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Verkeerssituatie kruising
Musicallaan/Rijnkennemerlaan
Afgelopen zomer is de kruising Musicallaan/Rijnkennemerlaan verder aangepast. Daarbij hebben we ook de
ideeën van bewoners betrokken. We hebben betrokken bewoners gevraagd naar hun ervaringen met de
nieuwe verkeerssituatie. In dit wijkbericht informeren we u over wat de maatregelen hebben opgeleverd.
Wat is afgelopen zomer aangepast?
Het verkeersplateau is extra hoog en steiler gemaakt
om het autoverkeer af te remmen. Er is op het wegdek
voor auto’s een waarschuwing opgenomen dat zij het
fietspad naderen. Verder hebben we de verlichting
aangepast. Tot slot zijn buschauffeurs gevraagd op
hun gedrag te letten.
Hoe is gekeken of het werkt?
In oktober en november 2019 is net als een jaar eerder
cameraonderzoek gedaan. Gedurende een week is
een camera bij het kruispunt geplaatst. De beelden zijn
vergeleken met beelden die zijn gemaakt vóór de
aanpassingen. Daarbij is gekeken naar dezelfde
momenten op de dag.
Wat blijkt uit het onderzoek?
Er stoppen meer auto’s voor de fietsoversteek, zeker
op momenten dat er fietsers in de buurt van de
oversteek zijn. In de periode vóór de uitvoering van de
werkzaamheden zagen we voorbeelden van een
autobestuurder die geen voorrang verleende aan een
fietser. Deze situatie is door de camera niet meer
waargenomen.
Het komt nog wel steeds voor dat auto’s niet
afremmen voor de kruising. En dat een automobilist
een fietser pas laat opmerkt en daarom stevig moet
afremmen. Net als vóór de werkzaamheden verlenen
fietsers regelmatig geen voorrang aan andere fietsers
die rechtdoor rijden op het fietspad. Ook zien we
voetgangers oversteken terwijl er een fietser aankomt.
Dit soort situaties wordt onderling opgelost.

Ervaringen van bewoners/weggebruikers
We hebben ook bewoners uit de klankbordgroep
gevraagd naar de ervaringen, die zijn wisselend. De
een vindt dat het verkeersgedrag is verbeterd omdat
meer voertuigen en ook bussen stoppen of rustiger
rijden. Anderen zien geen verschil.
Situatie verbeterd, geen verdere maatregelen
We zien dat de maatregelen van vorige zomer effect
hebben gehad: automobilisten stoppen vaker als er
fietsers aankomen. De situatie is duidelijk verbeterd
met de maatregelen die genomen zijn. Nog steilere of
flexibele drempels hebben nadelen zoals hinder voor
fietsers of schade voor gebouwen door trillingen. Het
hele kruispunt opnieuw inrichten is kostbaar en het is
onzeker of dit zou helpen. Daarom nemen we hier
geen verdere maatregelen.
Meer informatie
De afgelopen jaren hebben we samen met bewoners
diverse maatregelen overwogen en uitgevoerd. Kijk op
www.utrecht.nl/musicallaan. Daar staat ook hoe u
ongevallen kunt melden via de app Mobiel Schade
Melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martijn Dijkhof, via telefoonnummer 14 030 of e mail
verkeersveiligheid@utrecht.nl. Voor andere vragen
over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij het
Wijkbureau, of via telefoonnummer 14 030.
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