Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Inspraak mobiliteit
Utrecht
Utrecht, 17 januari 2021

Geachte heer/mevrouw,
De stichting Bewoners Overleg Lunetten (BOL) stuurt u bij deze zijn reactie op het mobiliteitsplan 2040. Deze
begint met een korte beschrijving van het BOL zelf. Daarna geven wij aan hoe deze reactie tot stand is
gekomen. Vervolgens vindt u een algemene reactie en daarna wordt ingegaan op een aantal specifieke
onderwerpen uit het plan. We sluiten af met een samenvatting van een paar voorstellen aan u.

Over de stichting Bewoners Overleg Lunetten (BOL).
De stichting Bewoners Overleg Lunetten behartigt zoveel mogelijk de belangen van de bewoners in de wijk
Lunetten. Al vijfentwintig jaar is er een zeer goed contact met de gemeente Utrecht op allerlei niveaus. Het
betreft de directe - korte – lijnen naar het Wijkbureau Zuid, naar het centrale ambtelijke- en bestuurlijke
apparaat: het 'Stadhuis' en de diverse diensten elders in de stad.
Het BOL beschikt over een groot netwerk in de wijk. Dit bestaat uit individuele bewoners,
vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, hoogheemraadschap, winkeliers, en
andere bedrijven en instellingen.
Het BOL is sinds 1996 intensief betrokken geweest bij allerlei ontwikkelingen in de wijk. De afgelopen jaren was
dit ook het geval bij het opstellen van de omgevingsvisie Lunetten. Een belangrijke activiteit van het BOL op dit
moment is het samen met bewoners en gemeenteambtenaren opstellen van het Groenontwikkelplan Lunetten.
Meer informatie over het BOL kunt u vinden op www.bollunetten.nl .

Totstandkoming van deze reactie.
Deze reactie is tot stand gekomen op basis van de volgende bronnen:
 U Ned:
Documenten U Ned. Gesprekken met vertegenwoordigers van U Ned en de MIRT verkenning OV en Wonen.
Informatiebijeenkomsten U Ned en MIRT verkenning OV en Wonen.
 Gemeente Utrecht:
Documenten Gemeente Utrecht. Informatiebijeenkomsten Mobiliteitsplan 2040 en Parkeervisie.
 Omgevingsvisie Lunetten:
Vastgesteld door de gemeenteraad Utrecht en daarmee deel uitmakend van de omgevingsvisie Utrecht.
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Bewoners Lunetten:
Reacties van bewoners Lunetten op de plannen via facebookgroep “Prikbord Lunetten” (4900 leden),
www.lunetten.nl en afzonderlijke gesprekken.

Algemene reactie.
Het BOL onderschrijft op hoofdlijnen de ambitie van de gemeente, die in het Mobiliteitsplan 2040 wordt
verwoord als het mobiliteitsconcept ‘wiel met spaken’. Inzoomend hebben we de details van het plan met
impact op Lunetten nader bekeken, met name waar sprake is van negatieve effecten en het mogelijk strijdig zijn
met ander gemeentelijk beleid.
Wat we vooral zien is een nieuw (gecombineerd) station Lunetten-Koningsweg, een verstedelijking op die
locatie, een tramverbinding door/langs Lunetten, het intensiever gebruik van hoofdfietsroutes en het realiseren
van een nieuwe hoofdfietsroute langs Lunetten. Het valt ons op dat dit hoofdzakelijk bovenwijkse
ontwikkelingen zijn die deels een negatieve impact hebben op het wonen, werken en leven in ons dorp in de
stad, Lunetten. Hoe wij in Lunetten denken over de toekomst van ons dorp staat verwoord in de omgevingsvisie
die kortgeleden is vastgesteld door de gemeenteraad en die daarmee opgenomen is als beleidsvisie in de
omgevingsvisie van Utrecht. Wij constateren dat de omgevingsvisie Lunetten niet wordt genoemd in bijlage 3:
raakvlakken concept mobiliteitsplan 2040. Wij verzoeken u deze alsnog op te nemen in deze bijlage.
Wonen in het park Lunetten.
Lunettenaren zijn trots op de wijk waarin zij wonen. Niet voor niets wordt Lunetten regelmatig een dorp
genoemd. In de omgevingsvisie is sprake van Lunetten als dorp in de stad. Lunettenaren hechten enorm aan het
groen dat in de wijk beschikbaar is. Bij de bouw van de wijk zijn de omliggende parken Park de Koppel en het
Beatrixpark aangelegd als buffers tussen de bebouwing en de snelwegen om de overlast van die wegen te
verminderen. Inmiddels heeft deze strook ook een grote ecologische waarde gekregen.
Citaat uit omgevingsvisie Lunetten: “De randvoorwaarde bij (her)ontwikkeling is wel dat ontwikkelingen niet ten
koste mogen gaan van het groen in de wijk. Lunetten wil de groene gebieden minimaal behouden en het liefst
versterken”. U zult begrijpen dat inbreuk op het groen van de wijk niet kan rekenen op draagvlak onder de
bewoners van Lunetten. Wat zij ook niet begrijpen is dat de gemeente Utrecht toch lijkt te kiezen voor
aantasting van het park terwijl zijzelf in het gemeentelijke actualisatie groenstructuurplan 2017 – 2030 aangeeft
dat bestaande elementen van de stedelijke groenstructuur en de hoofdbomen-structuur beschermd zullen
worden.
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Reactie op specifieke onderwerpen.
OV knooppunt Lunetten-Koningsweg / Station Lunetten-Koningsweg.
In het realiseren van een (intercity)station Lunetten-Koningsweg zien wij naast de positieve effecten, zoals
verbetering van OV, voor de bewoners van Lunetten ook enkele negatieve effecten. Deze negatieve effecten
zullen nog groter zijn als er ook verstedelijking in dit gebied gaat plaatsvinden. Lunetten heeft nu een aantal
bovenwijkse voorzieningen die autoverkeer aantrekken. Voorbeelden daarvan zijn het afvalscheidingsstation,
zalencentrum Aristo en een aantal kantoren. Lunetten heeft één toegangsweg, de Lunettenbaan, en dat willen
we graag zou houden om doorgaand bovenwijks autoverkeer te voorkomen. Het bovenwijkse verkeer komt
daar de wijk binnen en vervolgt dan de route via de Stelviobaan en Brennerbaan naar het Furkaplateau. Nu al
leidt dit op het Furkaplateau regelmatig tot verkeersconflicten tussen autoverkeer en fietsers op de
hoofdfietsroute.
Bij een nieuw station en verdere verstedelijking van dit gebeid zien wij een toename van autoverkeer en een
verdere aantrekkende werking. Met negatieve effecten van verkeersdrukte op de ontsluitende route en
parkeerdruk op de directe woonomgeving.
Het gebied wordt een A-zone. Dat betekent onder meer dat er weinig parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn.
Daarnaast betekent dit zeer waarschijnlijk het invoeren van betaald parkeren in de directe omgeving. Als dit
betaald parkeren betekent voor de huidige bewoners, zal dat niet op draagvlak kunnen rekenen.
Om deze negatieve effecten te voorkomen stellen wij voor de autobereikbaarheid van het nieuwe OVknooppunt zoveel mogelijk te regelen vanaf de Koningsweg.
Tramverbinding.
Zoals eerder aangegeven hechten de bewoners van Lunetten sterk aan behoud en versterking van het groen en
de parken in de wijk. De mogelijke verbreding van de A27 roept veel weerstand op in de wijk. Ook als deze
verbreding niet door gaat willen de bewoners geen aantasting van het park voor een bovenwijkse
tramverbinding. Het groen dient immers als buffer tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling van de omliggende
(snel)wegen. De gemeente heeft zich er in het verleden hard voor gemaakt dat de verbreding van de A27 niet
ten koste zou gaan van Park de Koppel (en zijn flora). Dat de gemeente nu zelf overweegt het park aan te tasten
is moeilijk te begrijpen. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat er een geluid (en trillingen) producerende tramlijn
mogelijk buiten de torenhoge geluidsmuur van de verbrede snelweg zou kunnen komen te liggen.
Nogmaals het citaat uit de gemeentelijke actualisatie groenstructuurplan 2017 – 2030: “Bestaande elementen
van de stedelijke groenstructuur en de hoofdbomen-structuur worden beschermd”. In Park de Koppel ligt de
stadsboerderij Koppelsteede met haar terreinen. Door bewoners van Lunetten en scholen van binnen en buiten
Lunetten wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Aantasting van dit gebied is niet wenselijk. Daarom stellen
wij een alternatief tracé voor dat niet door de parken van Lunetten gaat. Zie daarvoor ook de alternatieven die
in de MIRT documenten zijn genoemd. Bijvoorbeeld via Brennerbaan, Stelviobaan, Lunettenbaan, Goyplein,
Waterlinieweg naar Westraven en/of Europaplein. Wel of niet met één of meerdere haltes in Lunetten en/of op
het Goyplein.
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Hoofdfietsroute.
In de plannen staat een nieuwe hoofdfietsroute door Park de Koppel. Naast de aantasting van het park wordt
hiermee ook een zeer sociaal onveilige hoofdfietsroute gecreëerd, op grote afstand van de bebouwing.
Lunetten heeft helaas negatieve ervaringen (aanrandingen) in het verdere en recente verleden met sociaal
onveilige fietsroutes naar Lunetten en in het Beatrixpark.
Wij stellen voor dit tracé te schrappen en het op te nemen in een hoofdfietsroute langs de zuid/oost zijde van
de Furkabaan en vervolgens aansluit op de Koppeldijk. Verbreden, transformeren en aantrekkelijker maken van
deze verbinding over de Furkabaan is zeker van meerwaarde. Verbreden, transformeren en aantrekkelijker
maken van deze verbinding over de Furkabaan heeft zeker een meerwaarde. Dit past ook goed in de plannen
tot het verlagen van de snelheid naar 30 km en het aanpassen van het wegprofiel daarop.

Afsluitend.
Wij hopen met deze reactie dat u een aantal voorstellen in het Mobiliteitsplan 2040 wilt heroverwegen. Het
gaat samenvattend over:
 Ander tracé voor de tram. Het realiseren van een route over de Brennerbaan, Stelviobaan en Lunettenbaan
met of zonder haltes in Lunetten.
 Schrappen van de nieuwe hoofdfietsroute door Park de Koppel. Opnemen als hoofdfietsroute langs de
zuid/oost zijde van de Furkabaan en vervolgens opknappen en aansluiten op de Koppeldijk.
 Voorkomen autoverkeer aantrekkende werking OV-knooppunt Lunetten-Koningsweg (station en
verstedelijking). De autobereikbaarheid zoveel als mogelijk te regelen vanaf de Koningsweg.
Wij staan open voor een eventuele mondelinge toelichting of voor het beantwoorden van vragen.

Met vriendelijke groet,

Hein van Kruijsdijk
Voorzitter stichting Bewoners Overleg Lunetten
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