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Aanleiding
In het verlengde van het Collegeprogramma 
“Groen, Open en Sociaal” heeft de stad 
met het project ‘Maatregelen Utrecht 
West’ (Studie Benuttingsvariant) en het 
ambitiedocument ‘Utrecht Aantrekkelijk en 
Bereikbaar’ gekozen voor het afremmen van 
het autogebruik en het optimaal benutten 
van bestaande infrastructuur. Een eerdere 
voorkeur voor structurele uitbreiding van de 
autoverkeerscapaciteit met een Spoorlaan 
en een tunnel onder de Sint-Josephlaan 
(vastgelegd in het Actieplan Luchtkwaliteit 
Utrecht uit 2009) is hiermee losgelaten. Met 
het besluit Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 
zet de gemeente aanvullend in op een hogere 
kwaliteit van de openbare ruimte in de stad. 
Deze ambities gezamenlijk hebben geleid tot 
het project ‘Westelijke Stadsboulevard’.

Sint-Josephlaan moet een transformatie krijgen 
van drukke verkeersruimte tot aantrekkelijke 
stadsboulevard zoals de Lessinglaan nu al is

1
De gemeente Utrecht werkt aan een aantrekkelijke en bereikbare 
stad. Een belangrijke opgave hiervan is de aanpak van de Westelijke 
Verdeelring en omgeving. Deze rapportage beschrijft wat nodig is 
om dit gebied de gewenste kwaliteit te geven die bijdraagt aan de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van Utrecht West.

Aanleiding en opgave
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Historische context: vorm en gebruik van infrastructuur veranderen door de tijd.

Jaren 30: nadruk langzaam verkeer Jaren 70: massamotorisering Huidige situatie: grote verkeersruimte Toekomst: aantrekkelijk en bereikbaar
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Opgave: Westelijke Stadsboulevard
De opgave is een betere bereikbaarheid, betere 
leefbaarheid, een goede verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid voor het gebied rondom 
de Westelijke Verdeelring. Hiervoor moet de 
hoeveelheid autoverkeer dalen ten opzichte 
van de huidige situatie. De huidige westelijke 
verdeelring (Pijperlaan, Joseph-Haydnlaan, 
Lessinglaan, Spinozaweg, Thomas-à-
Kempisweg, Cartesiusweg, Sint-Josephlaan en 
Marnixlaan) moet van een drukke verkeersweg 
transformeren tot een aantrekkelijke en goed 
oversteekbare stadsboulevard. Er is behoefte 
aan een betere oversteekbaarheid rondom de 
Stadsboulevard, een hogere kwaliteit van de 
openbare ruimte en een betere bereikbaarheid 
van de wijken. 
In het verlengde van Utrecht Aantrekkelijk 
en Bereikbaar is de Stadsboulevard bedoeld 
voor lokaal verkeer. Verkeer van buiten 
wordt ontmoedigd om de Stadsboulevard 
te gebruiken als doorgaande route. De 
hoeveelheid doorgaand autoverkeer moet 
afnemen. Dit vergt een goed ontwerp voor 
de Westelijke Stadsboulevard met daarnaast 
aanvullende maatregelen.

Doorgaand autoverkeer  
buitenom

Lokale structuur, 
wijken beter aan 
elkaar gehecht

Kwalitatief hoogwaardig, kwantitatief 
getoetst
De toekomstige Westelijke Stadsboulevard 
moet een hoge ruimtelijke kwaliteit krijgen: 
heldere ontwerpprincipes met een goede 
herkenbaarheid, een simpel en duidelijk 
straatbeeld en maximale oversteekbaarheid. 
Hierbij past minder autoverkeer, inclusief 
bijbehorende maatregelen om dit op de 
gewenste manier te bereiken. Het gehele 
ontwerp is verkeerskundig getoetst op 
functionaliteit. De verkeerskundige toetsing 
heeft plaatsgevonden met het actuele 
verkeersmodel van de gemeente Utrecht (VRU 
3.1 U) en het microscopisch simulatiemodel 
VISSIM. Zie hoofdstuk 5 en bijlage 1.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 
2 gaat in op de aanpak van deze studie. 
De verschillende vervolgstappen uit de 
aanpak zijn, samen met de effecten van de 
maatregelen, beschreven in de hoofdstukken 2 
tot en met 6. Het rapport sluit af met hoofdstuk 
7; de fasering van de uitvoering en een 
uitwerkingsagenda voor het vervolg.
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Ontwerpen van stedelijke kwaliteit 
De aanpak typeert zich door te werken in de 
volgende stappen:
1. Vaststellen gewenste integrale stedelijke 

kwaliteiten gecombineerd met een 
verbetering van de leefbaarheid. 

2.  Vertalen naar schetsontwerp (stedenbouw en 
verkeer).

3.  Onderzoek met het microscopisch 
simulatiemodel VISSIM naar wat er 
verkeerskundig nodig is om deze kwaliteit 
mogelijk te maken. Heel concreet gaat het 
om de vraag: ‘hoeveel minder autoverkeer 
moet er over de Stadsboulevard rijden om 
een duurzaam leefmilieu te bereiken?’.

4.  Onderzoek naar verkeersmaatregelen die 
op stedelijk schaalniveau zorgen voor de 
benodigde afname van het autoverkeer (o.a. 
verkeersmanagement).

5.  Fasering van de uitvoering en de benodigde 
ondersteunende bereikbaarheidsmaatregelen.

Het doel van het project Maatregelen Utrecht West is een betere 
kwaliteit van de openbare ruimte, een betere leefbaarheid en 
een betere bereikbaarheid van en tussen de wijken. Dit doel is 
geconcretiseerd in stedelijke kwaliteiten. Vervolgens is gekeken welke 
verkeersmaatregelen nodig zijn om deze kwaliteiten te realiseren. 

Stap 1: definiëren van de opgave
De basis voor het integrale toekomstbeeld voor 
de Westelijke Stadsboulevard wordt gevormd 
door de gewenste stedelijke kwaliteiten. Het 
gaat hier om vier kwaliteiten. Deze krijgen in 
hoofdstuk 3 verdere uitwerking:
 ▪  dwarsverbindingen (oversteekkwaliteit, 
verbinden van wijken); 

 ▪  interactie (simpel en duidelijk straatbeeld);
 ▪ herkenbaarheid (uitlegbare verkeersstructuur 
en uniforme vormgeving); 

 ▪ verkeerskundige functionaliteit (faciliteren 
van vervoerwijzen, instellingen van 
verkeerslichten).

2
Aanpak
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Stap 3: verkeerskundige toets met 
VISSIM
Verkeerskundigen hebben met het 
microscopische simulatieprogramma 
VISSIM getoetst hoe het ontwerp uit stap 
2 verkeerskundig functioneert. Hoeveel 
autoverkeer, fietsers en voetgangers kunnen de 
kruispunten en de wegvakken van het ontwerp 
van de Westelijke Stadsboulevard aan? Ook 
op de drukste uren van de dag, de ochtend- 
en avondspits, moet het schetsontwerp 
verkeerskundig functioneren. De analyse heeft 
laten zien dat er een reductie nodig is van de 
hoeveelheid autoverkeer die er nu rijdt. Zie 
hoofdstuk 5.

Stap 2: opstellen schetsontwerp
Verkeerskundigen en stedenbouwkundigen 
hebben gezamenlijk een ontwerp opgesteld 
dat de kwaliteiten uit stap 1 verwezenlijkt. Het 
gaat om concrete ontwerpkeuzen: breedtes 
van rijbanen en fietspaden, uitvoering van 
kruispunten, plekken van bomenrijen, 
enzovoort. De uitwerking is opgenomen in 
hoofdstuk 4.
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Stap 5: Fasering en 
uitwerkingsagenda
Tot slot is een fasering opgesteld voor het 
integrale schetsontwerp en de bijbehorende 
ondersteunende maatregelen. Hierbij 
hoort ook een onderzoeksagenda die 
uitwerkingsprojecten definieert. De fasering en 
uitwerkingsagenda is te vinden in hoofdstuk 6.

Stap 4: bepalen flankerende  
verkeeersmanagementmaatregelen 
Uit de vorige stap blijkt dat op de Westelijke 
Stadsboulevard een reductie van het 
autoverkeer nodig is. Daarom is met het actuele 
verkeersmodel van de gemeente Utrecht 
gekeken hoe deze verkeersreductie tot stand 
kan komen: welke maatregelen in de stad 
zorgen er voor dat er daadwerkelijk minder 
auto’s via de Stadsboulevard gaan rijden? Welke 
consequenties heeft dat voor omliggende 
straten en wegen? Welke aanvullende 
maatregelen zijn nodig om eventuele 
verkeersverschuivingen op te vangen? Dit komt 
terug in hoofdstuk 5.
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Een korte oversteeklengte en een brede middenberm maken een goede oversteekbaarheid mogelijk

1. Dwarsverbindingen 
Hoofdkwaliteit ‘Dwarsverbindingen’ gaat 
over de mate waarin de Stadsboulevard een 
verbinding vormt tussen wijken die aan 
weerszijden van de boulevard liggen. Het 
gaat hier om het ondersteunen van de sociaal 
maatschappelijke interactie tussen mensen. 
Oversteekkwaliteit is hierin een belangrijke 
factor. Er zijn verschillende plekken waar 
verbetering van dwarsverbindingen nodig is. 
Zie de analysekaart links met de alle belangrijke 
dwarsrelaties die moeten worden verbeterd. 

De toekomstige Westelijke Stadsboulevard moet vier hoofdkwaliteiten 
in zich meedragen. Het gaat om goede dwarsverbindingen, stedelijke 
interactie, herkenbaarheid en verkeerskundige functionaliteit.  

De kwaliteit van dwarsverbindingen 
neemt toe door smalle rijbanen voor 
het autoverkeer (korte oversteeklengte 
voor fietsers en voetgangers), een brede 
middenberm (gefaseerd oversteken) en 
korte wachttijden voor alle vervoerwijzen 
(instelling verkeerslichten). Dit zijn belangrijke 
ingrediënten voor het schetsontwerp.

3
Vier stedelijke hoofdkwaliteiten als doel
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Brede trottoirs

Geen barrieres

Straat nodigt uit tot sociale interactie

Adressen aan de straat

2. Stedelijke interactie
Hoofdkwaliteit ‘Stedelijke interactie’ gaat 
over een simpel en duidelijk straatbeeld. De 
Stadsboulevard moet onderdeel zijn van de 
stad, en het gewenste gedrag moet duidelijk 
uit het ontwerp blijken. Het is belangrijk 
dat functies aan de Stadsboulevard (winkel, 
huisartspraktijk, kinderdagverblijf, woning) 
een adres aan de straat hebben. 

De kwaliteit van de stedelijke interactie neemt 
toe door brede trottoirs, parkeren aan de 
hoofdrijbaan (‘zien is gaan’), het wegnemen 
van fysieke barrières en logische plekken van 
bushalten. De vormgeving moet ruimte bieden 
aan sociale interactie tussen mensen, vooral 
rondom bijzondere plekken aan de Westelijke 
Stadsboulevard, zoals bij NS-station Zuilen.
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De weg als continu element door verschillende    
  sferen

Symmetrische uitstraling, simpele vormen

Uniformiteit en eenduidigheid van het ontwerp 
dragen bij aan herkenbaarheid:
 ▪  Een groene, brede middenberm met een 
dubbele bomenrij die overal dezelfde 
uitstraling en breedte heeft, zijbermen met 
een enkele bomenrij. 

 ▪  Symmetrische uitstraling van het straatbeeld.
 ▪  Een consequente toepassing van continue 
lijnen van de autorijbanen, fietspaden en 
trottoirs. De tussenliggende zijbermen 
hebben een vaste breedte en vangen 
functies op, zoals parkeervakken, 
bushalten, fietsenstallingen, ondergrondse 
afvalcontainers, extra opstelvakken bij 
kruispunten, enzovoort.

 ▪  Heldere en simpele kruispuntvormen.

3. Herkenbaarheid
Hoofdkwaliteit ‘Herkenbaarheid’ gaat over het 
belang van een uitlegbare verkeersstructuur: 
gebruikers moeten de plek herkennen, ze 
moeten weten waar ze zijn in de stad en 
ze moeten voelen waar ze naartoe reizen. 
De herkenbaarheid van de Westelijke 
Stadsboulevard is niet bij voorbaat geborgd, 
omdat sprake is van zeer diverse bouwhoogtes 
en -stijlen, bouwperioden, rooilijnen en 
ruimtelijke functies. Herkenbaarheid en 
continuïteit van de Westelijke Stadsboulevard 
komen dus voor een belangrijk deel voor 
rekening van een herkenbare inrichting van de 
Stadsboulevard zelf. 

15



Samenvattend: alle kwaliteiten optellend is een 
stadsboulevard mogelijk met:
 ▪  veel dwarsverbindingen tussen de wijken, dus 
maximale oversteekmogelijkheden, bij verkeerslichten 
verantwoorde wachttijden (tot 90 seconden);

 ▪  een ontwerp dat ruimte geeft aan levendigheid en 
verblijfskwaliteit langs de straat met brede trottoirs 
(3,00 m breed, minimaal 2,20 m);

 ▪  brede, comfortabel fietspaden van 2,70 m breed (4,00 
m bij tweerichtingsverkeer);

 ▪  een servicestrook, te benutten voor een bomenrij, 
parkeervakken, bushaltes, ondergrondse 
afvalcontainers,  fietsenstallingen en groen;

 ▪  één autorijstrook per richting van 3,25 m breed, bij 
kruispunten maximaal 2 opstelvakken per richting;

 ▪ een herkenbaar en continue profiel met een 
ruime middenberm van 9,00 m breed en dubbele 
bomenrijen. 
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Geloofwaardige verkeersregelingen als  
  uitgangspunt

OV blijft mogelijk en huidige haltes blijven  
  bestaan

Bescheiden ruimtebeslag van kruispunten

Uitgangspunt: Brede,comfortabele fietspaden

Uit analyses van de gemeente Utrecht naar 
een goede werking van verkeerslichten blijkt 
dat geloofwaardige en gebruikersvriendelijke 
verkeerslichten tot circa 1.500 motorvoertuigen 
per spitsuur (hoofdrichting, beide richtingen 
samen) kunnen verwerken. Bij deze 
aantallen ontstaan verantwoorde wachttijden 
(cyclustijd circa 90 seconden) voor alle 
verkeersdeelnemers. Er zijn bescheiden 
oversteeklengtes voor het langzaam verkeer 
(minimale barrièrewerking door maximaal 
twee opstelvakken voor auto’s naast elkaar). 
Er is een verkeersveilige scheiding van 
kruisende stromen (minimaal een zogenaamde 
driefasenregeling). De bijbehorende 
autoverkeersintensiteit in de hoofdrichtingen is 
dan ook de streefwaarde in het schetsontwerp.

4. Verkeerskundige functionaliteit 
Hoofdkwaliteit ‘Verkeerskundige functionaliteit’ 
gaat over de verkeerskundige functionaliteit 
van het schetsontwerp. Het gaat hier om de 
volgende punten: 
 ▪  Brede voorzieningen voor fietsers en 
voetgangers die toekomstige groei van 
het gebruik aankunnen. Fietsers krijgen 
comfortabele 2,7 m brede fietspaden 
(tweerichtingsfietspaden 4,0 m).

 ▪  Alle huidige openbaarvervoerlijnen blijven 
mogelijk en alle huidige haltes komen terug 
in het ontwerp.

 ▪  Het autoverkeer krijgt één rijstrook per 
richting van 3,25 m breed, bij kruispunten 
maximaal twee rijstroken. Om de kruispunten 
geloofwaardig en gebruikersvriendelijk 
te laten functioneren voor alle 
verkeersdeelnemers, is een reductie van het 
autoverkeer nodig.
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Meer ruimte voor leefbaarheid
De nieuwe Stadsboulevard leidt tot een 
accentverschuiving in het gebruik vand e 
ruimte. Er is een besparing in het ruimtebeslag 
voor het autoverkeer, die ten gunste komt van 
verblijven en het langzaam verkeer. Zo neemt 
op het leefbaarheidsknelpunt Sint-Josephlaan 
de gebruiksruimte voor voetgangers, fietsers en 
groen toe met 37% ten opzichte van de huidige 
inrichting.

Sint-Josephlaan: van oud...
In de huidige situatie is het gedeelte 
Sint-Josephlaan-Marnixlaan een berucht 
leefbaarheidsknelpunt. Voor voetgangers en 
fietsers is het eigenlijk de gehele dag door 
nauwelijks mogelijk om de vier aaneengesloten 
autorijstroken over te steken, vanwege de grote 
verkeersdominantie. Op sommige plekken 
rijden de auto’s tot 2 meter van de huiskamer. 
Bij het kruispunt met de Amsterdamsestraatweg 
houdt het fietspad ineens op, zodat fietsers 
tussen de auto’s moeten laveren.

Dit hoofdstuk laat de vertaling zien van de vier hoofdkwaliteiten naar 
een voorlopig schetsontwerp. Het is qua maten en vormgeving een 
stedenbouwkundig en verkeerstechnisch verantwoord ontwerp. Het 
ontwerp kan fungeren als basis voor verdere uitwerking in ruimtelijke 
en verkeerskundige deelplannen.

...naar nieuw
In het schetsontwerp hoeven voetgangers en 
fietsers slechts twee autorijstroken over te 
steken, die bovendien zijn gescheiden door een 
groene middenberm. Op de Sint-Josephlaan 
ontstaat zelfs ruimte voor een groene zijberm 
of parkeervakken aan de rijbaan. Fietsers 
krijgen overal eigen fietspaden. Op veel 
plekken wordt de afstand tussen de huizen 
en de rijdende auto’s tweemaal zo groot. De 
hoeveelheid autoverkeer neemt op deze plek 
met bijna een kwart af. Ruimtelijk ontstaat 
een rustiger straatbeeld met continuiteit in de 
vormgeving van de assen. 

4
Schetsontwerp
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Schetsontwerp in zes tekeningen
De volgende bladzijden tonen in zes delen 
het schetsontwerp voor de Westelijke 
Stadsboulevard: vanaf de Marnixbrug aan de 
noordoostzijde tot en met de Spinozabrug aan 
de zuidzijde. Bij het ontwerp is het dwarsprofiel 
van de Lessinglaan als ideaalprofiel gehanteerd. 

Dit profiel is symmetrisch opgebouwd. Gezien 
vanuit de rand naar de middenberm bestaat het 
dwarsprofiel uit:
 ▪  Voetpad (3,00 m breed, minimaal 2,20 m). 
 ▪  Fietspad (minimaal 2,70 m breed voor 
eenrichtingsverkeer, 4,00 m breed voor 
tweerichtingsverkeer)

 ▪  Een zone die geschikt is voor het inpassen 
van een extra opstelvak bij kruispunten, 
parkeren, fietsenstallingen, groen, 
ondergrondse afvalcontainers, enzovoort (in 
totaal 4,70 m breed)

 ▪  Één rijstrook voor autoverkeer (3,25 m breed)
 ▪  een brede middenberm met dubbele 
boomrijen (9,00 m breed). 

Alleen op het smalle gedeelte Josephlaan-
Marnixlaan zijn afwijkende maten gehanteerd.

Ideaalbeeld: Lessinglaan

Bestaand en nieuw profiel Sint-Josephlaan-
Amsterdamsestraatweg
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N

10 m            50 m N

Vanaf de Marnixbrug over de 
Vecht blijven alleen de buitenste 
twee rijstroken over voor het 
autoverkeer. Dit schept een 
brede groene middenberm van 
9 m breed met een dubbele 
bomenrij. Ter hoogte van het 
brugtalud liggen de fietspaden 
en trottoirs relatief dicht tegen de 
autorijstroken aan. Verderop zijn 
ook in de zijbermen bomenrijen 
mogelijk. 

10 m            50 m N

21



N

10 m            50 m N

Tussen de Laan van Chartroise en 
de Royaards van den Hamkade 
is voldoende ruimte voor het 
ideaalprofiel van de Stadsboulevard. 
De kruispunten krijgen een 
simpele en minimalistische vorm 
die zowel de continuïteit van de 
Stadsboulevard als die van de 
dwars-assen benadrukt. 

10 m            50 m N
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N

10 m            50 m N

Tussen de Royaards van den 
Hamkade en NS-station Zuilen heeft 
de Stadsboulevard een duidelijk 
smaller profiel met een smallere 
middenberm (3 m breed). Binnen 
dit afwijkende gedeelte heeft het 
gehele profiel wel continuïteit. Er 
komen minder autorijstroken dan nu; 
groen of verblijfsfuncties kunnen de 
vrijgekomen ruimte benutten. Fiets 
en voetganger krijgen meer ruimte en 
meer oversteekmogelijkheden dan nu.

10 m            50 m N
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N

10 m            50 m N

Tussen het NS-station Zuilen 
en het spoor Utrecht-Den Haag 
is voldoende ruimte voor een 
volwaardig Stadsboulevardprofiel 
met dubbele boomrijen. Langs de 
oostkant van de Stadsboulevard ligt 
een breed tweerichtingsfietspad. 
Het profiel biedt een goede 
basis voor toekomstige functies 
in de Cartesiusdriehoek 
met adresvorming aan de 
Stadsboulevard.

10 m            50 m N
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N

10 m            50 m N

In de omgeving van de Majellaknoop 
(zuidkant uitsnede) ontstaat een 
nieuwe verkeerscirculatie met 
éénrichtingsverkeer voor auto’s. 
Dit maakt de kruispunten simpeler 
en bescheidener qua vorm. Alle 
autoverkeer vanaf de Westelijke 
Stadsboulevard richting de 
Vleutensebrug rijdt via de parallelweg 
langs het spoor. Alle autoverkeer 
vanaf de Vleutensebrug richting 
de Stadsboulevard rijdt via de 
Vleutenseweg (zie ook hoofdstuk 5). 
Bussen blijven wel in beide richtingen 
rijden over de HOV-baan zoals nu. Ook 
fietsers blijven rijden zoals nu.

10 m            50 m N
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N

10 m            50 m N

10 m            50 m N

In de belangrijke omgeving 
Majellaknoop-Spinozabrug 
ontstaat een rustiger 
straatbeeld met minder 
verkeersruimte en meer 
verblijfsruimte. De aangepaste 
verkeerscirculatie van de 
Majellaknoop draagt hier sterk 
aan bij. Er ontstaan betere 
oversteekmogelijkheden voor 
fietsers en voetgangers.

26



N

10 m            50 m N
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Reductie autoverkeer nodig
Het integrale ontwerp is op basis van simulatie 
onderzocht. Hieruit blijkt dat de Westelijke 
Stadsboulevard goed functioneert met 
gemiddeld 21% minder autoverkeer dan in de 
huidige situatie. In zo’n situatie is de Westelijke 
Stadsboulevard goed oversteekbaar, zijn er bij 
kruispunten maximaal twee opstelvakken voor 
het autoverkeer nodig en zijn er verantwoorde 
wachttijden voor alle verkeersdeelnemers. 
Autoverkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer 
en voetgangers stromen dan gestaag door ‘het 
systeem’ met relatief stabiele trajecttijden. 
Bij verkeerslichten is sprake van beheersbare 
wachtrijen die telkens weer oplossen.

De herinrichting van de Westelijke Verdeelring tot stadsboulevard 
geeft een forse verbetering voor de bereikbaarheid en leefbaarheid 
in Utrecht West. Het is wel nodig om de hoeveelheid autoverkeer te 
verminderen. Om dit te bereiken zijn maatregelen op het gebied van 
verkeersmanagement nodig. 

Verkeersverluwend effect van de 
herinrichting Stadsboulevard zelf 
De herinrichting van de Westelijke 
Stadsboulevard tot stadsboulevard zorgt 
voor een eerste afname van het autoverkeer. 
De capaciteit wordt teruggebracht tot één 
autorijstrook per richting. Ook krijgen de 
kruispunten een herinrichting. Tot slot is 
aanpassing van de verkeerscirculatie van de 
Majellaknoop onderdeel van de herinrichting. 
Dit alles leidt ertoe dat Stadsboulevard minder 
interessant wordt voor doorgaand autoverkeer 
vanaf de Vleutensebrug richting Overvecht en 
verder.

5
Maatregelen verkeersmanagement
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Toelichting mogelijk doseren op de Vleutensebaan
Dosering van het autoverkeer op de Vleutensebaan kwam als beste variant naar voren uit 
de eerdere studie Benuttingsvariant Utrecht West. Deze is op 3 juli 2012 vastgesteld door 
de gemeenteraad. Hierbij heeft de raad gevraagd om deze maatregel verder uit te werken. 
De verkeersberekeningen zijn uitgegaan van een forse autonome verkeersgroei tot 2020 
(het maximale GE-scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving) in combinatie met 
een doseerwerking op de Vleutensebaan.

Uitwerking doseren Vleutensebaan
Een doseerinstallatie op de Vleutensebaan in Leidsche 
Rijn Centrum zal leiden tot nog minder autoverkeer 
op de Westelijke Stadsboulevard. De dosering 
kan zorgen voor een reductie van de hoeveelheid 
autoverkeer op de Cartesiusweg, Sint-Josephlaan en 
Marnixlaan van circa 5 tot maximaal 13% ten opzichte 
van ‘niets doen’ (afhankelijk van mate en tijdstippen 
van dosering). Zie separaat bijlagerapport ‘Doseren 
op de Vleutensebaan’ in Leidsche Rijn Centrum’. 
De dosering is de laatste maatregel die mogelijk moet 
worden uitgevoerd en dan alleen als na monitoring 
blijkt dat dit nodig is. In dat geval komt de 
doseerinstallatie op de reeds geplande kruispunten 
van de Vleutensebaan met de Parijsboulevard (stad 
in) en de Dirck Hoetweg (stad uit). Er wordt voorzien 
in een ruime doseerstrook voor rechtdoor gaand 
verkeer tussen genoemde kruispunten. De wachtrij 
ligt aan de achterzijde van de kantoren. Leidsche Rijn 
Centrum blijft altijd vanuit alle richtingen bereikbaar; 
het verkeer naar Leidsche Rijn Centrum kijgt niet te 
maken met de dosering.

Maatregelen verkeersmanagement
De volgende maatregelen zijn nodig om het 
autoverkeer op de Westelijke Stadsboulevard 
verder terug te dringen (zie ook het kaartje 
rechts):

1. Linksafbeweging vanaf de Dominee Martin 
Luther Kinglaan naar de Pijperlaan (24 
Oktoberplein) vormgeven met één opstelstrook, 
zodat minder autoverkeer de Westelijke 
Stadsboulevard oprijdt.

2. Rechtdoorbeweging vanaf de Einsteindreef 
richting Marnixlaan vormgeven met één 
opstelstrook, zodat minder autoverkeer de 
Westelijke Stadsboulevard oprijdt.

3. Linksafbeweging vanaf de Vleutenseweg 
richting Thomas-à-Kempisweg vormgeven met 
één opstelstrook, zodat minder autoverkeer de 
Westelijke Stadsboulevard oprijdt.
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Ligging van  maatregelen verkeersmanagement

Combinatie van maatregelen leidt tot 
afname van 21% 
Volgens berekeningen met het verkeersmodel 
van de gemeente Utrecht (VRU 3.1 U) leiden de 
voorgestelde maatregelen tot de beoogde afname 
van het autoverkeer op de Stadsboulevard. 
Er is rekening gehouden met een autonome 
verkeersgroei tussen 2010 en 2020. De uitkomst 
is een verkeersintensiteit die past bij de 
stadsboulevard met circa 1.425 mvt/spitsuur. Dat 
is onder de norm van de gemeente van 1500 mvt/
spitsuur (zie hoofdstuk 3).

Flankerende maatregelen nog niet 
meegerekend
De berekeningen zijn conservatief uitgevoerd. 
Bij de autonome groei is uitgegaan van het 
forse GE-groeiscenario (conform het Utrechtse 
verkeersmodel VRU 3.1 U). Er is daarnaast nog 
geen rekening gehouden met toekomstige 
effecten van projecten en maatregelen, zoals 
het fietspad langs het spoor in Leidsche Rijn 
Centrum, de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam 
Rijnkanaal, RSS-treinverbinding 6x per uur, HOV 
Leidsche Rijn Centrum, de Westtangent en P+R 
Leidsche Rijn Centrum.  Deze zullen er toe leiden 
dat een deel van de automobilisten zal kiezen 
voor een andere vervoerwijze. De verkeersafname 
op de Stadsboulevard zal dus mogelijk gunstiger 
uitpakken dan nu berekend.
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Geluidhinder langs Westelijke 
Stadsboulevard neemt af
Uit verkennende geluidsberekeningen naar 
de Westelijke Stadsboulevard blijkt dat er een 
verbetering optreedt in de geluidsbelastingen 
van de gevels aan de Westelijke Stadsboulevard. 
Dit is het resultaat van een kleine verschuiving 
van rijbanen in combinatie met de lagere 
verkeersdrukte. Alleen langs de Thomas à 
Kempisweg lijkt een kleine toename van 1 dB 
te ontstaan. Dit is het gevolg van de nieuwe 
verkeerscirculatie van de Majellaknoop. Een 
toename van 1 dB is voor het menselijk oor niet 
waarneembaar en er zal akoestisch geen sprake 
zijn van een reconstructiesituatie. Er is nog 
wel een formele toetsing van de geluidhinder 
nodig.

De maatregelen uit hoofdstuk 5 zorgen dat een deel van het 
autoverkeer verschuift van de Westelijke Stadsboulevard naar andere 
routes. Het meeste verkeer verschuift naar de routes buitenom de 
stad, wat aansluiten op het beleid van de gemeente Utrecht.

Luchtkwaliteit Westelijke Stads-
boulevard overal onder de norm
Verkennende berekeningen naar stikstofoxide 
en fijnstof laten zien, dat de belasting 
overal onder de normen zal blijven (peiljaar 
achtergrondconcentraties en emissies 2015). 
Er is rekening gehouden met een toename van 
het aantal bomen rondom de Stadsboulevard. 
De hoogste berekende waarden liggen langs 
de Thomas à Kempisweg, maar ook hier blijven 
de jaargemiddelden voor stikstofoxide onder 
de 38 microgram/m3 (norm 40 microgram/
m3). De jaargemiddelden voor fijnstof blijven 
zelf onder de 27 microgram/m3 (norm 40 
microgram/m3). Er is nog wel een formele 
toetsing van de luchtkwaliteit nodig.

6
Effecten van de maatregelen
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Effecten rondom de A2
Vanwege verkeersverschuivingen moet 
worden gekeken of met name rondom de A2-
aansluitingen (NOUW2, NRU en Hooggelegen) 
aanvullende capaciteitsverruiming nodig 
is, specifiek als gevolg van de inrichting 
van de Westelijke Stadsboulevard en 
de verkeersmanagementmaatregelen. 
Het is de verwachting dat eventuele 
capaciteitsverruiming nodig kan zijn vanwege 
de autonome verkeersgroei, en niet zo zeer als 
gevolg van de Stadsboulevard. Dit vergt nader 
onderzoek.

Verkeer verschuift naar buiten toe
Een gedeelte van het autoverkeer verschuift 
vanaf de Westelijke Stadsboulevard 
naar andere wegen als gevolg van de 
aanpassingen. Een groot deel van het verkeer 
gaat rijden via de RING. Deels gaat het om 
doorgaand autoverkeer en deels om verkeer 
naar Utrechtse bestemmingen dat meer via de 
RING gaat rijden. Onderstaand overzicht laat 
de uitwijkroutes zien. Een klein deel van het 
autoverkeer verspreidt zich in de wijken. Dus 
het grootste deel van de verkeersverschuiving 
komt terecht op wegen die daarvoor geschikt 
zijn (NRU, A12, NOUW2 en Martin Luther 
Kinglaan). 

via de wijken

via de Graadt van Roggenweg en Martin Luther Kinglaan

via NOUW2

 

via NRU richting Norbruislaan

 

via NRU verder richting Overvecht

via NRU doorgaand verkeer 

via A12 en verder
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Effecten in de stad zelf
Een deel van het verkeer gaat meer rijden 
via de Norbruislaan. Uit milieuberekeningen 
blijken hier geen knelpunten op te treden 
voor lucht en geluid. De blootstelling aan 
stikstofoxide en fijnstof blijft ruim onder 
de normen (<35 microgram/m3) en de 
verandering in geluidhinder is niet merkbaar 
voor het menselijk gehoor (maximaal 1 dB 
toename). Langs de Norbruislaan komen 
maatregelen om de oversteekbaarheid 
te verbeteren. De enige plek waar een 
knelpunt dreigt te ontstaan is de Graadt van 
Roggenweg. Daar zullen eventueel specifieke 
maatregelen getroffen moeten worden.

Nadere uitwerking effecten milieu
Voor nu is een quick scan gemaakt ten aanzien 
van de effecten. Bij de uitwerking van de 
verschillende fasen van de Stadsboulevard 
wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in de 
effecten.
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Fasering op basis van 
maatschappelijke urgentie
Het is mogelijk om de Stadsboulevard 
stapsgewijs te realiseren. Zo kan de gemeente 
haar financiële middelen efficiënt inzetten. 
De gemeente kan beginnen met die delen die 
maatschappelijk het meest urgent zijn. Dan 
gaat het vooral om de Sint-Josephlaan. Tot 
slot is het wenselijk om elke fase een logische 
samenhang te laten hebben.

Om de Westelijke Stadsboulevard te realiseren, moet een aantal 
uitwerkingsprojecten in gang worden gezet. De uitwerkingsprojecten 
kunnen een koppeling krijgen met bijvoorbeeld lopende 
onderhoudsprogramma’s. De uitwerkingsprojecten moeten als 
zelfstandige projecten kunnen functioneren. Met het resultaat zet de 
stad een duidelijke stap naar een aantrekkelijke en bereikbare stad.

Ondersteunde maatregelen lopen 
gelijk op met de herinrichting
De verkeersmanagement-maatregelen uit hoofdstuk 

5 moeten gelijke trend houden met de fysieke 
uitvoering van de reconstructie van delen 
van de Westelijke Stadsboulevard. Dit is 
nodig, zodat er niet meer autoverkeer wordt 
aangezogen dan op de Stadsboulevard kan 
worden verwerkt. Bij de uitvoering van elke 
nieuwe fase doet de gemeente onderzoek 
naar de noodzaak van de ondersteunende 
maatregelen. Daarnaast is het zaak om 
de autonome verkeersontwikkeling op de 
Stadsboulevard te monitoren en hierop 
in te spelen. Hierbij is de dosering op de 
Vleutensebaan de laatste maatregel die zal 
worden uitgevoerd.

7
Naar een uitvoering
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Uitwerkingsopgave 2:  Cartesiusweg 
Een tweede uitwerkingsstudie richt zich op de 
kwalitatieve opwaardering van de Cartesiusweg. 
Uitwerkingsonderdelen zijn: Hoe wordt 
omgegaan met de huidige ventwegen? Welke 
parkeerbehoefte moet worden gefaciliteerd 
en op welke plek (ventweg of hoofdrijbaan)? 
Welke fysieke inrichting is mogelijk voor 
het Stationsplein NS-station Zuilen (mate 
scheiding van stromen, bushalten, Kiss&Ride, 
oversteekpunten)? Wat is de definitieve vorm 
van de kruispunten met de Fregatstraat/
Schoenerstraat?  Deze deelopgave kan 
fungeren als startmotor voor de integrale 
gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek.

Uitwerkingsopgave 3. Reconstructie 
Marnixlaan-noord 
De uitwerking voor het noordelijke deel van de 
Marnixlaan moet zich richten op: hoe omgaan 
met ventwegen en parkeren? Uitwerking van 
de extra fietsverbinding door het sportpark 
(verlengde Kenaustraat)? Tot slot is nader 
onderzoek nodig naar de mogelijkheid van 
een eenvoudigere uitvoering van het kruispunt 
met de Nieuwlichtstraat (middenberm alleen 
doorsteekbaar voor langzaam verkeer, geen 
verkeerslichten?).

Uitwerkingsopgave 4. Reconstructie 
Majellaknoop-Spinozaweg inclusief 
nieuwe circulatie autoverkeer 
De vierde uitwerkingsstudie richt zich op het 
laatste ontwikkelstadium van de Westelijke 
Stadsboulevard, de reconstructie van de 
Majellaknoop en omgeving. Het is nodig om 
met VISSIM een nadere uitwerking te geven 
van de nieuwe verkeerscirculatie over de 
knoop: hoe omgaan met bereikbaarheid van 
Douwe Egberts en de buurt ten westen van de 
Spinozaweg? Wat is de exacte vormgeving van 
de kruispunten aan de Vleutenseweg tussen 
de Vleutensebrug en de Spinozaweg? Welke 
aanvullende maatregelen zijn nodig voor een 
goede doorstroming van het openbaar vervoer? 

Vier logische fasen in de recon-
structie
Een logische fasering van de reconstructie van 
de Westelijke Stadsboulevard is:
1.  Reconstructie Sint-Josephlaan-Marnixlaan-

Zuid. 
2.  Reconstructie Cartesiusweg. 
3.  Reconstructie Marnixlaan-noord. 
4.  Reconstructie Thomas-à-Kempisweg-

Spinozaweg inclusief nieuwe circulatie 
Majellaknoop

Uitwerkingsopgave 1: Sint-Joseph-
laan-Marnixlaan-Zuid 
Rondom de Sint-Josephlaan ligt een 
maatschappelijke urgentie om tot een 
leefbaardere situatie te komen. Dit 
uitwerkingsproject moet leiden tot een 
verkeerskundig ontwerp en bestektekeningen 
voor dit gedeelte en voor de ondersteunende 
maatregelen. De eerder voorgenomen 
optimalisatie van het kruispunt Sint-
Josephlaan-Amsterdamsestraatweg kan 
worden beschouwd als een eerste stap naar 
de volledige reconstructie van de Sint-
Josephlaan. Er moet worden gekeken hoe 
deze optimalisatie als deelfasering binnen de 
volledige reconstructie kan worden gepast.

Eerste stap binnen fase 1: optimalisatie Sint-Josephlaan
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Bijlage 1: Uitgangspunten 
verkeersberekeningen

De verkeersanalyses zijn uitgevoerd met het 
actuele, door de gemeenteraad vastgestelde 
verkeersmodel van de gemeente Utrecht 
als basis (VRU 3.1 U). Dit model heeft als 
basisjaar 2010 en als prognosejaar 2020. Het 
basisjaar is gecalibreerd met telcijfers. In de 
verkeersanalyses voor 2020 zijn de volgende 
aanpassingen meegenomen ten opzichte van 
de formele referentiesituatie:
 ▪  Geen knip Thomas-à-Kempisweg.
 ▪  Geen groene golf Marnixlaan-Cartesiusweg.
 ▪  Geen linksafverbod vanaf Hooggelegen naar 
Pijperlaan.

Op basis hiervan zijn de variantberekeningen 
uitgevoerd voor de etmaalsituatie en ochtend- 
en avondspits. De rekenbestanden zijn 
opvraagbaar bij Goudappel Coffeng (referentie 
UTT458).

Er is separaat gekeken naar de effecten 
van de invoering van de doseerinstallatie 
Vleutensebaan.

De kruispuntstromen uit het verkeersmodel 
zijn, samen met het opgestelde 
inrichtingsontwerp, ingebracht in 
microsimulatiemodel VISSIM. Vervolgens 
zijn de verkeersstromen afgepeld totdat een 
acceptabele verkeerssituatie ontstond voor 
voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en 
auto. Daarnaast zijn de trajectsnelheden 
geanalyseerd, en vergeleken met de huidige 
situatie. 

Vervolgens zijn nieuwe modelberekeningen 
uitgevoerd met het verkeersmodel van de 
gemeente Utrecht VRU 3.1 U. Op basis van 
de trajectsnelheden in VISSIM is de snelheid 
van de Westelijke Stadsboulevard als 40 km/u 
ingevoerd in plaats van 50 km/u.

Omdat er nog een verschil van circa 10% 
was tussen de acceptabele hoeveelheid 
autoverkeer (volgens VISSIM) en de werkelijke 
verkeersvraag (verkeersmodel VRU 3.1 U), was 
het nodig additionele maatregelen te treffen. 
Tot slot is in het verkeersmodel VRU 3.1 U een 
laatste rekenslag gemaakt met de volgende 
maatregelen:
 ▪  Doseerinstallatie Vleutensebaan
 ▪  Aanpassen capaciteit: één opstelstrook op de 
linksafbeweging vanaf Hooggelegen richting 
Pijperlaan (dosering).

 ▪  Idem voor de linksafbeweging vanaf de 
Vleutenseweg richting Cartesiusweg.

 ▪  Idem voor de rechtdoorbeweging vanaf de 
Einsteindreef richting Marnixlaan.

.
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Bijlage 2: Opbouw van de 
investeringskosten
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