
Beste buurtbewoners, 

 

Waren de eerdere ontwikkelingen betreffende de Van Zijstweg positief zoals vermeld in onze laatste 

nieuwsbrief en tijdens onze bewonersbijeenkomst in november jl besproken, ditmaal moeten wij 

helaas melden dat het overleg met de gemeente over het ontwerp Van Zijstweg volledig is 

vastgelopen.  

 

De opdracht van de Raad destijds aan de ambtenaren was om de infrastructuur van de Van Zijstweg 

te herontwerpen op basis van busbaan en 2x1 rijstrook i.p.v. 2x2 en daarbij rekening te houden met 

de wensen van de bewoners.   

 

In strijd daarmee en tot onze grote teleurstelling komt geen van de bewonerswensen in het nieuwe 

ontwerp terug en laat het ontwerp, naar onze mening alle ruimte om, indien door de Jaarbeurs 

geëist,  de rijstroken met gemak alsnog naar 2x2 uit te breiden. 

 

In deze nieuwsbrief een verdere toelichting op het overleg met de gemeente en hoe nu verder. 

 

namens het Comité Van Zijstweg 

Richard Wolke 

vanzijstweg@hotmail.nl 

www.vanzijstweg.nl 

twitter: @vanzijstweg 

 

 

Overleg met gemeente stukgelopen 

 

Het afgelopen jaar hebben we met de ambtenaren en het ingenieursbureau van de gemeente om de 

tafel gezeten om te proberen tot een ontwerp van de Van Zijstweg te komen waar ook de bewoners 

zich in konden vinden. Dat is niet gelukt.  

In het ontwerp dat er nu ligt (de zgn. “combi-variant”): 

- wordt de Hovenierswoning gesloopt 

- komt er een nieuwe bredere brug in plaats van de bestaande Mandelabrug 

- is de weg ontworpen als een rechte racebaan, wat fijn is voor auto’s, maar slecht voor de 

veiligheid van fietsers en voetgangers 

- is de oversteekbaarheid van de Van Zijstweg voor fietsers en voetgangers niet geregeld 

- is nu al aangekondigd dat de weg in de loop van het ontwerp proces nog een stuk breder en 

dichter bij de woningen kan komen vanwege “kabels en leidingen” en wegmeubilair 

- kan er gemakkelijk later alsnog een 4-baans autoweg van gemaakt worden  

Kortom, in het ontwerp is geen van de voor de bewoners belangrijke kernpunten terug te vinden en 

ligt alles klaar om er alsnog een vierbaans autoweg van te maken (naast de 2 banen HOV).  

 

 

 



De belangrijkste  reden dat de Hovenierswoning moet worden gesloopt en de brug verbreed moet 

worden is dat volgens de ambtenaren de weg zo recht mogelijk moet zijn (voor auto’s). Met een 

lichte bocht zou de weg over de bestaande brug kunnen en de Hovenierswoning behouden kunnen 

blijven. 

Argumenten voor  sloop van de Hovenierswoning  en verbreding van de brug zijn: 

• een zo ‘gestrekt mogelijke ligging’  van de HOV- en autobanen: “vanuit de weggebruiker (= 

auto’s) is een continu en rustig wegbeeld nodig”.  

• een gewenste breedte van de autorijbanen van 3.25  m, in plaats van 2.80 m, zoals op 

verschillende plaatsen elders in de stad  

• een geplande bushalte van  75 x 3.5 m ter hoogte van de villa. Daardoor kan de weg niet recht 

over de brug, maar moet daar schuin overheen (reden waarom er een nieuwe brug moet 

komen) om  vervolgens dwars over de Hovenierswoning te gaan (want er mag geen bocht in) 

• de weg moet zo breed dat 8 meter vrij blijft voor kabels & leidingen (precies de breedte van 2 

rijbanen).  

 

Overleg wethouder 

Op  19 april j.l. hebben we overleg met wethouder Frits Lintmeijer gehad. Dat leidde tot de vraag van 

de wethouder aan de projectleider of er nog ruimte was om het ontwerp aan te passen aan de 

wensen van de bewoners en de Raad. Het antwoord hierop kregen we vorige week en was duidelijk: 

NEE.  

 

Nog even de voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de zorgen en bezwaren van de bewoners gaf de Raad 19 juni 2012 de 

wethouder de opdracht een nieuw ontwerp te maken  voor de Van Zijstweg en de bewoners hierbij 

te betrekken.  

Onderstaand de opdracht aan de ambtenaren zoals vermeld op de site van de gemeente Utrecht: 

Bestemmingsplanprocedure  

22 juni 2012 

Het bestemmingsplan is 19 juni besproken in de raadscommissie Stad & Ruimte. Een meerderheid 

van de raadsleden heeft verzocht om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de HOV-

baan te verschuiven van de woningen aan de Groenmarktstraat af en deze over de bestaande Nelson 

Mandelabrug te leiden. Hiernaast heeft een meerderheid in de raadscommissie verzocht voor de 

auto-infrastructuur in deze fase uit te gaan van 2x1 autorijstroken. Vanwege dit gevraagde nader 

onderzoek zal het bestemmingsplan niet ter zienswijzen worden vrijgegeven. 

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=118056 

 

Samengevat waren de uitgangspunten van de opdracht van de Raad: 

• Auto infra: 2x1 banen + uitvoeg/invoegstroken en voorsorteervakken. 

• Infrabundel zo ver als mogelijk richting Jaarbeurs.  

• HOV-baan over bestaande Nelson Mandelabrug.  

• Zo mogelijk behoud Hovenierswoning. 

• Onderzoek naar inpassing fietsonderdoorgang in de kanaalweg t.p.v. de Villa Jongerius.  



Met deze opdracht zijn wij een ontwerpproces ingegaan met de projectleider en het 

ingenieursbureau van de gemeente.  

Kernpunten voor de bewoners waren: 

• Zo compact mogelijk en zover mogelijk van de woningen en schepen 

• Over de bestaande Mandelabrug zodat een volgend college er niet gemakkelijk nog 2 autobanen 

bij kan leggen 

• Behoud van de Hovenierswoning 

• Geen racebaan (zoals nu): snelheidsremmend ontwerp  

• Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers 

In aanvang lagen er drie ontwerpen van de gemeente met de HOV baan aan de kant van de 

woningen (Zuid-ligging) en een van de bewoners met de HOV baan aan de kant van de Jaarbeurs 

(Noord-ligging). Deze zijn half november 2012 aan de bewoners voorgelegd. De bewoners spraken 

een duidelijke voorkeur uit voor de Noord-variant, met als tweede keuze de meest compacte Zuid-

variant. 

 

In het daarop volgende overleg (december 2012) veegde het ontwerpteam van de gemeente alle 

met de bewoners besproken varianten in één klap van tafel met als argument dat alle besproken 

varianten niet konden vanwege “kabels & leidingen” en kwam de gemeente opeens met een nieuwe 

“combi-variant”. Hierin is geen van de kernpunten van de bewoners terug te vinden. 

 

Als alternatief heeft het Comité daarop een midden-variant gepresenteerd. Hierin ligt de HOV-baan 

in het midden van de weg, tussen de autobanen. Daarmee zouden verschillende problemen worden 

opgelost, de weg over de bestaande brug kunnen en de Hovenierswoning gespaard. De gemeente 

heeft hier een quick-scan op uitgevoerd. De conclusie was  (zoals wij inmiddels al verwacht hadden) 

“niet haalbaar”. Daarmee bleef alleen de combi-variant van de gemeente over. Wij zijn trouwens 

niet overtuigd van de argumenten waarom een middenligging niet kan.  

 

Onze mening over het verloop van het overleg proces 

Vanaf het moment dat de gemeente met zijn eigen ‘combi-variant’ kwam lag in feite het traject vast 

en was de rol van de bewoners uitgespeeld.  

Wij signaleren: 

• Een gebrek aan bereidheid, creativiteit en flexibiliteit om mee te denken hoe knelpunten in de 

bewonersvarianten zouden kunnen worden opgelost:  alle knelpunten in de bewoners varianten 

worden als onoplosbaar afgedaan, de knelpunten in de gemeente variant worden niet erkend of 

‘later’ opgelost, zoals de oversteekbaarheid.  

• Automobiliteit gaat systematisch boven fietsers, voetgangers en de leefbaarheid van de wijk, 

terwijl het formele collegebeleid andersom is: 

o de weg moet zo recht mogelijk (zodat de auto’s flink hard kunnen rijden)  

o aanpassing snelheid is niet bespreekbaar 

o autorijbanen moeten min. 3.25 m. zijn in plaats van de ook mogelijke 2.80 m. 

o ‘afsluiten' van twee grote woonwijken ten gunste van de Jaarbeurs  



o Oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers komt pas aan de orde als het traject 

vast ligt, dus is geen criterium waarmee bij het maken van het ontwerp rekening wordt 

gehouden 

o zaken die wenselijk zijn voor auto’s maar verder gaan dan de wettelijke verplichtingen 

worden als vereiste gepresenteerd. Bij belemmeringen voor langzaam verkeer 

daarentegen wordt er op gewezen dat de voor hen niet-ideale situatie voldoet aan de 

wettelijke eisen. 

o casino naast treinstation terwijl bekend is dat 100% van de casino-bezoekers met de uto 

komt, etc. 

 

Hoe verder? 

Wij zijn nog steeds van mening dat het door ons aangedragen alternatief van een middenligging een 

goed alternatief is (rijbanen kunnen smaller, oversteekbaarheid, doorstroming).  

Maar ook met de variant van de gemeente is een oplossing mogelijk indien de breedte van de 

rijbanen wordt aangepast en er een (lichte) bocht in de weg “mag”. 

Verder zijn wij van mening dat de uitgangspunten achter de gehanteerde verkeersaantallen 

achterhaald zijn. In de afgelopen 10 jaar heeft een sterke omslag plaatsgevonden van autoverkeer 

naar fietsverkeer in grote steden. 

 

Terug naar de Raad 

We gaan opnieuw praten met de raadsleden: 

• Zowel een "probleem" met een bocht in de weg als de "problemen" met kabels en leidingen (8 

mtr nodig!?) verhinderen een oplossing die in lijn ligt met de uitgangspunten van raad en college  

• Het is niet zo dat de politiek nu àndere beslissingen moet nemen, zij moet de ambtenaren maar 

weer eens aan de reeds geformuleerde uitgangspunten herinneren (zie boven). 

Daarnaast missen  we nog steeds een bredere visie op wat de gemeente met dit gebied - onze wijk - 

wil. De structuurvisie fase 2 is nog steeds niet van start gegaan (waarin het hele gebied in 

samenhang zou worden bekeken) en willen wij graag een duidelijke politieke keuze voor fiets en 

leefbaarheid i.p.v. auto. 

 

Wat kunt u doen? 

Het verder meehelpen verspreiden van onze boodschap en belangen door ons te volgen op Twitter: 

@vanzijstweg  

Als u zich eveneens zorgen maakt om de ontwikkelingen van uw woonomgeving,  het woongenot, 

luchtkwaliteit, risico op verdere daling  van de waarde van uw woning, dan kunt u zich aanmelden bij 

ons als Comité. Er is nog zeer veel werk te doen en we kunnen diverse expertises zeer goed 

gebruiken. 

 

 



Ander nieuws: Impasse overleg Gemeente Utrecht - Jaarbeurs 

Op 20 december jl. heeft het College van B&W een brief gestuurd aan de Raad met de mededeling 

dat het ondanks intensief overleg tussen Gemeente Utrecht en de Jaarbeurs niet gelukt is om tot 

een gemeenschappelijke visie op de herinrichting van de jaarbeurs en de Van Zijstweg te komen. 

De Jaarbeurs houdt vast aan vier autorijstroken en wil geen enkele medewerking verlenen aan de 

plannen van de gemeente als zij hun zin niet krijgen. Daarbij is het opvallend dat na deze breuk de 

Jaarbeurs in diverse media naar buiten getreden is om hun standpunt te verkondigen met daarbij 

herhaaldelijk de opmerking dat de Jaarbeurs een 2x2 voor de Van Zijstweg eist en dat dit een bottle-

neck in de discussie blijkt. 

De Jaarbeurs blijft eisen dat zijn bezoekers tot aan het einde van de Van Zijstweg door kunnen racen 

om vervolgens tot stilstand te komen op het parkeerterrein tegenover het station, zodat zij hun auto 

zo ongeveer voor hun stoel in het Beatrix gebouw kunnen parkeren. 

Waarom nu net niet 300 meter voor het Merwedekanaal parkeren? De oplossing ligt zo voor de 

hand.  

Aan de overkant van het Merwed kanaal is voldoende (onbenutte) parkeer capaciteit. Zo kan 

worden vermeden dat er onnodig  veel auto’s met lawaai en stankoverlast een te klein gebied in 

worden geduwd. 

Het lijkt er dus op dat de eisen van de Jaarbeurs hun schaduw vooruitwerpen op het nieuwe 

ontwerp van de Van Zijstweg, dat immers alle mogelijkheden openhoudt om er alsnog een 2x2 van 

te maken. 

Vraag is wie de infrastructuur van de stad bepaalt en of de eisen van de Jaarbeurs boven 

bewonersbelang gesteld worden! 

http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/4727/impasse-over-ruilverkaveling-jaarbeursterrein 

http://www.bouwpututrecht.nl/bu/wp-content/uploads/2012/12/Raadsbrief-over-de-

ontwikkelingen-Jaarbeurs.pdf 

 Hovenierswoning 

De Vereniging Oud Utrecht (waarmee we regelmatig contact hebben) heeft opnieuw een verzoek 

gedaan om de Hovenierswoning monumentale status toe te kennen. 

Uit de notulen van de Welstandscommissie:  

Verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monument  

Aanvraag: Vereniging Oud Utrecht 

Op basis van een monumenteninventarisatie in 1988 is de hovenierswoning aan de Van Zijstweg 

indertijd niet aangewezen als gemeentelijk monument. In 2000 is de woning door de Gemeente 

Utrecht aangekocht met het oog op sloop vanwege de voorgenomen aanleg van de HOV-baan en 

kwam het bijzondere en monumentwaardige interieur aan het licht. De Vereniging Oud Utrecht 

heeft recent een verzoek ingediend om de woning als gemeentelijke monument aan te wijzen. 



Conclusie: Op grond van uitsluitend het exterieur is er in de jaren tachtig niet voor gekozen de 

hovenierswoning aan te wijzen als gemeentelijk monument. Met de inmiddels opgedane kennis over 

het interieur, in combinatie met het exterieur, onderschrijft de commissie de monumentwaardigheid 

van de woning. Uniek is de gaafheid van het interieur van de begane grond en de verdieping uit 

1927, dat aangebracht is in de overgangsfase van een agrarische omgeving naar een havengebied. 

De commissie staat positief tegenover aanwijzing.  

Bijgevoegd een recentelijk nieuwsartikel omtrent dit onderwerp: 

http://www.duic.nl/nieuws/41867/conflict-hovenierswoning-slopen-of-aanwijzen-als-

monument/?utm_source=DUIC&utm_campaign=3b065ce64a-

DUIC+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_ea6618a461-3b065ce64a-335266149 

 

 
 


