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Van: Hoffmans, Dymph

Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 17:05

Aan: '

CC:

Onderwerp: agenda werkgroepbijeenkomst

Bijlagen: agenda werkgroepbijeenkomst.docx; Wijkbericht voorstel 13-2-2020V2.docx

Hoi , 

 

In de bijlage het voorstel voor de agenda en wat overwegingen erbij. En het concept wijkbericht 

 

Kun je hier even naar kijken? 

 

Ik bel je maandag om 9.30 uur 

 

 
Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 286 6 06   

D.Hoffmans@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda werkgroep kruising platolaan          18-2-2020    19.00 – 20.30 

 

1. Agenda        5  
2. Doel van de avond      10    
3. Stand van zaken      5 
4. Samenstelling klankbordgroep     5 
5. Wijkbericht       10    
6. Plan van Aanpak Sweco; criteria en voorstel “zeef”   15 +15 
7. Zeef Varianten        15 
8. Proces  verder        5 

 

Ad 1:  kijken of de aanwezige nog andere punten willen bespreken 

Ad 2  doel = Duidelijkheid krijgen welke varianten op welke criteria onderzocht gaan worden (in zeef 
2)  

Ad 3 we hebben afgelopen weken de aanbieding van de petitie gehad een rib en een 
commissievergadering. Vanuit de wethouder is helder geworden dat ze op dit moment nog geen 
nieuw onafhankelijk veiligheidsonderzoek wil. Eerst een aantal schouws en duidelijkheid over 
uitvoering van een aantal maatregelen (voorlichting, spreiding fietsers, metylbrug). Zij ziet als 
resultaat van de te kiezen spreidingsvariant dat de fietsers die aan de noordzijde van USP moeten zijn 
op ene route kunnen blijven waar ze de weg tot de wetenschap en de trambaan niet over hoeven te 
steken.  

De doortrekking van de variant voor de kruising over de busbaan uithof is van start gegaan en zal snel 
worden geregeld. De metylbrug wordt ook naar gekeken met name of we de financiering naar voren 
kunnen trekken.  

Ad 4  zoals vorige keer besproken is het gewenst alle belanghebbenden op de hoogte te houden. 
Vandaar dit wijkbericht. bespreken of er nog aanvullingen moeten komen 

Ad 5   geeft toelichting op plan.  eerst uitleg daarna vragen!! 

1 criteria. Kort aangeven hoe een en nader wordt beoordeeld en gewogen 

Verwachtte discussiepunten: criteria veiligheid: bewoners willen nu al de crow richtlijnen voor 
inrichting van ene veilige fietsstraat mee beoordelen. Dat kan niet want voor een groot deel van de 
varianten moet de straat nog worden aangelegd en/of heringericht. Hoe gaan we hier mee om??   

Toepassen zeef 1: voor welke criteria??   
In pva staat de omrijfactor ( dan kunnen 1,2 en 9 afvallen)    
Geld?  Tunnel is veel te duur 
Ruimtelijk inpassing?: tunnel past niet in de platolaan 
Beschikbaarheid grond? dan valt 4b af: defensie wil niet verkopen.  



Maar de bewoners kunnen ook veiligheid als zeef 1-criterium aangeven en daarmee de 
cicerolaan al bij zeef 1 eruit willen halen!!  

 

 

 

Mail van werkgroep/  over plan van aanpak: 

Wat opvalt in het stuk van Sweco (20 januari jl.) is dat in elk geval een drietal zaken nog verder 
uitgewerkt moet worden: 

-          Veiligheid; komt wel aan bod, maar de voor ons relevante richtlijnen worden onvoldoende 
meegenomen, m.b.t. bijvoorbeeld aantal auto-fietsontmoetingen bij bijvoorbeeld de haakse 
opritten (iedere oprit is er weer eentje). Daarbij zijn de onderstaande stukken ook van belang 
voor Sweco: 

o   CROW – Fietsberaadnotitie – aanbevelingen fietsstraten binnen de kom (zie bijlage) 

o   Fietsersbond Amsterdam - Nota voorwaarden en inrichtingseisen fietsstraten (zie 
bijlage).   

-          Spreiding: Herkomst- en bestemmingsanalyse. Sweco heeft het over bestaande gegevens. 
Maar dan kan er toch geen goede analyse gemaakt worden? Er moet (zo blijkt ook uit de 
raadcommissievergadering) serieus onderzoek gedaan worden naar herkomst en 
bestemming. Immers, duidelijk moet zijn waarom een of meer extra fietsroutes nu zo hard 
nodig zijn en welke fietsstromen daarmee bediend moeten worden. 



-          Het onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van bestaande verkeersaders 
(zoals de WtdW). Die zouden de voorkeur moeten hebben boven nieuwe (onveilige) routes 
door een woonwijk. Hoe gaat Sweco daarmee om? 

En voor wat betreft het voorstel van de gemeente om in de eerste selectie al varianten te laten vallen 
wegens gebrek aan haalbaarheid en te hoge kosten, is er verbazing. 

Niet alleen kennen we de criteria niet als het gaat om haalbaarheid en te hoge kosten, maar 
bovendien hebben we in onze vorige bijeenkomst al deze varianten doorgenomen en is op geen enkel 
moment door de gemeente aangegeven dat en waarom een van de genoemde varianten niet 
haalbaar of te kostbaar zou zijn. 

 

Afijn, zonder andersluidend bericht spreken we elkaar dinsdagavond 18 februari a.s. 

Als eerder beloofd heb ik alle (huidige) werkgroep leden in de cc gezet, dan hebben jullie ook weer 
overzicht. 

 

Ze sturen als bijlage mee:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ontwikkeling Ruimte 
 
 
Telefoon 14 030 
 

 

  

Verspreidingsgebied: nader invullen 
 Utrecht.nl 

 

Wijkbericht 
Februari 2020 

 
 
De gemeente wil fietsverkeer in Rijnsweerd meer spreiden, zodat het op bepaalde punten niet te druk 
wordt. Er zijn vooral op het kruispunt Platolaan/Weg tot de Wetenschap veel fietsers en het kruispunt 
wordt soms als onveilig ervaren. In dit wijkbericht informeren we u over de laatste stand van zaken. 
 
Onderzoek naar meerdere varianten voor 
fietsroutes 
De voorkeursvariant voor een nieuwe fietsstraat 
die de gemeente in oktober 2019 tijdens een 
bewonersavond toelichtte gaat over het 
aanpassen van de Cicerolaan tot een fietsstraat. 
Het idee is om over die weg een gedeelte van de 
fietsers naar Utrecht Science Park te laten rijden. 
Tijdens een bewonersavond is uitvoerig 
gesproken met diverse bewoners in de buurt en 
er is een klankbordgroep gemaakt. 
Bewoners hadden vragen en bezwaren, ook over 
de veiligheid op het kruispunt Platolaan. 
 
Met de klankbordgroep is afgesproken dat we 
meerdere varianten voor het spreiden van 
fietsverkeer door de wijk onderzoeken. Welke 
dat zijn en hoe die beoordeeld worden, 
bespreken we met de klankbordgroepleden.  
 

 

We geven onderzoeksbureau Sweco de opdracht 
om de beoordeling van de varianten uit te 
voeren. We verwachten in mei de rapportage van 
Sweco te ontvangen, waaruit een voorkeurs-
variant zal komen. 
 
Veiligheid kruispunt Platolaan 
Er zijn op het kruispunt al diverse maatregelen 
genomen om de doorstroming en het gebruik te 
verbeteren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
het kruispunt voldoet aan de veiligheidscriteria. 
Dat neemt niet weg dat het er druk is en dat 
mensen soms een gevoel van onveiligheid 
hebben. 
Er zijn daarom meerdere schouws op het 
kruispunt geweest, met experts, o.a. van de 
fietsersbond, met Kampong en met enkele 
bewoners. Op basis van de resultaten van de 
schouws wordt bepaald of er aanvullend 
onderzoek nodig is. 
 
Maatregelen op korte termijn 
We zullen dit voorjaar een fietsverkeerslicht 
toevoegen voor de fietsers bij de opstelplaats ter 
hoogte van de Weg naar Rhijnauwen. Het 
voordeel hiervan is dat fietsers die deze route 
nemen, groen licht krijgen, terwijl kruisend 
fietsverkeer moet wachten voor rood licht. 
 
We gaan fietsers uit Utrecht Science Park wijzen 
op de mogelijkheid gebruik te maken van het 
fietspad aan de andere zijde van de Weg tot de 
Wetenschap. Ze steken dan de trambaan over bij 
de Sorbonnelaan.  



 
Ook zullen we voorlichting bij Kampong en 
andere sportverenigingen  geven over het veilig 
oversteken via het opstelvak voor fietsers bij de 
Weg naar Rhijnauwen. Zij kunnen vanaf de Weg 
tot de Wetenschap rechtsaf slaan naar de Weg 
naar Rhijnauwen.. Hier omkeren en bij het 
stoplicht voorsorteren voor de oversteek naar de 
Platolaan.  Op deze manier kunnen fietsers 
voorsorteren richting Platolaan en krijgen zij met 
groen licht voorrang op al het overige verkeer. 
Op het plaatje is dit aangegeven met de roze pijl. 
 

 
 
Plaatje van het oversteken 
 
Wat onderzoeken we nog meer? 
We onderzoeken de mogelijkheid voor het 
maken van een fietsbrug over de Kromme Rijn in 
het verlengde van de Mytylweg. Deze brug zal 
ervoor zorgen dat de kinderen die van de 
sportvelden rond de Laan van 
Maarschalkerweerd  naar huis fietsen op de Weg 
naar Rhijnauwen uitkomen en daarmee recht 
voor de kruising met het fietsverkeerslicht. Zij 
kunnen dan apart oversteken. De financiering 
voor deze brug is nog niet rond, we 
onderzoeken de financiering.  
 
 
 
Hoe nu verder?  

De voorlopige planning voor de spreiding van de 
fietsroute ziet er als volgt uit: 
Februari/maart: we onderzoeken meerdere 
varianten samen met de klankbordgroep 
Maart: Sweco maakt rapport, en presenteert dat 
aan de klankbordgroep 
April: terugkoppeling en advisering aan de 
wethouder over de uitkomsten 
Mei: bepalen voorkeursvariant door gemeente 
Voor de zomer: informatieavond wijk 
 
Vragen? 
Kijk op www.utrecht.nl/kruispuntplatolaan of 
mail kruisingplatolaan@utrecht.nl 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u 
rechtstreeks terecht bij wijkbureau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utrecht.nl/kruispuntplatolaan
mailto:kruisingplatolaan@utrecht.nl
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Van: Hoffmans, Dymph

Verzonden: maandag 17 februari 2020 09:48

Aan:

Onderwerp: FW: bijlages

 

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 286 06-   

s@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van:  [mailto   
Verzonden: maandag 3 februari 2020 21:07 

Aan: Hoffmans, Dymph 
Onderwerp: bijlages 

 

Hi, 

 

Ik vergat de bijlages. 
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Met vriendelijke groet, 
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Van: Hoffmans, Dymph

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:11

Aan:

Onderwerp: FW: GEBRUIK BESTAANDE FIETSPAD WEG VAN DE WETENSCHAP

Nog iets om mee te nemen bij de beoordeling veiligheid van de alternatieven.  

 
Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 28  06 1  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van:  [mailto .nl]  
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 15:52 

Aan: KruisingPlatolaan 
Onderwerp: GEBRUIK BESTAANDE FIETSPAD WEG VAN DE WETENSCHAP 

 

Dames,heren 
Graag wil ik deelgenoot maken van mijn welgemeende angst dat het in gebruik nemen van het 
bestaande fietspad aan de andere zijde van de Weg tot de Wetenschap voor studenten die dan 
de trambaan bij de Sorbonnelaan oversteken forse verkeersproblemen gaan opleveren bij het 
kruispunt Weg tot de Wetenschap wen de Wim Sonneveldlaan. Als het autoverkeer vanaf de Weg 
tot de Wetenschap de Wim Sonneveldlaan in wil rijden heeft het fietsverkeer voorrang. Dat geeft 
zeker opstoppingen op de Weg tot de Wetenschap, hetgeen – met name – in de avondspits extra 
problemen met zich meebrengt.  
Tevens zal het niet eenvoudig zijn om komend vanuit de Wim Sonneveldlaan de Weg tot de 
Wetenschap te bereiken, want ook vandaar hebben de fietsers voorrang. 
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, 

 







 Notitie    -CONCEPT3- 
  

Onderwerp: Afweging fietsroutes Rijnsweerd -CONCEPT3- 
Projectnummer: 371365  
Referen ienummer: Notitie afwegingen_alle-
aspecten_varianten_Concept3_V18-05-2020 met 
wijzigingen aan.docx 

 

Datum: 18-05-2020   
  

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Uitgangspunt voor het onderzoek is om te bezien in hoeverre de fietsroute 
Platolaan kan worden ontlast door alternatieve routes te analyseren op hun 
bruikbaarheid. Daarnaast is het van belang om de effecten van deze routes 
op de verkeerssituatie op het kruispunt van de Platolaan – Weg tot de 
Wetenschap te analyseren. 
In deze notitie gaan wij in op de resultaten van de beoordeling van de eerste 
aspecten, het analyseren van alle alternatieve routes op een zestal criteria: 

1. lengte en gemiddelde reistijd; 
2. gebruik (intensiteit); 
3. veiligheid (vanuit gebruiker, omwonenden) zowel objectief als 

subjectief; 
4. omgeving; 
5. kosten; 
6. planning. 

 
1.2 Doel 
Doel is om de routes te beoordelen en te vergelijken, aan de hand van de 
hierboven genoemde criteria.  
 
 
2 Routes 

De onderzochte routes zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 
Afbeelding 1: overzicht routes  



Korte beschrijving routes 
Om de verschillende routes goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn de 
routes vertaald naar complete routes van ‘centrum’ naar USP-terrein en 
hebben alle routes dezelfde beginpunt (in centrum het kruispunt Prins 
Hendrikkade – Rembrandtkade). Er zijn twee verschillende eindpunten op het 
USP: de Archimedeslaan en de Weg tot de Wetenschap beide ter hoogte van 
de kruising met de Padualaan. 
De routes 3 en 6 zijn samengevoegd tot één route (‘route 3/6’). In 
tegenstelling tot de afbeelding loopt route 3/6 niet via de Wim Sonneveldlaan 
maar via een nieuw aan te leggen fietspad aan de zuidzijde van de 
Archimedeslaan.  
Onderstaand een korte beschrijving van de routes: 
• Route 1: via Prins Hendriklaan, Erasmuslaan, Albert van Dalsumlaan en 

Archimedeslaan (fietspad aan noordzijde), eindpunt Archimedeslaan. 
• Route 2: via Prins Hendriklaan, Louis Bouwmeesterlaan en 

Archimedeslaan (fietspad aan noordzijde), eindpunt Archimedeslaan. 
• Route 3/6: via Prins Hendriklaan, Sophocleslaan, Xenophonlaan, Louis 

Davidslaan en Archimedeslaan (nieuw fietspad aan zuidzijde), eindpunt 
Archimedeslaan. 

• Route 4a/4b: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van 
Platolaan (4a langs watergang (Kromme Rijn) en 4b over 
Defensieterrein), Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde, 
eindpunt Weg tot de Wetenschap (noordzijde). 

• Route 5: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van 
Platolaan (langs watergang), fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap, 
Weg tot de Wetenschap (fietspad aan zuidzijde), eindpunt Weg tot de 
Wetenschap (zuidzijde). 

• Route 7: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan de noordzijde), eindpunt Weg tot de Wetenschap 
(noordzijde) 

• Route 8: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Cicerolaan, Weg tot de 
Wetenschap (fietspad aan de noordzijde), eindpunt Weg tot de 
Wetenschap (noordzijde) 

• Route 9: via Prins Hendriklaan, Rembrandtkade, Van Goghlaan, nieuwe 
verbinding langs A28, Archimedeslaan (gedeeltelijk nieuw fietspad aan 
zuidzijde), eindpunt Archimedeslaan. 

 
De verschillende fietspaden -routes gelegen tussen de Weg tot de 
Wetenschap en de A27 zijn niet meegenomen in deze vergelijking. Ook zijn 
van de fietsroutes geen intensiteiten bekend. De routes hebben in de huidige 
situatie namelijk een lage intensiteit en/of nauwelijks een functie voor het 
doorgaande fietsverkeer tussen centrum en USP en voornamelijk een functie 
voor de ontsluiting van het sportcomplex/school/restaurant/zwembad. De 
route onder de A27 door in de richting Bunnik is een route die gebruikt kan 
worden om in het zuidwestelijke gedeelte van de USP te bereiken.  
 
 
3 Vergelijking routes 

De verschillende routes worden vergeleken op de volgende drie aspecten: 
1. Lengte en gemiddelde reistijd van de routes. Fietsers bepalen hun route 

onder andere  op basis van de lengte en de gemiddelde reistijd. Hoe 
korter de lengte en reistijd hoe aantrekkelijker de route is (ten opzichte 



van andere routes) wat invloed kan hebben op het gebruik. Het gaat om 
de relatieve vergelijking van de routes. 

2. Inschatting van het toekomstige gebruik (intensiteiten) van de routes en 
de eventueel hieruit volgende afname van het overstekend fietsverkeer 
op het kruispunt Weg tot de Wetenschap-Platolaan. Hierbij wordt een 
inschatting gemaakt wat het gebruik is van de verschillende routes en wat 
de gevolgen zijn van het gebruik op de bestaande routes. Hierbij wordt 
uitgegaan dat op de betreffende route er maatregelen zijn genomen ten 
behoeve van het verbeteren van het gebruik van het fietsverkeer (bijv. 
herinrichten straat). 

3. Verkeersveiligheid (subjectief en objectief) en de sociale veiligheid van de 
routes waaronder de eventuele verbetering van de verkeersveiligheid van 
het overstekend fietsverkeer op het kruispunt Weg tot de Wetenschap – 
Platolaan. 

 
 
3.1.1 Lengte en gemiddelde reistijd van de routes 
De lengte (afstand) en de gemiddelde reistijd van de routes is bepaald aan de 
hand van Google Maps. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 
aangenomen: 
• Er is alleen gekeken naar de richting USP vanuit de richting van het 

centrum. Aangenomen wordt dat de route in de richting centrum naast 
dezelfde afstand ook globaal dezelfde reistijd heeft. 

• Herkomst in het centrum is kruising Prins Hendriklaan – Rembrandtkade. 
• Drie bestemmingenTwee eindpunten Weg tot de Wetenschap (kruising 

Padualaan, noordzijde) en Weg tot de Wetenschap (kruising Padualaan, 
zuidzijde) : ‘Padualaan 97’ (aan zuidzijde, Weg tot de Wetenschap) en 
‘Minaertgebouw’ (aan noordzijde, Leuvenlaan). 

• Indien het een bestaande fietsroute betreft (of een gedeelte hiervan) dan 
wordt de afstand en tijd overgenomen uit Google Maps. Opgemerkt wordt 
dat de reistijd in Google Maps wordt afgerond op hele minuten.  

• Indien geen bestaande fietsroute/of fietspad aanwezig is wordt de afstand 
gemeten in Google Maps. De reistijd wordt bepaald door de afstand te 
delen door een (aangenomen) gemiddelde snelheid van 17 km/u. Deze 
snelheid is gebaseerd op de gemiddelde fietssnelheid die in Google 
Maps wordt aangehouden1. 

• In de reistijd van Google Maps is niet de vertraging opgenomen op de 
kruispunten waar fietsers voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer. 
Aangenomen wordt dat de tijd/vertraging bij het oversteken van een 
zijweg bij een VRI kruispunt (parallel aan de hoofdweg) gemiddeld een 
halve minuut bedraagt. Voor het oversteken van de hoofdweg bij een 
VRI kruispunt wordt een gemiddelde tijd/vertraging van een minuut 
aangenomen2.  
  

 
1 De berekende fietssnelheid (afstand gedeeld door tijd) in Google Maps fluctueert omdat de tijd 
wordt afgerond op hele minuten. Hierdoor kan er tussen nagenoeg dezelfde afstanden een 
tijdsverschil van een minuut zitten. 
2 Deze aangenomen wachttijden b j VRI kruispunten zijn gemiddelden en dat betekent dat voor 
het oversteken van een zijrichting de aangenomen wachttijd ligt tussen minimaal 0 seconden en 
maximaal 1 minuut en het oversteken van een hoofdrichting tussen minimaal 0 seconden en 
maximaal 2 minuten. De maximale wachttijd (en daarmee ook het gemiddelde) bij het oversteken 
van een zijrichting ligt lager dan bij het oversteken van een hoofdrichting omdat aangenomen 
wordt het fietsverkeer dat een zijrichting oversteekt meer groentijd krijgt in de regeling dan 
wanneer een hoofdrichting wordt overgestoken. 





0 – Huidig/oversteek 
Platolaan 

2 8,5  

1 - Albert van Dalsumlaan 2,3  9,5  +0,3 +1,0 
2 - Louis Bouwmeesterlaan 2,2  8,5 +0,2 0.0 
3/6 - Sophocleslaan, 
Xenophonlaan 

2  7,6  0 -0,9 

4a - nieuwe verbinding ten 
westen van Platolaan langs 
watergang 

2  8,6  0 +0,1 

4b - nieuwe verbinding ten 
westen van Platolaan over 
defensieterrein 

2  8,6 0 +0,1 

5 - fietstunnel onder Weg tot 
de Wetenschap 

2  7,6  0 -0,9 

7 - Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan de noordzijde) 

2  7,6  0 -0,9 

8 -  Cicerolaan 1,9  7,2 -0,1 -1,3 
9 - nieuwe verbinding langs 
A28 

2,3  9,6  +0,3 +1,1 

Tabel: lengte en gemiddelde reistijd van de routes 
 
Het verschil in lengte tussen de routes is klein. Alle routes zijn even lang of 
langer als de huidige route (maximaal 300 meter langer) via de oversteek 
Platolaan. Alleen route 8 over de Cicerolaan is korter maar het verschil is 
zeer gering (100 meter). Er is een grotere variatie in de gemiddelde reistijd. 
Route 1 via de Albert van Dalsumlaan en route 9 (langs A28) hebben een 
duidelijk langere gemiddelde reistijd dan de huidige route en bij de route 4a 
en 4b (nieuwe verbinding ten westen van Platolaan) is de gemiddelde reistijd 
ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De overige routes hebben een 
duidelijk kortere gemiddelde reistijd. De reistijd op route 8 via de Cicerolaan 
heeft de kortste reistijd en is 1,3 minuut sneller dan de huidige route via de 
oversteek ter hoogte van Platolaan.  
 
3.1.2 Inschatting van het toekomstige gebruik (intensiteiten) 
Er is een inschatting gemaakt van de toekomstig gebruik door fietsers op de 
verschillende routes aan de hand van telpunten op de belangrijkste 
fietsroutes  en onder andere in relatie tot het verwachtte gebruik op andere 
bestaande routes. Dit is onder andere afhankelijk van de lengte/reistijd  en 
aantrekkelijkheid van de nieuwe en bestaande routes.. Opgemerkt wordt dat 
er geen informatie bekend is over de herkomsten en bestemmingen van de 
fietsers in de huidige situatie,  
Hieronder een korte toelichting op de inschatting van de etmaalintensiteiten 
per route en het effect op de intensiteit Platolaan – Weg tot de Wetenschap. 
 
Route 1:  
• Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute Albert van 

Dalsumlaan leidt tot een zeer geringe toename van de fietsintensiteit op 
deze route. Dit komt doordat het niet mogelijk is om deze route 
aantrekkelijk te maken voor fietsers en omdat de parallelle route via de 
Louis Bouwmeesterlaan korter en aantrekkelijker is.  

• Verbetering van de fietsroute van de fietsroute Albert van Dalsumlaan 
leidt slechts tot een verwaarloosbare afname van de fietsintensiteit op de 

 
 



fietsoversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap (minus ca. 50 fietsers). 
Route 2:  
• Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute Louis 

Bouwmeesterlaan leidt tot een zeer geringe toename van de 
fietsintensiteit op deze route (plus 100 fietsers) waarvan 50 fietsers die in 
de huidige situatie over de Albert van Dalsumlaan rijden. 

• Verbetering van de fietsroute van de fietsroute Louis Bouwmeesterlaan 
leidt slechts tot een verwaarloosbare afname van de fietsintensiteit op de 
fietsoversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap (minus ca. 50 fietsers). 

Route 3/6:  
• Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute 

Sophocleslaan/Xenophonlaan leidt tot een geringe toename van de 
fietsintensiteit op deze route van 250 fietsers, waarvan 150 in de huidige 
situatie via de Albert van Dalsumlaan (route 1) en Louis 
Bouwmeesterlaan (route 2) rijden. 

• Verbetering van de fietsroute van de fietsroute 
Sophocleslaan/Xenophonlaan leidt slechts tot een zeer geringe afname 
van de fietsintensiteit op de fietsoversteek Platolaan-Weg tot de 
Wetenschap (minus ca. 100 fietsers). 

Route 4a/4b:  
• Aangenomen wordt dat ca. 2.000 fietsers gebruik zullen maken van deze 

route in plaats van de Platolaan. 
• Deze fietsroute leidt tot een verschuiving van fietsers van het zuidelijk 

naar noordelijke fietspad langs de Weg tot de Wetenschap en daarmee 
ook een forse afname van het aantal fietsers die de Weg tot de 
Wetenschap oversteken bij de Platolaan (minus 2.000 fietsers). Deze 
fietsers dienen wel de Platolaan over te steken bij het kruispunt. 

Route 5: 
• Aangenomen wordt dat ca. 6.000 fietsers gebruik zullen maken van deze 

route en fietstunnel in plaats van de Platolaan en de gelijkvloerse 
oversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap. 

• Deze fietsroute/fietstunnel leidt tot een zeer forse afname van het aantal 
fietsers die de Weg tot de Wetenschap oversteken bij de Platolaan 
(minus 6.000 fietsers). 

Route 7: 
• Aangenomen wordt dat ca. 3.100 fietsers gebruik zullen maken van deze 

route. 
• Deze fietsroute leidt tot een forse afname van het aantal fietsers die de 

Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 2.500 
fietsers). 

Route 8: 
• Aangenomen wordt dat ca. 3.500 fietsers gebruik zullen maken van de 

route door de Cicerolaan. 
• Deze fietsroute leidt tot een forse afname van het aantal fietsers die de 

Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 2.600 
fietsers). 

Route 9: 
• Aangenomen wordt dat ca. 500 fietsers gebruik zullen maken van deze 

route waarvan 150 fietsers in de huidige situatie gebruik maken van de 
Albert van Dalsumlaan (route 1) en Louis Bouwmeesterlaan (route 2). 

• Deze fietsroute leidt tot een geringe afname van het aantal fietsers die de 
Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 350 fietsers).  

 



De inschatting van het In onderstaand tabel het gebruik van de route en de 
afname van de intensiteit van het overstekend fietsverkeer ter plaatse van de 
Platolaan ten gevolge van de aanleg/optimalisatie van de betreffende route is 
ook in onderstaand tabel weergegeven. In bijlage 2 zijn per route de 
inschattingen van de intensiteiten op een plattegrond weergegeven. 
 
In de huidige situatie steken er per etmaal circa 6.500 fietsers de Weg tot de 
Wetenschap over ter plaatse van de kruising met de Platolaan en Weg naar 
Rhijnauwen. (totaal van twee richtingen).  
 

Route Gebruik route t.o.v. 
huidige situatie 

Afname intensiteit  
overstekend fietsverkeer 

Weg tot de Wetenschap ter 
plaatse van Platolaan 

(totaal van twee richtingen) 
1 - Albert van Dalsumlaan + 50 - 50 (<1%) 
2 - Louis Bouwmeesterlaan + 100 - 50 (<1%) 
3/6 - Sophocleslaan, 
Xenophonlaan 

+ 250 - 100 (+/- 1,5%) 

4a - nieuwe verbinding ten 
westen van Platolaan langs 
watergang 

+2.000 (is gedeeltelijk 
nieuwe route) 

-2.000  (+/- 30%) 

4b - nieuwe verbinding ten 
westen van Platolaan over 
defensieterrein 

+2.000 (is gedeeltelijk 
nieuwe route) 

-2.000 (+/- 30%) 

5 - fietstunnel onder Weg tot 
de Wetenschap 

+6.000 (is gedeeltelijk 
nieuwe route) 

-6.000 (+/- 90%) 

7 - Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan de noordzijde) 

nvt (is grotendeels 
huidige route) 

-2.500 (+/- 40%) 

8 - Cicerolaan nvt (is grotendeels 
huidige route) 

-2.600 (+/- 40%) 

9 - nieuwe verbinding langs 
A28 

+500 (is grotendeels 
nieuwe route) 

-350 (+/- 5%) 

Tabel: gebruik routes 
 
n.b. vermelden dat voor gebruik van route 7 het nodig is dat het fietspad na 
de Sorbonnelaan wordt doorgetrokken ten noorden van de trambaan tot  
Padualaan/Leuvenlaan. Als ze bij de Sorebonnelaan weer terug over moeten 
steken zal de variant weinig gebruikt worden.  
 
3.2 Veiligheid 
Bij het aspect veiligheid is gekeken naar de objectieve verkeersveiligheid 
(kans op conflicten), subjectieve verkeersveiligheid (gevoel van onveiligheid) 
en de sociale veiligheid. 
In de paragraven 3.2.2 tot en met 3.2.10 zijn deze deelaspecten per route 
kwalitatief beoordeeld. In paragraaf 3.2.1 is gekeken naar de ongevallen 
tussen 2014-2018 waar een fiets bij betrokken is geweest. 
 
3.2.1 Geregistreerde fietsongevallen omgeving Platolaan 
In de periode 2014-2018 werden er in de directe omgeving van de Platolaan 
zes ongevallen met fietsers geregistreerd. Vier hiervan waren 
letselongevallen. Opmerkelijk is dat bij vijf van de zes ongevallen enkel 
kwetsbare weggebruikers betrokken waren. Er werd één eenzijdig ongeval 
geregistreerd. Opgemerkt wordt dat ongevallen waarbij geen politie wordt 
opgeroepen niet worden geregistreerd. Mogelijk is het werkelijk aantal 
ongevallen hoger. Onderstaande figuur geeft de locaties van de 



geregistreerde ongevallen weer, onderstaande tabel omschrijft enkele 
ongevalskenmerken. 
 

 
Figuur: Locaties van geregistreerde fietsongevallen omgeving Platolaan, Utrecht. (Bron: VIAstat, 
2020) 
 
 

Locatie Type Ongevalskenmerken 
A Letsel Snorfiets – Fiets (gewond); regen; nat wegdek; maandag 

10:17; daglicht 
B UMS Personenauto – Fiets; droog; droog wegdek; donderdag 

08:51; daglicht 
C Letsel Fiets – Fiets (gewond); droog, droog wegdek; dinsdag 20:18; 

daglicht 
D UMS Fiets – Fiets; droog; droog wegdek; donderdag 12:45; daglicht 
E Letsel Fiets – Fiets (gewond); droog, droog wegdek; donderdag 

09:09; daglicht 
F Letsel Fiets eenzijdig (gewond); droog; ; woensdag 21:01; daglicht 

Tabel: overzicht van de fietsongevallen en de ongevalskenmerken 
 
 
3.2.2 Route 1 - Albert van Dalsumlaan 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is 
een fietsstraat, de Erasmuslaan voor een groot gedeelte een vrijliggend 
fietspad en langs de Archimedeslaan is een vrijliggend fietspad aanwezig. In 
het gehele woongebied Rijnsweerd is per 1 april j. betaald parkeren 
ingevoerd van 06 – 11 uur wat de parkeerdruk heeft verlaagd. 
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van 
de Archimedeslaan (geen verkeerslicht) en busbaan (wel een verkeerslicht). 

A 

B 

C 

D E 

F 



Een eventuele maatregel is om op de oversteek van de Archimedeslaan ook 
een verkeerslicht te plaatsen. 
De Albert van Dalsumlaan (lengte circa 800m is 35% van totale route) is niet 
verkeersveilig ingericht voor fietsers. In de vele scherpe bochten is het zicht 
op het tegemoetkomende verkeer niet optimaal. Dit geeft een verhoogde 
kans op frontale aanrijdingen met tegemoetkomende fietsers of auto’s. Over 
nagenoeg de gehele lengte van de Albert van Dalsumlaan zijn aan 
weerzijden haakse parkeerhavens en/of garageboxen aanwezig. Ook wordt 
er op enkele locaties op de rijbaan geparkeerd waardoor deze wordt 
versmald. De parkeerdruk is hoog. Dit geeft een reële kans op conflicten met 
(parkerende) voertuigen. Bovenstaande knelpunten in de veiligheid zijn niet 
of nauwelijks met maatregelen te minimaliseren. 
 

 
Afbeelding 2: situatie Albert van Dalsumlaan 
 
Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er 
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de 
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen 
verbetering op van de objectieve en subjectieve veiligheid op het kruispunt. 
 
Vanwege de smalle rijbaan, garageboxen dicht op rijbaan, het niet optimale 
zicht en route aan de achterzijde van de woningen ligt is de sociale veiligheid 
op de Albert van Dalsumlaan niet optimaal. Per 1 april 2020 wordt is in het 
gehele woongebied Rijnsweerd betaald parkeren ingevoerd wat de 
parkeerdruk waarschijnlijk zal verlagen.heeft verlaagd. 
 
3.2.3 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is 
een fietsstraat, de Erasmuslaan voor een groot gedeelte een vrijliggend 
fietspad en langs de Archimedeslaan is een vrijliggend fietspad aanwezig. 
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van 
de Archimedeslaan (geen verkeerslicht) en busbaan (wel een verkeerslicht). 



Een eventuele maatregel is om op de oversteek van de Archimedeslaan ook 
een verkeerslicht te plaatsen. 
De Louis Bouwmeesterlaan heeft een lengte van circa 600 meter (is 27% van 
de totale route). De rijbaan van de Louis Bouwmeesterlaan is relatief breed 
maar er wordt op veel locaties aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd. 
De overgebleven ruimte bij aan weerszijde geparkeerde auto’s is net 
voldoende voor een fietser en een tegemoetkomende of achteropkomende 
auto. Er zijn ook haakse parkeerhavens en parkeergelegenheid op eigen 
terrein. De parkeerdruk is hoog. In het gehele woongebied Rijnsweerd is per 
1 april jl. betaald parkeren ingevoerd van 06 – 11 uur wat de parkeerdruk 
heeft verlaagd. 
Er zijn fysieke snelheidsremmende maatregelen aanwezig. 
 

 
Afbeelding 3: situatie Louis Bouwmeesterlaan 
 
Een inrichting als fietsstraat ligt gezien de lage intensiteiten van zowel het 
fiets- als autoverkeer niet voor de hand, ook mede vanwege de hoge 
investeringskosten. Bij optimalisatie van deze route kan een inrichting als 
fietsstraat worden overwogen (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel 
een oplossing moet worden gevonden voor een groot aantal geparkeerde 
auto’s bijvoorbeeld door aan een zijde van de rijbaan langsparkeerhavens te 
creëren. Per 1 april 2020 wordt betaald parkeren ingevoerd wat de 
parkeerdruk waarschijnlijk zal verlagen.  
 
Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er 
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de 
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen 
verbetering op van de objectieve en subjectieve veiligheid op het kruispunt. 
 
De sociale veiligheid op de Louis Bouwmeesterlaan is goed omdat over de 
gehele lengte aan beide zijde van de relatief brede weg woningen staan en er 
hierdoor sociale activiteit is. 
 
 
3.2.4 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan en 
de Sophocleslaan tot aan het kruispunt met de Platolaan zijn ingericht als een 
fietsstraat. Ten behoeve van deze route dient er nieuw fietspad aan te 
worden gelegd ten zuiden van de Archimedeslaan. De Sophocleslaan, 



Xenophonlaan en Louis Davidslaan hebben een gezamenlijke lengte van 475 
meter (is 22% van de totale route). 
 
De rijbaan van deze drie straten is relatief breed maar er wordt op veel 
locaties aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd. In het gehele 
woongebied Rijnsweerd is per 1 april jl. betaald parkeren ingevoerd van 06 – 
11 uur wat de parkeerdruk heeft verlaagd. De parkeerdruk is met name hoog 
op de Sophocleslaan en Louis Davidslaan.  
 
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van 
de Wim Sonneveldlaan naar het (nieuw aan te leggen) fietspad ten zuiden 
van de Archimedeslaan. De fietsers steken de Sorbonnelaan over door 
middel van verkeerslichten. 
 
Bij optimalisatie van deze route voor de fietsers lijkt een inrichting als 
fietsstraat op de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis Davidslaan een 
logische keuze (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel een oplossing 
moet worden gevonden voor een groot aantal geparkeerde auto’s 
bijvoorbeeld door aan een zijde van de rijbaan langsparkeerhavens te 
creëren. Hoewel de totale fietsintensiteit relatief laag is voor een fietsstraat 
geeft een inrichting als fietsstraat een uniforme inrichting en uitstraling van de 
route. Dit vergroot tevens de voorspelbaarheid van de verkeerssituatie en de 
herkenbaarheid en de vindbaarheid van de route. Dit bevordert het gebruik 
van de route. 
 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er nauwelijks minder 
fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap oversteken 
(zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen verbetering op van de objectieve 
als subjectieve veiligheid op het kruispunt. 
 
De sociale veiligheid op de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis 
Davidslaan is goed omdat over de gehele lengte aan beide zijde van de 
relatief brede weg woningen staan en er hierdoor sociale activiteit is. 
 
3.2.5 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs 

watergang) +7  
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is 
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang 
(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap tot de 
SorbonnelaanPadualaan ( 7)  is/wordt een vrijliggend fietspad. 
Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid is wel de relatief hoge 
intensiteit fietsers ter plaatse van de geregelde kruispunt Platolaan en Weg 
tot de Wetenschap, de voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de 
VRI-geregelde kruising met de Sorbonnelaan. 
 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de 
huidige situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de 
Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter zullen deze 
fietsers wel de Platolaan kruisen parallel aan de Weg tot de Wetenschap. 
Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op 
het kruispunt. 
 
De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de 
nieuwe verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege 



weinig sociale activiteit. Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt 
(270 meter) 
 
3.2.6 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over 

defensieterrein) 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is 
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang 
(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap wordt een vrijliggend 
fietspad. Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid is wel de relatief 
hoge intensiteit fietsers (zie paragraaf 3.1.2) ter plaatse van de geregelde 
kruispunt Platolaan (extra kruisen stroom) en Weg tot de Wetenschap, de 
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising 
met de Sorbonnelaan. 
 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de 
huidige situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de 
Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter deze fietsers 
zullen wel de Platolaan kruisen parallel aan de Weg tot de Wetenschap. 
Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op 
het kruispunt. 
 
De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de 
nieuwe verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege 
weinig sociale activiteit. Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt 
(270 meter). 
 
 
3.2.7 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap 
De route is zeer verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is 
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang 
(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap (zuidzijde) is een 
vrijliggend fietspad. De kruising met de Weg tot de Wetenschap is 
ongelijkvloers door middel van een fietstunnel waarvan aangenomen wordt 
dat het overgrote deel van de fietsers hiervan gebruik zal maken en nog 
slechts een gering aantal fietsers van de oversteek ter plaatse van de 
kruising Platolaan (zie paragraaf 3.1.2). Hiermee verbetert zowel de 
objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op het kruispunt aanzienlijk. 
 
De sociale veiligheid is op het gedeelte van de nieuwe verbinding (weinig 
sociale activiteit) en de fietstunnel minder dan op de rest van de route, echter 
is de lengte beperkt (350 meter). 
 
3.2.8 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde) 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan, 
Sophocleslaan (tot aan Platolaan) en de Platolaan zijn ingericht als een 
fietsstraat en ten noorden van de Weg tot de Wetenschap komt een nieuw in 
2-richtingen vrijliggend fietspad (in huidige situatie in 1-richting bereden). 
 
Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid in relatie tot de relatief 
hoge intensiteit van fietsers (zie paragraaf 3.1.2) zijn: het geregelde kruispunt 
Platolaan (afslaand fietsverkeer), de voorrangskruising met de Wim 
Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising met de Sorbonnelaan. 
 





onderstaande afbeelding). Aangenomen dat zowel de objectieve als 
subjectieve verkeersveiligheid op het kruispunt Platolaan-Weg tot de 
Wetenschap verbeterd (er steken veel minder fietsers de Weg tot de 
Wetenschap over) maar, op het kruispunt Platolaan-Cicerolaan verslechterd 
de verkeersveiligheid door het conflict tussen hoge aantal afslaande fietsers 
van en naar Cicerolaan en rechtdoorgaande auto’s op de Platolaan. 
 
Verdere aandachtspunten met betrekking tot de verkeersveiligheid in relatie 
tot de relatief hoge intensiteit van fietsers (zie paragraaf 3.1.2) zijn: de 
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising 
met de Sorbonnelaan. 
 
Bij optimalisatie van deze route door de Cicerolaan kan een inrichting als 
fietsstraat worden overwogen (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel 
een oplossing moet worden gevonden voor een groot aantal geparkeerde 
auto’s. Daarnaast is het van belang de toegankelijkheid van het eigen erf en 
de verkeersveiligheid in balans te houden. 
 
De sociale veiligheid is op deze route zeer goed vanwege de aanwezigheid 
van woningen en sociale activiteiten. Bij optimalisatie van de route wordt de 
‘doorsteek’ in het park (tussen Cicerolaan en Weg tot de Wetenschap) 
sociaal veiliger gemaakt door het verwijderen snoeien  van zichtbeperkend 
groen (struiken).  
 
3.2.10 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28 
De route is grotendeels verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins 
Hendriklaan is deels een fietsstraat en vanaf de Rembrandtkade bestaat de 
route uitsluitend uit (deels aan te leggen) vrijliggende fietspaden langs de A28 
en de Archimedeslaan. De Waterlinieweg en de A28 worden ongelijkvloers 
gekruist.  
Aangenomen wordt dat de intensiteit van het fietsverkeer op deze route 
gering is zijn er weinig knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid.  
 
Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er 
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de 
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen 
verbetering op van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid op het 
kruispunt (Platolaan-Weg tot de Wetenschap). 
 
De sociale veiligheid is op het gedeelte vanaf de Rembrandtkade tot aan de 
Archimedeslaan gebrekkig, onder andere vanwege de fietstunnel onder 
Waterlinieweg en het vrijliggende fietspad op langs de A28 (kantoren, geen 
woningen). 



 
 
3.3 Omgeving 
Dit aspect is onderverdeeld in drie deelaspecten: 

• aantasting groen (zoals bijvoorbeeld parken, groenverbinding en 
kappen/verplaatsen bomen); 

• impact op leefomgeving (zoals bijvoorbeeld: overlast, acceptatie 
bewoners); 

• inpasbaarheid (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan en benodigde 
aanpassingen omgeving) 

De deelaspecten zijn kwalitatief beoordeeld/ingeschat 
 
 
3.3.1 Route 1 - Albert van Dalsumlaan 
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande 

infrastructuur 
Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Albert 

van Dalsumlaan en fietsintensiteit is zeer gering. 
Inpasbaarheid:  zeer goed, maakt gebruik van bestaande 

infrastructuur. Geen conflict met bestemmingsplan. 
 
3.3.2 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan 
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande 

infrastructuur 
Impact op leefomgeving: gering, route ligt weliswaar aan voorzijde woningen 

Louis Bouwmeesterlaan maar fietsintensiteit is zeer 
gering. 

Inpasbaarheid:  zeer goed, maakt gebruik van bestaande 
infrastructuur. Geen conflict met bestemmingsplan. 

 
3.3.3 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan 
Aantasting groen: aanwezig, bomenkap ten behoeve van nieuw 

fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan (tot aan 
Sorbonnelaan) noodzakelijk.  



Impact op leefomgeving: gering, route ligt weliswaar aan voorzijde woningen 
Sophocleslaan-Xenophonlaan maar fietsintensiteit 
is zeer gering. Mogelijk wel grote weerstand 
vraagtekens bij de bewoners. gezien de weerstand 
tegen route 8 over Cicerolaan. 

Inpasbaarheid:  redelijk, nieuw fietspad aan zuidzijde 
Archimedeslaan is ruimtelijk inpasbaar maar grond 
heeft de bestemming ‘groen’. 

 
3.3.4 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs 

watergang) 
Aantasting groen: groot, bomenkap langs de Weg tot de Wetenschap 

(in verband met verbreden fietspad aan 
noordzijde),beschoeiing verticale wand langs 
watergang noodzakelijk. Oever en wandelroute is 
een gepland onderdeel van de ecologische 
verbindingszone  

Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Platolaan 
maar afstand is ca. 50m. waardoor overlast, 
ondanks hoge fietsintensiteit, voor omwonenden 
gering is. 

Inpasbaarheid:  redelijk, is inpasbaar maar waarschijnlijk is verticale 
wand (beschoeiing) langs watergang noodzakelijk, 
grond heeft de bestemming ‘groen’. 

 
3.3.5 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over 

defensieterrein) 
Aantasting groen: groot, bomenkap op Defensieterrein en langs de 

Weg tot de Wetenschap (in verband met verbreden 
fietspad aan noordzijde) is noodzakelijk. Oever en 
wandelroute is een gepland onderdeel van de 
ecologische verbindingszone  

Impact op leefomgeving:  gering, route ligt aan achterzijde woningen 
Platolaan maar afstand is ca. 60m. waardoor 
overlast, ondanks hoge fietsintensiteit, voor 
omwonenden gering is. 

Inpasbaarheid:  slecht, inpasbaarheid op Defensieterrein dient 
onderzocht te worden, grondaankoop is 
noodzakelijk, grond heeft de bestemming ‘militaire 
zaken’. 

 
3.3.6 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap 
Aantasting groen: aanwezig groot  door hellingbaan aan zuidzijde 

Weg tot de Wetenschap, geen bomenkap, mogelijk 
wel verticale wand langs watergang noodzakelijk.  
Verbinding door groen naar de weg to rijnauwen.   

Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Platolaan 
maar afstand is ca. 50m. waardoor overlast, 
ondanks hoge fietsintensiteit, voor omwonenden 
gering is. 

Inpasbaarheid:  goedslecht, moeilijk inpasbaar vanwege kruising 
van tunnel en brede watergang, is inpasbaar maar 
ook waarschijnlijk beschoeiing verticale wand langs 



watergang noodzakelijk, grond heeft de 
bestemming ‘groen’. 

 



3.3.7 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde) 
Aantasting groen: groot, bomenkap langs Platolaan en Weg tot de 

Wetenschap (in verband met verbreden fietspad 
aan noordzijde) (en Platolaan 

Impact op leefomgeving: gering, fietspad langs Weg tot de Wetenschap (is 
aan achterzijde woningen Cicerolaan) drukker 
wordt. 

Inpasbaarheid:  slecht, vanwege grondaankoop particuliere grond 
perceel hoek Platolaan en Weg tot de Wetenschap 
en benodigde aanpassing verkeerssituatie 
Platolaan tussen Cicerolaan en WtW 

 
3.3.8 Route 8 – Cicerolaan 
Aantasting groen: gering, bomenkap van twee bomen. Aantasting 

“parkje” 
Impact op leefomgeving: weerstand bewoners is groot. met name vanwege 

aanleg fietsstraat en intensiteit fietsers. Fietspad 
aan achterzijde woningen kan omgezet worden in 
wandelpad 

Inpasbaarheid:  redelijk, herinrichting gaat ten koste van 
parkeerplaatsen op de rijbaan. 

 
3.3.9 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28 
Aantasting groen: groot, bomenkap langs A28 en ten behoeve van 

nieuw fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan (tot 
aan Sorbonnelaan) noodzakelijk.  

Impact op leefomgeving: verwaarloosbaar, geen woningen langs route. 
Inpasbaarheid:  slecht, vanwege grote aanpassing viaduct A28 

(indien mogelijk), nieuw fietspad langs A28 en 
fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan is ruimtelijk 
inpasbaar maar grond heeft de bestemming ‘groen’. 

3.4 Kosten 
De investeringskosten zijn indicatief bepaald aan de hand van de grootste 
kostenposten en  op basis van expert opinion en de kostenramingen uit de 
vorige onderzoeken. Bandbreedte van de kosten is circa +/- 50%. De 
genoemde kosten zijn exclusief btw. 
 
3.4.1 Route 1 - Albert van Dalsumlaan 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het 
(gedeeltelijk) herinrichten van de Albert van Dalsumlaan en het plaatsen van 
een geregelde oversteek op de Archimedeslaan ter hoogte van de 
Pisuisselaan. De totale geschatte investeringskosten van alle maatregelen 
bedraagt ca. 570.000 euro. 
 
3.4.2 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het 
(gedeeltelijk) herinrichten van de Louis Bouwmeesterlaan tot fietsstraat en 
het plaatsen van een geregelde oversteek op de Archimedeslaan ter hoogte 
van de Pisuisselaan. De totale geschatte investeringskosten van alle 
maatregelen bedraagt ca. 480.000 1.300.000 euro. 
 
3.4.3 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het 
herinrichten van de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis Davidslaan tot 



een fietsstraat, plaatsen van een geregelde oversteek voor fietsers op het 
kruispunt Archimedeslaan/Sorbonnelaan en de aanleg van een fietspad aan 
de zuidzijde van de Archimedeslaan. De totale geschatte investeringskosten 
bedraagt ca. 1.400.000 euro. 
 
3.4.4 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs 

watergang) 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het 
fietspad langs de watergang en parallel aan de Weg tot de Wetenschap, 
aanpassing van de verkeerslichten op het kruispunt Weg tot de Wetenschap 
– Platolaan. De totale geschatte investeringskosten bedraagt ca. 830.000 
euro. 
 
 
 
3.4.5 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over 

defensieterrein) 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het 
fietspad langs de watergang en parallel aan de Weg tot de Wetenschap, 
aanpassing van de verkeerslichten op het kruispunt Weg tot de Wetenschap 
– Platolaan en de grondaankoop op het Defensieterrein. De totale geschatte 
investeringskosten bedraagt ca. 920.000 euro. 
 
3.4.1 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het 
fietspad langs de watergang en de tunnel onder de Weg tot de Wetenschap. 
De totale geschatte investeringskosten bedraagt ca. 4.000.000 euro. 
 
3.4.2 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde) 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de verbreding van het 
fietspad langs de Weg tot de Wetenschap. De totale geschatte 
investeringskosten bedraagt ca. 800.000 euro. 
 
3.4.3 Route 8 – Cicerolaan 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het 
herinrichten van de Cicerolaan en het aanpassen van het kruispunt Platolaan 
– Cicerolaan en het verbreden van het fietspad van het fietspad aan de 
noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. De totale geschatte 
investeringskosten van alle maatregelen bedraagt ca. 800.000 euro. 
 
3.4.4 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28 
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn de 
aanleg van een fietspad langs de A28 en aan de noordzijde van 
Archimedeslaan, het aanpassen van het viaduct onder de A28 en het 
plaatsen van een geregelde oversteek voor fietsers op het kruispunt 
Archimedeslaan/Sorbonnelaan. De totale geschatte investeringskosten van 
alle maatregelen bedraagt ca.5.000.000 euro. 
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4 Beoordeling varianten 

De routes zijn kwalitatief beoordeeld op de drie aspecten. De beoordeling van de routes 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). 
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 Notitie -CONCEPT3-
Onderwerp: Afweging fietsroutes Rijnsweerd -CONCEPT3-
Projectnummer: 371365
Referentienummer: Notitie afwegingen_alle-
aspecten_varianten_Concept3_V18-05-2020 zonder
wijzigingen aan.docx
Datum: 18-05-2020

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Uitgangspunt voor het onderzoek is om te bezien in hoeverre de fietsroute
Platolaan kan worden ontlast door alternatieve routes te analyseren op hun
bruikbaarheid. Daarnaast is het van belang om de effecten van deze routes
op de verkeerssituatie op het kruispunt van de Platolaan – Weg tot de
Wetenschap te analyseren.
In deze notitie gaan wij in op de resultaten van de beoordeling van de eerste
aspecten, het analyseren van alle alternatieve routes op een zestal criteria:

1. lengte en gemiddelde reistijd;
2. gebruik (intensiteit);
3. veiligheid (vanuit gebruiker, omwonenden) zowel objectief als

subjectief;
4. omgeving;
5. kosten;
6. planning.

1.2 Doel
Doel is om de routes te beoordelen en te vergelijken, aan de hand van de
hierboven genoemde criteria.

2 Routes

De onderzochte routes zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1: overzicht routes



Korte beschrijving routes
Om de verschillende routes goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn de
routes vertaald naar complete routes van ‘centrum’ naar USP-terrein en
hebben alle routes dezelfde beginpunt (in centrum het kruispunt Prins
Hendrikkade – Rembrandtkade). Er zijn twee verschillende eindpunten op het
USP: de Archimedeslaan en de Weg tot de Wetenschap beide ter hoogte van
de kruising met de Padualaan.
De routes 3 en 6 zijn samengevoegd tot één route (‘route 3/6’). In
tegenstelling tot de afbeelding loopt route 3/6 niet via de Wim Sonneveldlaan
maar via een nieuw aan te leggen fietspad aan de zuidzijde van de
Archimedeslaan.
Onderstaand een korte beschrijving van de routes:
· Route 1: via Prins Hendriklaan, Erasmuslaan, Albert van Dalsumlaan en

Archimedeslaan (fietspad aan noordzijde), eindpunt Archimedeslaan.
· Route 2: via Prins Hendriklaan, Louis Bouwmeesterlaan en

Archimedeslaan (fietspad aan noordzijde), eindpunt Archimedeslaan.
· Route 3/6: via Prins Hendriklaan, Sophocleslaan, Xenophonlaan, Louis

Davidslaan en Archimedeslaan (nieuw fietspad aan zuidzijde), eindpunt
Archimedeslaan.

· Route 4a/4b: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van
Platolaan (4a langs watergang (Kromme Rijn) en 4b over
Defensieterrein), Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde,
eindpunt Weg tot de Wetenschap (noordzijde).

· Route 5: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van
Platolaan (langs watergang), fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap,
Weg tot de Wetenschap (fietspad aan zuidzijde), eindpunt Weg tot de
Wetenschap (zuidzijde).

· Route 7: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Weg tot de Wetenschap
(fietspad aan de noordzijde), eindpunt Weg tot de Wetenschap
(noordzijde)

· Route 8: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Cicerolaan, Weg tot de
Wetenschap (fietspad aan de noordzijde), eindpunt Weg tot de
Wetenschap (noordzijde)

· Route 9: via Prins Hendriklaan, Rembrandtkade, Van Goghlaan, nieuwe
verbinding langs A28, Archimedeslaan (gedeeltelijk nieuw fietspad aan
zuidzijde), eindpunt Archimedeslaan.

De verschillende fietspaden -routes gelegen tussen de Weg tot de
Wetenschap en de A27 zijn niet meegenomen in deze vergelijking. Ook zijn
van de fietsroutes geen intensiteiten bekend. De routes hebben in de huidige
situatie namelijk een lage intensiteit en/of nauwelijks een functie voor het
doorgaande fietsverkeer tussen centrum en USP en voornamelijk een functie
voor de ontsluiting van het sportcomplex/school/restaurant/zwembad. De
route onder de A27 door in de richting Bunnik is een route die gebruikt kan
worden om in het zuidwestelijke gedeelte van de USP te bereiken.

3 Vergelijking routes

De verschillende routes worden vergeleken op de volgende drie aspecten:
1. Lengte en gemiddelde reistijd van de routes. Fietsers bepalen hun route

onder andere  op basis van de lengte en de gemiddelde reistijd. Hoe
korter de lengte en reistijd hoe aantrekkelijker de route is (ten opzichte



van andere routes) wat invloed kan hebben op het gebruik. Het gaat om
de relatieve vergelijking van de routes.

2. Inschatting van het toekomstige gebruik (intensiteiten) van de routes en
de eventueel hieruit volgende afname van het overstekend fietsverkeer
op het kruispunt Weg tot de Wetenschap-Platolaan. Hierbij wordt een
inschatting gemaakt wat het gebruik is van de verschillende routes en wat
de gevolgen zijn van het gebruik op de bestaande routes. Hierbij wordt
uitgegaan dat op de betreffende route er maatregelen zijn genomen ten
behoeve van het verbeteren van het gebruik van het fietsverkeer (bijv.
herinrichten straat).

3. Verkeersveiligheid (subjectief en objectief) en de sociale veiligheid van de
routes waaronder de eventuele verbetering van de verkeersveiligheid van
het overstekend fietsverkeer op het kruispunt Weg tot de Wetenschap –
Platolaan.

3.1.1 Lengte en gemiddelde reistijd van de routes
De lengte (afstand) en de gemiddelde reistijd van de routes is bepaald aan de
hand van Google Maps. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
aangenomen:
· Er is alleen gekeken naar de richting USP vanuit de richting van het

centrum. Aangenomen wordt dat de route in de richting centrum naast
dezelfde afstand ook globaal dezelfde reistijd heeft.

· Herkomst in het centrum is kruising Prins Hendriklaan – Rembrandtkade.
· Drie bestemmingen Weg tot de Wetenschap (kruising Padualaan,

noordzijde) en Weg tot de Wetenschap (kruising Padualaan, zuidzijde) en
‘Minaertgebouw’ (aan noordzijde, Leuvenlaan).

· Indien het een bestaande fietsroute betreft (of een gedeelte hiervan) dan
wordt de afstand en tijd overgenomen uit Google Maps. Opgemerkt wordt
dat de reistijd in Google Maps wordt afgerond op hele minuten.

· Indien geen bestaande fietsroute/of fietspad aanwezig is wordt de afstand
gemeten in Google Maps. De reistijd wordt bepaald door de afstand te
delen door een (aangenomen) gemiddelde snelheid van 17 km/u. Deze
snelheid is gebaseerd op de gemiddelde fietssnelheid die in Google
Maps wordt aangehouden1.

· In de reistijd van Google Maps is niet de vertraging opgenomen op de
kruispunten waar fietsers voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer.

1 De berekende fietssnelheid (afstand gedeeld door t jd) in Google Maps wordt afgerond op hele
minuten. Hierdoor kan er tussen nagenoeg dezelfde afstanden een tijdsverschil van een minuut
zitten.





0 – Huidig/oversteek
Platolaan

2 8,5

1 - Albert van Dalsumlaan 2,3 9,5 +0,3 +1,0
2 - Louis Bouwmeesterlaan 2,2 8,5 +0,2 0.0
3/6 - Sophocleslaan,
Xenophonlaan

2 7,6 0 -0,9

4a - nieuwe verbinding ten
westen van Platolaan langs
watergang

2 8,6 0 +0,1

4b - nieuwe verbinding ten
westen van Platolaan over
defensieterrein

2 8,6 0 +0,1

5 - fietstunnel onder Weg tot
de Wetenschap

2 7,6 0 -0,9

7 - Weg tot de Wetenschap
(fietspad aan de noordzijde)

2 7,6 0 -0,9

8 -  Cicerolaan 1,9 7,2 -0,1 -1,3
9 - nieuwe verbinding langs
A28

2,3 9,6 +0,3 +1,1

Tabel: lengte en gemiddelde reistijd van de routes

Het verschil in lengte tussen de routes is klein. Alle routes zijn even lang of
langer als de huidige route (maximaal 300 meter langer) via de oversteek
Platolaan. Alleen route 8 over de Cicerolaan is korter maar het verschil is
zeer gering (100 meter). Er is een grotere variatie in de gemiddelde reistijd.
Route 1 via de Albert van Dalsumlaan en route 9 (langs A28) hebben een
duidelijk langere gemiddelde reistijd dan de huidige route en bij de route 4a
en 4b (nieuwe verbinding ten westen van Platolaan) is de gemiddelde reistijd
ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De overige routes hebben een
duidelijk kortere gemiddelde reistijd. De reistijd op route 8 via de Cicerolaan
heeft de kortste reistijd en is 1,3 minuut sneller dan de huidige route via de
oversteek ter hoogte van Platolaan.

3.1.2 Inschatting van het toekomstige gebruik (intensiteiten)
Er is een inschatting gemaakt van de toekomstig gebruik door fietsers op de
verschillende routes aan de hand van telpunten op de belangrijkste
fietsroutes  en  in relatie tot het verwachtte gebruik op andere bestaande
routes. Dit is onder andere afhankelijk van de lengte/reistijd  en
aantrekkelijkheid van de nieuwe en bestaande routes. Opgemerkt wordt dat
er geen informatie bekend is over de herkomsten en bestemmingen van de
fietsers in de huidige situatie,
Hieronder een korte toelichting op de inschatting van de etmaalintensiteiten
per route en het effect op de intensiteit Platolaan – Weg tot de Wetenschap.

Route 1:
· Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute Albert van

Dalsumlaan leidt tot een zeer geringe toename van de fietsintensiteit op
deze route. Dit komt doordat het niet mogelijk is om deze route
aantrekkelijk te maken voor fietsers en omdat de parallelle route via de
Louis Bouwmeesterlaan korter en aantrekkelijker is.

· Verbetering van de fietsroute van de fietsroute Albert van Dalsumlaan
leidt slechts tot een verwaarloosbare afname van de fietsintensiteit op de



fietsoversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap (minus ca. 50 fietsers).
Route 2:
· Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute Louis

Bouwmeesterlaan leidt tot een zeer geringe toename van de
fietsintensiteit op deze route (plus 100 fietsers) waarvan 50 fietsers die in
de huidige situatie over de Albert van Dalsumlaan rijden.

· Verbetering van de fietsroute van de fietsroute Louis Bouwmeesterlaan
leidt slechts tot een verwaarloosbare afname van de fietsintensiteit op de
fietsoversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap (minus ca. 50 fietsers).

Route 3/6:
· Aangenomen wordt dat een verbetering van de fietsroute

Sophocleslaan/Xenophonlaan leidt tot een geringe toename van de
fietsintensiteit op deze route van 250 fietsers, waarvan 150 in de huidige
situatie via de Albert van Dalsumlaan (route 1) en Louis
Bouwmeesterlaan (route 2) rijden.

· Verbetering van de fietsroute van de fietsroute
Sophocleslaan/Xenophonlaan leidt slechts tot een zeer geringe afname
van de fietsintensiteit op de fietsoversteek Platolaan-Weg tot de
Wetenschap (minus ca. 100 fietsers).

Route 4a/4b:
· Aangenomen wordt dat ca. 2.000 fietsers gebruik zullen maken van deze

route in plaats van de Platolaan.
· Deze fietsroute leidt tot een verschuiving van fietsers van het zuidelijk

naar noordelijke fietspad langs de Weg tot de Wetenschap en daarmee
ook een forse afname van het aantal fietsers die de Weg tot de
Wetenschap oversteken bij de Platolaan (minus 2.000 fietsers). Deze
fietsers dienen wel de Platolaan over te steken bij het kruispunt.

Route 5:
· Aangenomen wordt dat ca. 6.000 fietsers gebruik zullen maken van deze

route en fietstunnel in plaats van de Platolaan en de gelijkvloerse
oversteek Platolaan-Weg tot de Wetenschap.

· Deze fietsroute/fietstunnel leidt tot een zeer forse afname van het aantal
fietsers die de Weg tot de Wetenschap oversteken bij de Platolaan
(minus 6.000 fietsers).

Route 7:
· Aangenomen wordt dat ca. 3.100 fietsers gebruik zullen maken van deze

route.
· Deze fietsroute leidt tot een forse afname van het aantal fietsers die de

Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 2.500
fietsers).

Route 8:
· Aangenomen wordt dat ca. 3.500 fietsers gebruik zullen maken van de

route door de Cicerolaan.
· Deze fietsroute leidt tot een forse afname van het aantal fietsers die de

Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 2.600
fietsers).

Route 9:
· Aangenomen wordt dat ca. 500 fietsers gebruik zullen maken van deze

route waarvan 150 fietsers in de huidige situatie gebruik maken van de
Albert van Dalsumlaan (route 1) en Louis Bouwmeesterlaan (route 2).

· Deze fietsroute leidt tot een geringe afname van het aantal fietsers die de
Weg tot de Wetenschap bij de Platolaan oversteken (minus 350 fietsers).



De inschatting van het  gebruik van de route en de afname van de intensiteit
van het overstekend fietsverkeer ter plaatse van de Platolaan ten gevolge
van de aanleg/optimalisatie van de betreffende route is ook in onderstaand
tabel weergegeven. In bijlage 2 zijn per route de inschattingen van de
intensiteiten op een plattegrond weergegeven.

In de huidige situatie steken er per etmaal circa 6.500 fietsers de Weg tot de
Wetenschap over ter plaatse van de kruising met de Platolaan en Weg naar
Rhijnauwen. (totaal van twee richtingen).

Route Gebruik route t.o.v.
huidige situatie

Afname intensiteit
overstekend fietsverkeer

Weg tot de Wetenschap ter
plaatse van Platolaan

(totaal van twee richtingen)
1 - Albert van Dalsumlaan + 50 - 50 (<1%)
2 - Louis Bouwmeesterlaan + 100 - 50 (<1%)
3/6 - Sophocleslaan,
Xenophonlaan

+ 250 - 100 (+/- 1,5%)

4a - nieuwe verbinding ten
westen van Platolaan langs
watergang

+2.000 (is gedeeltelijk
nieuwe route)

-2.000  (+/- 30%)

4b - nieuwe verbinding ten
westen van Platolaan over
defensieterrein

+2.000 (is gedeeltelijk
nieuwe route)

-2.000 (+/- 30%)

5 - fietstunnel onder Weg tot
de Wetenschap

+6.000 (is gedeeltelijk
nieuwe route)

-6.000 (+/- 90%)

7 - Weg tot de Wetenschap
(fietspad aan de noordzijde)

nvt (is grotendeels
huidige route)

-2.500 (+/- 40%)

8 - Cicerolaan nvt (is grotendeels
huidige route)

-2.600 (+/- 40%)

9 - nieuwe verbinding langs
A28

+500 (is grotendeels
nieuwe route)

-350 (+/- 5%)

Tabel: gebruik routes

n.b. vermelden dat voor gebruik van route 7 het nodig is dat het fietspad na
de Sorbonnelaan wordt doorgetrokken ten noorden van de trambaan tot
Padualaan/Leuvenlaan. Als ze bij de Sorebonnelaan weer terug over moeten
steken zal de variant weinig gebruikt worden.

3.2 Veiligheid
Bij het aspect veiligheid is gekeken naar de objectieve verkeersveiligheid
(kans op conflicten), subjectieve verkeersveiligheid (gevoel van onveiligheid)
en de sociale veiligheid.
In de paragraven 3.2.2 tot en met 3.2.10 zijn deze deelaspecten per route
kwalitatief beoordeeld. In paragraaf 3.2.1 is gekeken naar de ongevallen
tussen 2014-2018 waar een fiets bij betrokken is geweest.

3.2.1 Geregistreerde fietsongevallen omgeving Platolaan
In de periode 2014-2018 werden er in de directe omgeving van de Platolaan
zes ongevallen met fietsers geregistreerd. Vier hiervan waren
letselongevallen. Opmerkelijk is dat bij vijf van de zes ongevallen enkel
kwetsbare weggebruikers betrokken waren. Er werd één eenzijdig ongeval
geregistreerd. Opgemerkt wordt dat ongevallen waarbij geen politie wordt
opgeroepen niet worden geregistreerd. Mogelijk is het werkelijk aantal
ongevallen hoger. Onderstaande figuur geeft de locaties van de



geregistreerde ongevallen weer, onderstaande tabel omschrijft enkele
ongevalskenmerken.

Figuur: Locaties van geregistreerde fietsongevallen omgeving Platolaan, Utrecht. (Bron: VIAstat,
2020)

Locatie Type Ongevalskenmerken
A Letsel Snorfiets – Fiets (gewond); regen; nat wegdek; maandag

10:17; daglicht
B UMS Personenauto – Fiets; droog; droog wegdek; donderdag

08:51; daglicht
C Letsel Fiets – Fiets (gewond); droog, droog wegdek; dinsdag 20:18;

daglicht
D UMS Fiets – Fiets; droog; droog wegdek; donderdag 12:45; daglicht
E Letsel Fiets – Fiets (gewond); droog, droog wegdek; donderdag

09:09; daglicht
F Letsel Fiets eenzijdig (gewond); droog; ; woensdag 21:01; daglicht

Tabel: overzicht van de fietsongevallen en de ongevalskenmerken

3.2.2 Route 1 - Albert van Dalsumlaan
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is
een fietsstraat, de Erasmuslaan voor een groot gedeelte een vrijliggend
fietspad en langs de Archimedeslaan is een vrijliggend fietspad aanwezig. In
het gehele woongebied Rijnsweerd is per 1 april j. betaald parkeren
ingevoerd van 06 – 11 uur wat de parkeerdruk heeft verlaagd.
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van
de Archimedeslaan (geen verkeerslicht) en busbaan (wel een verkeerslicht).

A

B

C

D E

F



Een eventuele maatregel is om op de oversteek van de Archimedeslaan ook
een verkeerslicht te plaatsen.
De Albert van Dalsumlaan (lengte circa 800m is 35% van totale route) is niet
verkeersveilig ingericht voor fietsers. In de vele scherpe bochten is het zicht
op het tegemoetkomende verkeer niet optimaal. Dit geeft een verhoogde
kans op frontale aanrijdingen met tegemoetkomende fietsers of auto’s. Over
nagenoeg de gehele lengte van de Albert van Dalsumlaan zijn aan
weerzijden haakse parkeerhavens en/of garageboxen aanwezig. Ook wordt
er op enkele locaties op de rijbaan geparkeerd waardoor deze wordt
versmald. Dit geeft een reële kans op conflicten met (parkerende) voertuigen.
Bovenstaande knelpunten in de veiligheid zijn niet of nauwelijks met
maatregelen te minimaliseren.

Afbeelding 2: situatie Albert van Dalsumlaan

Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen
verbetering op van de objectieve en subjectieve veiligheid op het kruispunt.

Vanwege de smalle rijbaan, garageboxen dicht op rijbaan, het niet optimale
zicht en route aan de achterzijde van de woningen ligt is de sociale veiligheid
op de Albert van Dalsumlaan niet optimaal. Per 1 april 2020 is in het gehele
woongebied Rijnsweerd betaald parkeren ingevoerd wat de parkeerdruk heeft
verlaagd.

3.2.3 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is
een fietsstraat, de Erasmuslaan voor een groot gedeelte een vrijliggend
fietspad en langs de Archimedeslaan is een vrijliggend fietspad aanwezig.
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van
de Archimedeslaan (geen verkeerslicht) en busbaan (wel een verkeerslicht).



Een eventuele maatregel is om op de oversteek van de Archimedeslaan ook
een verkeerslicht te plaatsen.
De Louis Bouwmeesterlaan heeft een lengte van circa 600 meter (is 27% van
de totale route). De rijbaan van de Louis Bouwmeesterlaan is relatief breed
maar er wordt op veel locaties aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd.
De overgebleven ruimte bij aan weerszijde geparkeerde auto’s is net
voldoende voor een fietser en een tegemoetkomende of achteropkomende
auto. Er zijn ook haakse parkeerhavens en parkeergelegenheid op eigen
terrein. In het gehele woongebied Rijnsweerd is per 1 april jl. betaald
parkeren ingevoerd van 06 – 11 uur wat de parkeerdruk heeft verlaagd.
Er zijn fysieke snelheidsremmende maatregelen aanwezig.

Afbeelding 3: situatie Louis Bouwmeesterlaan

Een inrichting als fietsstraat ligt gezien de lage intensiteiten van zowel het
fiets- als autoverkeer niet voor de hand, ook mede vanwege de hoge
investeringskosten.

Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen
verbetering op van de objectieve en subjectieve veiligheid op het kruispunt.

De sociale veiligheid op de Louis Bouwmeesterlaan is goed omdat over de
gehele lengte aan beide zijde van de relatief brede weg woningen staan en er
hierdoor sociale activiteit is.

3.2.4 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan en
de Sophocleslaan tot aan het kruispunt met de Platolaan zijn ingericht als een
fietsstraat. Ten behoeve van deze route dient er nieuw fietspad aan te
worden gelegd ten zuiden van de Archimedeslaan. De Sophocleslaan,
Xenophonlaan en Louis Davidslaan hebben een gezamenlijke lengte van 475
meter (is 22% van de totale route).

De rijbaan van deze drie straten is relatief breed maar er wordt op veel
locaties aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd. In het gehele



woongebied Rijnsweerd is per 1 april jl. betaald parkeren ingevoerd van 06 –
11 uur wat de parkeerdruk heeft verlaagd.
Aandachtspunt met betrekking tot de verkeersveiligheid is de oversteek van
de Wim Sonneveldlaan naar het (nieuw aan te leggen) fietspad ten zuiden
van de Archimedeslaan. De fietsers steken de Sorbonnelaan over door
middel van verkeerslichten.

Bij optimalisatie van deze route voor de fietsers lijkt een inrichting als
fietsstraat op de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis Davidslaan een
logische keuze (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel een oplossing
moet worden gevonden voor een groot aantal geparkeerde auto’s
bijvoorbeeld door aan een zijde van de rijbaan langsparkeerhavens te
creëren. Hoewel de totale fietsintensiteit relatief laag is voor een fietsstraat
geeft een inrichting als fietsstraat een uniforme inrichting en uitstraling van de
route. Dit vergroot tevens de voorspelbaarheid van de verkeerssituatie en de
herkenbaarheid en de vindbaarheid van de route. Dit bevordert het gebruik
van de route.

Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er nauwelijks minder
fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap oversteken
(zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen verbetering op van de objectieve
als subjectieve veiligheid op het kruispunt.

De sociale veiligheid op de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis
Davidslaan is goed omdat over de gehele lengte aan beide zijde van de
relatief brede weg woningen staan en er hierdoor sociale activiteit is.

3.2.5 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs
watergang) +7

De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang
(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap tot de Padualaan
is/wordt een vrijliggend fietspad. Aandachtspunten met betrekking tot de
veiligheid is wel de relatief hoge intensiteit fietsers ter plaatse van de
geregelde kruispunt Platolaan en Weg tot de Wetenschap, de
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising
met de Sorbonnelaan.

Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de
huidige situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de
Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter zullen deze
fietsers wel de Platolaan kruisen parallel aan de Weg tot de Wetenschap.
Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op
het kruispunt.

De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de
nieuwe verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege
weinig sociale activiteit. Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt
(270 meter)

3.2.6 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over
defensieterrein)

De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang



(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap wordt een vrijliggend
fietspad. Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid is wel de relatief
hoge intensiteit fietsers (zie paragraaf 3.1.2) ter plaatse van de geregelde
kruispunt Platolaan (extra kruisen stroom) en Weg tot de Wetenschap, de
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising
met de Sorbonnelaan.

Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de
huidige situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de
Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter deze fietsers
zullen wel de Platolaan kruisen parallel aan de Weg tot de Wetenschap.
Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op
het kruispunt.

De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de
nieuwe verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege
weinig sociale activiteit. Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt
(270 meter).

3.2.7 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap
De route is zeer verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is
ingericht als een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang
(Kromme Rijn) en langs de Weg tot de Wetenschap (zuidzijde) is een
vrijliggend fietspad. De kruising met de Weg tot de Wetenschap is
ongelijkvloers door middel van een fietstunnel waarvan aangenomen wordt
dat het overgrote deel van de fietsers hiervan gebruik zal maken en nog
slechts een gering aantal fietsers van de oversteek ter plaatse van de
kruising Platolaan (zie paragraaf 3.1.2). Hiermee verbetert zowel de
objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op het kruispunt aanzienlijk.

De sociale veiligheid is op het gedeelte van de nieuwe verbinding (weinig
sociale activiteit) en de fietstunnel minder dan op de rest van de route, echter
is de lengte beperkt (350 meter).

3.2.8 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde)
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan,
Sophocleslaan (tot aan Platolaan) en de Platolaan zijn ingericht als een
fietsstraat en ten noorden van de Weg tot de Wetenschap komt een nieuw in
2-richtingen vrijliggend fietspad (in huidige situatie in 1-richting bereden).

Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid in relatie tot de relatief
hoge intensiteit van fietsers (zie paragraaf 3.1.2) zijn: het geregelde kruispunt
Platolaan (afslaand fietsverkeer), de voorrangskruising met de Wim
Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising met de Sorbonnelaan.

Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de
huidige situatie circa 40% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de
Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraaf 3.2.1). Echter deze
fietsers zullen wel voor het kruispunt afslaan naar het fietspad langs de Weg
tot de Wetenschap (zie onderstaande afbeelding). Aangenomen wordt dat
zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op het kruispunt
verbeterd ten opzichte van de huidige situatie (steken veel minder fietsers de
Weg tot de Wetenschap over). Maar de verkeersveiligheid op de Platolaan





Verdere aandachtspunten met betrekking tot de verkeersveiligheid in relatie
tot de relatief hoge intensiteit van fietsers (zie paragraaf 3.1.2) zijn: de
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising
met de Sorbonnelaan.

Bij optimalisatie van deze route door de Cicerolaan kan een inrichting als
fietsstraat worden overwogen (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel
een oplossing moet worden gevonden voor geparkeerde auto’s. Daarnaast is
het van belang de toegankelijkheid van het eigen erf en de verkeersveiligheid
in balans te houden.

De sociale veiligheid is op deze route zeer goed vanwege de aanwezigheid
van woningen en sociale activiteiten. Bij optimalisatie van de route wordt de
‘doorsteek’ in het park (tussen Cicerolaan en Weg tot de Wetenschap)
sociaal veiliger gemaakt door het snoeien  van zichtbeperkend groen
(struiken).

3.2.10 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28
De route is grotendeels verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins
Hendriklaan is deels een fietsstraat en vanaf de Rembrandtkade bestaat de
route uitsluitend uit (deels aan te leggen) vrijliggende fietspaden langs de A28
en de Archimedeslaan. De Waterlinieweg en de A28 worden ongelijkvloers
gekruist.
Aangenomen wordt dat de intensiteit van het fietsverkeer op deze route
gering is zijn er weinig knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er
nauwelijks minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de
Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). Hiermee treedt er geen
verbetering op van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid op het
kruispunt (Platolaan-Weg tot de Wetenschap).

De sociale veiligheid is op het gedeelte vanaf de Rembrandtkade tot aan de
Archimedeslaan gebrekkig, onder andere vanwege de fietstunnel onder
Waterlinieweg en het vrijliggende fietspad op langs de A28 (kantoren, geen
woningen).



3.3 Omgeving
Dit aspect is onderverdeeld in drie deelaspecten:

· aantasting groen (zoals bijvoorbeeld parken, groenverbinding en
kappen/verplaatsen bomen);

· impact op leefomgeving (zoals bijvoorbeeld: overlast, acceptatie
bewoners);

· inpasbaarheid (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan en benodigde
aanpassingen omgeving)

De deelaspecten zijn kwalitatief beoordeeld/ingeschat

3.3.1 Route 1 - Albert van Dalsumlaan
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande

infrastructuur
Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Albert

van Dalsumlaan en fietsintensiteit is zeer gering.
Inpasbaarheid: zeer goed, maakt gebruik van bestaande

infrastructuur. Geen conflict met bestemmingsplan.

3.3.2 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande

infrastructuur
Impact op leefomgeving: gering, route ligt weliswaar aan voorzijde woningen

Louis Bouwmeesterlaan maar fietsintensiteit is zeer
gering.

Inpasbaarheid: zeer goed, maakt gebruik van bestaande
infrastructuur. Geen conflict met bestemmingsplan.

3.3.3 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan
Aantasting groen: aanwezig, bomenkap ten behoeve van nieuw

fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan (tot aan
Sorbonnelaan) noodzakelijk.



Impact op leefomgeving: gering, route ligt weliswaar aan voorzijde woningen
Sophocleslaan-Xenophonlaan maar fietsintensiteit
is zeer gering. Mogelijk wel  vraagtekens bij de
bewoners.

Inpasbaarheid: redelijk, nieuw fietspad aan zuidzijde
Archimedeslaan is ruimtelijk inpasbaar maar grond
heeft de bestemming ‘groen’.

3.3.4 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs
watergang)

Aantasting groen: groot, bomenkap langs de Weg tot de Wetenschap
(in verband met verbreden fietspad aan
noordzijde),beschoeiing d langs watergang
noodzakelijk. Oever en wandelroute is een gepland
onderdeel van de ecologische verbindingszone

Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Platolaan
maar afstand is ca. 50m. waardoor overlast,
ondanks hoge fietsintensiteit, voor omwonenden
gering is.

Inpasbaarheid: redelijk, is inpasbaar maar waarschijnlijk is verticale
wand (beschoeiing) langs watergang noodzakelijk,
grond heeft de bestemming ‘groen’.

3.3.5 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over
defensieterrein)

Aantasting groen: groot, bomenkap op Defensieterrein en langs de
Weg tot de Wetenschap (in verband met verbreden
fietspad aan noordzijde) is noodzakelijk. Oever en
wandelroute is een gepland onderdeel van de
ecologische verbindingszone

Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen
Platolaan maar afstand is ca. 60m. waardoor
overlast, ondanks hoge fietsintensiteit, voor
omwonenden gering is.

Inpasbaarheid: slecht, inpasbaarheid op Defensieterrein dient
onderzocht te worden, grondaankoop is
noodzakelijk, grond heeft de bestemming ‘militaire
zaken’.

3.3.6 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap
Aantasting groen: groot  door hellingbaan aan zuidzijde Weg tot de

Wetenschap, geen bomenkap, mogelijk wel
verticale wand langs watergang noodzakelijk.
Verbinding door groen naar de weg to rijnauwen.

Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Platolaan
maar afstand is ca. 50m. waardoor overlast,
ondanks hoge fietsintensiteit, voor omwonenden
gering is.

Inpasbaarheid: slecht, moeilijk inpasbaar vanwege kruising van
tunnel en brede watergang ook waarschijnlijk
beschoeiing langs watergang noodzakelijk, grond
heeft de bestemming ‘groen’.



3.3.7 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde)
Aantasting groen: groot, bomenkap langs Weg tot de Wetenschap (in

verband met verbreden fietspad aan noordzijde)
Impact op leefomgeving: gering, fietspad langs Weg tot de Wetenschap (is

aan achterzijde woningen Cicerolaan) drukker
wordt.

Inpasbaarheid: slecht, vanwege grondaankoop particuliere grond
perceel hoek Platolaan en Weg tot de Wetenschap
en benodigde aanpassing verkeerssituatie
Platolaan tussen Cicerolaan en WtW

3.3.8 Route 8 – Cicerolaan
Aantasting groen: gering, bomenkap van twee bomen. Aantasting

“parkje”
Impact op leefomgeving: weerstand bewoners is groot. met name vanwege

aanleg fietsstraat en intensiteit fietsers. Fietspad
aan achterzijde woningen kan omgezet worden in
wandelpad

Inpasbaarheid: redelijk, herinrichting gaat ten koste van
parkeerplaatsen op de rijbaan.

3.3.9 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28
Aantasting groen: groot, bomenkap langs A28 en ten behoeve van

nieuw fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan (tot
aan Sorbonnelaan) noodzakelijk.

Impact op leefomgeving: verwaarloosbaar, geen woningen langs route.
Inpasbaarheid: slecht, vanwege grote aanpassing viaduct A28

(indien mogelijk), nieuw fietspad langs A28 en
fietspad aan zuidzijde Archimedeslaan is ruimtelijk
inpasbaar maar grond heeft de bestemming ‘groen’.

3.4 Kosten
De investeringskosten zijn indicatief bepaald aan de hand van de grootste
kostenposten en  op basis van expert opinion en de kostenramingen uit de
vorige onderzoeken. Bandbreedte van de kosten is circa +/- 50%. De
genoemde kosten zijn exclusief btw.

3.4.1 Route 1 - Albert van Dalsumlaan
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het
(gedeeltelijk) herinrichten van de Albert van Dalsumlaan en het plaatsen van
een geregelde oversteek op de Archimedeslaan ter hoogte van de
Pisuisselaan. De totale geschatte investeringskosten van alle maatregelen
bedraagt ca. 570.000 euro.

3.4.2 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het
(gedeeltelijk) herinrichten van de Louis Bouwmeesterlaan en het plaatsen van
een geregelde oversteek op de Archimedeslaan ter hoogte van de
Pisuisselaan. De totale geschatte investeringskosten van alle maatregelen
bedraagt ca. 480.000  euro.

3.4.3 Route 3/6 - Sophocleslaan-Xenophonlaan
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het
herinrichten van de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis Davidslaan tot
een fietsstraat, plaatsen van een geregelde oversteek voor fietsers op het



kruispunt Archimedeslaan/Sorbonnelaan en de aanleg van een fietspad aan
de zuidzijde van de Archimedeslaan. De totale geschatte investeringskosten
bedraagt ca. 1.400.000 euro.

3.4.4 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs
watergang)

De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het
fietspad langs de watergang en parallel aan de Weg tot de Wetenschap,
aanpassing van de verkeerslichten op het kruispunt Weg tot de Wetenschap
– Platolaan. De totale geschatte investeringskosten bedraagt ca. 830.000
euro.

3.4.5 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over
defensieterrein)

De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het
fietspad langs de watergang en parallel aan de Weg tot de Wetenschap,
aanpassing van de verkeerslichten op het kruispunt Weg tot de Wetenschap
– Platolaan en de grondaankoop op het Defensieterrein. De totale geschatte
investeringskosten bedraagt ca. 920.000 euro.

3.4.1 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de aanleg van het
fietspad langs de watergang en de tunnel onder de Weg tot de Wetenschap.
De totale geschatte investeringskosten bedraagt ca. 4.000.000 euro.

3.4.2 Route 7 – Weg tot de Wetenschap (fietspad aan noordzijde)
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen is de verbreding van het
fietspad langs de Weg tot de Wetenschap. De totale geschatte
investeringskosten bedraagt ca. 800.000 euro.

3.4.3 Route 8 – Cicerolaan
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn het
herinrichten van de Cicerolaan en het aanpassen van het kruispunt Platolaan
– Cicerolaan en het verbreden van het fietspad van het fietspad aan de
noordzijde van de Weg tot de Wetenschap. De totale geschatte
investeringskosten van alle maatregelen bedraagt ca. 800.000 euro.

3.4.4 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28
De belangrijkste kostenposten van de maatregelen op deze route zijn de
aanleg van een fietspad langs de A28 en aan de noordzijde van
Archimedeslaan, het aanpassen van het viaduct onder de A28 en het
plaatsen van een geregelde oversteek voor fietsers op het kruispunt
Archimedeslaan/Sorbonnelaan. De totale geschatte investeringskosten van
alle maatregelen bedraagt ca.5.000.000 euro.
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4 Beoordeling varianten

De routes zijn kwalitatief beoordeeld op de drie aspecten. De beoordeling van de routes 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).
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Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van:    
Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:27 
Aan: '  
CC: Hoffmans, Dymph 
Onderwerp: RE: Platolaan ‐ onderdeel zeef 
 
Collega’s, 
 
Dank voor de nette rapportage. Ik heb de opmerkingen in bijgaand stuk genoteerd. Daarnaast een algemene 
opmerkingen: 
 
‐bewoners hebben het over herkomst en bestemming. Daar moeten we iets over zeggen. 
‐tunnel is nu vanuit 4 a/b gedacht. Hel lijkt mij ook raadzaam een tunnel vanuit de route Cicerolaan te beoordelen,  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  

T 06‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van:  @sweco.nl]  
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:26 
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Aan: Hoffmans, Dymph;   
CC:   
Onderwerp: RE: Platolaan ‐ onderdeel zeef 
 
Beste Dymph, 
 
Hierbij de concept notitie met de afweging (‘zeef’) van de verschillende routes aan de hand van de drie criteria en 
los bijlage 1 (‘lengte en reistijd’). 

 heeft vandaag verlof een daarom hebben we deze versie van de notitie kunnen bespreken. Mogelijk komt 
hieruit nog aanpassingen. Die kunnen we dan gelijk verwerken met de op‐ en aanmerkingen van jou en  . We 
zullen maandag kijken naar jouw onderstaande opmerking. 
 
Fijn weekeinde. 
 
Groet, 
 

 
 
 

 

  
 
Adviseur Mobiliteit / Gecertificeerd 
Verkeersveiligheidsauditor 
Rijkswegennet  
T +31 88 811    
 

@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: Hoffmans, Dymph  @utrecht.nl>  
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:50 
Aan:  @sweco.nl>;    @utrecht.nl> 
CC:  @sweco.nl> 
Onderwerp: RE: Platolaan ‐ onderdeel zeef 
 
Hoi   
 
Ik krijg nog geen reactie van  , dus reageer ik nu maar even rechtstreekst naar jullie alle twee vanwege de 
tijd. 
We moeten immers begin volgende week wel alle concept gegevens hebben voor de volgende werkgroep om die te 

bespreken en te kijken wat we de 24e gaan doen. 

 
Deze presentatie over verwachte impact op aantallen vind ik er prima uitzien.  
Ik ken de onderbouwing natuurlijk niet maar op mijn “boeren verstand” vind ik de uitkomsten heel aannemelijk.  
 
E’en opmerking. Voor de archimedeslaan ga je uit van 300: 100 + 200 die uit Rijnsweerd komen. Dat staat een beetje 
gek. Er zitten (vanuit de Biltstraat) gemiddeld al 10.000 fietsers op het bestaande fietspad . ( zie 

http://mobiliteitsdata‐utrecht.nl/verkeer/tellingen/ 
Ik denk dat het iets beter en realistischer is als je daarvan uitgaat. Net als bij de Weg van de Wetenschap voor het 
kruispunt 4200 en dan verder rekenen met wat erbij komt. Zo het lijntje van het fietspad archimedeslaan iets 
doortrekken en daar 10.000 bij zetten. Dan 50/100 erbij. 
 
Ik hoop dat je maandag of dinsdag met de concept beoordeling voor veiligheid komt.  
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Van:

Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:27

Aan:

CC: Hoffmans, Dymph

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef

Bijlagen: Notitie afwegingen varianten_werkversie V13-03-2020 DJH opm.docx

Collega’s, 

 

Dank voor de nette rapportage. Ik heb de opmerkingen in bijgaand stuk genoteerd. Daarnaast een 

algemene opmerkingen: 

 

-bewoners hebben het over herkomst en bestemming. Daar moeten we iets over zeggen. 

-tunnel is nu vanuit 4 a/b gedacht. Hel lijkt mij ook raadzaam een tunnel vanuit de route Cicerolaan te 

beoordelen,  

 

 
Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van: @sweco.nl]  
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:26 

Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  
Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Beste Dymph, 

 

Hierbij de concept notitie met de afweging (‘zeef’) van de verschillende routes aan de hand van de drie criteria en 

los bijlage 1 (‘lengte en reistijd’). 

Erik heeft vandaag verlof een daarom hebben we deze versie van de notitie kunnen bespreken. Mogelijk komt 

hieruit nog aanpassingen. Die kunnen we dan gelijk verwerken met de op- en aanmerkingen van jou en . We 

zullen maandag kijken naar jouw onderstaande opmerking. 

 

Fijn weekeinde. 

 

Groet, 
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Adviseur Mobiliteit / Gecertificeerd 

Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet  

T +31 88   

 

@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: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:50 

Aan:   

CC:   

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Hoi , 

 

Ik krijg nog geen reactie van , dus reageer ik nu maar even rechtstreekst naar jullie alle twee 

vanwege de tijd. 

We moeten immers begin volgende week wel alle concept gegevens hebben voor de volgende 

werkgroep om die te bespreken en te kijken wat we de 24e gaan doen. 

 

Deze presentatie over verwachte impact op aantallen vind ik er prima uitzien.  

Ik ken de onderbouwing natuurlijk niet maar op mijn “boeren verstand” vind ik de uitkomsten heel 

aannemelijk.  

 

E’en opmerking. Voor de archimedeslaan ga je uit van 300: 100 + 200 die uit Rijnsweerd komen. Dat 

staat een beetje gek. Er zitten (vanuit de Biltstraat) gemiddeld al 10.000 fietsers op het bestaande 

fietspad . ( zie http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/tellingen/ 

Ik denk dat het iets beter en realistischer is als je daarvan uitgaat. Net als bij de Weg van de 

Wetenschap voor het kruispunt 4200 en dan verder rekenen met wat erbij komt. Zo het lijntje van het 

fietspad archimedeslaan iets doortrekken en daar 10.000 bij zetten. Dan 50/100 erbij. 

 

Ik hoop dat je maandag of dinsdag met de concept beoordeling voor veiligheid komt.  

 

Kunnen we vast een afspraak maken om dan de resultaten te bespreken en de 24e voor te bereiden? 

Dat kan: 

Woensdag 18e 13.00 – 16.00 

Donderdag 19e 9.00-11.00 / 13.00 – 14.00 / 15.00 – 16.00  

 

Kun jij een van deze tijden?  

 

 
Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 28  06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl]  

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:46 
Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  
Onderwerp: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Beste Dymph,  

 

Hierbij onze interpretatie van het gebruik van de diverse varianten. 

De groene ‘stippel’ varianten nemen we ook mee in de rapportage. 

We zijn benieuwd naar jullie reactie. 

 

. Wij gaan zelf even achter de ongevalscijfers aan uit ViaStat. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  
 
Werkdagen van maandag t/m donderdag  































1

Van:

Verzonden: maandag 16 maart 2020 10:35

Aan: '  Hoffmans, Dymph; 

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef

Hoi  

 

Ik heb al een korte reactie gegeven op de plaatjes en zal zo een reactie geven op het schrijven van 

. Volgens mij is het wijs om dit overleg niet door te laten gaan. Dymph gaat e.e.a. nog 

na. Ik stel voor de risico’s met elkaar niet op te zoeken. Het krp Platolaan met fietsroute is natuurliojk 

belangrijk. Sommige dingen zijn echter meer van belang zoals: Gezondheid! 

 
Met vriendelijke groet,  

Dirk-Jan Hoekstra  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-1   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van: @sweco.nl]  

Verzonden: maandag 16 maart 2020 9:56 
Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  
Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Goede morgen Dymph 

 

Bedankt voor je commentaar! 

We zijn nog in afwachting van de reactie van . 

Dan verwerken we het in een keer. 

Afstemming graag per telefoon ivm Corona. 

 

Ik overweeg sterk om de 24e maart (avond) niet te komen! Gaat overleg sowieso wel door? 

Ik neem geen risico aangezien ik met mijn leeftijd tot de risicogroep behoor! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

M +31 6   

r@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  
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Volg ons op LinkedIn. Hier delen wij onze kennis, vertellen je wat ons drijft en waar we in geloven.  
 
Werkdagen van maandag t/m donderdag  

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 15:41 

Aan:   

CC:   

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

 

Hoi , 

 

In de bijlage mijn opmerkingen bij jullie concept rapporten. 

Begin volgende week graag overleg.  

 
Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van: @sweco.nl]  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 13:26 
Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Beste Dymph, 

 

Hierbij de concept notitie met de afweging (‘zeef’) van de verschillende routes aan de hand van de drie criteria en 

los bijlage 1 (‘lengte en reistijd’). 

 heeft vandaag verlof een daarom hebben we deze versie van de notitie kunnen bespreken. Mogelijk komt 

hieruit nog aanpassingen. Die kunnen we dan gelijk verwerken met de op- en aanmerkingen van jou en . We 

zullen maandag kijken naar jouw onderstaande opmerking. 

 

Fijn weekeinde. 

 

Groet, 

 

 

 

 

   

 

Sweco Nederland B.V.  

De Holle Bilt 22  
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Adviseur Mobiliteit / Gecertificeerd 

Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet  

T +31 88 811   

 

@sweco.nl  

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: Hoffmans, Dymph @utrecht.nl>  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:50 

Aan: @sweco.nl>; @utrecht.nl> 

CC: @sweco.nl> 

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Hoi  

 

Ik krijg nog geen reactie van , dus reageer ik nu maar even rechtstreekst naar jullie alle twee 

vanwege de tijd. 

We moeten immers begin volgende week wel alle concept gegevens hebben voor de volgende 

werkgroep om die te bespreken en te kijken wat we de 24e gaan doen. 

 

Deze presentatie over verwachte impact op aantallen vind ik er prima uitzien.  

Ik ken de onderbouwing natuurlijk niet maar op mijn “boeren verstand” vind ik de uitkomsten heel 

aannemelijk.  

 

E’en opmerking. Voor de archimedeslaan ga je uit van 300: 100 + 200 die uit Rijnsweerd komen. Dat 

staat een beetje gek. Er zitten (vanuit de Biltstraat) gemiddeld al 10.000 fietsers op het bestaande 

fietspad . ( zie http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/tellingen/ 

Ik denk dat het iets beter en realistischer is als je daarvan uitgaat. Net als bij de Weg van de 

Wetenschap voor het kruispunt 4200 en dan verder rekenen met wat erbij komt. Zo het lijntje van het 

fietspad archimedeslaan iets doortrekken en daar 10.000 bij zetten. Dan 50/100 erbij. 

 

Ik hoop dat je maandag of dinsdag met de concept beoordeling voor veiligheid komt.  

 

Kunnen we vast een afspraak maken om dan de resultaten te bespreken en de 24e voor te bereiden? 

Dat kan: 

Woensdag 18e 13.00 – 16.00 

Donderdag 19e 9.00-11.00 / 13.00 – 14.00 / 15.00 – 16.00  

 

Kun jij een van deze tijden?  

 

 
Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 286 06-2   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl]  

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:46 
Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  
Onderwerp: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Beste Dymph,  

 

Hierbij onze interpretatie van het gebruik van de diverse varianten. 

De groene ‘stippel’ varianten nemen we ook mee in de rapportage. 

We zijn benieuwd naar jullie reactie. 

 

. Wij gaan zelf even achter de ongevalscijfers aan uit ViaStat. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

r  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  
 
Werkdagen van maandag t/m donderdag  
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Van:

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:58

Aan: '

CC: ; Hoffmans, Dymph

Onderwerp: RE: Platolaan - onderdeel zeef

Beste   

 

Dank voor deze overzichtelijke vergelijking. Ik heb de uitkomst van de PDF bekeken en het verbaasd 

mij niet dat dit de uitkomst is. De route Cicerolaan en de route direct langs de WtdW zijn vergelijkbaar 

en doen het goed. De tunnel voert de boventoon qua afname. Dat de route straks uitkomt op die van 

de WtdW kan geen verassing meer zijn maar er zijn nog een paar zaken te slechten w.o. de 

aansluiting Platolaan. Dat is nog wel een zorgenpunt. 

 

Ik kom nog terug op het schrijven van jou .  

 
Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van: @sweco.nl]  
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:46 

Aan: Hoffmans, Dymph;  

CC:  
Onderwerp: Platolaan - onderdeel zeef 

 

Beste Dymph,  

 

Hierbij onze interpretatie van het gebruik van de diverse varianten. 

De groene ‘stippel’ varianten nemen we ook mee in de rapportage. 

We zijn benieuwd naar jullie reactie. 

 

Wij gaan zelf even achter de ongevalscijfers aan uit ViaStat. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

Sweco Nederland B.V.  

De Holle Bilt 22  

3732 HM De Bilt  

T +31 88 811 66 00  
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M +31 6   

@sweco.nl  

Handelsregister 30129769  

www.sweco.nl  
 

 

Volg ons op LinkedIn. Hier delen wij onze kennis, vertellen je wat ons drijft en waar we in geloven.  
 
Werkdagen van maandag t/m donderdag  
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Van: @sweco.nl>

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:20

Aan: Hoffmans, Dymph; 

CC:

Onderwerp: Platolaan

Bijlagen: Notitie afwegingen_alle-aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 met commetaar 

- kopie.docx

Goedemiddag Dymph,  

 

Is niet gelukt om vanmiddag via teams contact te leggen. 

Wij hebben in het bestand onze opmerkingen toegevoegd. 

Maandagmiddag even bellen hierover! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  

 

 



 Notitie    -CONCEPT- 
  

Onderwerp: Afweging fietsroutes Rijnsweerd -CONCEPT- 
Projectnummer: 371365  
Referentienummer: Notitie afwegingen_alle-
aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 docx 

 

Datum:  17-04-2020   
  

 
1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Uitgangspunt voor het onderzoek is om te bezien in hoeverre de fietsroute Platolaan kan 
worden ontlast door alternatieve routes te analyseren op hun bruikbaarheid. Daarnaast is 
het van belang om de effecten van deze routes op de verkeerssituatie op het kruispunt van 
de Platolaan – Weg tot de Wetenschap te analyseren. 
In deze notitie gaan wij in op de resultaten van de beoordeling van de eerste aspecten, het 
analyseren van alle alternatieve routes op een zestal criteria: 

1. lengte en gemiddelde reistijd; 
2. gebru k (intensiteit); 
3. veiligheid (vanuit gebruiker, omwonenden) zowel objectief als subjectief; 
4. omgeving; 
5. kosten; 
6. planning. 

 
1.2 Doel 
Doel is om de routes te beoordelen en te vergelijken, aan de hand van de hierboven 
genoemde criteria.  
 
 
2 Routes 

De onderzochte routes zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. 



 
Afbeelding 1: overzicht routes  



Korte beschrijving routes 
Om de verschillende routes goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn de routes vertaald 
naar complete routes van ‘centrum’ naar USP-terrein en hebben alle routes dezelfde 
beginpunt (in centrum het kruispunt Prins Hendrikkade – Rembrandtkade). Er zijn twee 
verschillende eindpunten op het USP: de Archimedeslaan en de Weg tot de Wetenschap 
beide ter hoogte van de kruising met de Padualaan. 
De routes 3 en 6 z jn samengevoegd tot één route (‘route 3/6’). In tegenstelling tot de 
afbeelding loopt route 3/6 niet via de Wim Sonneveldlaan maar via een nieuw aan te leggen 
fietspad aan de zuidz jde van de Archimedeslaan.  
Onderstaand een korte beschrijving van de routes: 
• Route 1: via Prins Hendriklaan, Erasmuslaan, Albert van Dalsumlaan en 

Archimedeslaan (fietspad aan noordzijde), eindpunt Archimedeslaan. 
• Route 2: via Prins Hendriklaan, Louis Bouwmeesterlaan en Archimedeslaan (fietspad 

aan noordz jde), eindpunt Archimedeslaan. 
• Route 3/6: via Prins Hendriklaan, Sophocleslaan, Xenophonlaan, Louis Davidslaan en 

Archimedeslaan (nieuw fietspad aan zuidz jde), eindpunt Archimedeslaan. 
• Route 4a/4b: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (4a 

langs watergang (Kromme Rijn) en 4b over Defensieterrein), Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan noordzijde, eindpunt Weg tot de Wetenschap (noordzijde). 

• Route 5: via Prins Hendriklaan, nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs 
watergang), fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap, Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan zuidz jde), eindpunt Weg tot de Wetenschap (zuidzijde). 

• Route 7: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Weg tot de Wetenschap (fietspad aan de 
noordzijde), eindpunt Weg tot de Wetenschap (noordzijde) 

• Route 8: via Prins Hendriklaan, Platolaan, Cicerolaan, Weg tot de Wetenschap 
(fietspad aan de noordzijde), eindpunt Weg tot de Wetenschap (noordzijde) 

• Route 9: via Prins Hendriklaan, Rembrandtkade, Van Goghlaan, nieuwe verbinding 
langs A28, Archimedeslaan (gedeeltel jk nieuw fietspad aan zuidzijde), eindpunt 
Archimedeslaan. 

 
De verschillende fietspaden -routes gelegen tussen de Weg tot de Wetenschap en de A27 
z jn niet meegenomen in deze vergelijking. Ook zijn van de fietsroutes geen intensiteiten 
bekend. De routes hebben in de huidige situatie namel jk een lage intensiteit en/of 
nauwel jks een functie voor het doorgaande fietsverkeer tussen centrum en USP en 
voornamel jk een functie voor de ontsluiting van het 
sportcomplex/school/restaurant/zwembad. De route onder de A27 door in de richting Bunnik 
is een route die gebruikt kan worden om in het zuidwestelijke gedeelte van de USP te 
bereiken.  
 
 
3 Vergelijking routes 

De verschillende routes worden vergeleken op de volgende drie aspecten: 
1. Lengte en gemiddelde reistijd van de routes. Fietsers bepalen hun route onder andere  

op basis van de lengte en de gemiddelde reistijd. Hoe korter de lengte en reist jd hoe 
aantrekkel jker de route is (ten opzichte van andere routes) wat invloed kan hebben op 
het gebruik. Het gaat om de relatieve vergelijking van de routes. 

2. Inschatting van het toekomstige gebruik (intensiteiten) van de routes en de eventueel 
hieruit volgende afname van het overstekend fietsverkeer op het kruispunt Weg tot de 
Wetenschap-Platolaan. Hierbij wordt een inschatting gemaakt wat het gebruik is van de 
verschillende routes en wat de gevolgen zijn van het gebru k op de bestaande routes. 















 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er nauwelijks minder fietsers ter 
plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 3.2.1). 
Hiermee treedt er geen verbetering op van de objectieve als subjectieve veiligheid op het 
kruispunt. 
 
De sociale veiligheid op de Sophocleslaan, Xenophonlaan en Louis Davidslaan is goed 
omdat over de gehele lengte aan beide z jde van de relatief brede weg woningen staan en 
er hierdoor sociale activiteit is. 
 
3.2.5 Route 4a - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (langs watergang) +7  
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendr klaan is ingericht als 
een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang (Kromme Rijn) en langs de Weg 
tot de Wetenschap tot de Sorbonnelaan (variant 7) wordt een vr jliggend fietspad. 
Aandachtspunten met betrekking tot de veiligheid is wel de relatief hoge intensiteit fietsers 
ter plaatse van de geregelde kruispunt Platolaan en Weg tot de Wetenschap, de 
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising met de 
Sorbonnelaan. 
 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de huidige 
situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap 
oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter zullen deze fietsers wel de Platolaan kruisen parallel 
aan de Weg tot de Wetenschap. Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve 
verkeersveiligheid op het kruispunt. 
 
De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de nieuwe 
verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege weinig sociale activiteit. 
Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt (270 meter) 
 
3.2.6 Route 4b - nieuwe verbinding ten westen van Platolaan (over defensieterrein) 
De route is grotendeels veilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendr klaan is ingericht als 
een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang (Kromme Rijn) en langs de Weg 
tot de Wetenschap wordt een vr jliggend fietspad. Aandachtspunten met betrekking tot de 
veiligheid is wel de relatief hoge intensiteit fietsers (zie paragraaf 3.1.2) ter plaatse van de 
geregelde kruispunt Platolaan (extra kruisen stroom) en Weg tot de Wetenschap, de 
voorrangskruising met de Wim Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising met de 
Sorbonnelaan. 
 
Door de aanleg van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de huidige 
situatie circa 30% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap 
oversteken (zie paragraf 3.2.1). Echter deze fietsers zullen wel de Platolaan kruisen parallel 
aan de Weg tot de Wetenschap. Hiermee verbetert zowel de objectieve als subjectieve 
verkeersveiligheid op het kruispunt. 
 
De gemiddelde sociale veiligheid op de route is goed. Op het gedeelte van de nieuwe 
verbinding is deze minder dan op de rest van de route vanwege weinig sociale activiteit. 
Echter de lengte van de nieuwe verbinding is beperkt (270 meter). 
 
 
3.2.7 Route 5 - fietstunnel onder Weg tot de Wetenschap 
De route is zeer verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is ingericht als 
een fietsstraat, de nieuwe verbinding langs de watergang (Kromme Rijn) en langs de Weg 





Afbeelding: maatregel kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap 
 
De sociale veiligheid is op deze route zeer goed vanwege de aanwezigheid van woningen 
en sociale activiteiten. 
 
3.2.9 Route 8 – Cicerolaan 
De route is grotendeels verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan, 
Sophocleslaan (tot aan Platolaan) en de Platolaan zijn ingericht als een fietsstraat en langs 
de Weg tot de Wetenschap, ter hoogte van de Wim Sonneveldlaan en richting het USP is 
een vr jliggend fietspad aanwezig. 
 
De r jbaan van de Cicerolaan is relatief smal en er wordt aan een zijde van de rijbaan 
geparkeerd. De parkeerdruk is hoog. De Cicerolaan heeft een lengte van circa 200 meter (is 
11% van de totale route). 
Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er ten opzichte van de 
huidige situatie circa 40% minder fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de 
Wetenschap oversteken (zie paragraaf 3.2.1). Deze fietsers zullen wel op het kruispunt 
Platolaan en Cicerolaan afslaan (zie onderstaande afbeelding). Aangenomen dat zowel de 
objectieve als subjectieve verkeersveiligheid op het kruispunt Platolaan-Weg tot de 
Wetenschap verbeterd (er steken veel minder fietsers de Weg tot de Wetenschap over) 
maar, op het kruispunt Platolaan-Cicerolaan verslechterd de verkeersveiligheid door het 
conflict tussen hoge aantal afslaande fietsers van en naar Cicerolaan en rechtdoorgaande 
auto’s op de Platolaan. 
 
Verdere aandachtspunten met betrekking tot de verkeersveiligheid in relatie tot de relatief 
hoge intensiteit van fietsers (zie paragraaf 3.1.2) zijn: de voorrangskruising met de Wim 
Sonneveldlaan en de VRI-geregelde kruising met de Sorbonnelaan. 
 
Bij optimalisatie van deze route door de Cicerolaan kan een inrichting als fietsstraat worden 
overwogen (vergelijkbaar met de Platolaan), waarbij wel een oplossing moet worden 
gevonden voor een groot aantal geparkeerde auto’s. Daarnaast is het van belang de 
toegankelijkheid van het eigen erf en de verkeersveiligheid in balans te houden. 
 
De sociale veiligheid is op deze route zeer goed vanwege de aanwezigheid van woningen 
en sociale activiteiten. Bij optimalisatie van de route wordt de ‘doorsteek’ in het park (tussen 
Cicerolaan en Weg tot de Wetenschap) sociaal veiliger gemaakt door het verw jderen 
snoeien  van zichtbeperkend groen (struiken).  
 
3.2.10 Route 9 – Nieuwe verbinding langs A28 
De route is grotendeels verkeersveilig ingericht voor fietsers. De Prins Hendriklaan is deels 
een fietsstraat en vanaf de Rembrandtkade bestaat de route uitsluitend uit (deels aan te 
leggen) vrijliggende fietspaden langs de A28 en de Archimedeslaan. De Waterlinieweg en 
de A28 worden ongel jkvloers gekruist.  
Aangenomen wordt dat de intensiteit van het fietsverkeer op deze route gering is zijn er 
weinig knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid.  
 
Door de aanleg/optimalisatie van deze route wordt aangenomen dat er nauwelijks minder 
fietsers ter plaatse van de Platolaan de Weg tot de Wetenschap oversteken (zie paragraf 
3.2.1). Hiermee treedt er geen verbetering op van de objectieve en subjectieve 
verkeersveiligheid op het kruispunt (Platolaan-Weg tot de Wetenschap). 
 



De sociale veiligheid is op het gedeelte vanaf de Rembrandtkade tot aan de 
Archimedeslaan gebrekkig, onder andere vanwege de fietstunnel onder Waterlinieweg en 
het vrijliggende fietspad op langs de A28 (kantoren, geen woningen). 

 
 
3.3 Omgeving 
Dit aspect is onderverdeeld in drie deelaspecten: 

• aantasting groen (zoals bijvoorbeeld parken, groenverbinding en 
kappen/verplaatsen bomen); 

• impact op leefomgeving (zoals bijvoorbeeld: overlast, acceptatie bewoners); 
• inpasbaarheid (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan en benodigde aanpassingen 

omgeving) 
De deelaspecten zijn kwalitatief beoordeeld/ingeschat 
 
 
3.3.1 Route 1 - A bert van Dalsumlaan 
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande infrastructuur 
Impact op leefomgeving: gering, route ligt aan achterzijde woningen Albert van Dalsumlaan 

en fietsintensiteit is zeer gering. 
Inpasbaarheid:  zeer goed, maakt gebru k van bestaande infrastructuur. Geen 

conflict met bestemmingsplan. 
 
3.3.2 Route 2 - Louis Bouwmeesterlaan 
Aantasting groen: geen, route maakt gebruik van bestaande infrastructuur 
Impact op leefomgeving: gering, route ligt weliswaar aan voorz jde woningen Louis 

Bouwmeesterlaan maar fietsintensiteit is zeer gering. 
Inpasbaarheid:  zeer goed, maakt gebru k van bestaande infrastructuur. Geen 

conflict met bestemmingsplan. 
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Van:

Verzonden: maandag 24 februari 2020 09:04

Aan: Hoffmans, Dymph; 

Onderwerp: RE: cicerolaan sweco

Goedemorgen Dymph, 

 

Weet je inmiddels waar jouw ‘twijfel gevoel’ vandaan komt zoals je schreef in je mail? Komende 

donderdag heb ik een afspraak met zoals je hebt kunnen zien. Ik ga ervan uit dat jij het eerste 

half uur hierbij bent.  

 
Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-1   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 16:34 

Aan:  

Onderwerp: cicerolaan sweco 

 

Net  gesproken. 

Hij was niet echt boos op het eind wel moe en had wel een beetje de indruk dat het moeilijke verloop 

en de verwarring op het laatst bij ons eindgesprekje een beetje te veel op zijn zeef c.q. hem werd 

geschoven. Ik heb mijn excuses gemaakt. Vond hij niet nodig. Verhouding is dus nog goed!  

 

Toen nog even doorgepraat over hoe verder. 

Hij gaf aan dat hij van plan is (en dat hij dit ook in het plan van aanpak had beschreven) dat hij nu 

alle varianten op een beperkt aantal criteria gaat beoordelen. Die criteria zijn slimme route 

(vindbaarheid. consistentie) / omrijfactor en sociale veiligheid. Voor hem komt daar na 

woensdagavond bij de HB-factor c.q. de toename in aantal fietsers wat te verwachten is op de routes. 

Met die beoordeling vallen er een aantal routes af = zeef 1. Daarna gaat hij de overgebleven routes op 

alle criteria beoordelen. 

 

Ik heb hier een niet een heel goed gevoel bij. Ik weet niet of we hiermee een juiste verantwoording 

kunnen geven naar staf en raad. Maar ik weet nog niet precies waarom ik daaraan twijfel. Komt 

hopelijk ergens vanavond of morgen!!  

 

Hij gaf ook aan dat hij dinsdagochtend om 9.00 uur een afspraak met  heeft om te kijken naar 

andere gegevens dei eventueel beschikbaar zijn om meer te kunnen zegen over te verwachtte 

Herkomst – Bestemming van de routes. . Ik heb aangegeven dat ik daar dan graag even bij aanschuif 

om gezamenlijk bovenstaand te bespreken.  

 

Denken jullie even mee? Maandag even bespreken  
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Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 28  06- 1  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl>

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:44

Aan: ; Hoffmans, Dymph

CC:

Onderwerp: RE: gegevens alternatieven

Allen 

 

Wij nemen dit mee. Mochten we vragen hebben dan melden wij ons! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:41 

Aan: Hoffmans, Dymph ;   

CC:   

Onderwerp: RE: gegevens alternatieven 

 

Hoi Dympf en  

 

Ik heb de volgende opm. in geel hieronder gemaakt. Kijken jullie even mee? 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  

T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 
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Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:20 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: gegevens alternatieven 

 

 

Hoi , 

 

Hierbij nog wat gegevens over het groenprogramma voor zover relevant voor de varianten. 

 

Ik stel voor dat we een “extra” criterium toevoegen nl. “invloed op groenstructuur”  

(We zullen dit als optie naar de werkgroep presenteren; natuurlijk moeten zij daar eerst mee akkoord gaan. Maar ik 

weet heel zeker dat de wethouder dit wel wil weten. Stom* van me dat ik dit niet in het begin meteen heb 

meegegeven.) *Corona is stom. Dan valt dit nog wel mee…  

 

Bij variant 7 moeten er bomen worden gekapt of verplaatst, zie de bijlage. Geen onderdeel van de groenstructuur. 

Bomen direct langs de Uithoflijn is geen optie. Gelet op de voorbereidingstijd van 1 a 2 jaar is dit zeker ook een 

criterium want, wanneer willen wij een fietsverbinding hebben? Zsm dacht ik 

Bij variant 8 cicerolaan moeten er een fietspad aanleggen door het parkje. Dat kan volgensd het bestemmingsplan 

en er hoeven geen bomen gekapt te worden, wel enkele struiken verwijderen. Maar dat heeft geen heel grote 

impact . Dit is geen onderdeel van groenstructuur in de stad. 
Bij variant 4 moeten we door een strook die in het “actualisatie groenstructuurplan 2017 – 2030” is aangegeven als 

“opgave” van aan te leggen groenverbinding.  

Hieronder de kaart en een detailvergroting ervan uit dat plan. Dit heeft dus wel een negatieve invloed op de 

groenstructuur  

Bij varianten 9 en 3 moeten we ook een stukje nieuw fietspad aanleggen in het groen. Maar ook dat zijn geen 

essentiële onderdelen van de groenstructuur 

 

 

Ik hoop dat je hiermee verder kunt, anders even bellen/mailen 

 

Succes  

 

 

 



3
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Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van:

Verzonden: donderdag 23 april 2020 15:01

Aan:

CC: Hoffmans, Dymph

Onderwerp: RE: Gem wachttijden VRI PLatolaan

Voor het bepalen van de tijd in minuten en sec. die verschillende routes nodig hebben, naast de route 

Platolaan  

 
Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 23 april 2020 14:33 
Aan:  

CC: Hoffmans, Dymph 
Onderwerp: Re: Gem wachttijden VRI PLatolaan 

 

Er bestaat geen nauwkeuriger bepaling van de wachttijden als we nu hebben met een vissim simulatie.  

 

Alleen geldt hetzelfde als bij modelcijfers. Dit is afhankelijk van de input. Voor 2017 is een telling gebruikt en voor 

2027 is een aanname gedaan van de groei. Als dat ineens 2x zoveel blijkt te zijn in de praktijk dan kloppen de cijfers 

niet meer. Maar dan moet je een nieuwe vissim simulatie gaan uitvoeren.  

 

Maar we hoeven toch ook niet op de sec te weten hoe lang de gem wachttijd precies is? Dit beeld zou toch genoeg 

moeten zijn? 

 

Waar gaat sweco deze wachttijden precies voor gebruiken? 

 

Gr   

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 23 apr. 2020 om 14:20 heeft  het volgende geschreven: 

  
Dank je  

 

Ik vraag even ruimte om te reageren en of je wil bezien of ik het goed snap: 
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Begrijp ik goed dat je voor het bepalen van de rijtijden voor fiets, m.n. moet kijken naar 

de rijrichting, jaartal, ochtend/avondspits en simulatievariant (met/zonder tram) en dat 

hiervoor jouw onderstaande staatje in acht genomen zou moeten worden, ondanks dat 

het hier om modelgetallen gaat?  

M.a.w. waar mag Sweco hier wel mee rekenen? En is het zo, omdat het hier gaat om 

een modelgetal, dat er wat ruimte moet worden ingeschat en zo ja, hoeveel ruimte?  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag t/m donderdag 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van:   

Verzonden: donderdag 23 april 2020 12:25 
Aan:  

CC: Hoffmans, Dymph 

Onderwerp: Gem wachttijden VRI PLatolaan 

 

Hoi  

 

Het antwoord is NEE. Maar misschien ben ik niet duidelijk geweest. Je kunt niet zomaar 

een gemiddelde wachttijd bepalen voor fietsers van/naar USP. Je ziet dat er in de 

uitkomsten onderscheid gemaakt is in rijrichting, jaartal, ochtend/avondspits en 

simulatievariant (met/zonder tram). 

 

De variant bus 12 ipv tram kun je negeren. Die is niet (meer) interessant. Blijven alleen 

de ochtend en avondspits per richting en per jaartal over. Ik zal hieronder de kale 

wachttijden bij het verkeerslicht geven: 

 

Vanaf Centrum richting USP: 

 

Ochtendspits: 

2017: 48 sec. 

2027: 60 sec. 

 

Avondspits: 

2017: 26 sec. 

2027: 29 sec. 

 

Vanaf USP richting Centrum: 

 

Ochtendspits: 

2017: 17 sec. 

2027: 17 sec. 
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Avondspits: 

2017: 21 sec. 

2027: 26 sec. 

 

En zoals bij elk model is dit een inschatting op basis van de gegevens die in 2017 

bekend waren. Ik ga daarom geen garanties geven voor de toekomst. Cijfers van 2017 

zijn gebaseerd op 16 trams pr/pu en in 2027 is uitgegaan van 20 trams pr/pu. 

 

Kunnen jullie hier wel mee verder? 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Senior Adviseur Verkeersmanagement  
T 030 - 286  06 -   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdagochtend werk ik thuis 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 23 april 2020 11:35 

Aan:  
CC: Hoffmans, Dymph 

Onderwerp: RE: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi , 

 

Wij hebben nog even jou kennis , kunde en uitleg nodig. Mijn vraag is als volgt: 

 

Kan de 60 seconden die nu door SWECO is gehanteerd, worden vervangen door de 48 

seconden die jij aangeeft in je antwoord hieronder en kan dat dan toekomst-vast zijn 

voor 2027 en daarna?  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Verkeerskundig adviseur, wijkverkeersadviseur Oost  
T 06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag t/m donderdag 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van:   

Verzonden: woensdag 22 april 2020 17:11 
Aan: Hoffmans, Dymph 

CC:  
Onderwerp: RE: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi Dymph, 

 

Movares heeft in 2018 de kruising Platolaan in VISSIM gesimuleerd. Hieruit is voor een 

aantal varianten gemiddelde rijtijden berekend. Zie bijgevoegde mail met bijlage. Maar 

voor jou zijn denk ik de blauw omcirkelde gegevens van belang. In de cijfers van 2017 

is uitgegaan van 16 trams per richting per uur. En in 2027 van 20 trams pr/pu. 

 

Let op: dit zijn niet de kale wachttijden bij de verkeerslichten. Hier zit ook nog de 

afstand-rijtijd in van het meettraject (12508 ri USP: 25 sec en 12527 ri centrum: 15 

sec). Je mag van beide richtingen dus nog de afstandrijtijd afhalen als je de pure gem 

wachttijd bij de verkeerslichten wilt weten. 

 

Voorbeeld:  

 

In de huidige (2017) variant is de gem wachttijd in de ochtendspits bij 16 trams prpu 

richting USP 73-25 = 48 sec 

In de huidige (2017) variant is de gem wachttijd in de ochtendspits bij 16 trams prpu 

richting CENTRUM 32-15 = 16 sec 

 

Deze zeer beperkte gemiddelde wachttijden bevestigen mij dat het niet eenvoudig wordt 

om fietsers vanuit USP te bewegen om bij de Sorbonnelaan al over te steken naar de 

andere zijde van de Weg tot de Wetenschap. 

 

Kan je hier weer even mee verder? 
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Met vriendelijke groet,  

  

Senior Adviseur Verkeersmanagement  
T 030 - 286  of 06 -   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdagochtend werk ik thuis 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van: Hoffmans, Dymph  
Verzonden: maandag 20 april 2020 14:24 

Aan:  

 
Onderwerp: RE: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi  kun je me vertellen hoe lang de fietsers maximaal voor rood moeten 

wachten als ze van de Platolaan willen oversteken naar de andere zijde van de weg tot 

de Wetenschap?  

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 286 06   

s@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:46 

Aan:  
CC:  

Onderwerp: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi l, 

 

Voor het project kruising platolaan heeft Sweco een aantal alternatieven bekeken. 

Een van de aspecten die ze beoordelen is de reistijd. 

Daarvoor kijken ze naar de lengte van de route en het aantal geregelde kruispunten. 

Voor het kruispunt bij de Platolaan/Weg tot de wetenschap rekenen ze gemiddeld 1 

minuut wachttijd en voor kruising bij de Sorbonnelaan 30 seconden. 

 

Dat lijkt mij erg lang!  

 

Kun jij aangeven wat de gemiddelde wachttijd voor fietsers daar is? 

 

Ik hoop snel van je te horen, alvast dank  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  
T 030 286  06   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 
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Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl>

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:08

Aan: Hoffmans, Dymph;

CC:

Onderwerp: RE: wachttijden kruising platolaan

Goedemorgen Dymph,  

 

Ik heb de aangeleverde informatie van de Vissimstudie 2018 bekeken, inclusief de onderliggende informatie van 

Movares. 

Ik heb hierover de volgende vragen en opmerkingen: 

- Zodra wij gaan verwijzen naar deze VISSIM studie dan is de kans groot dat de klankbordgroep deze 

informatie wil hebben (mogelijk zelfs via WOB)! Als dat zo is dan moeten we transparant informatie 

meegeven en mijn inziens niet selectief 

- Is het voor de gemeente gebruikelijk om te werken met de gemiddelde wachttijd? Waarom niet de 85% tijd, 

die uiteraard hoger ligt. Die vraag gaat de klankbordgroep waarschijnlijk ook stellen. 

- Geven we de cijfers mee van 2017 en 2027? (varianten met respectievelijk 16 en 20 trams per richting, per 

uur)? In 2027 overigens wel een gemiddelde wachttijd van 60 sec!! in de ochtendspits vanaf de Platolaan 

- Of geven we ook gemiddelden mee van beide richtingen per spits per jaar?? 

 

Variant Richting 2017 (16 trams) 

Gemiddelde wachttijd 

(sec) 

2027 (20 trams) 

Gemiddelde wachttijd 

(sec) 

Ochtend spits Vanaf Platolaan 48 60  
Naar Platolaan 17 18 

Avond spits Vanaf Platolaan 26 29  
Naar Platolaan 20 26 

 

- Movares geeft aan dat in het laatste kwartier van de ochtendspits (08.45 – 09.00) het aanbod vanaf de 

Platolaan naar USP zeer hoog is (40% van het uur totaal) en dat dit leidt aanzienlijke wachtrijlengten. 

- Gevolg is dat sprake is van ‘overstaan’, ofwel fietsers missen het groen licht eenmaal en soms tweemaal. In 

2027 is dat zelfs 34% (eenmaal) en 12% (tweemaal). 

- De kans neemt daardoor aanzienlijk toe dat roodlicht genegeerd gaat worden met alle gevolgen voor de 

verkeersonveiligheid. 

- Movares doet de suggestie om de fietserspiek te spreiden door de aanvang van de colleges te spreiden (niet 

allen laten beginnen om 09.00 uur). 

 

Graag jullie mening/besluit hierover voordat ik het tekstvoorstel ga maken! 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

M +31 6   

r@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.  
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Werkdagen van maandag t/m donderdag  

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: maandag 27 april 2020 14:32 

Aan:   

Onderwerp: wachttijden kruising platolaan 

 

Zie de mail hieronder. 

We hadden in de vorige commentaarronde al aangegeven dat ons de wachttijd voor de kruising van 1 minuut echt 

erg lang leek en we dat graag onderbouwd zagen. In de nieuwe versie is hier niets aan veranderd of toegevoegd 

helaas. 

We hebben een en ander zelf uitgezocht en komen op maximaal 48 seconden. De gemiddelde tijd is 32 seconden. 

Dit moet dus echt aangepast worden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 22 april 2020 17:11 

Aan: Hoffmans, Dymph 

CC:  

Onderwerp: RE: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi Dymph, 

 

Movares heeft in 2018 de kruising Platolaan in VISSIM gesimuleerd. Hieruit is voor een aantal varianten gemiddelde 

rijtijden berekend. Zie bijgevoegde mail met bijlage. Maar voor jou zijn denk ik de blauw omcirkelde gegevens van 

belang. In de cijfers van 2017 is uitgegaan van 16 trams per richting per uur. En in 2027 van 20 trams pr/pu. 

 

Let op: dit zijn niet de kale wachttijden bij de verkeerslichten. Hier zit ook nog de afstand-rijtijd in van het 

meettraject (12508 ri USP: 25 sec en 12527 ri centrum: 15 sec). Je mag van beide richtingen dus nog de afstandrijtijd 

afhalen als je de pure gem wachttijd bij de verkeerslichten wilt weten. 

 

Voorbeeld:  

 

In de huidige (2017) variant is de gem wachttijd in de ochtendspits bij 16 trams prpu richting USP 73-25 = 48 sec 

In de huidige (2017) variant is de gem wachttijd in de ochtendspits bij 16 trams prpu richting CENTRUM 32-15 = 16 

sec 
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Deze zeer beperkte gemiddelde wachttijden bevestigen mij dat het niet eenvoudig wordt om fietsers vanuit USP te 

bewegen om bij de Sorbonnelaan al over te steken naar de andere zijde van de Weg tot de Wetenschap. 

 

Kan je hier weer even mee verder? 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Senior Adviseur Verkeersmanagement  

T 030 - 286 of 06 -   
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@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdagochtend werk ik thuis 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

 

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: maandag 20 april 2020 14:24 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: RE: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi , kun je me vertellen hoe lang de fietsers maximaal voor rood moeten wachten als ze van de Platolaan 

willen oversteken naar de andere zijde van de weg tot de Wetenschap?  

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:46 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: Lengte en tijd verschillende routes V13-03-2020 

 

Hoi l, 

 

Voor het project kruising platolaan heeft Sweco een aantal alternatieven bekeken. 

Een van de aspecten die ze beoordelen is de reistijd. 

Daarvoor kijken ze naar de lengte van de route en het aantal geregelde kruispunten. 

Voor het kruispunt bij de Platolaan/Weg tot de wetenschap rekenen ze gemiddeld 1 minuut wachttijd en voor 

kruising bij de Sorbonnelaan 30 seconden. 
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Dat lijkt mij erg lang!  

 

Kun jij aangeven wat de gemiddelde wachttijd voor fietsers daar is? 

 

Ik hoop snel van je te horen, alvast dank  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06 1  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl>

Verzonden: donderdag 9 april 2020 10:41

Aan: Hoffmans, Dymph

CC:  

Onderwerp: RE: kruising platolaan,  betrekken bewoners

Beste Dymph 

 

Door omstandigheden (lastige thuis situatie ) gaat het van de week niet meer lukken om jullie te voorzien van 

een concept. 

het lijkt wel of de ‘Wet van Murphy’ volledig van toepassing is voor ons project! 

Ik ga er nu vanuit dat we het concept eind volgende week gaan aanleveren. 

Mijn excuses voor de vertraging. 

 

Blijf gezond!! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: maandag 6 april 2020 11:41 

Aan:   

  

Onderwerp: RE: kruising platolaan, betrekken bewoners 

 

Hoi  dank voor je reactie. Fijn dat her rapport in concept deze week af komt. 

 

Vervelend voor je dat je toch wat ziek bent. Hopelijk niet de echte corona wat die schijnt toch wel erg heftig te 

kunnen zijn. 

Geniet van je vakantie. 

We stellen het inhoudelijk contact met de bewoners dan in ieder geval uit tot begin mei. Ik zal hen hierover 

informeren 

 

Wachten we even of wat de voorschriften voor na 28 mei worden.  

Afhankelijk daarvan kijken we dan hoe we verder gaan.  
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Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286 06 1  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van: @sweco.nl]  

Verzonden: maandag 6 april 2020 7:27 

Aan: Hoffmans, Dymph 

CC:  

Onderwerp: RE: kruising platolaan, betrekken bewoners 

 

Goedemorgen Dymph 

 

Zoals vorige week afgesproken ronden wij deze week de concept rapportages af (drie criteria, alle criteria). 

Vanaf as donderdag heb ik 2,5 weken verlof en ik begin weer op dinsdag 28 april. 

Op dit moment ben ik nogal verkouden (geen koorts!) en kom het huis nauwelijks uit. 

Het idee van een video is mogelijk maar ik heb er nu geen kijk op hoe we dat technisch gaan regelen; bezoek 

ontvang ik liever niet! 

Bovendien is een eventuele video actie voor mij dan ook niet eerder aan de orde dan eind april, begin mei! 

Hopelijk is er dan al wat licht aan de corona horizon. 

 

Ergo; zeker niet afwijzend maar niet op korte termijn. 

Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. 

 

Blijf allen gezond! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  
  

De Bilt  
T +31 88 811    
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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  
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Van: Hoffmans, Dymph <d.hoffmans@utrecht.nl>  

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:01 

Aan: @sweco.nl> 

CC:  

 

Onderwerp: kruising platolaan, betrekken bewoners 

 

 

Hoi  

 

We hebben even overlegd over de voortgang van het project i.v.m. corona. 

We kunnen waarschijnlijk tot zeker half mei geen bijeenkomst met de bewoners organiseren. 

Een telefonisch of video overleg lijkt ons ook niet zo goed. De life-bijeenkomsten liepen al moeilijk. Met een video-

bijeenkomst zal het helemaal rommelig zijn en geen duidelijke conclusies of afspraken. 

 

Maar we willen eigenlijk ook niet te veel vertraging oplopen en tot (na de) zomer wachten. 

Toen kwam het idee op om de uitleg en toelichting op het onderzoek eventueel wel via video te doen en dan het 

vragen laten stellen schriftelijk. 

We zouden een filmpje kunnen maken waarin jij een toelichting en uitleg geeft op het rapport. Een zelfde soort 

presentatie die je bij de start van een bijeenkomst zou doen. (maar dan niet onderbroken door vragen of 

opmerkingen uit de zaal!) 

 

En natuurlijk het concept rapport toesturen. Dan kunnen de mensen naar aanleiding van die twee individueel of 

gezamenlijk vragen stellen of opmerkingen maken. 

Die verwerken we dan en dat wordt dan het rapport waarmee we verder gaan naar de wethouder, B&W etc.  

 

Hier is dan wel een grote rol voor jou weggelegd. Zie je dat zitten? 

Graag hoor ik hoe je hierover denkt.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van: @sweco.nl>

Verzonden: woensdag 29 april 2020 11:42

Aan: Hoffmans, Dymph

Onderwerp: RE: Notitie afwegingen_alle-aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 met 

commetaar

Dag Dymph 

 

Goede tijd thuis met veel goed weer gehad! En nog steeds gezond. 

 

Gisteren weer begonnen en meteen weer volle bak haha! 

Ik regel de vergadering!! Beste komt 5/4 middag uit (14 – 16 uur). 

Tot dan. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  

  

De Bilt  

T +31 88 811   

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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  

 

 

Van: Hoffmans, Dymph  

Verzonden: woensdag 29 april 2020 11:31 

Aan:   

Onderwerp: RE: Notitie afwegingen_alle-aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 met commetaar 

 

Dag , Al weer terug van vakantie/vrij? Goed gehad? 

 

Ja wij gebruiken teams maar het lukt mij telkens niet om daar mensen van buiten de gemeente op aangesloten te 

krijgen!! 

 

Ik zal nog even gaan zoeken. Of kun jij het vanaf Sweco makkelijk? Dan mag jij de vergadering starten!  

 

 en ik kunnen maandag 4/4 13.00-14.00 of 15.00-16.00. dinsdag 5/5 10.00-12.00 of 14.00-16.00 uur 

Laat maar even weten wat bij jullie past dan kunnen we dat in de agenda vast blokkeren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 2864596 06-24896171  

D.Hoffmans@utrecht.nl 



2

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 

Van: Mansvelder, Erik [mailto:Erik.Mansvelder@sweco.nl]  

Verzonden: woensdag 29 april 2020 7:59 

Aan: Hoffmans, Dymph; Haan, Martin de 

CC: Hoekstra, Dirk-Jan 

Onderwerp: RE: Notitie afwegingen_alle-aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 met commetaar 

 

Goedemorgen Dymph 

 

Bedankt voor jullie reactie! Wij gaan er naar kijken en het is een prima voorstel om daar maandag of dinsdag 

telefonisch contact over te hebben. 

Vraagje: kunnen jullie met Teams werken? Dan maak ik een afspraak! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

  
  

De Bilt  
T +31 88 811   
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.  

 

Werkdagen van maandag t/m donderdag  

Van: Hoffmans, Dymph @utrecht.nl>  

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 11:07 

Aan: @sweco.nl>; @sweco.nl> 

CC: @utrecht.nl> 

Onderwerp: Notitie afwegingen_alle-aspecten_varianten_Concept V17-04-2020 met commetaar 

 

Hoi  

 

We hebben de concept-rapportage weer een keer goed doorgelezen en hebben helaas toch nog behoorlijk wat 

opmerkingen en vragen. 

Onze opmerkingen van de vorige bespreking zijn nog niet allemaal verwerkt. 

En er zijn wat aanvullingen. o.a. doordat betaald parkeren is ingevoerd inmiddels dus dit verandert de situatie, En 

we hebben nog even goed gekeken naar gegevens m.b.t. de wachttijden bij de kruising Platolaan. Daar heb ik je 

gisteren een mail over gestuurd. Die 1 minuut wachttijd is echt te lang.  
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Ik stel voor dat jullie dit even goed bekijken en dat we dan nog een keer in een telefonisch overleg de zaken 

bespreken waar jullie twijfels of een andere mening over hebben.  

Als het kan donderdag anders begin volgende week.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dymph Hoffmans  

senior projectleider  

T 030 286  06-   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van:

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 16:20

Aan: Hoffmans, Dymph;

CC:

Onderwerp: Verslag Bijeenkomst 18-2-20_

Bijlagen: Verslag Bijeenkomst 18-2-20_.docx

Collega’s, 

 

Hierbij mijn reactie op het verslag. 

 

Gr, 
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