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Van:
Verzonden: maandag 4 maart 2019 17:01
Aan: Wijmenga, Jan (Extern)
CC: ; Dun, Corine van; Gilissen, Dimitri; Leenders, Manon
Onderwerp: RE: Technische vragen gemeenteraad - startdocument Dirck Hoetweg
Bijlagen: RE: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg

Beste heer Wijmenga 
 
Hierbij in rood een reactie op uw vragen.  Mochten er  nog aanvullende vragen zijn hoor ik die graag! 
 
We hebben afgelopen donderdag een gesprek gehad met een aantal direct omwonenden, samen met de 
ontwikkelaar.   
We hebben daar de verschillende belangen opgehaald en de stedenbouwkundige analyse van de 
omgeving en de plek besproken. Ook hebben aangegeven dat we de ontsluiting opnieuw zullen 
onderzoeken, of het toch niet (eventueel deels) via de Dirck Hoetweg kan. Binnenkort volgt een 
vervolggesprek.  
 
Vriendelijke groet 

 
 
 
Beste mevrouw   
 
Eind 2018 ontving de gemeenteraad het startdocument voor de Dirck Hoetweg van B&W. Recent ontving 
de raad ook een afschrift van een brief over dit project van een aantal omwonenden. Als raadsleden voor 
CU, D66 en VVD overwegen we om het startdocument te agenderen voor bespreking in de 
raadscommissie Stad en Ruimte.  
 
Ter voorbereiding daarop hebben we hier een aantal vragen die we graag aan u willen voorleggen ter 
voorbereiding op de agendering.  

 Zijn er door de stedenbouwkundig supervisor van Grauwaart meerdere varianten gemaakt voor 
deze locatie? Zo ja, is er meer informatie over deze varianten beschikbaar en waarom deze 
wel/niet geschikt zijn?  

o De supervisor heeft een quick scan/ analyse gemaakt van de locatie. Op basis van deze 
analyse is een eerste schets opgenomen in het startdocument. Het verder uitwerken van 
deze schets is onderwerp van nadere studie, in het startdocument is alleen besloten dat 
een herontwikkeling van deze locatie kansrijk is en de uitwerking daarvan op te starten.  

Is er een bepaalde reden waarom voor een - voor de wijk - vrij hoge maximale bouwhoogte 
gekozen wordt?  

o Er wordt gedacht aan 1 of 2 vrijstaande gebouwen met appartementen (en de 
bestaande voorzieningen). De maximale bouwhoogte is onderwerp van nadere studie, 
gedacht wordt aan 2 keer de meest voorkomende hoogte van deze kant van Grauwaart 
(aan de kant van Leidsche Rijn Centrum). Deze hoogte komt ook overeen met de hoogte 
van enkele appartementengebouwen in de omgeving, 5-7 lagen. Uitgaande van een 
halfverdiepte parkeergarage zal de maximale bouwhoogte circa 20 meter zijn.  

 Gezien de huidige beperkingen die het bestemmingsplan voor de locatie geeft, o.a. voor 
bouwhoogte en -volume: is er bij de afweging voorafgaand aan aan het startdocument al 
rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims, of speelt dat in deze fase (nog) geen rol?  

o De eventuele planschade maakt onderdeel uit van de anterieure overeenkomst en wordt 
afgewenteld op de ontwikkelaar, de gemeente houdt daar in die zin geen rekening mee. 
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 Is voor de ontwikkelaar de toevoeging van woningen randvoorwaarde om tot nieuwbouw voor 
kinderdagverblijf en fitness over te kunnen gaan, of maakt dit de businesscase alleen 
aantrekkelijker?  

o Vanuit het college is het zeer wenselijk om extra woningen in het sociale en middendure 
segment te bouwen de komende jaren. Daarop heeft de ontwikkelaar ingespeeld met dit 
initiatief voor planontwikkeling. Of het verbouwen van de sportschool/kinderdagverblijf 
ook mogelijk geweest zou zijn zonder deze woningbouwontwikkeling is niet onderzocht. 
Het toevoegen van groen, en daarmee het verwijderen van het parkeren op maaiveld, is 
tevens een belangrijk punt. Een halfverdiepte parkeergarage is zonder het toevoegen 
van extra woningen waarschijnlijk niet haalbaar. 

 Is overwogen om i.v.m. de nog te ontwikkelen ruimten in LRC de locatie volledig om te zetten 
naar wonen?  

o Nee, dat is niet onderzocht. De eigenaar is tevreden met de huidige huurders, en de 
functies zijn ook waardevol voor de buurt. Dus het handhaven van deze functies op deze 
locatie is het uitgangspunt.  

Is er zekerheid dat de huidige huurders ook daadwerkelijk terugkomen?  
o De intentie van zowel de huurders als de eigenaar is dat de huidige huurders 

terugkomen op deze locatie. Op dit moment is de ontwikkelaar met de huurders in 
gesprek over eventueel tijdelijke voorzieningen.  

Welke beperkingen krijgen de commerciële ruimten in gebruik?  
o In het bestemmingsplan heeft de locatie de functie Gemengd. Hierin zijn naast 

maatschappelijke voorzieningen (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en sport, 
ook lichte horeca en evenementen toegestaan. Deze functies uit het bestemmingsplan 
blijven uitgangspunt, aangevuld met wonen. 

 In het startdocument wordt melding gemaakt van een verkeerskundig onderzoek dat al door de 
gemeente is verricht. Kan dit met de raad gedeeld worden?  

o Ja zeker, dit wordt bijgevoegd (in delen ivm de grootte, varianten 2 en 3 volgen in een 
andere mail). Het ging hier om een quickscan van de locatie. Inmiddels is besloten dat 
we een nieuw, uitgebreider onderzoek zullen laten uitvoeren, naar de mogelijkheden van 
een ontsluiting via de Dirck Hoetweg.  

 Met welke verkeersintensiteit op de Jan Wolkerssingel is rekening gehouden in het 
Stedenbouwkundig Plan Grauwaart, wat is de huidige intensiteit en welke intensiteit wordt 
verwacht na realisatie? Hoe verhoudt dit zich tot de inrichting van de weg? 

o In het SP Grauwaart is uitgegaan van 600 woningen. De huidige intensiteiten zijn niet 
bekend. Model VRU3.4 gaat uit van in totaal 1900 voertuigen per dag. 50 woningen 
extra betekent (grofweg) 250 voertuigen extra per dag. Dan komen we op 2.150 
voertuigen per dag. In de Actualisatie ontwikkelingsvisie LR 2003 vinden we 2.500 
voertuigen per dag in een 30 km/u gebied acceptabel (tot 4.000 aan de rand van een 30 
gebied).  

We zullen de komende tijd meten hoeveel auto’s er rijden over de Jan Wolkerssingel en 
met welke snelheid. Ook de ontsluiting van de  locatie, het halen en brengen van het 
KDV en het parkeren van de fitness moet nader onderzocht worden. Uitgangspunt 
hierbij is dat het halen en brengen van het KDV geen extra druk op de omgeving 
oplevert en dat het parkeren van leden van Fit for Free dusdanig op eigen terrein wordt 
ingepast, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt.  

 Is door de gemeente afgewogen of het oude informatiecentrum tot het jong cultureel erfgoed 
van Utrecht behoord? Indien die afweging is gemaakt, hoe ziet die er uit?  

o Het oude informatiecentrum Leidsche Rijn is in 1998 neergezet als tijdelijk gebouw, met 
de intentie om te slopen als deze zijn functie zou verliezen (de inschatting destijds was 
na 15 jaar). Het is bij de gemeentelijke organisatie bekend dat de klimaatinstallatie 
problematisch was. Er is nooit een overweging gemaakt het informatiecentrum voor de 
eeuwigheid als “jong erfgoed” te behouden. 

 Zijn er voorafgaand afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente en ontwikkelaar 
met omwonenden en andere belanghebbenden over deze ontwikkeling, of was hier geen 
aanleiding toe? Indien er afspraken zijn gemaakt, welke zijn dat?  

o In gesprekken met de ontwikkelaar en in het startdocument is aangegeven dat de 
ontwikkelaar de omgeving op de hoogte moet stellen van zijn plannen na vaststelling 
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van het startdocument, en dat deze in de periode naar een bouwenvelop toe in een 
klankbordgroep met bewoners het vervolgtraject in gaat. 

 Op 28 januari hebben omwonenden gezamenlijk een brief aan B&W gestuurd (met afschrift aan 
de griffie gemeenteraad) over dit startdocument. Kan het antwoord op deze brief ook in kopie 
aan ons gestuurd worden?  
Ja dat kan, zodra de brief naar de bewoners is verstuurd zullen wij die ook naar u versturen. 

 
Het is uiteindelijk best een lijstje vragen geworden, maar de ervaring leert dat het inzicht dat met 
technische vragen bereikt wordt een eventueel debat in de raadscommissie soepeler laat verlopen. Uw 
reactie (of die van een collega) zien we dan ook graag tegemoet!  
 
Vriendelijke groet, mede namens Corine van Dun (D66) en Dimitri Gilissen (VVD), 
 
Jan Wijmenga 
----------------- 
Gemeenteraadslid  
Fractie ChristenUnie 
 
T  06   
E  @raad.utrecht.nl 
W www.utrecht.christenunie.nl  
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Van:  < @sweco.nl>
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 16:34
Aan:
Onderwerp: RE: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg
Bijlagen: variant 1 Ontsluiting Dirck Hoetweg.pdf

 
Variant 1 

Met vriendelijke groet,  

  

  

 

  

 

T +31 88  

M +31 6  

@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

De Holle Bilt 22 

3732 HM De Bilt 

T +31 88 811 66 00 

Handelsregister 30129769 

www.sweco.nl 

  

  

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

 

Van:    
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 16:33 
Aan:  ' < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg 
 
Hoi   
 
Ik heb een drietal varianten voor de ontsluiting van de ontwikkeling op de  Dirck Hoetweg uitgewerkt in oplopende 
mate van ingrijpendheid op de omgeving. 
Deze varianten stuur ik je zo separaat toe per mail i.v.m. bestandsgrootte.  
 
Het aansluitpunt van de ontwikkeling ligt hierbij recht tegenover de ingang van het benzineverkooppunt, waardoor 
er een viertaks‐kruispunt ontstaat.  
Een andere ligging van het aansluitpunt is verkeerskundig ons inziens geen optie (in verband met hoogteverschillen, 
niet gewenst binnen direct invloedsgebied VRI‐kruispunten, geen extra conflictpunt creëren) 
Ook het met verkeerslichten regelen van deze aansluiting is geen optie i.v.m. risico van terugslag van verkeer bij 
roodlicht naar de beide andere VRI‐kruispunten Vleutensebaan en Terwijdesingel/Grauwaartsingel. 
 
In variant 1 is een (kort) linksafvak gemaakt op de Dirck Hoetweg. De ligging van het fietspad langs de Dirck Hoetweg 
wijzigt niet. 
Linksafslaand verkeer naar de ontwikkeling kan zich opstellen buiten de rijstrook van het rechtdoorgaand verkeer 
richting het VRI‐kruispunt met de Vleutensebaan. 
Deze verkeersoplossing heeft geen (grote) ruimtelijke consequenties. Nadeel is echter dat een op‐ of afrijdende 
personenauto van de aansluiting zich niet kan opstellen tussen rijbaan en fietspad. Dit geeft een veiligheids‐ en 
afwikkelingsrisico. 
 
In variant 2 is daarom naast het linksafvak een uitbuiging (5,00m) van het fietspad ter plaatse van de aansluiting 
uitgewerkt, waardoor een personenauto zich tussen rijbaan en fietspad kan opstellen. 
De uitbuiging kan eventueel ook krapper worden uitgevoerd (blauwe stippellijn in tekening). 



2

De ruimtelijke consequenties (o.a. verleggen fietspad, kap bomen) van deze verkeersoplossing zijn groter dan bij 
variant 1, maar nog steeds niet zeer grootschalig 
Nadeel van deze oplossing is dat linksafslaand verkeer vanaf de aansluiting in één keer de rijbaan moet oprijden en 
daarbij beide verkeersstromen van de Dirck Hoetweg moet doorkruisen. 
Dit geeft een veiligheidsrisico als er onvoldoende hiaten zijn om op te kunnen rijden en oprijdend verkeer vanaf de 
zijweg risico’s gaat nemen. 
 
In variant 3 is daarom naast het linksafvak en de uitbuiging (5,00m) van het fietspad de middenberm ter plaatse van 
het kruisingsvlak fysiek verbreed naar 6,00m, waardoor zich ter plaatse een (linksafslaande) personenauto kan 
opstellen en dus gefaseerd kan oprijden. 
De ruimtelijke consequenties (uitbreiden/verbreden rijbaan, verleggen fietspad en sloot, kap bomen) van deze 
verkeersoplossing is groot. Mogelijkheden om de aansluiting (nog) verder op te pimpen zijn er niet.  
 
De vraag is nu of deze verkeersoplossing gaat werken? 
 
Vanuit verkeerskundig oogpunt (functioneel en weghiërarchisch) is een directe ontsluiting van dit wijkje op de Dirck 
Hoetweg niet gewenst. 
Immers het alternatief vanaf de Vleutensebaan (via de Belcampostraat) en de Grauwaartsingel (via de Jan 
Wolkerssingel) zijn levert geen noemenswaardige omrijdbewegingen op. 
De Jan Wolkerssingel kan het extra verkeer van de ontwikkeling naar onze inschatting goed verwerken en de Jan 
Wolkerssingel doorsnijdt bovendien niet de wijk, maar ligt “langs” de wijk. 
Een ontsluiting van de ontwikkeling via de Jan Wolkerssingel zorgt bovendien voor aanhechting aan de wijk en een 
(veel) veiligere ontsluiting van het gebied.   
 
De Dirck Hoetweg is een kort wegvak tussen twee VRI‐ kruispunten in. Vanaf deze kruispunten rijdt verkeer na 
groenlicht in peletonvorm op de Dirck Hoetweg. 
Eerdere modelberekeningen lieten etmaalintensiteiten zien van ca. 15.000 mvt/etm (nader verifiëren). Bij dergelijke 
intensiteiten zal het moeilijk zijn om vanaf de zijweg op te kunnen rijden, mede door de  grote intensiteitspieken 
vanuit beide richtingen, zeker tijdens de spitsuren. 
Bovendien is er ook het risico dat tijdens de spitsuren wachtend verkeer voor de beide VRI‐kruispunten bij roodlicht 
kan terugslaan tot op de aansluiting van de ontwikkeling. 
 
De woningen en het kinderdagverblijf genereren juist tijdens de spitsuren de meeste verkeersbewegingen (zowel in‐ 
als uitgaand)  en wordt ons inziens dan ook geen veilige ontsluiting geboden. 
 
Tot zover een eerste reactie. 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

 

Adviseur Mobiliteit  

 

T +31 88  

M +31 6  

@sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

De Holle Bilt 22 

3732 HM De Bilt 

T +31 88 811 66 00 

Handelsregister 30129769 

www.sweco.nl 

  

  

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

 

Van:   [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 13:49 
Aan:   < @sweco.nl> 
CC:   < @utrecht.nl>;   < @utrecht.nl>; 
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 < @utrecht.nl>;   < @utrecht.nl> 
Onderwerp: Quick scan onderzoek aansluiting Dirck Hoetweg 
Urgentie: Hoog 
 
Dag  
 
N.a.v. telefoontje hierbij mijn verzoek voor een quick scan-onderzoek voor technische haalbaarheid 
van ontsluiting van betreffende ontwikkeling aan de Dick Hoetweg. 
Zie bijgaand startdocument met alle bekende info over de ontwikkeling. NB. In startdocument wordt 
nog gesproken over een gecombineerde ontsluiting van zowel de bouwontwikkeling als Grauwaart. 
Maar vanochtend bepaald dat deze weg alleen de ontwikkeling aan de Dirck Hoetweg ontsluit.  
 
Graag bepalen of een ontsluiting op de Dirck Hoetweg verkeerstechnisch en qua afwikkeling/veiligheid 
mogelijk is en alle relevante opties (in schetsvorm) aangeven, zo nodig met kanttekeningen.  
Ik lever je nog de ondergrond en via Cees Verbokkem de intensiteiten op de Dirck Hoetweg.  
 
Graag volgende week een (eerste) reactie.  
 
Offerte zie ik ook graag tegemoet, maar laat dat de werkzaamheden niet ophouden. 
 
Veel dank alvast.  
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Ontwikkelorganisatie Ruimte 
       
     Postadres Postbus 8613, 3503 RP Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030-   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
 

 

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Laat uw stem horen.  

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 
     










