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 ‘Kracht van Utrecht’ is een initiatiefgroep van bewoners en experts, die zich  
inzetten voor leefkwaliteit, bereikbaarheid en gezondheid in Utrecht in de 21e eeuw.

Op 22 april 2009 publiceerden wij de ‘Kracht van Utrecht’. In de Kracht van Utrecht 
schetsten wij een alternatief voor de gangbare wijze van besluitvorming over 
(Rijks)infrastructuur: meer asfalt. Welbewust niet als verongelijkte klaagzang, maar 
als loflied op de veelzijdige kwaliteit en eigen kracht van de Utrechtse regio, die nog 
slechts op een gebied tekort schiet: het oplossend vermogen waar het gaat om de 
mobiliteitsopgave.

Eind december publiceert het Utrecht Development Board hun open brief aan de 
stad. En veel erin herkennen wij en spreekt ons zeer aan: 

• Ga uit van eigen kracht!
• Durf keuzes te maken. Niet alles kan tegelijk. 
• Schep ruimte voor creativiteit.
• Denk sterker vanuit regionaal perspectief.
• Zoek nieuwe vormen van partnership.
• Kwaliteit van woon- en leefklimaat is ook economisch van groot 

belang.  

Waar het de problemen op het gebied van bereikbaarheid en een gezonde 
leefomgeving betreft vonden wij het UDB ineens zo voorzichtig. Alsof men zich toch 
wat wil inhouden. Vandaar nog een aanvulling van onze kant, die wij eigenlijk wel in 
lijn vinden met het genoemde betoog.

Crisis verscherpt de focus. Biedt ook kansen om eens op te houden met wat aardig 
lijkt op verlanglijstjes, maar niet van cruciaal belang voor de toekomst. Of zelfs 
verwerpelijk omdat het weggooien van geld is. Naast een toevoeging van nog meer 
lege kantoor- en bedrijfslocaties vinden wij het verbreden van de bak in 
Amelisweerd (honderden miljoenen euro’s voor het verschil tussen 2x6 en 2x7) een 
voorbeeld van desinvestering. 

Als we daarentegen nu –in een tijd dat nieuwbouw is vertraagd- versneld inzetten 
op een kwaliteitssprong in het fiets- en OV netwerk maken wij gelijk een inhaalslag 
op het gebied van de bereikbaarheid in plaats van : eerst huizen bouwen en dan pas 
aan ontsluiting denken, zoals wij het de afgelopen 15 jaar hebben meegemaakt. 
Overigens plaatsen wij een kanttekening bij het voorstel van het UDB om Leidsche 
Rijn Centrum af te waarderen. Het is natuurlijk wél een locatie die in de toekomst 
goed als multimodaal knooppunt kan functioneren, en daar hebben we er al zo 
weinig van. Profileer het dus op dat aspect en zie af van locaties die veel minder per 
OV of fiets zijn te bereiken. Wat de huidige locaties betreft: kijk ook of je de 
bereikbaarheid per fiets of OV kunt verbeteren in kwaliteit. Waarbij geldt dat 
fietsmaatregelen al snel kunnen worden gerealiseerd. Enkel kiezen voor 
stationsgebied en binnenstad betekent de bereikbaarheidsopgave nog complexer 
maken. 



Nog enkele opmerkingen over de gemeentelijke nota: Goed dat er aandacht is voor 
duurzaamheid en goed dat wordt ingezet op combinaties wonen/werken en 
werkplekken voor starters direct in de buurt. Het nieuwe werken in de 21e eeuw... 

Als achtste punt in de gemeentelijke agenda zien wij een paragraaf over 
bereikbaarheid, waarin veel wordt overgenomen van het concept Ambitiedocument. 
Daar staan veel aardige dingen in, maar wij hebben al eens aangegeven dat wij in 
het ambitiedocument nu juist een beleidsopgave en -aanpak missen op het gebied 
van goederenvervoer en distributie. Ook vergt een andere economische agenda 
(meer uitgaan van woon/werkmilieus) wellicht een bijstelling van de lijn van het 
ambitiedocument. Daarnaast denken wij dat B&W veel te makkelijk denkt over de 
afwenteling van verkeer van stadsboulevard naar de snelwegring!

En dat brengt mij weer even terug naar de brief van het UDB. Terecht heeft het 
UDB aandacht voor gaming. Dat is niet alleen maar een economie in opkomst, maar 
ook een die je direct in Utrechts verband kunt benutten. Maak die verbinding tussen 
simulatie en participatie. Gaming kan effecten van complexe besluitvorming 
zichtbaar maken, op een manier die voor bewoners interessant is. Concreet noemen 
wij hier maar even verkeerssimulatie: onderlinge effecten van snelwegen en 
stedelijke verkeersafwikkeling. Of: simulatie van parkeergedrag bij verschillende 
beleidsopties. Dat zou wel eens heel leerzaam kunnen zijn.

Benut creativiteit van en in de stad. In Utrecht wonen en werken ontzettend veel 
jonge creatieve professionals en oudere slimmeriken die nu vrijer zijn in hun 
bestaan, die een flink potentieel aan denk- en doe-kracht vertegenwoordigen dat te 
weinig wordt benut. Wees niet bang voor kritiek, maar daag mensen uit om mee te 
denken. Wij denken graag mee in het vervolg.


