CENTRUM AUTOLUW EN GROEN: VAN AMBITIE NAAR DOEN
VAN ZIJSTWEG GEEN 2 X 2 + HOV

Comité Van Zijstweg, 20 december 2011
website: www.vanzijstweg.nl
email: vanzijstweg@hotmail.nl
twitter: @vanZijstweg
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Parkhaven, wonen waar de stad tot rust komt…..

Zo stond het in de
folder voor de
verkoop van de
appartementen in
Parkhaven

Een zesbaansweg, 23.000 auto’s & 1800 bussen per dag!

Dit is wat er in
werkelijkheid gaat
gebeuren

Wij willen niet dat onze wijk de achterkant – het afvoerputje - van het stationsgebied wordt, in
plaats van een waardevol onderdeel van het gebied waar oude en nieuwe functies met elkaar
verbonden worden. In de huidige plannen wordt de Van Zijstweg verbreed naar een zesbaans
weg: 2x2 autoweg en 2x1 HOV-baan met 23.000 auto’s en 1.800 bussen per dag. De bewoners
van de appartementen aan de Van Zijstweg en in Parkhaven en van de schepen in de historische
haven en aan de Fentener van Vlissingenkade betwijfelen de noodzaak en maken zich grote
zorgen over de gevolgen voor de kwaliteit en leefbaarheid van hun wijk. Onze zorgen gaan over
luchtkwaliteit en geluid, maar ook over de onneembare barrière die een zesbaansweg door de
wijk vormt en de sloop van de historische hovenierswoning.
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WAT ZIJN ONZE BEZWAREN?
GEEN BASIS VOOR EEN HOUDBAAR BESLUIT
1. Luchtkwaliteit
 Feitelijke gegevens over de huidige luchtkwaliteit ontbreken. De plannen voor verbreding van de Van
Zijstweg naar een zesbaansweg zijn - voor de gemeente, niet voor de bewoners! - bekend vanaf 2006,
maar desondanks is niet gekozen voor een meetpunt bij Van Zijstweg. Nu zeggen dat er geen tijd meer
is om te meten, is op zijn minst dubieus.
 Gegevens over de effecten ontbreken. Er zijn alleen maar indicatieve berekeningen voor uitsluitend
de HOV baan uitgevoerd. Met definitieve berekeningen wordt gewacht tot de start van de
bestemmingsplanprocedure. Het is ook onduidelijk of de berekeningen zijn gebaseerd op nieuwe
schone of de huidige “vuile” bussen. Volgens recente berichten gaat het vanwege problemen van de
BRU rondom de verlening van nieuwe concessies sowieso langer duren voordat de schone bussen er
komen.
 Nederland – en Utrecht - zit al boven de Europese normen. Vooral in de grote steden, inclusief
Utrecht, zijn de achtergrondwaarden NO2 (stikstofdioxide) en fijnstof te hoog. Nederland heeft uitstel
gekregen tot 2015 om hieraan te voldoen. Het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit) bevat maatregelen om in 2015 wel aan de normen te voldoen. De HOV-baan is een
maatregel in het kader van het NSL. De uitkomsten van de monitoring vallen echter tot nu toe tegen:
de achtergrondwaarden nemen minder af dan voorzien. Volgens recente uitspraken van de Raad van
State (o.a. ABRvS 27 april 2011, zaaknr. 201008134/1/M2) kan daarom niet meer elke ontwikkeling die
negatief uitwerkt op de luchtkwaliteit weg geschreven worden als ‘vallend onder het NSL’. Relevant in
dit kader is de brief van de Staatssecretaris van 24 nov. 2010 (Kamerstukken I, 30 489 Z) naar
aanleiding van een eerdere uitspraak van de RvS. Hierin wordt gesteld dat extra inzet van maatregelen
nodig is om op tijd de grenswaarden te halen en dat het effect van generieke (rijks)maatregelen op
het wegnemen van de N02-knelpunten bescheiden is, waardoor meer locatiespecifieke maatregelen
nodig zijn. Belangrijk is ook de opmerking van de staatssecretaris dat de knelpunten in de stedelijke
Sinds dit jaar geldt volgens de EU-norm een maximum van 35 dagen per jaar waarop de concentratie fijnstof hoger mag
zijn dan 50 microgram. Het jaar is nog niet om en er zijn door het RIVM aan de Kardinaal de Jongweg nu al
42 overschrijdingsdagen geteld. De gemeente berekent voor deze locatie, ( KdJ/v4) na correctie voor afstand, 19
overschrijdingsdagen in 2011. Dat is nu al ruim het dubbele. Als dat voor alle berekende punten geldt zijn er dus een groot
aantal locaties in Utrecht waar de fijnstofnorm dit jaar wordt overschreden. Begin dit jaar stelde het stadsbestuur nog in
antwoord op schriftelijke vragen: “Het is al enige tijd duidelijk dat in 2011 voldaan zal worden aan de grenswaarde voor
fijn stof (PM10).” Over het aantal overschrijdingsdagen werd niets gemeld.
Utrecht echt anders, 21 november 2011, http://www.utrechtanders.nl/?p=2782
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gebieden niet eenvoudig op te lossen zijn, nu het gemotoriseerde wegverkeer als belangrijkste
veroorzaker van luchtverontreiniging niet uit de steden kan worden verbannen.
 Het plan leidt tot overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Het huidige model van de gemeente
voor de berekening van de gevolgen voor de luchtkwaliteit (CAR) is, voor zover bekend, gebaseerd op
de streefcijfers met betrekking tot de achtergrondwaarden van het NSL. Op basis van die
berekeningen blijven de gevolgen binnen de normering (33,7 G/M3 NO 2 in 2014 tegen een
grenswaarde van 40 G/M3 NO 2, info avond gemeente 12 oktober 2011). Worden echter niet de
streefcijfers gehanteerd maar de feitelijke (tegenvallende) uitkomsten, dan is volgens onze
berekeningen sprake van een forse overschrijding. Wanneer uitgegaan wordt van de
achtergrondwaarden anno 2011, dan kom je uit op 44 G/M3 NO2 met doorrijdend verkeer en 47
3

G/M NO 2 met stagnerend verkeer, dus een

ruime overschrijding van de grenswaarde van 40

3

G/M NO2.

2. Geluid
 Feitelijke gegevens over de huidige geluidsbelasting lijken te ontbreken.
 Volgens de gemeente neemt het geluidsniveau met 2 tot 4 dB toe t.o.v. de huidige situatie en is
nader onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen nodig. Dat onderzoek komt echter pas bij het
(ontwerp) bestemmingsplan. Opnieuw is onduidelijk op welke gegevens de berekeningen zijn
gebaseerd. Is bijvoorbeeld van de huidige bussen uitgegaan of van stille bussen? De kans dat die
laatste er (snel) komen lijkt gering: volgens de gemeente voorlichting zijn concessies een zaak van de
BRU en de exploitant en “staat de gemeente daar buiten”.
 Duidelijk is in ieder geval dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden gaat worden. Dat
betekent dat maatregelen genomen moeten worden om het binnenniveau onder de norm te houden.
Woningen zullen in ieder geval een geluidsluwe gevel moeten hebben. Dat is niet bij alle woningen
aan de Van Zijstweg het geval.
 Voor de schepen is toegezegd dezelfde normen te zullen hanteren m.b.t. de gevelbelasting
(buitenniveau), maar bij overschrijding is aanpassing van het binnenniveau niet mogelijk. De
bewoners van de schepen in de historische haven (“waar de stad tot rust komt”) en aan de Van
Vlissingenkade zullen dus met een geluidsniveau moeten leven dat voor bewoners van woningen niet
is toegestaan.
 Maatregelen om het geluid bij de brug terug te brengen zijn “lastig”, aldus de gemeente. Tot ver in
de wijk hebben bewoners last van de klappen die bussen en vrachtwagens die over de Mandelabrug
rijden veroorzaken. Niet duidelijk is of dat ook is of wordt gemeten. Duidelijk is wel dat hier dus
blijkbaar niets aan te doen is. Is/wordt dit meegenomen in de berekeningen?
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3. Prognoses verkeersaantallen
 De cijfers over de huidige verkeersaantallen en prognoses verschillen van maand tot maand. De
enige verklaring van de gemeente: “We hebben het model veranderd”.
- Gemeente info avond 8 juni 2011: aantal mvt/etmaal in 2015: 23.000 tot 24.000 plus 1800 bussen.
- Gemeente info avond 12 okt 2011: aantal mvt/etmaal in 2015: 21.900 plus 1.452 bussen.
- Gemeente info avond mei 2011: Knip kop Croeselaan veroorzaakt verkeerstoename, daarom
verbreding naar 2x2 nodig
- Gemeente info avond 12 okt 2011: knip kop Croeselaan veroorzaakt verkeersafname, daarom in
2020 minder auto’s, maar verbreding is toch nodig!


Vragen van de bewoners over onderbouwing van de door de gemeente gehanteerde cijfers zijn na
maanden nog steeds niet beantwoord. Ook op een WOB verzoek is nog steeds geen antwoord: de
gevraagde onderbouwing blijkt niet (eenvoudig) voorhanden. Vraag is waarop de “indicatieve”
berekeningen van de gemeente en de conclusie dat lucht en geluid binnen de normen blijven dan wel
zijn gebaseerd.

4. Afspraken Jaarbeurs en gemeente
 De meningen over de afspraken met de Jaarbeurs zijn verdeeld: verplichten die tot een 2x2 autoweg
of tot een inspanningsverplichting van de gemeente m.b.t. bereikbaarheid? In ieder geval zijn de
afspraken zonder betrokkenheid van de bewoners gemaakt. Wat voor moois Utrecht hier ook over
zegt: blijkbaar tellen burgers niet mee.
 Het is onduidelijk wanneer deze afspraken precies zijn gemaakt: De verplichting tot 2x2 zou volgens
informatie van de gemeente gebaseerd zijn op de BOO (Bilaterale Ontwikkelovereenkomst) met de
Jaarbeurs van maart 2006. Hierin heeft de gemeente een inspanningsverplichting tot uitvoering van
het

Masterplan

Stationsgebied

van

2003.

De

2x2

wordt

in

bijlage

9

(Aanvullend

Investeringsprogramma autobereikbaarheid Stationsgebied) van het Masterplan (kort) genoemd. De
Inspraaknota Reconstructie Tracé Van Zijstweg – Koningin Wilhelminalaan van november 2006 stelt
echter “Op de […] Van Zijstweg komt in twee richtingen één rijstrook voor autoverkeer” (p. 23;
behandeld door het College van B&W op 29 augustus 2006). Daarna horen de bewoners 5 jaar lang
niets meer, tot zij in juni 2011 via een Wijkbericht mogen vernemen dat “naar aanleiding van de
inspraak” (sic!) gekozen is voor uitbreiding van de Van Zijstweg naar 2x2. Er zijn twee conclusies
mogelijk. Of er is geen sprake van een afspraak met de Jaarbeurs die de gemeente zou verplichten tot
2x2 autobanen, in welk geval het College de handen vrij heeft alternatieven te onderzoeken om te
voldoen aan zijn inspanningsverplichting. Of de gemeente heeft de bewoners in november 2006
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onjuist geïnformeerd, in welk geval er serieuze vragen gesteld moeten worden bij het handelen van de
gemeente vanuit het perspectief van behoorlijk bestuur en de overheid als betrouwbare partner.
II IS HET NODIG?
5. Verbreding naar 2x2 autoweg zou nodig zijn i.v.m. de drukke dagen van de Jaarbeurs en de plannen
voor de bouw van het equivalent van 5 x de RABO-toren aan kantoren en woningen, maar:
 Volgens de definitie van gemeente en Jaarbeurs betekent een “drukke dag” dat de parkeerplaats aan
de stationskant van de Jaarbeurs (P3) vol staat, terwijl de parkeerplaatsen aan de westkant van het
kanaal (P2, P4-P6) leeg staan. Als die parkeerplaatsen erbij geteld worden, gaat het niet om 70-120
drukke dagen per jaar (opgave Jaarbeurs), maar om 15-20 drukke dagen per jaar. Willen we echt van
de Van Zijstweg een zesbaansweg maken omdat anders bezoekers van de Jaarbeurs, megabioscoop
en casino 50 meter verder moeten lopen?
6. Is nieuwbouw van kantoren nog van deze tijd in de huidige markt? Nu al staat 14% van het
kantoorvolume in Nederland structureel leeg - in Utrecht 8,3 % (Ambitiedocument, p. 15) - en is het
beleid er juist op gericht om kantoren om te bouwen tot woningen en, gelet op de leegstand, geen
nieuwe kantoren meer te bouwen.
7. In 2020 lijkt het aantal auto’s weer ongeveer hetzelfde als nu. Volgens de gemeente is het aantal
motorvoertuigen per etmaal nu 14.400 (info avond 12 okt 2011), ligt er slechts een tijdelijke piek in 2015
(21.900 mvt’s), maar loopt het aantal in 2020 weer terug naar 16.400 motorvoertuigen, exclusief 1.724
bussen want die rijden dan over de HOV baan. Het aantal auto’s zou daarmee weer uitkomen op
ongeveer het huidige aantal. Het is niet uit te leggen waarom de Van Zijstweg voor veel geld dan toch
naar een vierbaansautoweg verbreed moet worden.
III VERDUBBELING AUTOWEG IS KIEZEN VOOR VOORRANG AAN DE AUTO
8. Dit staat haaks op de keuze voor HOV in het Stationsgebied. Niet en HOV en auto’s. De plannen worden
gepresenteerd als ruimte voor HOV en fiets, maar in feite neemt de auto de voornaamste plaats in. Het
is bekend dat meer asfalt een aanzuigende werking heeft.
IV ECONOMIE VAN DE RUIMTE
9. Het

gaat

om

een

klein

gebied

begrensd

door

station,

Merwedekanaal, Graadt van Roggenweg en Van Zijstweg - ca. 600 x
900 meter, dat wil zeggen nog geen halve km2 - met een groot aantal
claims op gebruik van de ruimte (Jaarbeurs, megabioscoop, casino,
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kantoren, bewoners, fietsers, wandelaars, auto’s, HOV). Dat vraagt om slimmere en creatievere
oplossingen dan te proberen 23.000 auto’s en 1.800 bussen per dag in een gebied van 900 x 600 meter
te persen. Daarbij moet bedacht worden dat 1 bus gelijk staat aan 10 autobewegingen (informatie
gemeente). Het gaat dus om het equivalent van 41.000 autobewegingen per dag.
V TOEKOMSTBESTENDIGHEID
10. Utrecht zit nu al boven de luchtkwaliteit normering. Meer asfalt=meer auto’s=meer vieze lucht en meer
herrie=creëren van meer overschrijdingen.
11. Wat maakt verschuiving van 600 meter - van de Graadt van Roggenweg naar de Van Zijstweg - uit voor
de fijnstof and stikstofdioxide (NO2) normering? Wellicht lost het op korte termijn het probleem bij de
Graadt van Roggenweg op, maar het creëert een nieuw probleem bij de Van Zijstweg. Daarbij moet
bedacht worden dat meer asfalt automatisch leidt tot meer auto’s. Het gaat dus niet simpelweg om
“communicerende vaten”.
12. Welke verschuivingen in fiets/HOV en autogebruik willen de stakeholders nu echt realiseren? En welke
inspanning levert de Jaarbeurs om een verbetering van de leefbaarheid in Utrecht te bereiken?
VI HOE ZIT HET MET DE H VAN HOV?
13. 1.800 stinkende bussen per dag is OV, maar geen H=Hoogwaardig OV.
VII OVERSTEEKBAARHEID
14. Een zesbaansweg creëert een onneembare barrière dwars door de wijk voor bewoners, fietsers,
wandelaars en recreanten, en verdeelt de wijk in enclaves in plaats van te verbinden.
VIII MEERWAARDE VAN HET WATER
15. Aan de oostzijde van het station brengen we het water terug in de Singel, aan de westzijde verpesten
we de verbinding met het water, door het kanaal met een zesbaansweg weg af te snijden van het
centrumgebied. Dat is niet alleen een dure hobby, maar ook (opnieuw) een gemis van kansen!
IX AANTASTING VAN HISTORISCH ERFGOED
16. Voor de zesbaansweg moet de oude Hovenierswoning gesloopt worden, komt de net aangelegde haven
met historische schepen in een permanente smog te liggen, komen de historische zandtrechters pal aan
een snelweg te staan en wordt de Jongeriusvilla die nu gerestaureerd wordt afgesneden van de wijk.
Dat, terwijl er mogelijkheden zijn voor een versterking van de samenhang tussen wat historisch
7

gegroeid is en nieuwe functies. Zie ook de brief van de Vereniging Oud Utrecht van 20 oktober 2011 aan
het College van B&W (te vinden op onze website) .
X PLANNEN ZIJN IN STRIJD MET DE EIGEN AMBITIES VAN DE GEMEENTE
17. Zoals daar zijn:
Ambitiedocument Utrecht 2011: Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar
 Een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitssysteem
 Duurzaam oplossen van de milieu- en veiligheidsknelpunten (lucht, geluid, verkeersveiligheid)
 Centrumgebied autoluw en groen
 Opwaarderen kwaliteit openbare ruimte
 Fiets primair
 Halvering groei autoverkeer
“Dit college gaat van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland maken”
– “…aantrekkelijke alternatieven voor de automobiliteit van, naar en binnen Utrecht”
– “Voor een gezonde, leefbare en duurzame ruimte neemt het college maatregelen die alternatieven
bieden voor de huidige groei van de automobiliteit.”
College programma mobiliteit 2010 – 2014

“ Samen met bewoners, instellingen en bedrijven zoeken we naar kansrijke, haalbare initiatieven met
een groot draagvlak, die een duurzaam en aantrekkelijk mobiliteitssysteem ondersteunen.”
Ambitiedocument, p. 29

Visie Jaarbeurskwartier 2009: hoogwaardig, duurzaam en groen1
 Hoogwaardige stedelijk gebied met een openbare ruimte van hoge kwaliteit
 Duurzame stadswijk (goede wijk en flexibel, gemengd programma)
 Optimale integratie van omliggende wijken met het Stationsgebied; Mogelijkheid om omliggende
wijken en stadsdelen aan elkaar te hechten in een overzichtelijke stedelijke structuur
 Duurzame ontwikkeling
 Nieuw netwerk van langzaam verkeer aan de binnenzijde, gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van
het bestaande netwerk aan de buitenzijde
 Activering van de kades van het Merwedekanaal

1

Zie voor de Visie Jaarbeurskwartier de site van de gemeente Utrecht:
http://www.cu2030.nl/assets/Image/CONT/V/visie_jaarbeurskwartier.pdf
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 Mogelijkheid om de groene ambitie in het Stationsgebied realiseren; park boven ondergrondse
parkeergarages aan de Westkant van het kanaal. Onderstaand is een citaat uit de Visie
Jaarbeurskwartier:
“Het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal wordt ondergronds
gebracht zodat dat bovenop ruimte ontstaat. Zo is in hoge mate sprake van dubbel en zelfs
driedubbel grondgebruik. De sprong over het Merwedekanaal verknoopt het Stationsgebied
met de voorgenomen ontwikkelingen in de ‘Merwedekanaalzone’, met het sportpark Nieuw
Welgelegen en met de vernieuwing in Kanaleneiland. Er kan een grote aaneengesloten
parkzone ontstaan vanaf het sportpark Nieuw Welgelegen via de daken van Jaarbeurs naar
de nieuwe Rabobrug.” “Autoparkeren wordt op eigen terrein, onder het park en onder de
hallen voorzien.”

Illustratie Visie Jaarbeurskwartier
2009:
Aanzicht Jaarbeurs vanaf westzijde
Merwede-kanaal. “De groene
ambitie wordt waargemaakt”.

ALU 2009: Schone lucht, bereikbare stad, duurzame groei
 Investeren in OV, fiets en P+R
 Maatregelen om te zorgen dat in 2015 overal in Utrecht aan de luchtkwaliteitsnormen wordt
voldaan
 Stimuleren van innovatieve en duurzame vormen van mobiliteit
Merwedekanaalzone visie 2005: ecologische zone
 Groene ecologische zone
 Aantrekkelijke wandel en fietsboulevard langs het kanaal
HET KAN ANDERS EN BETER
Wij denken dat er modernere, groenere en toekomstbestendiger alternatieven zijn, die:
 aansluiten bij het eigen Ambitiedocument van de gemeente: centrumgebied autoluw, groen, en
fiets- en voetgangersvriendelijk,
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 tegemoet komen aan het belang van bereikbaarheid van de Jaarbeurs en andere bedrijven in het
stationsgebied,
 niet ten koste gaan van de kwaliteit en leefbaarheid van de buurt, maar juist een meerwaarde aan
wijk en de Jaarbeurs kunnen geven,
 niet leiden tot (verdere) overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen.
ONZE UITGANGSPUNTEN
1. Het Jaarbeurs/stationsgebied is onderdeel van het (nieuwe) centrumgebied van Utrecht;
2. Een woon- en werkgebied, dat autoluw en groen is en dat ruimte biedt aan voetgangers, fietsers, HOV
en de auto, maar wel in die volgorde;
3. MENSENbereikbaarheid in plaats van (alleen) autobereikbaarheid: een milieu- en mensvriendelijke
mobiliteitsplan voor de mensen die er werken, wonen, op bezoek komen, wandelen, en fietsen
4. Oversteekbaarheid voor kinderen, fietsers, ouderen;
5.

Gebruik van de meerwaarde die water de stad biedt: groene en blauwe rustpunten langs het water;

6.

Schone lucht;

7.

Hoogwaardig OV, liefst zo snel mogelijk de tram;

8. Een Centraal Station heeft twee voorkanten;
9. Meervoudig ruimtegebruik: schaarse ruimte en intensiteit dwingen tot creativiteit en lange termijn
denken;
10. Creëren van verbindingen in plaats van onneembare barrières;
11. Behoud historisch erfgoed: de historische haven met zijn Statenjacht, de Jongeriusvilla die nu
gerenoveerd wordt, de oude zandtrechters en Hovenierswoning zijn karakterbepalend, toegankelijk en
bereikbaar;
12. Aansluiting bij
 Ambitiedocument Utrecht: centrum autoluw en groen
 Visie Jaarbeurskwartier: hoogwaardig stedelijk gebied met een openbare ruimte van hoge kwaliteit;
duurzame stadswijk, optimale integratie van omliggende wijken met het stationsgebied; realiseren
groene ambitie;
 Merwedekanaalzone visie (groene ecologische zone) en de boulevardgedachte, lijnen die het gebied
verbinden in plaats van in enclaves opdelen. Water heeft een meerwaarde in de stad die kansen
bidet.
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ALTERNATIEF SCENARIO
•

Autoverkeer voor Jaarbeurs/stationsgebied zoveel mogelijk aan de westzijde van het Merwedekanaal
houden;

•

In plaats van de verschillende (geplande) parkeergarages2 een grote (ondergrondse) parkeergarage aan
de Westzijde van het kanaal, zoals voorzien in de Visie Jaarbeurskwartier 2009;

•

Van daaruit snelle en aantrekkelijke verbindingen naar Jaarbeurs/station/ stadskantoor/bedrijven via
verschillende routes. Bijvoorbeeld een zakelijke route via loopbanden a la Schiphol (dat een stuk groter
is dan 600 x 900 meter) of een monorail, een groene route over het water en door het park, een
toeristische route via gondels naar het nieuwe groene dak van de Jaarbeurs. Combineer dit met het
aanbod van leenfietsen a la NS of gratis fietsen;

•

Meervoudig gebruik van parkeergarage door Jaarbeurs (vooral in het weekend) en kantoren (vooral
door de week). Kantoren besparen zo de kosten van eigen parkeerplaatsen (1 parkeerplaats = 40.000
Euro). Exploitatie vindt plaats door de Jaarbeurs die daarmee (meer) inkomsten verwerft;



Bovenop de ondergrondse parkeergarage komt een park, zoals voorzien in de Visie Jaarbeurskwartier,
met bijvoorbeeld een openluchttheater, terras en treden naar kanaal



De Villa Jongerius wordt integraal in het park opgenomen, de hovenierswoning kan blijven staan.



Stimuleren van fietsgebruik door goede fietsroutes en aanbod gratis/goedkope fietsen bij
parkeergarage Westkant kanaal en transferia.

Hierdoor:


Is het gebied snel en meervoudig bereikbaar, zonder de kwaliteit ervan aan te tasten;



Wint het gebied aan aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers in plaats van een afvoerput te
worden die je zo snel mogelijk wilt verlaten;



Kan de Jaarbeurs aan waarde winnen als “event” (gondelbaan naar groene dak) en als modern
boegbeeld en voorbeeldfunctie voor binnen- en buitenland van maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen;



Kan langs het Merwedekanaal een wandelboulevard aangelegd worden, waar
o buurtbewoners en bezoekers kunnen recreëren
o de medewerkers van de kantoren kunnen lunchen
o kinderen kunnen spelen

2

Jaarbeursplein 1020 (nu 800), Casino 600, Knoopkazerne 300, Stadkantoor 480) en het huidige
Jaarbeursparkeerterreinen P2 t/m 6.
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o de rondvaartboot kan aanleggen om bezoekers van en naar de Jaarbeurs, de Jongeriusvilla en de

historische haven te brengen;


Houden we bewoners en bezoekers gezond/ verbetert de luchtkwaliteit van dit stuk van de stad voor
bewoners en werknemers;



Worden parkeerplaatsen relatief goedkoper omdat je én minder plekken nodig hebt door meervoudig
gebruik en je goedkoper (ondergronds) kunt bouwen aan de Westkant van het kanaal dan in het drukst
bezette en bekabelde stuk van Utrecht;



Hoeft er geen nieuwe brug aangelegd te worden en hoeft de Van Zijstweg niet verbreed te worden



Wordt geld bespaard omdat het gemakkelijker is ten westen van het Merwedekanaal ondergronds te
graven dan in het qua ondergrondse bekabeling “drukke” P3 aan de voorzijde van de Jaarbeurs.

Wat wij willen staat in feite grotendeels beschreven in fase 2 ontwikkeling stationsgebied in de Visie
Jaarbeurskwartier (omklap Jaarbeurs).
Onze vraag aan de politiek: is de gemeente bereid serieus onderzoek te doen naar het door de
gemeente in fase 2 van de Visie Jaarbeurskwartier beschreven scenario, waardoor afgezien kan
worden van een verbreding van de Van Zijstweg naar 2x2 autobanen?

Gezien


Het feit dat de plannen zijn gemaakt in 2000 voor de recessie;



De huidige leegstand van kantoren en de vraag of we echt nog meer nieuwe kantoren nodig hebben;



De twijfel aan de noodzaak van een 2x2 autoweg;



De gevolgen voor de luchtkwaliteit en geluidsbelasting;



De sociale consequenties van een snelweg door een woonwijk;



De aantasting van het historisch erfgoed in de wijk;



Het aanwezig zijn van een alternatief;



De ambities van Utrecht;



Het feit dat de Jaarbeurs zich verschuilt achter de gemeente;



En last but not least: het feit dat hier mensen wonen!

Vragen wij de gemeente


Met Jaarbeurs en omwonenden om de tafel te gaan zitten;



Opnieuw te kijken naar de uitgangspunten en berekeningen m.b.t. 2x2 rijbanen, inclusief de milieu
effecten, en de bewoners inzage te geven in de berekeningen;



Het plan voor verbreding van de Van Zijstweg naar 2x2 autoweg (uit 2006) tegen het licht te houden
van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen;
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Serieus onderzoek te doen naar alternatieven (cf. Raadwijk), waaronder het door de gemeente in
fase 2 van de Visie Jaarbeurskwartier beschreven scenario;



Geen bestemmingsplan te ontwerpen op 2x2 rijbanen: wat kan, wordt immers ook gedaan!
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