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Start werkzaamheden verbeteren 
verkeersveiligheid Bottensteinweg en Pastoor 
Ohllaan op maandag 28 november 
 

 

De gemeente Utrecht gaat de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan verkeersveiliger maken. De 

werkzaamheden starten maandag 28 november. In dit wijkbericht leest u hier meer over. 

 

 

Hoe passen we de inrichting van beide straten 

aan? 

In de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan is er druk 

verkeer en ontstaan onveilige situaties, vooral tijdens 

de ochtendspits. Ook wordt er te hard gereden en 

hebben we hier te maken met veel doorgaand verkeer. 

De afgelopen tijd hebben we in overleg met bewoners, 

de Willibrordschool en de Fietsersbond onderzocht 

welke maatregelen we kunnen nemen.   

We gaan de volgende maatregelen uitvoeren  

• Realiseren van fietsstroken aan beide zijden van 

de Bottensteinweg. Zo creëren we een veiligere 

positie voor fietsers op deze weg; 

• Aanbrengen van een zebrapad op de 

Bottensteinweg. Dit verhoogt de attentiewaarde en 

verbetert de oversteekbaarheid. Zo maken we een 

veiliger oversteek voor voetgangers richting de 

Willibrordschool en omgeving; 

• Aanpassen van twee bestaande drempelplateaus 

en aanbrengen van twee nieuwe drempels op de 

Pastoor Ohllaan om de snelheid van het 

autoverkeer terug te brengen; 

• Veiliger maken van het kruispunt 

Bottensteinweg/Pastoor Ohllaan door het 

aanbrengen van middengeleiders in de bestrating 

om afsnijden van de bocht te voorkomen en de 

snelheid van het autoverkeer terug te brengen; 

 

• Uitbreiden van de schoolzone ter hoogte van de 

Willibrordschool. Ter hoogte van het nieuwe 

zebrapad plaatsen we rode en gele palen, passen 

we de bebording aan en brengen we de 

tekst ‘school’ op de weg aan. Dit verhoogt de 

attentiewaarde en verbetert de oversteekbaarheid; 

• Aanpassen van de op- en afritten van het 

bestaande verkeersplateau op de kruising 

Stationsstraat/Bottensteinweg; 

• Opruimen van de bushaltevoorziening aan de 

noordzijde van de Bottensteinweg om meer ruimte 

te krijgen op de stoep, nu hier geen lijnbus meer 

rijdt. 

Deze maatregelen zijn opgenomen op de kaart in 

dit wijkbericht. 

 

Wat merkt u hiervan? 

De werkzaamheden starten maandag 28 november en 

zijn grotendeels afgerond op vrijdag 9 december. In de 

daaropvolgende week passen we nog de op- en 

afritten aan van het bestaande verkeersplateau op de 

kruising Stationsstraat/Bottensteinweg. Tijdens de 

werkzaamheden kunnen voetgangers en fietsers het 

werk passeren. Voor autoverkeer stellen we tijdens de 

werkzaamheden een omleidingsroute in. De 

omleidingsroute vindt u op 

www.utrecht.nl/bottensteinweg-pastoorohllaan  

De Willibrordschool en het bejaardentehuis blijven 

goed bereikbaar. 

 

http://www.utrecht.nl/bottensteinweg-pastoorohllaan


 

  

Een verkeersveilige woonomgeving? 

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op 

straat. Dit vraagt om bewust verkeersveilig gedrag van 

automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen 

iedereen om rekening te houden met elkaar. 

Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te 

rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke 

en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een 

verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen 

met borden, drempels of verkeerslichten. 

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk dan 

op: www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier staat wat 

wij doen en wat u kunt doen om de verkeersveiligheid 

te verbeteren. 

 

Meer informatie? 

Op www.utrecht.nl/bottensteinweg-pastoorohllaan 

vindt u meer algemene informatie over dit project. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, 

Dorpsplein 1, via vleutendemeern@utrecht.nl of via 

algemeen telefoonnummer 14 030. 

 

 

 
Figuur 1 Maatregelenkaart 
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