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Infrastructuur:
• Veiligheid
• Doorstroming
• Fietsstimulering
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• ‘Last mile’ oplossing sinds december 2018

• 15 locaties, 50 fietsen
• Nog steeds een succes!

• Heel 2021:      4.377 ritten

• 1e helft 2022: 1.782 ritten

• Conclusie: voortzetten in 2023

• Aanmelden via www.ecotransferium/pickupbike

1. Deelfietsen: gratis voor werknemers!

Station Leidsche Rijn

Station Terwijde
The WallSt. Antonius



1. Dienstregeling verbeteren
• Eerdere en latere bussen; meer in weekend.

• Betere aansluiting op vertrektijden trein.

2. Betere informatievoorziening in bus en bij haltes
• Richting van bussen, routes en vertrektijden.

3. Betere infrastructuur en sociale veiligheid
• Meer bushokjes en verlichting

• Extra haltes: NS Terwijde, The Wall, FNV, Proostwetering

• Aparte busbanen bij filegevoelige trajecten.

4. Shutteldiensten
• U-CS – St. Antonius ziekenhuis

• Nieuwe P+R 

• Station Leidsche Rijn – Heldinnenlaan.

2. Onderzoek openbaar vervoer 
- Wensen werknemers 



2. Onderzoek openbaar busvervoer 
- Acties en resultaten

• Acties Ecotransferium & BCDW
• Rapport aanboden aan Gedeputeerde provincie 

Utrecht en aan Qbuzz
• Zeer positieve ontvangst!

• Resultaten
• 2021: OV is niet afgeschaald!
• 2022: wensen worden meegenomen bij opstellen 

nieuwe  Vervoerplan 2022-2023.

Rapport en aanbevelingen zie: 
www.ecotransferium.nl/aantrekkelijk-openbaar-vervoer-de-wetering-haarrijn/



3. E-laden met zonnestroom

• Gemeente: alleen laadpalen op openbaar terrein:

• Key West, Vrachtwagenparkeerplaats Proostwetering

• Privaat terrein = privaat initiatief. Wel: MIA/VAMIL, 
SDE++

• Gemeente: “Zon op je dak”

• 168 GWh op bedrijventerreinen in 2030  

• Vermindering netcongestie 

• Ondersteuning:

• Advies: gemakkelijke oplossingen 

• Pilotprojecten (vanaf 2023): advies + realisatie

• Innovatieve oplossingen

• Vraagt investering en goed rendement

• Toekomstig verbruik en middellange termijn

• Voorbeelden: Solar carports, E-hubs



3. E-laden met zonnestroom
- Proces bij pilots

Meer weten? Belangstelling voor een pilot? 
Laat het ons weten!

• Ondersteuning Business Case door experts via gemeente 
• Ondersteuning realisatie door provincie.

Bron: Gemeente Utrecht



4. Verkeersveiligheid, doorstroming 
en fietsstimulering  

Drie onderwerpen:
1. Mobiliteitsbeleid: fietsen
2. Situatie verkeersveiligheid
3. Voorgestelde maatregelen

Drie onderzoeken:
1. Antea: verkeersveiligheid
2. Wissing: fietsinfrastructuur
3. Ecotransferium/BCDW: veldonderzoek.



• Mobiliteitsplan 2040:
• Utrecht ‘Fietsstad van wereldklasse’, 
• 75% meer fietsers in 2040 t.o.v. 2015

• Uitbreiden fietsnetwerk 
• Prioriteit voor fietsers op kruisingen met 

verbindingswegen,
• Fietsroutes aanleggen
• Verkeersveilig fietsgedrag bevorderen, 
• 50 km/h op verbindingswegen; elders 30 km/h.

• De Wetering-Haarrijn: 
• Focus op stimuleren fietsgebruik en openbaar 

vervoer
• Betere en veiliger (fiets-)infrastructuur

Mobiliteitsbeleid gemeente Utrecht: 
focus op fietsen



Samenwerking overheden en  bedrijfsleven:

• Duurzame mobiliteit: 
• In 2025 zijn 4.000 autoritten vervangen door duurzame 

vormen van mobiliteit

• Spreiden en mijden: 
• In 2025 zijn 1.000 spitsbewegingen vervangen door niet-

reizen of reizen buiten de spits

• Veiligheid en doorstroming: 
• Er zijn 0 ongevallen in het gebied. De infrastructuur is 

veilig en robuust voor fietsers

Ambities A2-alliantie: focus op 
duurzaamheid en bereikbaarheid



Veiligheidssituatie: te veel ongevallen

• 2016-2022: 63 ongevallen, 
waarvan 2/3 op:
• Proostwetering (18)
• Soestwetering (17)
• Hertogswetering (6)

• Concentraties (>= 4 ongevallen):
1. Hertogwetering - uitrit ziekenhuis

Oorzaken: snelheid, invoegend verkeer zijwegen



• 2016-2022: 63 ongevallen,
waarvan 2/3 op:
• Proostwetering (18)
• Soestwetering (17)
• Hertogswetering (6)

• Concentraties (>= 4 ongevallen):
2. Proostwetering – uitrit Fraikin

Oorzaken: overzicht uitrit, fietspad

Veiligheidssituatie: te veel ongevallen



• 2016-2022: 63 ongevallen, 
waarvan 2/3 op:
• Proostwetering (18)
• Soestwetering (17)
• Hertogswetering (6)

• Concentraties (>= 4 ongevallen):
3. Proostwetering – uitrit Foodspot & 

Shell

Oorzaken: overzicht uitritten

Veiligheidssituatie: te veel ongevallen



• 2016-2022: 63 ongevallen, 
waarvan 2/3 op:
• Proostwetering (18)
• Soestwetering (17)
• Hertogswetering (6)

• Concentraties (>= 4 ongevallen):
4. Woudwetering-Middenwetering

Oorzaken: snelheid, invoegend verkeer zijwegen

Veiligheidssituatie: te veel ongevallen



Veiligheidssituatie: ongevallen door 
te hoge snelheid en veel uitritten

Totaal gewonden (2018-2020): 
• auto en motor:          7 
• brom-/snor-/e-

en gewone fiets:        7

Politiemetingen 17 dagen:
• 228 overtredingen
• Maximale gemeten 

snelheid: 161 km/h



• Veiligheid:
• Vaak hoge snelheden en inhalen (Heldinnenlaan, 

Proostwetering)
• Weinig oversteekplaatsen voor fietsers en niet 

tegenover elkaar liggende) inritten van bedrijven  
(Proostwetering, Hertogswetering), waardoor: 
• fietsers aan de verkeerde kant van de weg bij 

tweezijdige fietspaden, dus onverwachte 
‘spookfietsers’

• Slecht zich op het (kruisend) fietsverkeer.

• Doorstroming:
• Filevorming Shell / Foodspot (in- en uitvoegen)
• Filevorming opritten A2 (Nieuwe Wetering en 

Soestwetering)
• Lossende vrachtwagens op de rijbaan 

(Proostwetering).

Observaties veldonderzoek



1. Snelheidsverlaging door: 
• Optische wegindeling ‘Natuurlijk sturen’ 
• Gedragscampagne verkeersveiligheid (voor automobilisten)
• Maximaal 30 km/uur  op:

• Wegen waar fietspad te smal is voor ‘brede fietsers’ 
• Op alle wegen zonder fietspad
• Alle wegen behalve Soestwetering (Mob.plan 2040)

2. Zichtbaarheid fietsers en fietspaden
• Voorrangssignalering bij uitritten
• Rood asfalt op kruisingen bij voorrang fietsers. 
Locatiespecifieke signaleringen:

• Heldinnenlaan-W. Posthumushaghe: bebording
• Soestwetering/Nieuwewetering: haaientanden
• Jazzsingel/Terwijdesingel: fietssuggestiestroken
• Proostwetering: voorrangssignalering 
• Terwijdesingel: bebording en markeringen
• Heldinnenlaan: bebording oversteekplaats fietsers.

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid

Voorbeelden: 



3. Weginrichting aanpassen 
• Rijpwetering:  oversteekplaats bij eenzijdig voet-

en fietspad naar AQ-Group

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid



3. Weginrichting aanpassen
• Rijpwetering:  oversteekplaats bij eenzijdig voet-

en fietspad naar AQ-Group
• Midden- / Woudwetering: aansluiting op fietspad 

Soestwetering
• Woudwetering: fietsstroken of -paden

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid



3. Weginrichting aanpassen
• Rijpwetering:  oversteekplaats bij eenzijdig voet-

en fietspad naar AQ-Group
• Midden- / Woudwetering: aansluiting op fietspad 

Soestwetering
• Woudwetering: fietsstroken of -paden
• Soestwetering: extra oversteekplaatsen plus 

verkeerslichten; doortrekken voetpad aan oost-
zijde vanaf Eyescan

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid



3. Weginrichting aanpassen
• Rijpwetering:  oversteekplaats bij eenzijdig voet- en 

fietspad naar AQ-Group
• Midden- / Woudwetering: aansluiting op fietspad 

Soestwetering
• Woudwetering: fietsstroken of -paden
• Soestwetering: extra oversteekplaatsen plus 

verkeerslichten; doortrekken voetpad bij Eyescan
• Proostwetering en Hertogswetering:

• oversteekplaatsen voor fietsers iedere 200 
meter; zeker bij entrees winkels van The Wall. 

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid



3. Weginrichting aanpassen
• Rijpwetering:  oversteekplaats bij eenzijdig voet-

en fietspad naar AQ-Group
• Midden- / Woudwetering: aansluiting op fietspad 

Soestwetering
• Woudwetering: fietsstroken of -paden
• Soestwetering: extra oversteekplaatsen plus 

verkeerslichten; doortrekken voetpad bij Eyescan
• Proostwetering en Hertogswetering:

• oversteekplaatsen voor fietsers iedere 200 
meter; zeker bij entrees winkels van The Wall. 

• Hertogswetering herprofileren - versmallen rijbaan 
en verbreden fietspaden. 

Voorgestelde maatregelen  
- Veiligheid



1. Dynamische routeverwijzingen bij 
filevorming A2, plus naar 
attractiepunten op De Wetering

2. Weginrichting aanpassen: extra 
opstelstrook Rijpwetering.

Voorgestelde maatregelen -
- Doorstroming



• Werkgevers:
1. In stand houden en voortzetten 

deelfietsensysteem.
2. Overdekte fietsenstallingen bij 

bedrijven voor personeel/bezoekers

• Gemeente: infrastructuur
3. Fietsafrit vanaf Lageweideviaduct

naar Proostwetering 
• of een trap met buggybaan
• fietspad langs Proostwetering 

tussen Lageweideviaduct en 
Krommewetering twee 
richtingen.

Voorgestelde maatregelen  
- Fietsstimulering



4. Uitbreiding hoofdfietsnetwerk: 
• Nieuwe fietsroute park De 

Binnenhof - Lage Weide

Voorgestelde maatregelen  
- Fietsstimulering



4. Uitbreiding hoofdfietsnetwerk: 
• Nieuwe fietsroute park De 

Binnenhof - Lage Weide
• Nieuwe brug of tunnel over 

de A2 ter hoogte van de 
kruising Soestwetering –
Terwijdesingel –
Stadsbaantunnel

Voorgestelde maatregelen  
- Fietsstimulering



4. Uitbreiding hoofdfietsnetwerk: 
• Nieuwe fietsroute park De 

Binnenhof - Lage Weide
• Nieuwe brug of tunnel over 

de A2 ter hoogte van de 
kruising Soestwetering –
Terwijdesingel –
Stadsbaantunnel

• Nieuwe fietsbrug tussen 
Meijewetering en het Lint.

Voorgestelde maatregelen  
- Fietsstimulering



Vragen? 



Overzicht van maatregelen (1)
Veiligheid

1. Snelheid verlagen 
• Optisch smallere wegindeling
• Gedragscampagne voor automobilisten
• Maximaal 30 km/u op:

• Alle wegen zonder fietspad 30 km/u
• Daar waar fietspad te smal is voor ‘brede fietsers’
• Alle wegen behalve Soestwetering 30 km/u (Mob.plan 2040)

2. Zichtbaarheid fietsers & fietspaden vergroten
• Voorrangssignalering bij uitritten
• Waarschuwingsborden tweerichtingen fietspaden
• Rood asfalt op kruisingen bij voorrang fietsers
• Fietssuggestiestroken bij ontbrekende fietspaden

3. Weginrichting aanpassen
• Doortrekken fietspad (Midden- en Soestwetering)
• Aanbrengen fietspaden (Woudwetering)
• Extra oversteekplaatsen 

• Tweezijdige fietspaden (Proost- en Hertogswetering)
• Enkelzijdig fietspad + verkeerslichten + voetpad (Soestwetering)

• Herprofileren Hertogswetering



Overzicht van maatregelen (2)

Doorstroming

1. Dynamische routeverwijzing installeren
• Bij filevorming
• Naar attractiepunten

2. Weginrichting aanpassen
• Extra opstelstrook realiseren (Rijpwetering)

Fietsstimulering

1. Voortzetten deelfietsensysteem

2. Overdekte fietsenstallingen bij bedrijven

3. Weginrichting aanpassen
• Fietsafrit Lageweideviaduct

4. Fietsinfrastructuur uitbreiden
• Fietsroute De Binnenhof-Lage Weide
• Extra brug of tunnel A2
• Brug Meijewetering



Overzicht van maatregelen (3)

Openbaar vervoer

1. Dienstregeling verbeteren
• Eerdere en latere bussen; meer in weekend.
• Betere aansluiting op vertrektijden trein.

2. Informatievoorziening in bus en bij haltes verbeteren
• Richting van bussen, routes en vertrektijden.

3.   Betere infrastructuur en sociale veiligheid
• Meer bushokjes en verlichting
• Extra haltes: NS Terwijde, The Wall, FNV, Proostwetering
• Aparte busbanen bij filegevoelige trajecten.

4. Shutteldiensten
• U-CS – St. Antonius ziekenhuis
• Nieuwe P+R 
• Station Leidsche Rijn – Heldinnenlaan.


