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Schaalsprong OV en fiets in de praktijk 

De tram naar de Uithof rijdt nog 
niet…. maak er gebruik van.

Uithoflijn – ongelijkvloerse kruisingen

Cor van Angelen, 9 oktober 2014



Waarom ongelijkvloers? 
1. Het te realiseren tracé van de Uithoflijn, gereed in 2018, heeft straks een aantal lastige 

en gevaarlijke kruisingen. Naast een aantal algemene voordelen om voor ongelijkvloers 
te gaan gelden voor de kruisingen in dit tracé nog een aantal extra grote voordelen.

2. De gevaarlijkste kruisingen zijn die waarbij het snelverkeer de trambaan kruist en 
direct daarvoor of daarna fietspaden. Het verkeer heeft een gewenningsperiode nodig 
om ongelukken met een nieuwe tram te voorkomen, maar dan nog. Er gebeuren 
ongelukken en er zijn te vaak vertragingen en opstoppingen bij het HOV.

3. Fietsverkeer moet op een route niet te veel hindernissen tegenkomen. Zeker niet vlak 
achter elkaar en ook niet op de totaal af te leggen route. Voor drukke routestukken 
geldt dit extra. De fietsroutes naar de Uithof zijn behoorlijk verbeterd maar zijn nog 
steeds geen doorfietsroutes, ze zijn druk bereden en bevatten veel kruisingen met te 
vaak verkeerslichten.

4. Het scheiden van verkeerstromen is in het belang van alle verkeersdeelnemers, de 
totale veiligheid, de doorstroming en de capaciteit. Het is ruimtebesparend omdat er 
volstaan kan worden met minder rijstroken of opstelruimte per verkeerscategorie. 
Andere per verkeersoort te nemen maatregelen (slagbomen etc.) zijn niet nodig.



Drie belangrijke kruisingen in het tracé 
schreeuwen om aandacht, geen 

nieuwe Ledig Erven.

1 Koningsweg – Laan van Maarschalkerweerd

Hier valt te denken aan twee onderdoorgangen, in een Y-vorm 
gekoppeld, onder de trambaan en onder de Koningsweg.
De koppeling ontstaat bijna vanzelf als één van beide 
ongelijkvloers wordt. De onderdoorgang onder de trambaan kan 
ter plekke haaks en is kort. De onderdoorgang onder de 
Koningsweg kan samen vallen met een goedkopere variant om de 
N411 richting Vechten-Bunnik fietsvriendelijker en veiliger te 
maken.







Routes/richtingen: 1. Lunetten (nog aan te leggen)  2. USP 3. Nieuwegein, 
Houten, Bunnik 4. Utrecht centrum. Het zijn allemaal doorfietsroutes. 
Zeer gevaarlijke kruising: snelverkeer over voet/fietspad en trambaan.
Tijdens de spits zijn er nu al file’s.



Filevorming door verkeerslichten op kruising Koningsweg



1 Herculeslaan

Hier geen maatregelen: vanwege punt  2 op de tweede dia: de 
tramkruising ligt niet nabij de kruising met fietsers. Ook 
punt 3 speelt hier, er kunnen niet overal ongelijkvloerse 
kruisingen worden aangelegd vanwege onder meer 
financiën. Deze route is in het verdere verloop ook 
onaantrekkelijk, richting Herculesplein en verder. Als de 
kruising bij de Platolaan, voortvarend, duurzaam en 
toekomstbestendig wordt aangelegd zal daardoor op deze 
kruising fietsverkeer worden weggetrokken. De totale 
veiligheid wordt daarmee verhoogd.



Kruising Herculeslaan

Dit punt niet aantrekkelijker maken als doorfietsroute. Snelverkeer heeft 
hier niet tegelijk te maken met het kruisen van de trambaan. De fiets zou 
wel in de voorrang mogen, zeker als de andere twee kruisingen 
ongelijkvloers worden.



Hier aan de voorkant komt de trambaan te liggen. Op deze trambaan straks wachten 
voor voorrang? De praktijk is anders... beter nu al het fietsverkeer voorrang geven.



1 Platolaan – Weg naar Rhijnauwen

Om dezelfde reden als bij de Koningsweg zou hier een ongelijkvloerse 
kruising moeten komen. Het verschil is dat hier veel meer fietsverkeer 
over de trambaan moet kruisen en over de snelverkeerstroken. Hier 
ontstaan waarschijnlijk lange wachttijden voor het fietsverkeer. Het 
goed en veilig afstellen van de verkeerslichten voor de tram en het 
snelverkeer is moeilijk. Het zal  er in ieder geval niet beter op worden 
voor het fietsverkeer ten opzichte van de huidige redelijk beroerde 
situatie.

Als het ongelijkvloers wordt heeft dit een aantrekkende werking. Hier kan 
een hele grote stap worden gezet in het zo belangrijke te ontrollen 
duurzame doorfietsnetwerk.

De ongelijkvloerse kruising kan op de Platolaan worden aangelegd, maar 
beter langs het water iets verder parallel aan deze weg. Er moet dan 
wel een maatregel worden genomen om het water ter plekke te laten 
doorstromen. Dan stroomt alles door!



Straks allemaal op de trambaan?



De Platolaan is breed genoeg voor de ingang van een tunneltje, maar het 
alternatief heeft  (bouw)voordelen.



Een mooie plek en route (achter de bomen...).
Het water stroomt hier onder de weg door in een duiker, daar 
zijn oplossingen voor.



Twee hoofdstromen, goed verdeeld, zitten elkaar niet in de weg (bij doorstroming).



……Hier dus onderdoor……voor 2018…….alvast bedankt………



Cor van Angelen
Kracht van Utrecht initiatief
9 oktober 2014
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