
 

Geen tram door groen in Lunetten 

Wij, bewoners van de wijk Lunetten in Utrecht, volgen de regionale ontwikkelingen om 
openbaar vervoer en wonen te verbeteren op de voet. Bij de groei van de stad, hoort ook groei 
van het openbaar vervoer. Wij steunen de inzet op méér openbaar vervoer, maar vinden niet 
dat onze wijk, toch al omringd door snelwegen en spoor, daar onevenredig de lasten van moet 
dragen.   

Wij vragen van U, als politiek bestuur, om onze zorgpunten ter harte te nemen bij deze 
verdere ontwikkelingen. Onze zorgpunten zijn:   

1. Omgevingsvisie genegeerd: Lunettenaren zijn trots op de wijk waarin zij wonen. Niet 
voor niets wordt Lunetten regelmatig benoemd als dorp in de stad. Ons beeld van de 
toekomst staat verwoord in de Omgevingsvisie die kortgeleden is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Wij constateren dat deze omgevingsvisie Lunetten niet wordt genoemd 
in de (regionale) plannen. 

2. Behoud onze parken: Citaat uit omgevingsvisie Lunetten: “De randvoorwaarde bij 
(her)ontwikkelingen is dat deze niet ten koste mogen gaan van het groen in de wijk. 
Lunetten wil de groene gebieden minimaal behouden en het liefst versterken”.  In het 
verleden zijn de om Lunetten liggende parken Park de Koppel en het Beatrixpark 
aangelegd als geluidsbuffer tussen de bebouwing en de snelwegen om de overlast 
daarvan te verminderen. Inmiddels heeft deze strook ook een behoorlijk ecologische 
waarde gekregen.   

3. Kies voor het tramtracé langs de Waterlinieweg: Zowel in het mobiliteitsplan van de 
gemeente Utrecht, als in de MIRT Pre-Verkenning staat een variant getekend waarbij 
een tramverbinding dóór Park de Koppel zou gaan. Bewoners van Lunetten willen 
geen aantasting van het park. De gemeente heeft zich in het verleden hardgemaakt 
zodat de verbreding van de A27 niet ten kosten zou gaan van Park de Koppel (en haar 
flora en de stadsboerderij de Koppelsteede). Dat de gemeente dit nu zelf overweegt is 
moeilijk te begrijpen. Daarom stellen wij een alternatief 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. 

4. Maak Station Lunetten-Koningsweg bereikbaar vanaf de Koningsweg: Lunetten heeft 
één toegangsweg, en is niet bereikbaar voor doorgaand verkeer. Een groter station, 
betekent een grotere verkeersaantrekkende werking, en meer auto’s die een 
parkeerplaats zoeken. Ons voorstel is om de bereikbaarheid van het station te 
organiseren aan de zijde van de Koningsweg, om Lunetten leefbaar te houden. Dit past 
ook beter bij de plannen om de snelheid in de wijk te verlagen naar 30 km/uur. 

5. Maak geen onveilige 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. Wij stellen voor dit tracé te schrappen en 
deze op te nemen in een hoofdfietsroute langs de zuid/oost zijde van de Furkabaan en 
vervolgens aansluit op de Koppeldijk.   

We rekenen op u! 


