecteerd.



4B In de Platolaan wordt de toe/afrit van de tunnel onder de Weg tot de
Wetenschap en de Uithoflijn geprojecteerd. De andere toe/afrit is gelegen in
de Weg Naar Rhijnauwen. Via een lusvormige verbinding wordt aangesloten
op het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de Uithoflijn.

5 Het tunneltracé wordt parallel geprojecteerd aan de Kromme Rijn. In het
gesloten deel is een boogstraal van 40 m toegepast. Na de kruising met de
Weg naar Rhijnauwen wordt parallel aan het bestaande fietspad de toe/afrit
van de tunnel geprojecteerd.



6 Vanaf de Platolaan wordt tot de te verbreden A27 een fietspad in twee
richtingen aangelegd. In het talud worden de opritten geprojecteerd naar de
fietsbrug over de Weg tot de Wetenschap en de Uithoflijn.

7 In combinatie met de tunnel onder de Weg tot de Wetenschap loopt de
fietsroute via de Weg naar Rhijnauwen en sluit aan op de Toulouselaan.
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Bijlage 3: Verslag workshop d.d. 16-03-2017
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Presentatie
· Doel van de workshop is om gezamenlijk te komen tot vier (of meer)

voorkeursvarianten).
· Sweco presenteert de volgende varianten:

o Variant 1/1a
- Onder andere vanwege de aanwezigheid van tram- en bushaltes is

herprofilering van de Weg tot de Wetenschap geen reële optie. Het is
echter zeer waarschijnlijk wel mogelijk om de rijbaan wat om te leggen.

- Een sub-variant is om de kruising van de Weg tot de
Wetenschap/Sorbonnelaan en de trambaan diagonaal (in een keer) over te
steken. Actie: Sweco

o Variant 2a
- Onderdoorgang schuin onder kunstwerk A27 is technisch niet haalbaar. Het

is niet mogelijk om onderdoorgang onder heipalen te situeren.



o Variant 2a’/2b
- Discussie met betrekking tot ongelijkvloers. Fietsers zijn de belangrijkste

gebruikers (hoogste intensiteit) waarom langzaam verkeer niet gelijkvloers
en overige verkeer ongelijkvloers? Het vertrekpunt van de varianten is dat
de tram gelijkvloers blijft en dus de fietsers ongelijkvloers.

o Variant 2c
- Variant mogelijk te combineren met toekomstige route over

woonwagenkamp.

o Variant 3/4a/4b/5
- Varianten in het verleden onderzocht. Weerstand bewoners er eerder

afgevallen.
- Alternatief is om fietspad in twee richtingen aan te leggen aan noordzijde

van de Weg tot de Wetenschap en kruising Platolaan ongelijkvloers te
kruisen.

o Variant 6
- Variant is te indirect vanwege overwinnen hoogteverschil met een te hoge

fysieke inspanning.

o Variant 7
- Variant in combinatie met ongelijkvloerse kruising Platolaan/ Weg tot de

Wetenschap. Impact op de Platolaan, We tot de Wetenschap en de
woningen op Platolaan was te groot.

- Gelijkvloerse variant is geen alternatief voor problematiek kruising Platolaan
maar aanvulling in het fietsnetwerk voor (toekomstige) bestemming aan de
zuidzijde van De Uithof.

o Variant 8
- Is geen alternatief voor problematiek kruising Platolaan maar aanvulling in

het fietsnetwerk.

Besluitenlijst/afspraken/vastgestelde informatie:

· Frequentie tramlijn is 16 trams/uur/richting. Uitbreiding naar 20 trams is mogelijk. Bij
uitbreiding naar 24 of meer trams is onderzoek naar noodzaak kruisen bij de
Universiteitsweg.

· Intensiteit autoverkeer op de Weg tot de Wetenschap is te hoog om te mengen
(fietsstraat is hierdoor niet mogelijk).

· Er wordt nog een aanvullende groeninventarisatie uitgevoerd aan zuidoostzijde
afhankelijk keuze varianten.

· Geen voetgangers, bromfietsers of minder-validen in eventuele onderdoorgang of op
brug. Zij kunnen gelijkvloers oversteken omdat alle maaiveldvoorzieningen
gehandhaafd blijven.

· Helling onderdoorgang is maximaal 4% in afwijking van HIOR (in de huidige schetsen is
(nog) rekening gehouden met maximaal 2%).

· Een aantal varianten zijn in het verleden al eerder bekeken maar bleken vanwege
politiek en/of omgeving niet haalbaar. Deze varianten worden nog wel
meegenomen/genoemd in de afweging en hierbij wordt de motivatie/onderbouwing
gegeven waarom deze niet haalbaar zijn. Gemeente levert aan Sweco deze



onderbouwing aan (notitie, rapportage e.d.) voor verwijzing in Sweco rapportage. Actie:

·  verzamelt intern de vragen en opmerkingen met betrekking tot de varianten en
geeft dit door aan Sweco. Actie: 

· Gemeente kijkt naar effect/invloed van varianten op fietsnetwerk. Actie: 
· Sweco doet voorlopig voorstel van 4 (of eventueel meer) kansrijke varianten (zie

onderstand).

Resterende varianten (5) na workshop d.d. 16-03-2017 (voorlopig)

Variant 1 -> maaiveldoplossing (incl. optie diagonaal oversteken)
Variant 1A -> maaiveldoplossing

Variant 2A’ -> ongelijkvloerse oplossing
Variant 2B -> ongelijkvloerse oplossing
Variant 2C -> ongelijkvloerse oplossing



Bijlage 4: Afweging varianten



Tabel B4-1: Keuze afwegingen varianten

Variant Hoofdafweging Voorkeursvariant
1 Deze variant voorziet in de ligging op maaiveldniveau.

Aandachtspunten zijn K&L, bestaande
groenvoorzieningen, eventuele herprofilering van de
rijbaan en de wijze van oversteek bij het kruispunt
Sorbonnelaan (bestaande oversteken of diagonaal).

Ja

1A Afweging als variant 1 waarbij oostelijk van de
Sorbonnelaan een nieuw fietspad wordt geprojecteerd
ten noorden van de ambulancebaan.

Ja

2A De projectering van een diagonale tunnel in het
kunstwerk van de A27 is uit constructief oogpunt niet
haalbaar.

Neen

2A’ De westelijke toe/afrit is gelegen in het noordelijke veld
van het kunstwerk van de A27. Er zijn waarschijnlijk
geen constructieve bezwaren.

Ja

2B Deze variant voorziet in de ligging op maaiveldniveau.
Aandachtspunten zijn K&L en bestaande
groenvoorzieningen.
De tunnel is in zijn geheel gelegen aan de oostzijde van
de A27.

Ja

2C De oostelijke toe/afrit is gelegen in het zuidelijke veld
van het kunstwerk van de A27. Er zijn waarschijnlijk
geen constructieve bezwaren.

Ja

3 (*) Vanwege mogelijke ruimtelijke beperkingen bij de
verbreding van het fietspad aan de noordwestzijde van
de Weg tot de Wetenschap is het de vraag of de
Cicerolaan (een deel van) de functie als fietsverbinding
kan overnemen.

Ja

4A (*) Een fietstunnel nabij/in de Platolaan is niet haalbaar. Neen

4B (*) Een fietstunnel nabij/in de Platolaan is niet haalbaar. Neen

5 (*) Een fietstunnel nabij/in de Platolaan is niet haalbaar. Neen

6 De fietsbrug heeft langere toe- en afritten vanwege het
te overwinnen hoogteverschil. Dit leidt tot grotere
omrijdafstanden (indirect) en te grote fysieke
inspanningen terwijl andere maaiveldvoorzieningen
(gelijkvloerse oversteken) voorhanden zijn.

Neen

7 De route via de Weg naar Rhijnauwen is gekoppeld aan
de fietstunnel. Deze is niet haalbaar.

Neen



Variant Hoofdafweging Voorkeursvariant
8 Deze doorsteek heeft geen oplossend vermogen voor

de problematiek op het kruispunt Platolaan.
Neen

* = variant is in het verleden al eerder onderzocht maar bleek vanwege politiek en/of omgeving niet haalbaar.

De fietstunnels zijn alleen toegankelijk voor fietsers. Bromfietsers worden in de tunnels
geweerd vanwege de grote snelheidsverschillen met fietsers wat zorgt voor
verkeersonveiligheid en geluidsoverlast. Het aantal voetgangers is beperkt en het weglaten
van een voetpad in tunnel betekent dat de tunnel beter ingepast kan worden en een
besparing van kosten. Bromfietsers en voetgangers dienen gebruik te maken van de
bestaande oversteekvoorzieningen op maaiveld die in alle varianten gehandhaafd blijven.
Hierdoor ontstaat ook een vrije keuze voor fietsers en is er voor fietsers een
oversteekmogelijkheid indien de tunnel buiten gebruik is door bijvoorbeeld onderhoud.

Tijdens de beoordeling van de varianten 3, 4A, 4B en 5 is geopperd om het fietspad aan de
noordwestzijde van de Weg tot de Wetenschap verder door te trekken tot de Waterlinieweg
met eventueel een ongelijkvloerse kruising van de Platolaan. Voordeel hiervan is dat de
fietsstromen aan de zijde komen waar de minste aansluitende zijwegen zijn. Deze optie valt
buiten de scope van dit onderzoek.



Bijlage 5: Fietsintensiteiten







Bijlage 6: Prognose fietsverkeer 2027





Bijlage 7: Intensiteiten gemotoriseerd verkeer







Bijlage 8: Prognose gemotoriseerd- en fietsverkeer op de
kruispunten in 2027



Kruispunt Weg tot de Wetenschap - Platolaan

Voor de prognose van de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer in 2027 is een
autonome groei aangenomen van 1,5% per jaar (totaal 3%) ten opzichte van de
intensiteiten uit het verkeersmodel 2025. De intensiteiten uit het verkeersmodel zijn 2-uurs
intensiteiten. Aangenomen wordt dat het drukste spitsuur 10% drukker is dan de
gemiddelde uurintensiteit.

Voor de prognose van het fietsverkeer zijn de intensiteiten uit de tellingen gehanteerd en
opgehoogd met 30%.

In onderstaand tabel is de prognose voor 2027 weergegeven (in mvt/1u) van het
gemotoriseerde- en fietsverkeer op het kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap.







Bijlage 9: Kruispuntberekeningen 2027



De verkeerafwikkeling in 2027 van beide kruispunten is berekend met behulp van Cocon
aan de hand van de prognoses voor 2027 en informatie van de bestaande verkeersregeling.

Platolaan – Weg tot de Wetenschap:
OS 2027
Cyclustijd   93,3 [sec]
Maatgevende conflictgroep met groentijden
Conflictgroep          004   022   008   012
Groentijden            6,0  48,3   9,0   6,0
Verzadigingsgraden    0,05  0,70  0,71  0,01
Conflictbelasting    0,436

AS 2027
Cyclustijd   79,6 [sec]
Maatgevende conflictgroep met groentijden
Conflictgroep          004   082   008   012
Groentijden            6,0  32,5  12,1   6,0
Verzadigingsgraden    0,02  0,63  0,63  0,01
Conflictbelasting    0,356

Voor zowel de ochtend- als avondspits geldt dat de cyclustijd binnen de acceptabele
grenswaarde van 120 seconden blijft (met een ingreep in de regeling voor een passerende
bus en/of tram elke cyclus). De lay-out van het bestaande kruispunt hoeft niet aangepast te
worden. De huidige cyclustijd zonder tram is 72 seconden en met tram (2018) 91 sec.

Sorbonnelaan – Weg tot de Wetenschap
Alleen de kruising van Variant 1 is doorgerekend. Deze variant is maatgevend vanwege de
hoogste intensiteit overstekende fietsers.

OS 2027
Cyclustijd   39,0 [sec]
Maatgevende conflictgroep met groentijden
Conflictgroep          003   051   006   008
Groentijden            6,0   4,0   6,0   6,0
Verzadigingsgraden    0,22  0,33  0,41  0,40
Conflictbelasting    0,262

Conflictgroepen waarvan de cyclustijd minder dan
2 sec verschilt van de maatgevende cyclustijd.

Conflictgroep                        Cyclustijd
003 052 006 008                      37,0
003 052 008 006                      37,0
003 056 006 008                      37,0
003 056 008 006                      37,0

AS2027
Cyclustijd   42,1 [sec]
Maatgevende conflictgroep met groentijden
Conflictgroep          003   051   006   008
Groentijden            9,1   4,0   6,0   6,0
Verzadigingsgraden    0,89  0,35  0,08  0,20
Conflictbelasting    0,339

De cyclustijd in beide spitsen blijft ruim onder de acceptabele grenswaarde van 120
seconden (met een ingreep in de regeling voor een passerende bus en/of tram elke cyclus).
De lay-out van het bestaande kruispunt hoeft niet aangepast te worden.
De huidige cyclustijd zonder tram is 80 sec.15.

15 Kruispunt heeft één regelingsvariant en één intensiteitenmatrix



Bijlage 10: Schetsontwerp Variant 1





Bijlage 11: Schetsontwerp Variant 2





Bijlage 12: Schetsontwerp Variant 3





Bijlage 13: Schetsontwerp Variant 4





Bijlage 14: Schetsontwerp Variant 5





Bijlage 15: Schetsontwerp Variant 6





Bijlage 16: Schetsontwerp Variant 7





Bijlage 17: Schetsontwerp Variant 8





Bijlage 16: Kostenramingen





CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 1

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 1 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

110 Variant 1  €                             -
1101 Verwijderen  €                             -
110110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600
110120 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 602,00 m 40,00  €                   24.080
110130 Detail principe dwarsprofiel 2A, Fiets- en voetpad 296,00 m 40,00  €                   11.840
110150 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 8,00 m 40,00  €                        320
110160 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 7,00 m 40,00  €                        280

 €                             -
1102 Aanbrengen  €                             -
110210 Kruispunt 1,00 post 29.210,00  €                   29.210
110220 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 236,00 m 240,00  €                   56.640
110230 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 26,00 m 240,00  €                     6.240
110240 Detail principe dwarsprofiel 3, Voetpad 5,00 m 63,00  €                        315
110250 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 359,00 m 302,50  €                 108.598
110260 Grondkerende constructie 71,00 m 1.500,00  €                 106.500
110270 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 10,00 m 302,50  €                     3.025
110280 Detail principe dwarsprofiel 4, Fietspad 43,00 m 30,00  €                     1.290

 €                             -
1103 Verplaatsen  €                             -
110310 Verplaatsen geluidsscherm 1,00 post 10.000,00  €                   10.000

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 362.938
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   362.938  €                   54.441
00-DBK Directe bouwkosten  €                 417.378
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                   417.378  €                   16.695
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                   417.378  €                     8.348
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 12,00%  %  €                   417.378  €                   50.085
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   492.506  €                   39.400
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                   531.907  €                   15.957
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   531.907  €                   10.638
00-IBK Indirecte bouwkosten 33 81%  €                 141.124
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                 558.502
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                   558.502  €                   27.925
00-RBK Risico's bouwkosten 5 00%  €                   27.925
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 1  €                 586.427

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 1  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                   558.502  €                   83.775
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                   83.775
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                   83.775
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                     83.775  €                     4.189
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                     4.189
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 1  €                   87.964

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                   558.502  €                     9.495
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                   558.502  €                     3.910
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                   558.502  €                     5.585
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     25.000  €                   25.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   43.989
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   43.989
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                     43.989  €                     2.199
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     2.199
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 1  €                   46.189

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 1  €                 720.580
Investeringskosten Deelraming Variant 1 (contante waarde)  €                 720.580

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 1A

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 1A Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

111 Variant 1A  €                             -
1111 Verwijderen  €                             -
111110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600
111120 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 602,00 m 40,00  €                   24.080
111130 Detail principe dwarsprofiel 2A, Fiets- en voetpad 296,00 m 37,50  €                   11.100
111150 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 8,00 m 40,00  €                        320
111160 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 7,00 m 40,00  €                        280

 €                             -
1112 Aanbrengen  €                             -
111200 Kruispunt 1,00 post 29.210,00  €                   29.210
111210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 236,00 m 240,00  €                   56.640
111220 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 26,00 m 240,00  €                     6.240
111230 Detail principe dwarsprofiel 3, Voetpad 5,00 m 65,00  €                        325
111240 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 359,00 m 302,50  €                 108.598
111250 Grondkerende constructie 71,00 m 1.500,00  €                 106.500
111260 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 11,00 m 302,50  €                     3.328
111270 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 10,00 m 302,50  €                     3.025
111280 Detail principe dwarsprofiel 4, Fietspad 43,00 m 30,00  €                     1.290
111290 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 155,00 m 240,00  €                   37.200

 €                             -
1103 Verplaatsen  €                             -
110310 Verplaatsen geluidsscherm 1,00 post 10.000,00  €                   10.000

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 402.735
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   402.735  €                   60.410
00-DBK Directe bouwkosten  €                 463.145
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                   463.145  €                   18.526
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                   463.145  €                     9.263
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 12,00%  %  €                   463.145  €                   55.577
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   546.511  €                   43.721
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                   590.232  €                   17.707
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   590.232  €                   11.805
00-IBK Indirecte bouwkosten 33 81%  €                 156.599
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                 619.744
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                   619.744  €                   30.987
00-RBK Risico's bouwkosten 5 00%  €                   30.987
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 1A  €                 650.731

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 1A  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                   619.744  €                   92.962
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                   92.962
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                   92.962
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                     92.962  €                     4.648
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                     4.648
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 1A  €                   97.610

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                   619.744  €                   10.536
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                   619.744  €                     4.338
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                   619.744  €                     6.197
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     25.000  €                   25.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   46.071
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   46.071
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                     46.071  €                     2.304
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     2.304
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 1A  €                   48.375

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 1A  €                 796.716
Investeringskosten Deelraming Variant 1A (contante waarde)  €                 796.716

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 2A

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 2A Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

121 Variant 2A  €                             -
1211 Verwijderen  €                             -
121110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600
121120 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 574,00 m 40,00  €                   22.960
121130 Detail principe dwarsprofiel 2A, Fiets- en voetpad 293,00 m 37,50  €                   10.988
121150 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 176,00 m 40,00  €                     7.040

 €                             -
1212 Aanbrengen  €                             -
121200 Kruispunt 1,00 post 29.210,00  €                   29.210
121210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 236,00 m 240,00  €                   56.640
121220 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 26,00 m 240,00  €                     6.240
121230 Detail principe dwarsprofiel 3, Voetpad 14,00 m 65,00  €                        910
121240 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 101,00 m 302,50  €                   30.553
121250 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 38,00 m 302,50  €                   11.495
121260 Detail principe dwarsprofiel 5, Fiets- voetpad 38,00 m 185,00  €                     7.030
121270 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 39,00 m 302,50  €                   11.798
121280 Detail principe dwarsprofiel 5, Fiets- voetpad 152,00 m 185,00  €                   28.120
121290 Grondkerende constructie 71,00 m 1.500,00  €                 106.500
121300 Detail principe doorsnede 7, openbakconstructie 85,00 m 7.000,00  €                 595.000
121310 Detail principe doorsnede 6, gesl. tunnelbakconstr 93,00 m 15.750,00  €             1.464.750
121320 Detail principe doorsnede 7, openbakconstructie 85,00 m 7.000,00  €                 595.000
121330 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 155,00 m 240,00  €                   37.200
121340 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 34,00 m 240,00  €                     8.160

 €                             -
1103 Verplaatsen  €                             -
110310 Verplaatsen geluidsscherm 1,00 post 10.000,00  €                   10.000

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €             3.044.193
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                3.044.193  €                 608.839
00-DBK Directe bouwkosten  €             3.653.031
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                3.653.031  €                 146.121
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 3,00%  %  €                3.653.031  €                 109.591
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 10,00%  %  €                3.653.031  €                 365.303
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                4.274.046  €                 341.924
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                4.615.970  €                 138.479
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                4.615.970  €                   92.319
00-IBK Indirecte bouwkosten 32 68%  €             1.193.737
00-VBK Voorziene bouwkosten  €             4.846.768
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                4.846.768  €                 484.677
00-RBK Risico's bouwkosten 10 00%  €                 484.677
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 2A  €             5.331.445

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 2A  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                4.846.768  €                 727.015
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                 727.015
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                 727.015
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                   727.015  €                   36.351
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                   36.351
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 2A  €                 763.366

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                4.846.768  €                   82.395
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                4.846.768  €                   33.927
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                4.846.768  €                   48.468
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                   900.000  €                 900.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €             1.064.790
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €             1.064.790
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                1.064.790  €                   53.240
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                   53.240
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 2A  €             1.118.030

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 2A  €             7.212.841

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Pri s

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 2A

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 2A Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Investeringskosten Deelraming Variant 2A (contante waarde)  €             7.212.841

Printdatum  1-6-2017 10 54 Pagina 5 van 10 Bestand  SSK kostenraming Variantenstudie Platolaan C2 01-06-2017



CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 2B

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 2B Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

122 Variant 2B  €                             -
1221 Verwijderen  €                             -
122110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600
122120 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 343,00 m 40,00  €                   13.720
122130 Detail principe dwarsprofiel 2A, Fiets- en voetpad 62,00 m 37,50  €                     2.325
122150 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 138,00 m 40,00  €                     5.520

 €                             -
1222 Aanbrengen  €                             -
122200 Kruispunt 1,00 post 29.210,00  €                   29.210
122210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 236,00 m 240,00  €                   56.640
122220 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 26,00 m 240,00  €                     6.240
122230 Detail principe dwarsprofiel 3, Voetpad 5,00 m 65,00  €                        325
122240 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 327,00 m 302,50  €                   98.918
122250 Grondkerende constructie 71,00 m 1.500,00  €                 106.500
122260 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad met vlies 130,00 m 1.990,00  €                 258.700
122270 Detail principe doorsnede 6, gesl. tunnelbakconstr 32,00 m 19.250,00  €                 616.000
122280 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad met vlies 154,00 m 1.990,00  €                 306.460
122290 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 36,00 m 240,00  €                     8.640

 €                             -
1103 Verplaatsen  €                             -
110310 Verplaatsen geluidsscherm 1,00 post 10.000,00  €                   10.000

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €             1.523.798
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                1.523.798  €                 304.760
00-DBK Directe bouwkosten  €             1.828.557
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                1.828.557  €                   73.142
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 3,00%  %  €                1.828.557  €                   54.857
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 10,00%  %  €                1.828.557  €                 182.856
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                2.139.412  €                 171.153
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                2.310.565  €                   69.317
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                2.310.565  €                   46.211
00-IBK Indirecte bouwkosten 32 68%  €                 597.536
00-VBK Voorziene bouwkosten  €             2.426.093
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                2.426.093  €                 242.609
00-RBK Risico's bouwkosten 10 00%  €                 242.609
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 2B  €             2.668.702

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 2B  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                2.426.093  €                 363.914
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                 363.914
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                 363.914
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                   363.914  €                   18.196
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                   18.196
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 2B  €                 382.110

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                2.426.093  €                   41.244
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                2.426.093  €                   16.983
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                2.426.093  €                   24.261
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     25.000  €                   25.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 107.487
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                 107.487
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                   107.487  €                     5.374
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     5.374
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 2B  €                 112.862

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 2B  €             3.163.673
Investeringskosten Deelraming Variant 2B (contante waarde)  €             3.163.673

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Pri s

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 2C

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 2C Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

123 Variant 2C  €                             -
1231 Verwijderen  €                             -
123110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600
123120 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 605,00 m 40,00  €                   24.200
123130 Detail principe dwarsprofiel 2A, Fiets- en voetpad 296,00 m 37,50  €                   11.100
123150 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 8,00 m 40,00  €                        320
123160 Detail principe dwarsprofiel 1A, Fietspad 13,00 m 40,00  €                        520

 €                             -
1232 Aanbrengen  €                             -
123200 Kruispunt 1,00 post 29.210,00  €                   29.210
123210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 193,00 m 240,00  €                   46.320
123220 Detail principe doorsnede 7, openbakconstructie 85,00 m 7.000,00  €                 595.000
123230 Detail principe doorsnede 6, gesl. tunnelbakconstr 80,00 m 15.750,00  €             1.260.000
123240 Detail principe doorsnede 7, openbakconstructie 85,00 m 7.000,00  €                 595.000
123250 Detail principe dwarsprofiel 3, Voetpad 27,00 m 65,00  €                     1.755
123260 Detail principe dwarsprofiel 2, Fiets- en voetpad 121,00 m 302,50  €                   36.603
123270 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 211,00 m 240,00  €                   50.640

 €                             -
1103 Verplaatsen  €                             -
110310 Verplaatsen geluidsscherm 1,00 post 10.000,00  €                   10.000

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €             2.665.268
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                2.665.268  €                 533.054
00-DBK Directe bouwkosten  €             3.198.321
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                3.198.321  €                 127.933
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 3,00%  %  €                3.198.321  €                   95.950
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 10,00%  %  €                3.198.321  €                 319.832
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                3.742.036  €                 299.363
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                4.041.398  €                 121.242
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                4.041.398  €                   80.828
00-IBK Indirecte bouwkosten 32 68%  €             1.045.147
00-VBK Voorziene bouwkosten  €             4.243.468
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                4.243.468  €                 424.347
00-RBK Risico's bouwkosten 10 00%  €                 424.347
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 2C  €             4.667.815

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 2C  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                4.243.468  €                 636.520
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                 636.520
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                 636.520
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                   636.520  €                   31.826
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                   31.826
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 2C  €                 668.346

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                4.243.468  €                   72.139
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                4.243.468  €                   29.704
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                4.243.468  €                   42.435
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                   700.000  €                 700.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                 844.278
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                 844.278
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                   844.278  €                   42.214
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                   42.214
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 2C  €                 886.492

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 2C  €             6.222.653
Investeringskosten Deelraming Variant 2C (contante waarde)  €             6.222.653

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Pri s

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 3

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 3 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

130 Variant 3  €                             -
1302 Aanbrengen  €                             -
130210 Drempel 1,00 post 9.210,00  €                     9.210
130220 Aanbrengen markering langs parkeerhavens 157,00 m 1,50  €                        236
130230 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 70,00 m 240,00  €                   16.800

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                   26.246
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                     26.246  €                     3.937
00-DBK Directe bouwkosten  €                   30.182
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                     30.182  €                     1.207
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                     30.182  €                        604
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 15,00%  %  €                     30.182  €                     4.527
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                     36.521  €                     2.922
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                     39.442  €                     1.183
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                     39.442  €                        789
00-IBK Indirecte bouwkosten 37 21%  €                   11.232
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                   41.414
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                     41.414  €                     2.071
00-RBK Risico's bouwkosten 5 00%  €                     2.071
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 3  €                   43.485

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 3  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                     41.414  €                     6.212
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                     6.212
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                     6.212
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                       6.212  €                        311
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                        311
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 3  €                     6.523

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                     41.414  €                        704
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                     41.414  €                        290
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                     41.414  €                        414
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     20.000  €                   20.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   21.408
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   21.408
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                     21.408  €                     1.070
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     1.070
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 3  €                   22.478

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 3  €                   72.486
Investeringskosten Deelraming Variant 3 (contante waarde)  €                   72.486

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Prijs

 t.o.v. voorz. overige b jk. kosten

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 7

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 7 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

170 Variant 7  €                             -
1710 Verwijderen losse onderdelen  €                             -
171010 Verwijderen asfalt rijbaan (zwart), d=35mm 2.727,00 m2 14,50  €                   39.542
171020 Verwijderen tegels bushalte, 300x300mm 144,00 m2 5,00  €                        720
171030 Verwijderen asfalt fietspad (rood), d=35mm 571,00 m2 14,50  €                     8.280
171040 Verwijderen banden 768,00 m 3,50  €                     2.688

 €                             -
1711 Verwijderen Detail  €                             -
171110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600

 €                             -
1712 Aanbrengen  €                             -
171200 Kruispunt 1,00 post 32.415,00  €                   32.415
171210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 66,00 m 240,00  €                   15.840
171220 Detail principe dwarsprofiel 8, Fietspad 198,00 m 150,00  €                   29.700
171230 Detail principe dwarsprofiel 8, Fietspad 198,00 m 150,00  €                   29.700
171240 Aanbrengen deklaag (zwart), d=35mm 1.422,00 m2 8,50  €                   12.087
171250 Aanbrengen asfaltconstructie 1.089,00 m2 53,00  €                   57.717
171260 Aanbrengen banden 768,00 m 22,50  €                   17.280
171270 Aanbrengen klinkers en zandbed 48,00 m2 32,50  €                     1.560
171280 Aanbrengen tegels en zandbed 158,00 m2 21,50  €                     3.397
171290 Aanbrengen deklaag (zwart), d=35mm 67,00 m2 8,50  €                        570
171310 Aanbrengen asfaltconstructie 39,00 m2 53,00  €                     2.067
171320 Aanbrengen klinkers en zandbed 48,00 m2 32,50  €                     1.560

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 259.722
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   259.722  €                   38.958
00-DBK Directe bouwkosten  €                 298.680
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                   298.680  €                   11.947
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                   298.680  €                     5.974
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 12,00%  %  €                   298.680  €                   35.842
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   352.442  €                   28.195
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                   380.637  €                   11.419
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   380.637  €                     7.613
00-IBK Indirecte bouwkosten 33 81%  €                 100.990
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                 399.669
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                   399.669  €                   19.983
00-RBK Risico's bouwkosten 5 00%  €                   19.983
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 7  €                 419.653

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 7  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                   399.669  €                   59.950
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                   59.950
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                   59.950
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                     59.950  €                     2.998
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                     2.998
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 7  €                   62.948

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                   399.669  €                     6.794
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                   399.669  €                     2.798
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                   399.669  €                     3.997
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     25.000  €                   25.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   38.589
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   38.589
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                     38.589  €                     1.929
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     1.929
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 7  €                   40.518

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 7  €                 523.119
Investeringskosten Deelraming Variant 7 (contante waarde)  €                 523.119

 t.o.v. voorz. engineeringskosten

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Hoeveelheid Eenheid PrijsCode Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad  Variant 8

Project  Platolaan Utrecht    -    Projectnr  354832    -    Opdr.gever  Gemeente Utrecht Prijspeil raming 01-01-17
Versie raming  2    -    Status  Concept    -    Opgesteld door  Datum raming 01-06-17

Deelraming Variant 8 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan Totaal

Investeringskosten Hoeveelheid Eenheid Prijs

170 Variant 8  €                             -
1710 Verwijderen losse onderdelen  €                             -
171010 Verwijderen asfalt rijbaan (zwart), d=35mm 2.482,00 m2 14,50  €                   35.989
171020 Verwijderen tegels bushalte, 300x300mm 144,00 m2 5,00  €                        720
171030 Verwijderen asfalt fietspad (rood), d=35mm 571,00 m2 14,50  €                     8.280
171040 Verwijderen banden 768,00 m 3,50  €                     2.688

 €                             -
1711 Verwijderen Detail  €                             -
171110 Kruispunt 1,00 post 4.600,00  €                     4.600

 €                             -
1712 Aanbrengen  €                             -
171200 Kruispunt 1,00 post 30.025,00  €                   30.025
171210 Detail principe dwarsprofiel 1, Fietspad 263,00 m 240,00  €                   63.120
171240 Aanbrengen deklaag (zwart), d=35mm 1.855,00 m2 8,50  €                   15.768
171250 Aanbrengen asfaltconstructie 420,00 m2 53,00  €                   22.260
171260 Aanbrengen banden 768,00 m 22,50  €                   17.280
171270 Aanbrengen klinkers en zandbed 48,00 m2 32,50  €                     1.560
171280 Aanbrengen tegels en zandbed 218,00 m2 21,50  €                     4.687
171290 Aanbrengen deklaag (zwart), d=35mm 90,00 m2 8,50  €                        765
171310 Aanbrengen asfaltconstructie 16,00 m2 53,00  €                        848
171320 Aanbrengen klinkers en zandbed 48,00 m2 32,50  €                     1.560

 €                             -
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 210.149
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   210.149  €                   31.522
00-DBK Directe bouwkosten  €                 241.671
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                   241.671  €                     9.667
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                   241.671  €                     4.833
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 12,00%  %  €                   241.671  €                   29.001
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   285.172  €                   22.814
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                   307.986  €                     9.240
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   307.986  €                     6.160
00-IBK Indirecte bouwkosten 33 81%  €                   81.714
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                 323.385
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                   323.385  €                   16.169
00-RBK Risico's bouwkosten 5 00%  €                   16.169
00-BK Bouwkosten Deelraming Variant 8  €                 339.555

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                             -
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                             -
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                             -
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                             -
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                             -
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Variant 8  €                             -

Code Engineeringskosten 15,00%  %  €                   323.385  €                   48.508
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                   48.508
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                   48.508
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  %  €                     48.508  €                     2.425
00-REK Risico's engineeringskosten 5 00%  €                     2.425
00-EK Engineeringskosten Deelraming Variant 8  €                   50.933

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,70%  %  €                   323.385  €                     5.498
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,70%  %  €                   323.385  €                     2.264
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  %  €                   323.385  €                     3.234
Code Werkzaamheden kabels & leidingen                       1,00  post  €                     25.000  €                   25.000
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   35.995
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   35.995
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                     35.995  €                     1.800
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5 00%  €                     1.800
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Variant 8  €                   37.795

00-INV Investeringskosten Deelraming Variant 8  €                 428.283
Investeringskosten Deelraming Variant 8 (contante waarde)  €                 428.283

 t.o.v. voorz. engineeringskosten

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Hoeveelheid Eenheid PrijsCode Omschrijving post
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Notitie (concept)
Onderwerp: Vervolg variantenstudie Platolaan
Projectnummer: 366683
Referentienummer: Rapportage Vervolg variantenstudie
Platolaan_CONCEPT2_V10-05-2019
Datum:  10-05-2019

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Sweco heeft in 2017 een eerste onderzoek gedaan naar alternatieve fietsroutes voor de
fietsoversteek op het kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap als gevolg van de in
bedrijf stelling van de tram tussen Utrecht CS en het USP gebied1.

Naderhand zijn er door de gemeente simulaties vervaardigd en hier uit komt naar voren dat
er met de huidige inrichting van het kruispunt, de aantallen fietsers en de frequentie van de
tram geen verkeersonveilige situatie(s) wordt uitgelokt. Daarbij wordt de door de gemeente
aangewezen (in onderzoek uit 2017) voorkeursvariant 4 (route vanaf de Platolaan aan de
noordzijde van de Weg tot de Wetenschap) aangeduid als lastig vanwege de ingrijpende
gevolgen en de twijfel ten aanzien van het oplossend vermogen.

De gemeente Utrecht heeft daarom Sweco verzocht om vier aanvullende varianten van een
route door de wijk Rijnsweerd te onderzoeken waardoor een verbinding ontstaat tussen het
centrum en USP-gebied ten noorden van de trambaan. Door het toevoegen van deze
verbinding in het fietsnetwerk wordt voorkomen dat het fietsverkeer twee keer (onnodig) de
trambaan moet oversteken (bij kruispunten Platolaan en Sorbonnelaan). Bijkomend
voordeel is dat voor het fietsverkeer dat een bestemming heeft in USP ten zuiden van de
trambaan een extra keuzemoment ontstaat om de trambaan over te steken (Platolaan, Wim
Sonneveldlaan, Sorbonnelaan en omgeving tramhalte Padualaan).

Daarnaast is verzocht een aantal mogelijke principe dwarsprofielen onder het kunstwerk
van de A27 te bezien.

1.2 Aanvullende varianten
Het gaat om vier varianten van een fietsverbinding vanaf de Sophocleslaan/Platolaan door
de wijk Rijnsweerd ten oosten van de Platolaan en aansluitend op het fietspad aan de
noordzijde van de Weg tot de Wetenschap en vervolgens aansluitend op de
fietsinfrastructuur ten oosten van de A27. Het onderscheid tussen de varianten ligt in de
route door wijk:

· Variant 1: Via de Sophocleslaan, Caesarlaan, doorsteek naar Weg tot de
Wetenschap (noordzijde), onder viaduct A27 en aansluitend op de calamiteitenweg.

· Variant 2: Via de Terentiuslaan, Caesarlaan. Verder is het tracé gelijk aan variant 1.
· Variant 1/2: Doorsteek tussen de Terentiuslaan en de Sophocleslaan. Verder is het

tracé gelijk aan variant 1.
· Variant 3: Via de Cicerolaan. Verder tracé gelijk aan variant 1.

In onderstaand figuur zijn de varianten schetsmatig weergegeven (met uitzondering van
variant 1/2).

1 Fietsverbinding Platolaan – De Uithof (USP), Verkeerskundig onderzoek alternatieven kruising Uithoflijn,
referentienummer SWNL0207022, Definitief, 29 augustus 2017
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Figuur 1-1: Overzicht aanvullende varianten

1.3 Werkwijze
Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inventarisatie van de uitgangspunten.
2. Opstellen schetsontwerpen van de varianten.
3. Onderzoek van haalbaarheid (inpasbaarheid) van een drietal dwarsprofielen onder

het kunstwerk van de A27.
4. Opstellen van globale kostenramingen van de varianten.
5. Analyse en beoordeling van de varianten op basis van de aspecten (o.a.

verkeerskundige en -technische aspecten, milieu en groen aspecten, kabels en
leidingen, veiligheid, inpasbaarheid en instemming bevolking).

Deze notitie beschrijft de resultaten van bovenstaande onderdelen en is als volgt ingedeeld:
· Hoofdstuk 2: Inventarisatie van de uitgangspunten.
· Hoofdstuk 3: Varianten in de wijk Rijnsweerd.
· Hoofdstuk 4: Dwarsprofiel onder het kunstwerk A27.
· Hoofdstuk 5: Tracé langs Weg tot de Wetenschap.
· Hoofdstuk 6: Kosten en Planning.
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2 Inventarisatie van de uitgangspunten.

2.1 Schouw
Op donderdag 28 maart 2019 van circa. 8.00 uur tot 9.30uur is de (verkeers)situatie in de
wijk Rijnsweerd geschouwd. De belangrijkste bevindingen zijn:

· Hoge parkeerdruk gelet op het tijdstip op de Cicerolaan, Sophocleslaan,
Herodotuslaan en Platolaan. Het sterke vermoeden bestaat dat veel voertuigen niet
van bewoners zijn (werknemers Kromhoutkazerne of Universiteit?).

· Op de Sophocleslaan zijn aan een zijde parkeerhavens aanwezig. Aan de andere
zijde wordt op de rijbaan geparkeerd.

· In de overige straten wordt nauwelijks geparkeerd op de rijbaan mede vanwege
parkeergelegenheid op eigen terrein.

· Zeer lage verkeersintensiteit. ‘Drukste’ verkeerstroom is Platolaan – Sophocleslaan
(en vice versa).

· Op de Platolaan geldt een maximumsnelheid van 30 km/h en op de zijstraten 50
km/h. Een maximumsnelheid van 50 km/h op deze woonstraten is vrij ongebruikelijk
zeker gezien de inrichting en de zeer geringe verkeersfunctie. Dit heeft vermoedelijk
te maken met de keuze voor een inritconstructie op de kruispunten van de
Platolaan met de zijstraten (inritconstructie niet wenselijk als kruispuntsvorm van
twee 30km/u straten).

· Op het perceel van Cicerolaan nr. 19 wordt een nieuwe woning gebouwd.
Doorsteek tussen Cicerolaan en fietspad aan de noordzijde van de Weg tot de
Wetenschap is nog wel mogelijk.

· De wegbreedte (tussen de trottoirbanden en inclusief eventuele parkeerhavens) is:
o Variant 1: Sophocleslaan (9 meter), Caesarlaan (8 meter), Herodotuslaan

(6 meter), Xenophonlaan (6 meter), Caesarlaan (6 meter) en Cicerolaan (6
meter).

o Variant 2: Terentiuslaan (6 meter), Tacituslaan (6 meter), Caesarlaan (6
meter) en Cicerolaan (6 meter).

o Variant 1/2: Terentiuslaan (6 meter), Xenophonlaan (6 meter), Caesarlaan
(6 meter) en Cicerolaan (6 meter).

o Variant 3: Cicerolaan (6 meter).
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3  Varianten in de wijk Rijnsweerd

3.1 Algemeen
De vier varianten zijn schetsmatig uitgewerkt in ACAD in schaal 1:500. De
ontwerptekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.

Alle vier de varianten zijn ingericht als Fietsstraat die identiek zijn aan de inrichting van de
Sophocleslaan (zie onderstaande afbeelding) en Platolaan. Hierdoor ontstaat op dit
gedeelte van de fietsroute tussen het centrum en USP een uniforme en herkenbare
inrichting.

Afbeelding 3-1: huidige situatie/inrichting fietsstraat Sophocleslaan (bron: Google Maps)

3.2 Toelichting schetsontwerp
De belangrijkste kenmerken/uitgangspunten van de inrichting van de varianten zijn:

· verbinding en inrichting als Fietsstraat van kruispunt Platolaan – Sophocleslaan tot
aan doorsteek tussen Cicerolaan en het fietspad aan de noordzijde van de Weg tot
de Wetenschap;

· rijbaan/-loper uitgevoerd in rood asfalt (2x 2,50 meter breed) met overrijdbare
rijrichtingscheiding uitgevoerd in klinkers/’Streetprint’ (breedte 1meter) (zie
onderstaande afbeelding);

· de reconstructie wordt uitgevoerd binnen de bestaande rijbaan (trottoirbanden);
· parkeren op de rijbaan wordt opgeheven. Er worden alleen parkeerhavens

aangelegd als de rijbaan hiervoor voldoende breed is tussen de bestaande
trottoirbanden (afhankelijk van de variant);

· De aanleg van de Fietsstraat gaat ten koste van parkeergelegenheid in de straten.
Het verlies van parkeerplaatsen per variant is globaal2:
o variant 1: 30 parkeerplaatsen;
o variant 2: 38 parkeerplaatsen;
o variant 1/2: 30 parkeerplaatsen;
o variant 3: 19 parkeerplaatsen.

· aanleg van parkeerhavens ter hoogte van Cicerolaan nr. 17 en 19;

2 Uitgangspunten: aan 1 zijde parkeren van de straat, 75% van de lengte van de straat kan worden gebruikt voor
parkeren (ivm uitritten), lengte parkeerplaats is 6 meter.
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· ter plaatse van de doorsteek bij de Cicerolaan dient één boom te worden gerooid
(Lijsterbesboom). Het fiets- en voetpad komt op geringe afstand van een aantal
bomen te liggen. Nader onderzoek moet nagaan of dit niet ten koste gaat van de
levensvatbaarheid van deze bomen.

· verkeer op de Fietsstraat heeft voorrang op het verkeer uit de zijwegen door middel
van de aanleg van uitritconstructies op de kruisingen;

· aangenomen wordt dat de Platolaan, bij realisatie van een van de 4 varianten,
ingericht blijft als Fietsstraat. Hierdoor sluiten op enkele kruispunten twee
Fietsstraten aan:
o variant 1: kruispunt Platolaan – Sophocleslaan;
o variant 2: kruispunt Platolaan – Terentiuslaan;
o variant 1/2: kruispunt Platolaan – Terentiuslaan;
o variant 3: kruispunt Platolaan – Cicerolaan.

In het ontwerp is gekozen om deze kruispunten in te richten als gelijkwaardige
kruispunten (‘verkeer van rechts’ heeft voorrang) en te voorzien van een
kruispuntplateau. Het kruispuntplateau dient niet alleen om de snelheid van
gemotoriseerde verkeer te beheersen maar ook om visueel duidelijk herkenbaar te
maken dat het een gelijkwaardige kruispunt is en er dus een ander voorrangsregime
geldt (zie onderstaande afbeelding).

Afbeelding 3-2: voorbeeld kruispuntplateau

Dit is met name belangrijk omdat op alle andere kruispunten op de fietsroute het
verkeer op de Fietsstraat voorrang heeft op het verkeer uit de zijwegen.
Consequentie is dat het fietsverkeer op deze kruispunten (maar ook het
gemotoriseerde verkeer) vertraging oploopt door voorrang te moeten verlenen.



7 (9)

Variant 1: Sophocleslaan
Afbeelding 3-2: schetsontwerp variant 1

Variant 2: Terentiuslaan

Afbeelding 3-3: schetsontwerp variant 2
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Variant 1/2: doorsteek Terentiuslaan/Sophocleslaan

Afbeelding 3-4: schetsontwerp variant 1/2

Variant 3: Cicerolaan

Afbeelding 3-5: schetsontwerp variant 3
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3.3 Analyse en beoordeling van de varianten

3.3.1 Algemeen
De vier varianten in de wijk Rijnsweerd zijn beoordeeld op meerdere aspecten. De
beoordeling  van de varianten is absoluut en hierbij is de volgende waardering gehanteerd:
++ = zeer goed (2 punten)
+   = goed (1 punt)
o   = neutraal (0 punten)
-    = slecht (-1 punt)
- -  = zeer slecht (-2 punten)

Er is geen gewicht aan de aspecten toegekend (bijvoorbeeld aan de hand van de
beleidsuitgangspunten van de gemeente).

Aspecten die niet onderscheidend zijn zoals K&L, bestemmingsplan, groen en
grondaankoop zijn niet opgenomen in de beoordeling.

3.3.2 Toelichting beoordeling aspecten
Onderstaand is beschreven op welke wijze de varianten op de verschillende aspecten zijn
beoordeeld.

Verkeerskundige aspecten
Directheid:
· Lengte/tijd fietsen (bron: Google Maps): hoe kleiner de lengte/hoe korter de tijd

(exclusief voorrang verlenen) hoe des te hoger de waardering.

Comfort:
· Aantal bochten: is het aantal bochten en/of het aantal keren dat een fietser moet

afslaan, exclusief de bocht op de Cicerolaan bij doorsteek. Hoe minder het aantal des te
hoger de waardering.

· Aantal keren voorrang verlenen/stopkans ri. USP: Hoe kleiner de stopkans des te hoger
de waardering.

· Aantal keren voorrang verlenen/stopkans ri. Centrum: Hoe kleiner de stopkans des te
hoger de waardering.

· Aantal plateaus: is het aantal keren dat fietsers een verkeersplateau passeren
(discomfort). Hoe kleiner het aantal plateaus des te hoger de waardering.

Verkeersveiligheid:
· Aantal gelijkwaardige kruisingen: hoe kleiner het aantal gelijkwaardige kruisingen des te

hoger de waardering. Conflicten met overig verkeer.
· Aantal kruisingen niet-gelijkwaardige kruisingen: hoe kleiner het aantal niet-

gelijkwaardige kruisingen des te hoger de waardering. Conflicten met overig verkeer.
· Aantal keren afslaan ri. USP: hoe kleiner het aantal keren afslaan des te hoger de

waardering. Conflicten met tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.
· Aantal keren afslaan ri. Centrum: hoe kleiner het aantal keren afslaan des te hoger de

waardering. Conflicten met tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.
· Kans op conflicten met geparkeerde auto’s: hoe kleiner het aantal geparkeerde auto’s

(in parkeerhavens) des te hoger de waardering. Conflicten bij in- en uitparkeren auto’s
en openslaande portieren.

· Intensiteit autoverkeer: hoe lager de intensiteit (inschatting) des te hoger de waardering.
Conflicten met autoverkeer.
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· Menging wachtrij tot krp. Weg tot de Wetenschap: hoe groter de afstand des te hoger
de waardering. Voor het kruispunt is een (lange) wachtrij van auto- en fietsverkeer.

· Intensiteit autoverkeer: inschatting van de hoeveelheid autoverkeer.

Verwacht gebruik:
· Richting USP: hoe groter het verwacht gebruik (inschatting) des te hoger de

waardering.
· Richting Centrum: hoe groter het verwacht gebruik (inschatting) des te hoger de

waardering.

Logica/vindbaarheid:
· Richting USP: hoe groter de logica/vindbaarheid (inschatting) des te hoger de

waardering.
· Richting Centrum: hoe groter de logica/vindbaarheid (inschatting) des te hoger de

waardering.

Aspecten omgeving
· Acceptatie bewoners: beoordeling aan de hand van de verwachte weerstand van

bewoners aan de hand van de volgende aspecten:
o aantal woningen (voorzijde) langs de route. Hoe hoger het aantal woningen des

te lager de waardering.
o Verlies parkeergelegenheid (in relatie tot de parkeerdruk): Hoe hoger de

parkeerdruk (parkeren op de rijbaan) druk des te lager is de waardering. De
parkeerdruk is bepaald aan de hand van een schouw.

Aspect planning
Beoordeling aan de hand van de tijdsduur van de voorbereiding en realisatie. Hoe korter de
tijdsduur des te hoger de waardering (zie hoofdstuk 6).

Aspect kosten
Beoordeling aan de hand van de hoogte van de kosten. Hoe lager de kosten des te hoger
de waardering (zie hoofdstuk 6).
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USP een duidelijk (laatste) keuzemoment hebben om via de Cicerolaan te rijden of over te
steken via het kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap.
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4 Dwarsprofiel onder het kunstwerk van de A27

4.1 Algemeen
In het ontwerp wordt het fietspad tussen de doorsteek bij de Cicerolaan en de kruising met
de Sorbonnelaan verbreed tot 5 meter. Onder het bestaande kunstwerk van de A27 is geen
ruimte aanwezig om het fietspad zonder aanvullende maatregelen te verbreden. Daarom is
de haalbaarheid (inpasbaarheid) van de volgende dwarsprofielen (opgave gemeente) onder
het kunstwerk van de A27 onderzocht:

1. handhaven van het bestaande dwarsprofiel aan de noordzijde van de Weg tot de
Wetenschap;

2. binnen het bestaande dwarsprofiel verbreden van het fietspad (maximaal 3,50
meter), het laten vervallen van het voetpad en geen aanpassing noordelijk
landhoofd;

3. verbreden van het fietspad tot 4,00 of 5,00 meter, voetpad (1,50 meter) en
aanpassing van het noordelijke landhoofd (deels verticaal opzetten).

Het is niet bekend hoe het kunstwerk na verbreding van de A27 is vormgegeven en/of het
bestaande kunstwerk wordt verbreed en of er nieuwe kunstwerken worden gerealiseerd. Bij
de varianten is daarom alleen rekening gehouden met de inpassing van het fietspad en
voetpad ter plaatse van het bestaande kunstwerk.

Afbeelding 4-1: huidige situatie/dwarsprofiel onder het kunstwerk A27

4.2 Mogelijkheden verbreden fietspad
Hierbij is gekeken, aan de hand van de ontwerptekeningen van het kunstwerk3, naar de
locatie van de heipalen onder het landhoofd (zie navolgende afbeeldingen). Uit de
ontwerpen blijkt dat verbreding van het fietspad en voetpad niet in conflict is met de locatie
van de heipalen.
.

3 Tekeningen:  Tekeningnr. AMK-33,  ‘A27, KW19 Uitzetschema, palenplan en werkvloeren’, Rijkswaterstaat,
november 1984 en tekeningnr. A83-51A, ‘Rijksweg 27, K.W. 19, Viaduct Weg tot de Wetenschap, principe
maatvoering, R jkswaterstaat, februari 1982.
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Afbeeldingen 4-2: locatie funderingspalen bestaand landhoofd kunstwerk A27

Bij het verbreden van het fietspad naar 4,00m en 5,00m is een L-wand nodig om de
benodigde ruimte te creëren onder het kunstwerk. In onderstaande afbeelding zijn de
verschillende varianten van het dwarsprofiel weergegeven.

Tabel 4-3: Varianten dwarsprofielen onder bestaand kunstwerk A27
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4.3 Advies
Voorkeur heeft de realisatie van een 5 meter breed fietspad in combinatie met een voetpad
van 1,60 meter onder het kunstwerk. Hierdoor heeft het fietspad dezelfde breedte
(uniformiteit en continuïteit) vanaf de doorsteek bij de Cicerolaan tot aan het kruispunt Weg
tot de Wetenschap-Sorbonnelaan en is het fietspad voldoende breed om hoge intensiteiten
van het fietsverkeer vlot en veilig te kunnen afwikkelen. Dit dwarsprofiel is dan ook
opgenomen in het schetsontwerp.

Echter wanneer het vanuit het oogpunt van tijd en/of kosten niet mogelijk is om een 5 meter
breed fietspad onder het kunstwerk te realiseren, dan wordt aanbevolen om een minimaal
3,50 meter breed fietspad aan te leggen en het voetpad te versmallen tot 0,65 meter. Het
heeft de voorkeur om te kiezen voor een inrichting zoals toegepast bij het
Maarschalkerweerdpad waarbij het fietspad en voetpad op gelijk niveau liggen gescheiden
door een markeringslijn (zie onderstaande afbeelding).

Afbeeldingen 4-4: voorbeeld inrichting fiets- en voetpad Maarschalkerweerdpad
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