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Herinrichting kruispunt Zandweg-Europaweg
We passen het kruispunt Zandweg- Europaweg aan om het oversteken (en de verkeersveiligheid) voor
fietsers en voetgangers te verbeteren. Hiertoe is een plan op hoofdlijnen gemaakt, het zogeheten IPvE/FO
(Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp). Van 12 juli tot en met 22 augustus heeft u de
mogelijkheid om te reageren op het plan. In dit wijkbericht geven we informatie over het plan en het ontwerp
en de mogelijkheden die er zijn voor het geven van een reactie.
Waarom passen we het kruispunt aan?
Samen met Provincie Utrecht en de Gemeente
Woerden werken we de komende jaren aan het
verbeteren van de fietsroute van Utrecht-Woerden. Op
de fietsroute Utrecht-Woerden krijgen de fietsers vaker
voorrang op autoverkeer, maken we de bochten
soepeler en verbeteren we de kruisingen. In het kader
hiervan passen we de kruising Zandweg-Europaweg
aan.
Op donderdag 17 juni 2021 is het plan gepresenteerd
aan bewoners in een informatiebijeenkomst. Op
verzoek van omwonenden en medewerkers van het
nabijgelegen verzorgingstehuis verbeteren we niet
alleen de verkeersveiligheid voor fietsers, maar ook
voor voetgangers.
Wat gaat er precies gebeuren?
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor
fietsers en voetgangers
• De maximale snelheid verlagen van 50km/uur
naar 30km/uur bij oversteekplaatsen
• Het aanpassen van de aanwezige drempels
• Het versmallen van de rijbaan
• Het maken van een voetgangersoversteek op
de Zandweg
• Een looproute aanleggen tussen de Zandweg
en Rijksstraatweg
• De voetgangersoversteek op de
Rijksstraatweg veiliger maken door het hoger
op de brug te plaatsen.
Reageren op de plannen
Op de website www.utrecht.nl/snelfietsroutewoerden
vindt u alle informatie over het plan. Hier kunt u vanaf
12 juli het plan downloaden en kunt u per email
reageren. Daarnaast is het mogelijk om te bellen naar
14 030; we noteren uw vraag en bellen u terug.
Op het wijkbureau Vleuten-De Meern kunt u een
geprint exemplaar van het plan inzien. Op het
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wijkbureau heeft u ook de mogelijkheid om een reactie
in te dienen.
Het vervolg
U kunt tot en met 22 augustus reageren op de
plannen. Daarna zetten we alles op een rij. Iedereen
die ons een reactie heeft gestuurd, krijgt een bericht.
Uw vragen en opmerkingen verwerken wij, waar
mogelijk, in het definitieve ontwerp. Alle reacties
worden verwerkt in een reactienota. Het college stelt
het IPvE daarna vast. Dit is naar verwachting na de
zomervakantie. Daarna werken wij de ontwerpen
verder uit.
Naar verwachting starten we eind 2021 met de
werkzaamheden. Deze zullen ongeveer twee weken
duren. Hier informeren wij u nog over.
Regionale fietsroutes
Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te
houden stimuleren we het gebruik van de fiets.
Daarom maken we snelfietsroutes. Om de
snelfietsroutes te maken, worden bestaande
fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden.
Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig
doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties
en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar.
Meer informatie?
Lees meer over het aanpassen van de kruising en
ander onderdelen van de fietsroute op
www.utrecht.nl/snelfietsroutewoerden
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via
telefoonnummer 14 030 of via
sfrutrecht-woerden@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1,
Vleuten of via telefoonnummer 14 030.
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