De Wetering:
goed bereikbaar op de fiets!
Knelpunten en maatregelen fietsinfrastructuur

Juni 2018
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Ecotransferium De Wetering zet zich in voor een betere bereikbaarheid
van De Wetering, CO2 reductie en duurzaamheid, vermindering van
de kosten voor mobiliteit voor werkgevers en werknemers, modern
werkgeverschap en betere MVO-prestaties. Dit doet Ecotransferium De
Wetering door samen met de bedrijven op De Wetering te werken aan
slimme en duurzame mobiliteit.
De fiets kan daarin natuurlijk niet ontbreken. Ecotransferium ziet graag
dat steeds meer mensen van, naar en op De Wetering gebruik maken van
de fiets. Op De Wetering zijn de afgelopen jaren daarom verschillende
fietsproducten gekomen, zoals elektrische deelfietsen (GoBikes) en
elektrische probeerfietsen. Steeds meer medewerkers hebben daardoor
kennis gemaakt met de elektrische fiets.
Het is belangrijk dat de infrastructuur voor de fiets optimaal is ingericht
zodat fietsers (al dan niet op een e-bike) probleemloos en veilig op weg
kunnen.
In opdracht van de bedrijven op De Wetering is een analyse gemaakt van de
kwaliteit van de fietsinfrastructuur en maatregelen die nodig zijn voor een
optimalisering daarvan. Het doel: de fietsbereikbaarheid van de Wetering
en het fietsgebruik van/naar en tussen bedrijven op De Wetering verhogen.
In dit plan vindt u een aantal ambities en maatregelen, opgesteld naar
aanleiding van veldonderzoek. Met dit plan zullen verschillende partijen
benaderd worden voor de daadwerkelijke realisatie van de maatregelen.

Bron afbeeldingen van de verkeerssituaties op De Wetering: © cyclomedia Globespotter.

Onderzoek

ONDERZOEK

De huidige fietsinfrastructuur is onder meer door middel van
veldonderzoek onderzocht. Hierbij is op het bedrijventerrein en op de
direct toeleidende routes gekeken naar:
1. Routes
2. Sociale veiligheid
3. Onduidelijke en gevaarlijke situaties

Ambitie:
verlichting op orde

Goede verlichting geeft een veilig
gevoel op de fiets.
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SITUATIE

De Proostwetering is de langste en belangrijkste as van het
bedrijventerrein waaraan de meeste bedrijven zijn gehuisvest. De straat
is mooi en groen ingericht en heeft aan beide zijden een vrijliggend
fietspad. Deze route is door de gemeente Utrecht aangemerkt als
hoofdfietsroute.

OPLOSSING

Beide fietspaden dienen te worden voorzien van verlichting.

Het fietspad wordt hier goed gebruikt en blijkt ook een veelgebruikte
fietsroute van en naar Maarssen te zijn.
Wat dit fietspad echter nog ontbeert (zie figuur 1 en figuur 2) is
verlichting. De aanwezige lantaarnpalen in de straat zijn enkel gericht op
de autorijbaan en laten het fietspad links liggen. De fietser rijdt daardoor
in de wintermaanden of ‘s avonds in het donker.
Dit zorgt met name in de richting van Maarssen voor een gevoel van
minder sociale veiligheid omdat hier het aantal bedrijven langs de weg
en daarmee de sociale controle minder is.

Figuur 1. Onverlicht fietspad Proostwetering aan de zuidzijde,
gezien in de richting van Maarssen

Figuur 2. Onverlichte onderdoorgang Proostwetering richting Maarssen

Met goede bewegwijzering vinden mensen
gemakkelijker de weg en wordt
fietsen aantrekkelijker.

SITUATIE

Bewegwijzering functioneert op de juiste manier wanneer deze volledig
en consistent is. Op De Wetering is het soms zoeken naar de logische
route naar omliggende wijken en plaatsen. Soms heeft dat te maken
met de structuur van de stad en de (vele) infrastructuur. Dat is niet altijd
gemakkelijk te veranderen. Maar er is zeker nog veel winst te boeken om
fietsen aantrekkelijker te maken!
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Ambitie:
Uitnodigende
bewegwijzering

OPLOSSING

Vul de bewegwijzering voor de fiets vanuit en naar de omliggende
woonplaatsen aan voor langere afstanden om zo de mogelijkheden die het
regionale fietsnetwerk biedt te ondersteunen. Te beginnen van en naar De
Wetering! Op de kaart, volgende pagina, is een eerste idee voor de opzet
van de fietsbewegwijzering weergegeven.

In plaatsen in de nabije omgeving zoals Nieuwegein en Maarssen wonen
veel mensen die op De Wetering werken. Veel werknemers reizen vanuit
deze plaatsen met de auto. Met de e-bike of de Speed Pedelec, waarmee
afstanden van 15 tot 20 km makkelijk haalbaar zijn, is het goed mogelijk
om zonder de auto het werk te bereiken (zie figuur 4). Het is echter –
zeker voor nieuwe fietsgebruikers – soms lastig om de weg te vinden. En
de fietsbewegwijzering geeft vaak alleen dichtbij gelegen bestemmingen
aan. Door de omliggende woonplaatsen aan de bewegwijzering toe te
voegen worden de fietsers beter ondersteund en wordt het fietsen vanuit
plaatsen in de omgeving (en weer terug ) ook ‘gewoner’.

Figuur 4. Veel verplaatsingen in de provincie Utrecht zijn prima te maken met de fiets,
elektrische fiets of Speed-pedelec (een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur kan
halen). © Roger Klaassen (ad.nl)

Op een paar plaatsen op De Wetering moet
de verkeersveiligheid nog worden verbeterd.

SITUATIE

Terwijdesingel
Op de Terwijdesingel in de richting Stadsbaantunnel bevindt zich een
ventweg met aan beide zijden parkeervakken. De ventweg loopt hier
voor 150 meter over een bestaand fietspad dat hier in twee richtingen
loopt. De status van het fietspad is over deze 150 meter onduidelijk en
door inrijdende en in- en uitparkerende auto’s kan dit gevaarlijke situaties
opleveren. Fietsers zijn slecht zichtbaar voor autoverkeer dat de ventweg
op komt rijden. Bovendien zijn de automobilisten er ook onvoldoende op
berekend (zie figuur 5).

Figuur 5. De geparkeerde auto’s blokkeren het zicht voor fietsers en automobilisten
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Ambitie: Veilige
verkeerssituatie
voor fietsers

OPLOSSING

1. De eerste twee linker langsparkeervakken (gezien in rijrichting)
opheffen om een goede zichtlijn te creëren.
2. Plaatsing van verkeersbord B6 (verleen voorrang aan kruisend verkeer)
en haaientanden of inritconstructie aanleggen.
3. Markering ‘einde fietspad’ aanbrengen ter hoogte van begin parkeerzone
voor de auto.
4. Gehele parkeervak aan straatkant opheffen om onveilige situaties met
fietsers in tegengestelde richting te voorkomen.

Ambitie: Veilige
verkeerssituatie
voor fietsers

Sommige verkeerssituaties op De Wetering
zijn nog niet de definitieve inriching.
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SITUATIE

Soestwetering / Nieuwewetering
Op de Soestwetering bij de kruising met de Nieuwewetering bevindt
zich een oversteekplaats voor fietsers zonder voorrangsmarkering
(haaientanden). Dit is in tegenstelling tot alle andere fietsoversteken op
de Proostwetering en bovendien gevaarlijk.

OPLOSSING

Haaientanden moeten worden aangebracht.

Door mee te denken over de opzet van de
definitieve inrichting kan Ecotransferium
bijdragen aan een zo veilig mogelijke
vormgeving voor fietsers.
SITUATIE

Jazzsingel / Terwijdesingel
De aansluiting van de Jazzsingel op de Terwijdesingel (komend vanuit
de woonwijk in Terwijde) geeft, door de inrichting van de straat, een
onduidelijke situatie voor fietsers. De inrichting wekt de indruk dat
fietsers hier niet mogen zijn, terwijl dit vanuit deze richting wel de enige
mogelijkheid is om het fietspad op de Terwijdesingel te bereiken. In deze
situatie worden fietsers gedwongen zich tussen het autoverkeer door te
manoeuvreren, ook tegen het verkeer in, terwijl daar geen ruimte voor is.

Figuur 6. Kruispunt Jazzsingel – Terwijdesingel
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Ambitie: Veilige
verkeerssituatie
voor fietsers

OPLOSSING

Geef fietsers een plek op de rijbaan en begeleid ze naar het fietspad op de
Terwijdesingel.

Figuur 7. Onduidelijke situatie voor fietsers komend vanuit de Jazzsingel

Ambitie: Veilige
verkeerssituatie
voor fietsers
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SITUATIE

Proostwetering (nabij Nieuwewetering)
Op de Proostwetering, nabij de kruising met de Nieuwewetering
bevindt zich een fietsoversteekplaats zonder voorrangssignalering. In
tegenstelling tot de overige fietsoversteekplaatsen op de Proostwetering.

Figuur 8. Bovenaanzicht fietsoversteekplaats op de Proostwetering

OPLOSSING

Voorrangssignalering aanbrengen in de vorm van haaientanden in lijn met
andere oversteekplaatsen op de Proostwetering.

Figuur 9. Fietsoversteekplaats op de Proostwetering

SITUATIE

De Heldinnenlaan
Door nieuwe bebouwing aan De Heldinnenlaan bij de aansluiting van de
Annie Romeinhaghe (vestiging Kwik Fit, City Skydive) zijn op verschillende
plaatsen de oversteken voor de fiets een stuk onveiliger geworden. Waar
de Annie Romeinhaghe op De Heldinnenlaan aansluit, wordt het uitzicht
van aankomende auto’s door de bebouwing geblokkeerd waardoor fietsers
slecht zichtbaar zijn. Dit kan gevaarlijke situaties geven. Ook bij de uitrit
van City Skydive leidt het beperkte uitzicht tot gevaarlijke situaties.

Figuur 10. Fietsoversteekplaats op de Proostwetering

Ambitie: Veilige
verkeerssituatie
voor fietsers

OPLOSSING

Infrastructuurmaatregelen en/of waarschuwingstekens zorgen voor een
zo veilig mogelijke verkeerssituatie voor fietsers.

Door
samenwerken
bereik je meer
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Door samenwerking bereik je meer
Van verbeteringen in de fietsinfrastructuur profiteren ook bewoners van
omliggende wijken, bezoekers van het bedrijventerrein en fietsers naar en
van omliggende bedrijventerreinen.

De Wetering ziet uit naar de realisatie van het Actieplan Utrecht Fietst!
(zie Figuur 10, volgende pagina) dat zorgt voor een solide netwerk in en
rond de stad waar bedrijventerreinen op aansluiten.
Door de fietskwaliteit van het Actieplan verder door te trekken de regio
in wordt fietsen ook aantrekkelijker voor veel regionale verplaatsingen.
Het concept voor de Anton Geesinkbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal,
als verbinding tussen Zuilen/Overvecht en De Wetering kan op steun
rekenen vanuit De Wetering. Ook een fietsvriendelijke aanpassing van
de huidige Demkabrug tussen Zuilen en Lage Weide zal De Wetering veel
beter bereikbaar maken op de fiets.

Figuur 11. Uitvoering routes 2015 - 2018 uit Actieplan Utrecht Fietst

Ecotransferium De Wetering werkt graag samen met de
bedrijvenverenigingen van terreinen rondom De Wetering om
voorzieningen te realiseren waar zo veel mogelijk fietsers van kunnen
profiteren.

