Opgave Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern
E-mail
leidscherijngroeit@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

maart 2019

Maatregelen verkeer- en parkeeronderzoek
Burgemeester Verderlaan
De gemeente heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de verkeer- en parkeersituatie rondom de
Burgemeester Verderlaan en MFA Voorn, om een beter beeld krijgen van de huidige situatie en meer
inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van de geplande ontwikkelingen. De gemeente gaat nu een
aantal verbeteringen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren .
Ontwikkelingen rond Burgemeester Verderlaan



Het (parkeer)gedrag van automobilisten

In het gebied rondom de Burgemeester

wordt ook genoemd als verbeterpunt. Uit de

Verderlaan zijn meerdere ontwikkelingen

uitkomsten van de parkeerdrukmeting blijkt

gepland:

dat er meestal voldoende parkeerplek is,



kantoren en woningen voor in de plaats.


maar toch wordt er veel fout geparkeerd.

Park Voorn 4-6 wordt gesloopt, hier komen


De eigenaar van kantoorpand aan de

doorgevoerd, verwachten we dat het verkeer

Burgemeester Verderlaan 9 verbouwt het

met ruim 5% toeneemt. De parkeerbehoefte
neemt volgens de berekeningen met 1% toe.

kantoorpand tot woningen.


Als de geplande ontwikkelingen zijn

Kindercluster Voorn aan de Akkrumerraklaan



De transformatie van Park Voorn vraagt niet

wordt gerenoveerd en uitgebreid (zie ook

om aanpassingen, de uitbreiding van

www.utrecht.nl/voorn).

Kindercluster Voorn wel. Het bureau XTNT
adviseert om het gesprek met ouders en

Parkeer- en verkeersonderzoek

scholen aan te gaan over autogebruik en/of

De geplande ontwikkelingen waren aanleiding

het aanpassen van schooltijden.

voor de gemeente om de verkeer- en
parkeersituatie in het gebied te onderzoeken.

U kunt het gehele onderzoek en de samenvatting

Een deskundig en onafhankelijk bureau (XTNT)

vinden op www.utrecht.nl/burgemeester-

heeft dit onderzoek uitgevoerd.

verderlaan

Uitkomsten onderzoek

Wat gaat de gemeente op korte termijn doen?





De grootste verkeersstroom is ’s ochtends

Op basis van de aanbevelingen die XTNT heeft

als de scholen beginnen. De meeste auto’s

gedaan gaat de gemeente een aantal

die op de Burgemeester Verderlaan rijden,

verbeteringen doorvoeren om de

slaan af richting de scholen. Een klein deel

verkeersveiligheid te verbeteren:

rijdt rechtdoor richting de bedrijven, de

1.

Kruising Langerakbaan – Burgemeester

Zandweg of de Rijksstraatweg.

Verderlaan: verbeteren van de

Er zijn tijdens het onderzoek een paar

verkeersveiligheid door aanpassen

onduidelijke of onoverzichtelijke situaties

belijningen en wegmarkeringen.

gezien. Hier kan de inrichting van de weg
beter.

Verspreidingsgebied:

Utrecht.nl

het foutparkeren terug te dringen en het
fietsverkeer te stroomlijnen.
In het verkeersonderzoek is aangegeven dat de
oversteek bij de T-splitsing in de
Akkrumerraklaan bij de school (in het verlengde
van de kruising met Park Voorn) verbeterd kan
worden om de oversteekbaarheid te verbeteren.
2.

3.

4.

Parkeervakken op de Burgemeester

Omdat nu eerst breder naar de verkeerssituatie

Verderlaan: verbeteren van de zichtbaarheid

rondom de school wordt gekeken wordt die

door aanpassen wegmarkering.

aanpassing nu (nog) niet uitgevoerd.

Uitritten van de bedrijventerreinen: de
voorrangssituatie verduidelijken door 1

Planning

doorgetrokken streep.

De werkzaamheden starten in week 13 en duren

Versmalling op de Burgemeester Verderlaan:

ongeveer 2 weken. Het verkeer wordt om de

verbeteren van de doorstroming en

wegvakken heen geleid en er worden

voorrangssituatie door het verplaatsen van

verkeersregelaars ingezet bij het verplaatsen van

de versmalling.

de wegversmalling op de Burgemeester
Verderlaan en bij het aanpassen van de kruising
Langerakbaan – Burgemeester Verderlaan.
Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met
projectleider Annika Ridderikhoff via telefoon
030 - 286 00 00 of e-mail
a.ridderikhoff@utrecht.nl.
Kijk voor meer informatie over de renovatie en
uitbreiding van MFA Voorn op
www.utrecht.nl/voorn. Voor vragen over de
ontwikkelingen van kindercluster Voorn of de
verkeersituatie rondom de scholen kunt u
contact opnemen met de projectleider van de
gemeente via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of
via het verkorte telefoonnummer 14 030.

5.

plaatsen klappaal ter hoogte van de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

achterkant tuin Galgenraklaan nr 15: om

rechtstreeks terecht bij wijkbureau

parkeren op de stoep te voorkomen.

Vleuten-De Meern, of via telefoon
030 - 286 00 00.

Veiligheid bij scholen
Het is ook belangrijk dat er minder autoverkeer
is bij de scholen tijdens haal- en brengtijden.
De gemeente bekijkt samen met de scholen of
het mogelijk is om een schoolzone in te stellen.
De gemeente ondersteunt de scholen bij het
opstellen van een mobiliteitsplan om het halen
en brengen met de auto verder terug te dringen,

