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De bijdrage vanuit mobiliteit aan
gezond stedelijk leven
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15 september 2020
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Utrecht groeit
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Gezond stedelijk leven voor iedereen
College kiest voor:
• Groei op gezonde manier
mogelijk maken
• Schaarse ruimte goed verdelen
• Verkleinen footprint van
mobiliteit (ruimtegebruik,
geluid, uitstoot, drukte en
onveiligheid)
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Stedelijke opgaven
Energietransitie

•
•
•

Aardgasvrije woonwijken
Beperkte ruimte in de ondergrond en
toenemende ruimtevraag
Grootschalige opwekking duurzame
energie om de stad

Vergroening en klimaatadaptatie

•
•
•

Groen-blauwe netwerk koesteren, versterken en
gebruiken als basis voor verstedelijking
Vergroening openbare ruimte: “groen tenzij”
Verharding en bebouwing terugbrengen tot 60%
van het oppervlak

Werk voor iedereen
Zoektocht naar ruimte voor divers
werkprogramma: zowel kantoren als
maakindustrie, diensten en thuiswerken

Woningnood

•
•
•

Betaalbare woningen voor iedereen
Circa 60.000 woningen realiseren tot
2040
Voldoen aan woonbehoeften

Voorzieningen voor iedereen

•
•
•
•
•
•

Werkspoor als culturele broedplaats
uitbreiden. Berlijnplein als crossdiciplinaire
culturele voorziening Leidsche Rijn
Centrum
Tekort van 30.000 m2 aan creatieve
werkruimte
Efficiënter gebruik van alle sportparken
Kleine uitbreidingen diverse sportparken
Nieuwe roeibaan
Toenemend tekort aan diverse sportvelden
door demografische ontwikkelingen
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Verkeersproblematiek
• Te veel mensen in de spits. Netwerk daardoor klein deel van de dag overbelast,
maar rest van de dag onderbenut.
• Meeste OV-reizigers reizen via Utrecht Centraal waardoor dit knooppunt en de
corridors van en naar Utrecht Centraal overbelast raken, zowel fietsroutes,
stallingen, bus als tram. Studenten naar Utrecht Science Park zorgen voor
overbelasting Uithoflijn.
• Overbelasting betekent hinder voor gebruikers (vertraging, comfortverlies),
maar ook hinder voor omgeving (geluid, oversteekbaarheid).
• Inkomende autopendel vanuit regio naar grote werkgelegenheidslocaties zorgt
voor overbelasting van snelwegring, aansluitingen en ook stedelijk wegennet.
• Parkeerplaatsen claimen groot deel van ruimte in stad, ten koste van groen,
kwaliteit openbare ruimte en andere modaliteiten.
• Sterke groei aantal fietsen zorgt voor overbelasting in centrum en rond
centraal station, zodanig druk dat doelgroepen zoals kleine kinderen en
ouderen daar niet meer durven fietsen.
• Kortom, de gezondheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de
stad staat onder druk!

5

Niets doen is geen optie
•

Alle vervoersnetwerken raken overbelast

•

Leefbaarheid in stad onder druk

•

Afwikkeling verkeer belemmering bij alle
plannen

•

Verdichting is kans, maar vergroot
opgave
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Update ruimtelijke strategie
en mobiliteitsplan
• Verlengen visievorming naar 2040
• Sterkere relatie met verstedelijkingsopgave leggen
• Aanscherpen van keuzes uit RSU (stedelijke ontwikkeling) en
SRSRSB (integrale netwerkkeuzes mobiliteit)
• Basis voor toekomstige programmering
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Visie op duurzame mobiliteit
• Groei van stad (inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers) vooral
binnenstedelijk en bij OV-knooppunten opvangen
• Mobiliteitsgroei opvangen door:

• Ruimte-efficiënt vervoer, oftewel lopen, fietsen en OV
• Prettige inpassing van infrastructuur (minder ruimtebeslag)
• Hinder mobiliteit beperken (emissie, geluid, drukte en verkeersonveiligheid)

Geen groei
autoverkeer
ondanks groei
van stad
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Mobiliteitstransitie versnellen
•

Geen groei autoverkeer: modal shift van auto naar voetganger, fiets en OV

•

Alternatieven op orde: systeemsprong Fiets en OV icm parkeren op afstand en
aangepast parkeerbeleid

•

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar ook in bestaand stedelijk gebied
(er moet iets af voordat er iets bij kan)

•

Slim bestemmen: binnenstedelijk bouwen en bij OV-knooppunten

•

Van deur tot deur met de auto naar ketenreis via multimodale knooppunten

•

Van bezit naar gebruik (deelsystemen)

•

Herinrichting openbare ruimte: minder
blik, meer 30 km/u, meer groen en spelen
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Waar zetten we op in?
• Schaalsprong fiets: groei
op vangen door spreiden
• Sneller en betrouwbaar
reizen via Wiel om
Utrecht Centraal en
binnenstad te ontlasten
• Lightrail om groei OV op
te vangen
• Parkeren op afstand om
ruimte te creëren
(stilstaand en rijdend)
• Inspelen op verbouwing
Ring

HOV-busbaan (bestaand)
Light rail (bestaand)
Hoogwaardige buslijn (zonder infrastructuur)
OV-knooppunt
Nieuwe OV-maatregelen
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Utregse aanpak op mobiliteit
Vijf stappen:
• Slim Bestemmen
• Ander reisgedrag
• Netwerken op orde
• Slim parkeren
• Slim sturen
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Versterken van fiets en OV en geen groei
van autoverkeer in de stad, kan dat dan?
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Nieuwe uitdagingen voor leefomgeving
• Fietsdrukte spreiden vs leefbaarheid in wijken
• Intensivering van OV in de stad (regionaal, spoor en stations)
• Parkeren op afstand
• Minder prioriteit bij doorstroming auto vs omgevingshinder
• Verkeersveiligheid
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