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Bijdrage	  van	  het	  Kracht	  van	  Utrecht-‐initiatief,	  	  
als	  mede-‐aandeelhouder	  in	  de	  Toekomstvisie	  Stationsgebied	  en	  Binnenstad,	  	  
3de	  Raadsinformatieavond,	  3	  juni	  2015	  
Jan	  Korff	  de	  Gidts,	  contactenkvu@gmail.com,	  M:	  06	  3363	  0344	  
http://www.krachtvanutrecht-‐initiatief.nl	  
	  
Titel:	  Hoe	  versterken	  we	  de	  ruimtelijke	  kwaliteiten	  van	  de	  stad	  met	  duurzame	  mobiliteit?	  	  
	  
In	  de	  Raadsinformatieavonden	  is	  voor	  ons	  deze	  vraag	  naar	  voren	  gekomen.	  Voor	  U	  ook?	  	  	  
	  
Hoe	  verbinden	  we	  het	  gesprek	  over	  kwaliteit	  van	  de	  ruimte,	  verkeer,	  leefbaarheid	  op	  het	  Stationsgebied	  
West/	  Lombok=Westplein	  met	  een	  visie	  op	  de	  stad	  en	  de	  zoektocht	  naar	  identiteit/betekenis	  van	  de	  stad	  
voor	  de	  stadsregio?	  	  
	  
a.	  Voor	  ons	  is	  het	  essentieel	  om	  de	  wisselwerking	  tussen	  deelgebieden	  (Stationsgebied	  West	  en	  
historische	  Binnenstad)	  èn	  het	  stadsbrede	  niveau	  in	  beeld	  te	  krijgen.	  Hiervoor	  is	  visualisatie	  nodig	  met	  
inbreng	  van	  bewoners	  uit	  de	  stad.	  
	  
b.	  We	  kunnen	  ons	  met	  velen	  vinden	  in	  de	  Utrecht	  Aantrekkelijk	  en	  Bereikbaar	  met	  een	  visie	  /	  ambities	  
voor	  zoneringen	  in	  de	  stad	  in	  A,	  B	  en	  C-‐zones;	  het	  Stationsgebied	  is	  A-‐zone:	  voetgangers	  en	  fiets	  op	  1	  en	  
auto	  te	  gast.	  	  	  
	  
c.	  Wat	  blijkt:	  Die	  UAB-‐ambitie	  (alweer	  uit	  2010:	  "halvering	  van	  de	  groei	  van	  de	  automobiliteit	  in	  2030")	  
hebben	  we	  moeiteloos,	  mede	  door	  de	  crisis	  al	  lang	  gehaald.	  Nu,	  in	  2015	  hebben	  we	  een	  geactualiseerde,	  
concreet	  gemaakte	  èn	  steviger	  ambitie	  nodig.	  	  
	  
d.	  De	  ruimtelijke	  kwaliteiten	  van	  de	  stad	  kunnen	  we	  vergroten,	  omdat	  we	  als	  Utrecht	  op	  een	  A-‐locatie	  
zitten	  en	  (nagenoeg)	  perfect	  bereikbaar	  zijn	  met	  fiets	  &	  OV.	  Er	  blijven	  kansen	  voor	  verbetering:	  zorg	  dat	  
automobilisten	  minder	  autokilometers	  in,	  door	  en	  langs	  de	  stad	  gaan	  maken.	  "Ruil	  de	  ruimte".	  	  
	  
Wie	  deelt	  onze	  visie	  op	  het	  versterken	  van	  ruimtelijke	  kwaliteiten	  van	  de	  stad	  met	  duurzame	  mobiliteit?	  	  	  
	  
e.	  De	  nuttige	  aanpak	  met	  gebiedsagenda’s	  zijn	  allemaal	  puzzelstukjes	  die	  volgens	  ons	  nog	  teveel	  los	  
gezien	  worden	  van	  het	  grotere	  geheel.	  
	  
g.	  B&W	  heeft	  voor	  2015	  -‐	  gelukkig	  -‐	  ook	  een	  traject	  ingezet	  voor	  concretisering	  /	  actualisering	  Utrecht	  
Aantrekkelijk	  en	  Bereikbaar:	  dat	  traject	  heet	  Slimmere	  Routes,	  Slimmer	  Regelen	  =	  SRSR,	  de	  vervanging	  
van	  het	  Gemeentelijk	  Verkeers-‐	  en	  Vervoersplan	  2005.	  Met	  schetsen	  van	  netwerken	  voor	  voetgangers,	  
fietsers,	  OV	  en	  auto	  en	  vrachtauto.	  
	  
h.	  Dat	  gesprek	  over	  SRSR	  gaat	  in	  september	  in	  de	  raad	  plaatsvinden.	  Wij	  vinden	  als	  KvU	  dat	  hier	  een	  kans	  
voor	  B&W	  /	  raad	  ligt	  die	  steviger	  ambitie	  voor	  SRSR	  te	  omschrijven:	  vergroten	  ruimtelijke	  kwaliteiten	  van	  
de	  stad	  <-‐>	  minder	  autokilometers	  in	  door	  en	  langs	  de	  stad,	  juist	  als	  input	  voor	  de	  Toekomstvisie	  
Stationsgebied	  West	  +	  Historische	  Binnenstad.	  	  
	  
Voortschrijdend	  inzicht	  
Op	  de	  RIA	  Stationsgebied	  van	  20	  mei	  kreeg	  de	  raad	  en	  de	  aanwezigen	  een	  pracht	  van	  een	  advies	  van	  
Mobiliteitseconoom	  prof	  Henk	  Meurs	  (Radboud	  Universiteit)	  met	  drie	  lagen,	  die	  hierop	  aansluit:	  	  
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1.	  Concretiseer	  eerst	  je	  stadbrede	  visie	  op	  ruimtegebruik	  en	  mobiliteit	  vast	  	  en	  pas	  daar	  de	  
gebiedsagenda’s	  in;	  (denk	  hierbij	  aan	  UAB	  2010	  -‐>	  Slimme	  Routes	  Slimmer	  Regelen	  2015)	  
	  
2.	  Beschrijf	  en	  schat	  wat	  de	  consequenties	  van	  deze	  stadbrede	  visie	  zijn	  voor	  winkels,	  forenzen,	  
bewoners,	  ondernemers	  en	  bezoekers,	  inclusief	  huidige	  reistijden	  in	  de	  keten	  van	  te	  voet,	  fiets,	  OV,	  en	  
auto	  v.v.	  	  (en	  ga	  dus	  in	  de	  modellen	  niet	  dus	  uit	  van	  snelheid	  en	  verouderde	  penalties	  voor	  overstappen,	  
zei	  de	  professor)	  
	  
3.	  Ontwikkel	  een	  samenhangende	  netwerkstrategie	  waarin	  de	  nabijheid	  van	  voorzieningen	  in	  de	  stad	  
centraal	  staat	  (in	  plaats	  van	  bereikbaarheid	  van	  buiten	  de	  stad)	  met	  gewenste	  verschuivingen	  in	  het	  
gebruik	  van	  voet,	  fiets,	  OV,	  auto	  en	  vrachtauto	  in	  de	  keten,	  inclusief	  betere	  overstaptijden,	  overbrugging	  
van	  last	  miles	  vanaf	  stations	  en	  P&R	  etc	  
	  
Onze	  vragen	  
Onze	  vragen	  aan	  de	  raad	  en	  B&W	  gaan	  dan	  ook	  over	  oplossingsrichtingen,	  die	  de	  ruimtelijke	  kwaliteiten	  
van	  de	  stad	  versterken	  door:	  
-‐	  met	  de	  combinatie	  van	  fiets	  en	  OV-‐rail	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  mobiliteitsbehoefte	  van	  bewoners	  en	  
forenzen	  te	  gaan	  dekken	  
-‐	  onnodig	  doorgaand	  verkeer	  in	  de	  stad	  (onder	  het	  spoor	  door	  van	  West	  naar	  Oost	  v.v.)	  te	  gaan	  beperken	  
-‐	  het	  parkeren	  in	  de	  binnenstad	  voor	  automobilisten	  van	  buiten	  de	  stad	  te	  gaan	  beperken	  
	  
Bij	  de	  beantwoorden	  van	  de	  vragen	  helpt	  visualisatie	  (o.a.	  met	  VISSIM	  in	  2-‐D	  en	  3-‐D)	  enorm	  om	  de	  
keuzes	  waar	  we	  voor	  staan	  in	  beeld	  te	  krijgen	  en	  te	  zien	  waar	  sturingsmogelijkheden	  liggen.	  	  
	  
Vervolgstap?	  
Wilt	  u	  ons	  als	  gemeenteraad	  uitnodigen	  om	  in	  een	  kort	  traject	  met	  bewoners	  en	  de	  stad	  en	  een	  goede	  
begeleiding	  (AORTA?)	  bovenstaande	  vragen	  te	  beantwoorden	  om	  de	  Toekomstvisie	  verder	  te	  
concretiseren,	  voordat	  de	  Structuurvisie	  door	  de	  gemeenteraad	  wordt	  vastgesteld?	  	  
	  
Om	  met	  oog	  voor	  detail	  en	  een	  oprecht	  oog	  voor	  tegenstellingen	  en	  dilemma’s	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  de	  
mensen,	  de	  plekken	  en	  de	  initiatieven	  die	  model	  staan	  voor	  de	  verborgen	  kracht	  van	  de	  stad.	  En	  van	  
daaruit	  de	  speldenprikken	  uitdelen	  die	  zaken	  echt	  in	  beweging	  zetten.	  Wie	  pakt	  de	  handschoen	  op?	  	  
	  
Met	  wie	  van	  u	  kunnen	  we	  doorpraten	  over	  hoe	  we	  een	  vitale,	  veerkrachtige	  en	  duurzame	  
stadseconomie	  kunnen	  bereiken,	  in	  een	  stad	  en	  stadsregio	  die	  voorbereid	  en	  bestand	  tegen	  toekomstige	  
schokken?	  	  
	  
	  
Bijlage:	  Illustraties	  van	  schokken	  en	  veerkracht	  
-‐	  Klimaatinzichten,	  ook	  van	  grote	  olieconcerns:	  moet	  CO2	  niet	  eerder	  veertig	  in	  plaats	  van	  zeven	  euro	  kosten?	  zie	  
Volkskrant	  van	  2	  juni	  2015.	  	  
-‐	  Nieuwe	  wetenschappelijke	  kennis	  over	  de	  gezondheidsgevolgen	  van	  roet?	  EU-‐onderzoek	  2014-‐2015-‐2016	  
-‐	  Nieuwe	  inzichten	  over	  de	  inrichting	  van	  duurzame	  steden,	  met	  economische	  en	  gezondheidswinst	  van	  
“slow	  traffic?	  Jaar	  van	  de	  Ruimte	  2015:	  zie	  inzichten	  uit	  Vancouver:	  zet	  het	  auto-‐asfalt	  op	  dieet:	  creëer	  niet	  meer	  
ruimte	  voor	  de	  auto	  en	  ruil	  ruimte	  voor	  fiets+OV	  
-‐	  Kans	  voor	  Utrecht/NL:	  Alternatief	  verbreding	  van	  de	  bak	  A27	  i.p.v.	  €	  1,2	  miljard	  -‐>	  0,5	  miljard	  rijksgeld	  benutten?	  

	  


