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1. Inleiding

1.1 Algemeen
Utrecht is in beweging. Het aantal inwoners, banen en bezoekers 
neemt sterk toe. In het jaar 2040 telt de stad, volgens de laatste 
voorspellingen, ongeveer 455.000 inwoners. Op weg naar 2040 
werken het Rijk, de Provincie Utrecht en de gemeenten in de regio 
in U Ned verband samen aan een gezonde groei van de regio 
Utrecht. Deze gezonde groei is zoveel mogelijk in balans met een 
goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Het Rijk, de Provincie 
Utrecht en de regio werken samen aan projecten voor de korte, 
middellange en lange termijn. 

Voor de hele regio Utrecht is het belangrijk dat het Utrecht Science 
Park (USP) beter bereikbaar wordt en dat Utrecht centrum en CS 
wordt ontlast als centraal knooppunt. Ook is het belangrijk dat 
(toekomstige) woon- en werklocaties in en rondom Utrecht 
bereikbaar zijn. Hierop spelen de no regret-maatregelen in. Dat 
zijn maatregelen die goed zijn voor de stad om te nemen, omdat 
ze een probleem helpen oplossen. De maatregelen moeten voor 
2025 uitgevoerd kunnen worden. Een van de maatregelen is de 
fietsroute “Om de Noord”. Het fietsverkeer in Utrecht groeit met 3 
tot 5 procent per jaar. De fiets is een goed middel om stedelijke 
bereikbaarheid en een gezond leefklimaat te combineren. De fiets 
neemt weinig ruimte in, is schoon, gezond en goedkoop. Om 
ruimte te bieden aan deze groei en om fietsgebruik te stimuleren, 
werken we aan het fietsnetwerk binnen Utrecht. Om het 
fietsnetwerk te verbeteren werken we aan meer en betere 
fietsroutes en goede voorzieningen. Met de nieuwe fietsroutes 
fietsen we prettiger, spreiden we de drukte en bereiken we woon- 
en werklocaties beter.

Het verhaal van de fietsroute om de Noord; 
een aantrekkelijke route voor langzaam verkeer

In Utrecht werken we aan aantrekkelijke groene loop- en 
fietsroutes en woonomgevingen. Fietsroute Om de Noord 
biedt fietsers een comfortabel en groen alternatief buiten 
het drukke centrum om. Het voert gebruikers ervan naar 
recreatie- en woon- werkgebieden aan de rand van de 
stad en daarbuiten. De vergroening kan zorgen voor een 
afname van het hitte-eiland in de smalle en op dit 
moment groenarme straten. Voor bewoners langs de 
route wordt de leefbaarheid vergroot door de toename 
van groen, loopruimtes en speel- en verblijfsruimte en 
een betere organisatie van fietsparkeren.

De fietsroute gaat door verschillende buurten met een 
eigen identiteit en is toch als geheel herkenbaar. Het 
gebruikscomfort van de route draagt bij aan het prettig 
bereiken van voorzieningen op loop- en fietsafstand.
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Voor het maken van de Fietsroute Om de Noord is dit Integraal 
Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) 
gemaakt. Het doel van het IPvE is om alle gegevens te verzamelen 
die nodig zijn voor het maken van een goed ontwerp voor de 
Fietsroute Om de Noord. Het FO is een ontwerp op hoofdlijnen en 
geeft een globaal beeld van de toekomstige inrichting van de 
openbare ruimte. Nadat het bestuur het IPvE/FO heeft vastgesteld, 
wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Eerst wordt er een Voorlopig 
Ontwerp gemaakt en daarna een Definitief Ontwerp. Daarna kan 
er gestart worden met de uitvoering. Dit is naar verwachting in 
2024/2025. 

In dit IPvE/FO zijn de straten Alexander Numankade en FC 
Donderstraat niet opgenomen. Deze delen vallen samen met al 
bestaande projecten. Het Griftpark maakt onderdeel uit van de 
route, maar hier wijzigen wij niets in de inrichting.

1.2  Doelstellingen 
Utrecht wil een nog betere fietsstad worden. Dit betekent dat we 
moeten werken aan meer én betere fietsroutes met goede 
voorzieningen. We zoeken naar een verkeersveilige inrichting van 
de vaak smalle straten. We maken met Fietsroute Om de Noord 
een herkenbare, comfortabele fietsroute aan de noordkant van de 
binnenstad. Hierdoor kan nog prettiger en soepeler van oost naar 
west worden gefietst en vice versa. We voegen groen toe en 
verbeteren de leefbaarheid waar het kan. Ook voegen we waar 
mogelijk meer fietsparkeerplekken toe en verminderen we het 
aantal plekken voor autoparkeren.

Figuur 1. 
Mobiliteitskaart
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Figuur 2. 
Kaart van de Fietsroute 
Om de Noord in zijn 
geheel. Dit IPvE gaat 
slechts over het deel ten 
westen van het 
Griftpark.
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1.3  Plangebied
Fietsroute om de Noord loopt tussen de Amsterdamsestraatweg 
Fietsroute Om de Noord loopt tussen de Amsterdamsestraatweg 
en de Biltstraat. Deze route gaat via de straten: Herenweg – 
Kaatstraat – Adelaarstraat – Johannes de Bekastraat – Van 
’s-Gravesandestraat – Menno van Coehoornstraat – Griftpark – 
Alexander Numankade – FC Donderstraat. 
De Alexander Numankade valt onder het project Doorfietsroute 
Utrecht-Amersfoort en de F.C. Donderstraat valt onder het project 
Waterproof Zeeheldenbuurt (en is al uitgevoerd). De kruising met 
de Blauwkapelseweg wordt opgenomen in een apart en nieuw 
project voor herinrichting.

Voor de fietsroute geldt dat het plangebied zo veel mogelijk van 
gevel tot gevel loopt. Dit is kostbaarder dan het oorspronkelijke 
budget toestaat, maar sluit beter aan bij de ambities rondom 
vergroening en klimaatadaptatie. Daarom worden ook deze 
opgaven en budgetten gecombineerd in dit project. Het project 
sluit aan op de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg en 
de kruising met de Biltstraat. 

1.4  Aangrenzende projecten en functies
In de omgeving van Fietsroute Om de Noord zijn ook andere 
ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden. Hieronder 
staan lopende en toekomstige ontwikkelingen die een relatie 
hebben met de fietsroute.

Basisscholen:
1. De Pijlstaart
Veel leerlingen van De Pijlstaart komen uit de richting van de 
Herenweg. In het project van de Amsterdamsestraatweg is het 
ontwerp gemaakt van het bomenpleintje. Het vrijliggende fietspad 
wordt weggehaald. Over passende oplossingen voor het 
oversteken van de drukke fietsroute in de ochtendspits is contact 
met de school. 

2. Montessorischool
Op de plek van de MBO school aan de Weerdsingel is 
montessorischool LEF gerealiseerd. Voor de fietsroute betekent dit 
dat er op de Herenweg meer verkeersbewegingen zijn en er in het 
ontwerp rekening gehouden wordt met de verkeersveiligheid voor 
alle weggebruikers.

Figuur 3.  
Raakvlakprojecten
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Raakvlakprojecten:
1. Kop van de Amsterdamsestraatweg
Hier vindt een toekomstige herontwikkeling plaats. Dit heeft 
mogelijk ook invloed op de manier waarop fietsers de Fietsroute 
Om de Noord via de Amsterdamse Straatweg bereiken.

2. Herinrichting Amsterdamsestraatweg
In dit project wordt gewerkt aan een andere inrichting van de 
Amsterdamsestraatweg. Het doel is om de verkeersveiligheid te 
verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener en 
leefbaarder te maken. In het voorjaar van 2022 is het plan met 
wensen en eisen en het eerste ontwerp door het college 
vastgesteld. In het najaar van 2022 konden bewoners en 
ondernemers reageren op het Voorlopig Ontwerp van de 
herinrichting Amsterdamsestraatweg.
De aansluiting van de fietsroute (Herenweg) op de 
Amsterdamsestraatweg is meegenomen in het ontwerp van dit 
project. De verwachting is dat de werkzaamheden op de 
Amsterdamsestraatweg eind 2023 starten.

3. Gebiedsopgave Weerdsluis
In het gebied rondom de Weerdsluis komt veel samen. Er wordt 
onder andere gevaren, een ijsje gegeten, gewandeld, gefietst en 
gewoond. Binnenkort worden er ook goederen overgeslagen van 
land op water en vice versa. Momenteel wordt onderzocht hoe in 
het gebied de ambities en vele opgaven voor de stad vorm kunnen 
krijgen. De Bemuurde Weerd Oostzijde en Westzijde grenzen 
direct aan het plangebied van Fietsroute Om de Noord. Daarmee 
sluit het direct aan op de hoofdfietsroute komend vanuit het 
noorden langs de Vecht. Belangrijke vraag is of doorzetten van de 
hoofdfietsroute in het projectgebied gewenst is.

4. Kruising Oudenoord – Kaatstraat
De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting de 
Kardinaal de Jongweg (Votulast-route) wil de gemeente 
aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We 
willen er ook een prettigere leefomgeving maken voor de 
bewoners. De eerste stap hierin is het opnieuw inrichten van een 
deel van het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat. Begin 2023 wordt 
gestart met de uitvoering. Auto’s kunnen daarna niet meer afslaan 
vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar 
vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan 
de Kaatstraat in. Doordat auto’s vanuit de Oudenoord niet meer de 
Kaatstraat in kunnen rijden (stad-uit) zal autoverkeer op de 
Kaatstraat en de Adelaarstraat afnemen. Hierdoor is er meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers. Dit zal in het ontwerp voor de 
Kaatstraat en Adelaarstraat worden verwerkt. In een toekomstige 
tweede fase van Oudenoord zal deze straat worden versmald en 
vergroend. Dit zal pas over enige jaren gebeuren, wanneer de 
verkeersstromen op deze plek dit toelaten.



Figuur 4. 
Votulast route
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5. Votulast-route
In 2017 is er samen met bewoners een ‘Verkenning verkeersroute 
Votulast’ uitgevoerd. De gemeente onderzocht samen met de buurt 
welke verkeersmaatregelen nodig zijn voor de verkeersroute door 
Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en 
Staatsliedenbuurt). De route bestaat uit: Kaatstraat, Adelaarstraat, 
Willen van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/
Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.

6. Fietssingel Noord (Weerdsingel oostzijde)
De Weerdsingel Oostzijde is een belangrijke fietsroute en wordt de 
komende jaren voor fietsers nog belangrijker. Deze fietsroute sluit 
aan op de Wittevrouwensingel en Maliesingel. In het najaar van 
2022 kon iedereen reageren op het Integraal Programma van 
Eisen en het Functioneel Ontwerp. De verwachting is dat in 2024 
wordt gestart met de werkzaamheden. 

Met alle informatie uit deze verkenning is een ambitiedocument 
geschreven. Uit het onderzoek blijkt dat de buurt en de gemeente 
veel dezelfde wensen en ideeën hebben over het verminderen van 
autoverkeer en het fietsvriendelijker maken van deze route. Bij de 
uitwerking van het ontwerp van de Kaatstraat en Adelaarstraat 
nemen we de wensen en ideeën mee.
Volgens het mobiliteitsplan moet op deze route in de toekomst: 
meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers;
- de straten ingericht worden als toegangsroute voor de buurt. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de straat als 30 km/uur ingericht moet 
worden;
- doorgaand autoverkeer niet meer via de genoemde straten 
rijden.

Een eerste stap is het weren van doorgaand autoverkeer. Hiervoor 
komt er een nieuwe inrichting van het kruispunt Oudenoord-
Kaatstraat, waarbij autoverkeer komend vanuit het centrum niet 
meer de Kaatstraat in kan rijden. Aandachtspunt hierbij is om de 
nadelige neveneffecten voor andere routes te minimaliseren.
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1.5 Proces en participatie
Tijdens het opstellen van het Integraal Programma van Eisen en 
Functioneel Ontwerp (IPvE / FO) zijn in 2022 twee uitgebreide 
participatierondes geweest. De eerste was in het voorjaar, met 
vooral mensen die in de straten wonen. De tweede in het najaar 
met zowel mensen uit de buurt als gebruikers van de route, vooral 
fietsers. Meer over participatie is te lezen in hoofdstuk 7.

Na vaststelling van dit IPvE werken we het ontwerp verder uit naar 
een Voorlopig Ontwerp (VO) en vervolgens een Definitief Ontwerp 
(DO) voordat we starten met de uitvoering. Aanwonenden en 
gebruikers informeren we bij elke nieuwe fase en ontwikkelingen.

1.6 Leeswijzer
In dit Integraal Programma van Eisen (IPvE) leest u meer over de 
uitgangspunten waarop het Functioneel Ontwerp (FO) is 
gebaseerd. Het Functioneel Ontwerp (FO) is een ontwerp op 
hoofdlijnen en geeft een globaal beeld van de beoogde aanpassing 
en herinrichting van de openbare ruimte. In hoofdstuk 2 vindt u het 
beleidskader en de ambities van de gemeente Utrecht die van 
toepassing zijn voor dit project. In hoofdstuk 3 vindt u meer 
informatie over de geschiedenis en de huidige situatie van het 
plangebied van de fietsroute. De visie, uitgangspunten en 
ontwerptoelichting worden in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 
5 beschrijven we welke onderzoeken er zijn gedaan en welke 
vervolgonderzoeken nog nodig zijn. Tot slot leest u in hoofdstuk 6 
en 7 meer over bijvoorbeeld toekomstig beheer en het 
vervolgproces.
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2. Beleidskader

In het jaar 2040 zal de stad volgens de laatste prognoses ongeveer 
455.000 inwoners tellen. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 
(2021) zet de kans die deze groei biedt in voor een gezonde 
leefomgeving. De gemeente kiest daarom voor een stad waarin 
alle belangrijke functies voor dagelijks gebruik dichtbij de woon- en 
werkomgeving te vinden zijn: ‘Utrecht dichtbij, de tien-minuten 
stad’. Een belangrijk vertrekpunt is dat groengebieden, waterlopen 
en landschap niet het sluitstuk zijn, maar de start in het denken 
vormen bij de verstedelijking. 

Belangrijke opgaven die leidend zijn voor het mogelijk maken van 
Fietsroute Om de Noord komen voort uit  Ruimtelijke Strategie 
Utrecht 2040 (2021), Mobiliteitsplan Utrecht 2040 (2021), 
Groenstructuurplan Utrecht (2017), parkeervisie Utrecht (2021). 

Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te houden, wordt in 
de openbare ruimte meer ruimte en vaker voorrang aan lopen en 
fietsen gegeven. De gemeente verbetert de bereikbaarheid van 
groengebieden rond de stad door (recreatieve) fietsverbindingen 
door het groen of langs het water aan te leggen. Daarnaast heeft 
de gemeente ambities om de groenkwaliteit in de stad te 
verbeteren zodat deze een bijdrage levert aan gezonde 
verstelijking en klimaatadaptatie.
Fietsroute Om de Noord. Een compleet overzicht van al het beleid 
staat in de Omgevingsvisie Utrecht. Deze is online in te zien via de 
website van de gemeente via www.omgevingsvisie.utrecht.nl. 

Figuur 5.  
Visiekaart ‘Utrecht 
dichtbij: de tien-
minutenstad’. De 
belangrijkste functies 
voor dagelijks gebruik 
van de stad en het 
omliggende landschap 
moeten binnen tien 
minuten bereikbaar zijn 
vanaf de woon- 
werkomgeving. Uit: 
Ruimtelijke Strategie 
Utrecht 2040 (2021).

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=4362ead0-fb95-4aa5-a3fe-05bea0682fcb&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=4362ead0-fb95-4aa5-a3fe-05bea0682fcb&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2021-07-mobiliteitsplan-2040.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3a2786ca-2d0e-4f6f-9ea1-44910d7cacb9?documentId=b0ebaede-cb6e-41e3-ba0f-8bba7b983e58&agendaItemId=32d21c08-4806-4970-87db-f74cdc67b0dd
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/
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2.1 Ruimtelijke Strategie Utrecht ‘Utrecht dichtbij: de 
10-minutenstad (2021) 

Groene schaalsprong: 
Naast koesteren en versterken van de bestaande 
hoofdgroenstructuur wil de gemeente het groen in de wijken en 
buurten uitbreiden. Dit gebeurt met de Groene schaalsprong op vijf 
schaalniveaus. Voor de fietsroute zijn 2 van de 5 van belang. Voor 
alle schaalniveaus verwijzen wij graag naar de volledige 
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. 

Schaalniveau 1: Groene straten: bestaand en nieuw
Hoe dichterbij het groen, hoe groter de toegankelijkheid en het 
gezondheidseffect is voor de inwoners. Het groen rond de woning 
geeft vooral zicht op groen. Groen in de buurt is belangrijk voor 
bewegen en voor het kunnen maken van een groen ommetje in de 
buurt. Het vergroenen van buurten vraagt om samen met 
bewoners de directe leefomgeving anders in te richten. Dit kan 
gaan om private ingrepen zoals in tuinen, op daken en gevels als 
de herinrichting van de openbare ruimte. 
Kansen om groen toe te voegen in de Fietsroute Om de Noord 
liggen er door het weghalen van overbodige verharding, door een 
andere balans in parkeren op straat, de ondergrond te ordenen en 
door de herinrichting van straten van 50 naar 30 km/uur. 

Schaalniveau 2: Groenblauwe routes
Door Utrecht lopen groene- en groenblauwe routes. Dit netwerk 
wordt uitgebreid. De routes verbinden buurten en wijken en 
daarmee ook de stad met het omliggende landschap. 
Groenblauwe routes zijn verbonden aan de waterlopen van Utrecht 
zoals kanalen, rivieren en singels (zoals het Rondje Stadseiland). 
Het groenblauwe netwerk heeft belangrijke waarde voor ecologie, 
biodiversiteit, klimaatbestendige stad, beleving, beweging en ook 
om te ontspannen. 

Het oostelijk deel van Fietsroute Om de Noord betreft een groen-
blauwe verbinding. Dit is vanaf het Grifpark tot en met de Biltstraat. 
Het deel van de Fietsroute Om de Noord uit dit IPvE ligt niet aan 
het water, maar kruist wel de groenblauwe route van de Vecht. Dit 
vormt een bijzondere plek op de route.  

Belangrijke opgave voor de Fietsroute Om de Noord is om de route 
te vergroenen. Voor de inrichting van de verbindende routes kiest 
de gemeente – op grond van de klimaatopgave - voor minimaal 
40% schaduw op de routes voor fietsers en wandelaars. 

Figuur 6.  
Kaart uit de RSU met 
groen-blauwe 
verbindingen. Fietsroute 
om de Noord valt van 
het Griftpark tot en met 
de Biltstraat samen met 
een groen-blauwe 
verbinding.

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=4362ead0-fb95-4aa5-a3fe-05bea0682fcb&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
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Integrale aanpak openbare ruimte
Doordat de stad (binnenstedelijk) groeit wordt het steeds drukker 
in die openbare ruimte en zijn er steeds meer mensen op hetzelfde 
moment op dezelfde plek. Ook ondergronds wordt het drukker, 
omdat meer mensen water, energie en communicatie nodig 
hebben. Daarbovenop vraagt de energietransitie meer ruimte voor 
transport en opslag en de klimaatadaptatie vraagt om verkoeling 
van de stad en het bufferen en opvangen van water. Ook de 
mobiliteitstransitie vraagt om een andere indeling van de openbare 
ruimte. Dit betekent onder andere dat de komende jaren 
honderden straten opnieuw ingericht worden. Al deze opgaven 
kosten ruimte, onder en boven de grond.
In de komende jaren worden veel straten aangepakt voor de 
vervanging van het riool, de mobiliteitstransitie, groot onderhoud 
om de kwaliteit op orde te houden, energietransitie, groene schaal-
sprong of klimaatadaptatie; de gemeente streeft naar een integrale 
aanpak van deze activiteiten met het oog op de openbare ruimte.
Koppelkansen liggen voor de Fietsroute Om de Noord bij de 
rioolvervanging van een deel van de Adelaarstraat. De vervanging 
van het riool in deze straat staat gepland voor tussen 2027 en 
2030. Het is mogelijk deze rioolvervanging een paar jaar naar 
voren te halen. 

2.2  Mobiliteitsplan 2040 (2021)
Schaalsprong fiets:
Het fietsgebruik groeit met 3 tot 5 procent per jaar. Dat betekent 
dat er in 2040 75% meer fietsers in Utrecht zijn dan in 2015. Op dit 
moment zijn er al diverse knelpunten vanwege de hoeveelheid 
fietsers. Dit zijn de rode stippen op de kaart hieronder. Om de 
groei van de fiets te faciliteren wordt ingezet op de schaalsprong 
fiets.   

Figuur 7.  
Mobititeitsplan 2040, 
bestemmingsverkeer 
auto
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Door de groei van de stad zal het fietsverkeer in Utrecht ook de 
komende jaren blijven groeien en wordt het zeker niet vanzelf 
rustiger op de binnenstadsas, want voor veel bestemmingen is dit 
de kortste weg. Het is duidelijk dat het niet gemakkelijk is het 
aantal fietsers op de binnenstadsas zelfs maar te stabiliseren op 
het niveau van 2019. Daarbij komt het aan op de aantrekkelijkheid 
van de alternatieve routes voor doorgaand fietsverkeer rondom de 
binnenstad. Op deze snelle en comfortabele routes (vaak rood 
asfalt, soms gecombineerd met klinkers) krijgt de fietser de ruimte 
en prioriteit. Het gaat om de routes langs de buitenzijde van de 
singel en om routes in een cirkel daar weer omheen. Over het 
algemeen kun je zeggen: hoe verder buiten de binnenstad, hoe 
hoger het fietstempo doordat het daar minder druk is.

Fietsroute Om de Noord is de eerste cirkel buiten de singelroute 
en ligt dus dicht bij het centrum. Hiermee zal de fietsroute 
comfortabel ingericht moeten worden geschikt voor een fietstempo 
dat voldoende verkeersveilig is in de smalle straten van de 
vooroorlogse wijken. Het huidige beleid van de gemeente Utrecht 
geeft aan dat fietsroutes in rood asfalt worden uitgevoerd. De 
gemeente Utrecht is bezig met een onderzoek “Afwegingskader 
fietsinfrastructuur” waarbij het huidige beleid rondom de soorten 
verharding voor fietsroutes wordt heroverwogen. De uitkomsten 
van dit onderzoek nemen we mee in de volgende fase van dit 
project (Voorlopig Ontwerp).

Over de bus in relatie tot 30 km/u zone (Kaatstraat en 
Adelaarstraat) wordt het volgende gezegd in het mobiliteitsplan: 
“De routes waar basisnetlijnen rijden worden zodanig ingericht dat 
een betrouwbare dienstregeling kan worden gereden en het 
vervoer comfortabel voelt, ook bij een weginrichting gericht op een 
snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.”Figuur 8.  

Fietsintensiteit
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2.3 Parkeervisie (2021)
Een deel van de fietsroute valt qua parkeren in de zogenaamde 
A-zone. In zone A (centrumgebieden met hoge stedelijke dichtheid) 
bevinden zich veel verschillende functies op loop of fietsafstand, 
en zijn goede OV-voorzieningen aanwezig. In deze zone is de 
openbare ruimte bovendien schaars. De focus ligt hier op 
verblijven en voor vervoer is dit lopen en fietsen. De mogelijkheden 
voor autoparkeren zijn beperkt. Door hoge fietsparkeernormen, 
lage autoparkeernormen, en betaald parkeren voor auto’s, 
stimuleren we fietsen en zorgen we dat het aantal auto’s dat naar 
de centrumgebieden rijdt niet toeneemt.

Parkeerzone A: in zone A is de verkeersruimte schaars en is 
verblijfskwaliteit van het grootste belang. Fietser en vooral 
voetganger zijn hoofdgebruiker en krijgen prioriteit. In zone A rijdt 
alleen autoverkeer en logistiek verkeer met een eindbestemming in 
deze zone (te gast). De inrichting van de openbare ruimte moet zo 
helder en veilig zijn dat het verkeer zichzelf regelt en 
verkeerslichten zo min mogelijk nodig zijn. 

 
  

Figuur 9.  
Parkeerzones

Figuur 10.  
Kenmerken van 
parkeergebieden
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2.4 Kadernota kwaliteit openbare ruimte (2016) 
De herinrichting van de straten van de Fietsroute Om de Noord is 
een ingreep in de openbare ruimte en dient zo te voldoen aan het 
gestelde kwaliteitsniveau in de Kadernota Kwaliteit Openbare 
Ruimte en het Handboek Openbare Ruimte. Aanpassingen van de 
openbare ruimte moeten aansluiten bij de huidige 
stedenbouwkundige structuur en moeten voldoen aan 
randvoorwaarden op het gebied van onder andere leefbaarheid. Er 
zijn vijf leidende principes om de gewenste kwaliteit van de 
openbare ruimte te bereiken; duurzaamheid, klimaatbestendigheid, 
gezonde verstedelijking, toegankelijkheid en aandacht voor de 
relatie tussen boven- en ondergrond. 

Voor de inrichting en het beheer van Fietsroute Om de Noord 
gelden de volgende kwaliteitsniveaus:
• ‘Domstad standaard’; alle straten waar de route doorheen 
gaat.
• ‘Domstad Bijzonder’; dat deel van de route dat door het 
Griftpark leidt.

Figuur 11.  
Kaart Handboek 
Openbare Ruimte
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2.5 Visie Klimaatadaptatie (2022) / Visie Water en riolering  
 (2022)

Verminderen en aanpassen. Mitigatie en adaptatie. Dat zijn onze 
belangrijkste doelen als het gaat om het veranderende klimaat. Het 
is niet het één of het ander, maar juist allebei. We willen de 
snelheid waarmee het klimaat verandert afremmen. Daarom 
verlagen we onze CO2-uitstoot, werken we aan slimme 
besparingen en stappen we over op duurzame energie.
Belangrijke doelen voor 2050:
• Groen tenzij. Zoveel mogelijk vergroenen en minstens 90% 
van het regenwater benutten en vasthouden. Hierbij wordt de 
voorkeursvolgorde gehanteerd. Hiervoor wordt uitgegaan van een 
bergingscapaciteit of (infiltratie-)voorziening van minimaal 15 mm 
per m2 aangesloten verharding.
• Inrichting van de openbare ruimte en de riolering zorgen voor 
geen schade aan panden en geen hinder op vitale infrastructuur bij 
een heftige bui tot aan 80 mm in één uur.
• Voldoende schaduw op fiets- en looproutes; 40% bij 
hoofdroutes en 30% in overige situaties.
• De temperatuur in de stad voelt niet meer dan 5 graden 
warmer aan dan buiten de stad.
• We zorgen dat in buurten minimaal 40% van het horizontale 
vlak groen is.
• Iedereen heeft op maximaal 200 meter afstand van een 
gebouw of woning een koele, groene plek in de openbare ruimte. 
Deze plek is minimaal 200 m2 groot.

Maatregelen vanuit riolering: 

• Waar mogelijk combineren we de herinrichting met 
vervanging riolering en afkoppelen van het hemelwater van de 
riolering. In het meerjaren investeringsprogramma van de afdeling 
BOR staan de te vervangen riolen aangegeven met een kleur, zie 
onderstaande figuur. Daarop is te zien dat een groot deel van de 
leidingen in het projectgebied gepland staat om te vervangen 
vanaf 2041 tot 2050. Daar gebeurt nu nog niets mee.
• In het deel van de Herenweg, tussen de 
Amsterdamsestraatweg en de Otterstraat, wordt de riolering op 
korte termijn vervangen, gelijktijdig met de herinrichting van de 
Amsterdamsestraatweg.
De riolering in de Adelaarstraat tussen de Bemuurde Weerd 
Oostzijde en de Gruttersdijk is gepland om te vervangen tussen 
2027 en 2030. In het kader van werk met werk maken wordt dat 
vervroegd. De vervanging is nu gelijktijdig met de aanleg van 
Fietsroute Om de Noord. In de Johannes de Bekastraat en de 
straten verderop tot aan het Griftpark is de riolering aangelegd 
tussen 1981 en 1986. Deze rioolstrengen zijn pas 40 jaar oud en 
hoeven niet vervangen te worden.

Figuur 12.  
Kaart met
rioolvervanigingsplanning 
2022-2050
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2.6 Groenstructuurplan (2007 en 2017) 
Het groenstructuurplan heeft voor ogen om tot een goed 
functionerend groen netwerk in en om de stad te komen. Om dit te 
bereiken zijn de volgende doelen geformuleerd:
1 een samenhangende ruimtelijke, ecologische en recreatieve 
visie op het stedelijk groen in 2030 te formuleren
2 het bestaande stedelijk groen te beschermen, te verbeteren 
en de samenhangende structuur verder te ontwikkelen
3 kansen te vergroten op externe samenwerking in het groen.

Fietsroute Om de Noord valt in het oostelijk deel, Griftpark en de 
Biltstraat, samen met een wenselijke groen-blauwe verbinding. Het 
Griftpark is bestaand stedelijk groen. Verbeteren van de groen-
blauwe routes door, van en naar het park zorgt voor een robuuster 
netwerk voor ecologie en recreatie. Deze onderdelen zijn 
belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van dit deel van de 
route en valt buiten de reikwijdte van dit project. In het westelijk 
deel van de Herenweg tot aan het Griftpark kruist de route de 
belangrijke en wenselijke groen-blauwe verbinding van de Vecht. 
Dit vormt een bijzondere plek op de route die wordt meegenomen 
in dit project.

Figuur 13. 
Groenstructuurplan
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2.7 Nota Bomenbeleid Utrecht (2018)
Bomen leveren een wezenlijke bijdrage aan de leefkwaliteit van de 
stad. Geplaatst in een structuur geven ze al sinds jaar en dag 
hiërarchie en oriëntatie aan de stad. Ze leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ecologie en aan de opgave voor klimaatadaptatie. 
Fietsroute Om de Noord is zelf geen onderdeel van de 
hoofdbomenstructuur. Op een aantal plekken raakt ze wel aan 
bestaande of wenselijke boomstructuren:
- De Amsterdamsestraatweg (access/oude toegangsweg/radiaal)
- De Oudenoord (parkway)
- De Vecht (rivier)
Dit levert bijzonder plekken op in de route. 

Figuur 14. 
Bomenbeleid Utrecht
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3. Bestaande situatie en analyse van de route 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de route belicht 
aan de hand van historie, mobiliteit, groen, knelpunten en 
kansen. 

De route leidt langs diverse buurten met een eigen identiteit. 
In dit hoofdstuk wordt de totale route belicht aan de hand 
van de drie verschillende routedelen.  

Figuur 15. 
Plangebied Fietsen om 
de Noord
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3.1 Historie 
Pijlsweerd is al in de middeleeuwen een gebied met spaarzame 
bebouwing net buiten de stadsmuren, de Herenweg hoorde erbij, 
maar had nog lange tijd geen bebouwing. Pas vanaf 1860 komen 
hier de eerste huizen. In het gebied lag toen het huis Pijlsweerd, 
waar de wijk zijn naam aan dankt. Verder wat boerderijen, zoals 
bijvoorbeeld boerderij de Koekoek. Beide gebouwen zijn er niet 
meer, maar de bijbehorende wegen wel. Deze en andere al 
bestaande structuren, oude wegen zoals de Draaiweg, waterlopen, 
erfgrenzen en langs dichtgegooide sloten, werden al bebouwd 
vanaf de 19de eeuw. Dit waren vooral arbeiderswoningen, maar 
langs de singels zelf vooral grote herenhuizen. Deze wijken buiten 
de singel werden gebouwd als wijken voor de arbeiders uit de stad 
maar ook ambachtslieden, ambtenaren, leraren e.d.. De 
Vogelenbuurt is ontstaan als uitbreiding van de stad, rondom de 
Koekoekstraat, de Draaiweg en langs het Zwarte Water. De straten 
volgen daarom nog de historische lijnen van het Zwarte Water, de 
Biltse Grift en de oude verkavelingsstructuur. Gereguleerde 
woningbouw door de overheid bestond nog nauwelijks, wat erin 
resulteerde dat aannemers kleine ondiepe woningen dicht op 
elkaar bouwde. De verschillende bouwperiodes zijn ook terug te 
zien aan de diversiteit in de architectuur.



Figuur 16. 
Wijkontsluiting

Figuur 17. 
Kaart met rijrichtingen 
op de route en 
aangrenzende straten 
en toegestane 
snelheden.
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3.2  Mobilliteit 
Wijkontsluiting
Aan de Kaatstraat/Adelaarstraat is nu nog een maximumsnelheid 
van 50 km/uur toegestaan. De straat functioneert op dit moment 
als een wijkontsluitingsroute van VOTULAST en de binnenstad. Dit 
gaat veranderen met het uitvoeren van het verbod rechtsaf te slaan 
vanuit de Oudenoord de Kaatstraat in. Dit zal naar verwachting al 
eerste kwartaal van 2023 zijn. Via de Kaatstraat/Adelaarstraat rijdt 
buslijn 1 de route tussen Utrecht CS en Overvecht-Noord. Deze 
straten worden ook door de nood- en hulpdiensten gebruikt als 
hoofdaanrijroute. 
 
Maximale snelheid per wegdeel
In de huidige situatie zijn er in de straten waar de Fietsroute Om de 
Noord doorheen zal gaan, twee snelheidsregimes voor auto’s: 50 
km/u en 30 km/u. Op het wegdeel waar 50 km/u gereden mag 
worden rijden ook bussen. Dit zijn de Kaatstraat en Adelaarstraat, 
die ook dienen als wijkontsluiting. In verband met de vaak smalle 
straten kent de wijk veel éénrichtingsstraten.

Parkeerregime en rayon
De route gaat door twee parkeerrayons. Die van Pijlsweerd en die 
van Vogelenbuurt. In Pijlsweerd Zuid zijn een aantal afsluitingen 
met beweegbare palen geplaatst om sluipverkeer door de wijk 
tegen te gaan. Hierdoor wordt het parkeerrayon van Pijlsweerd 
informeel opgeknipt in twee delen. Bewoners hebben aangegeven 
dat het vinden van een parkeerplaats aan de andere zijde van de 
verkeerspaal minimaal 10 minuten extra reistijd kost. 



Figuur 18.  
Parkeerrayons

Figuur 19. 
Aansluitende fietsroute 
netwerk
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Aansluitend Fietsroute netwerk
Fietsroute Om de Noord kruist diverse andere hoofdfietsroutes. 
Fietsroutes in radiale richting van en naar het Centrum van 
Utrecht. Op de kruising van deze routes vindt uitwisseling plaats. 
Zo is goed te zien dat de meeste fietsers een deel van de 
Fietsroute Om de Noord zullen gebruiken. Het uitwisselen van 
routes willen we op een logische en prettige manier laten verlopen. 

Verkeersintensiteiten auto en fiets
De meeste fietsers gebruiken slechts delen van Fietsroute Om de 
Noord. Uit de telling van het aantal fietsbewegingen in december 
2021 is dat ook op te maken. De intensiteit verschilt per deel van 
de route. Dit geldt ook voor de auto’s op de route. Dit is te 
verklaren vanuit de verschillende functies die de wegen hebben: 
erftoegangsweg en gebiedsontsluitingsweg. Wat opvalt aan de 
verkeersintensiteiten van de fiets ten opzichte met die van de auto 
is dat vaak de intensiteit tegenovergesteld is. Als er veel fietsers 
rijden, rijden er minder auto’s en vice versa. Het drukste deel voor 
zowel de fiets als de auto is de Kaatstraat. De drukte op de 
Kaatstraat zal afnemen door het afslagverbod vanuit Oudenoord 
de Kaatstraat in, dat in het eerste kwartaal van 2023 wordt 
ingevoerd. 

Op de Kaatstraat en Adelaarstraat rijden opgeteld nu nog bijna 
6000 motorvoertuigen per etmaal. Uit onderzoek is gebleken dat 
veel van deze auto’s geen bestemming hebben in deze straten. 
Vanuit de buurt is de wens gekomen om dit verkeer te weren uit 
hun straat. Hiervoor is het project Votulast gestart, waarbij de 
rechtsafbeweging (stad uit) voor auto’s vanaf de Oudenoord naar 
de Kaatstraat zal worden afgesloten. Het busverkeer en nood- en 
hulpdiensten zullen wel rechtsaf kunnen blijven slaan. Naar 
verwachting zal het autoverkeer minimaal halveren en ontstaat zo 
meer ruimte voor fietsers, voetgangers en leefbaarheid. 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/vogelenbuurt-onderzoek-verkeersroute-door-votulast/


Figuur 20. 
Kaart met 
verkeersintensiteiten op 
de route van het 
fietsverkeer en het 
autoverkeer. 
Meetmoment december 
2021
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Figuur 21. 
Herenweg West, foto 
van de parkeerkoffer met 
rijbanen aan 
weerszijden.
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Met de realisatie van Fietsroute Om de Noord is de verwachting 
dat de fietsintensiteit zal toenemen. Dit wordt aangetoond in het 
Brutus verkeersmodel, zie hoofdstuk 4 algemeen voor de cijfers. 

3.3  Groenstructuur
Bomen 
Langs de route staan diverse bomen van verschillende formaten. 
Deze staan allemaal in de verharding in een kleine boomspiegel. 
Soms staan bomen direct naast een ondergrondse container. 
Deze omstandigheden zijn verre van ideaal voor de 
groeimogelijkheden van de bomen. Veel van de bomen hebben 
hierdoor een flinke groeiachterstand of zijn eenzijdig verminkt door 
overmatige snoei om de containers te kunnen legen

De eens doorlopende boomstructuur is op grote delen van de 
route verloren geraakt, omdat uitgevallen bomen niet meer terug 
geplant zijn. Met de groei van het verkeer en een weginrichting 
voor alle verschillende weggebruikers, is de ruimte voor bomen en 
ander groen in de afgelopen decennia steeds verder verminderd.

Op sommige plekken hebben bewoners een geveltuintje 
aangelegd. In de woonstraten van de Vogelenbuurt hebben 
bewoners vaak een bankje op de stoep voor het huis geplaatst. 
Soms wordt daardoor de stoep te smal om nog goed te kunnen 
passeren. 



Figuur 22. 
Kaart met groen in de 
straten op de route. Het 
ingetekende groen op 
het pleintje aan de 
Herenweg is afkomstig 
uit het ontwerp van de 
Amsterdamsestraatweg
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Figuur 23. 
Ondergrondse container 
en boom staan te dicht 
op elkaar.

Figuur 24. 
Foto met verloren 
geraakte boomstructuur.

Figuur 25. 
Foto van geveltuintjes 
aan de Herenweg
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Groen in de openbare ruimte 
Openbaar groen is beperkt aanwezig langs de route. Het groen dat 
er is komt overwegend van de bomen. Op de kaart (fig. 22) is goed 
te zien waar het groen in de straat en de directe omgeving 
aanwezig is. Wat opvalt is dat op grote delen van de route groen 
niet of zeer beperkt aanwezig is. Het smalle deel van de Herenweg 
aan de oostzijde heeft helemaal geen openbaar groen. Het 
aanwezige groen in dit deel van de straat staat zijn geveltuintjes of 
het is groen op privé terrein. Wat ook opvalt is dat de grote bomen 
nog voor redelijk wat groen op de kaart zorgen. 
Op de kaart is het groen uit het ontwerp ‘herinrichting 
Amsterdamsestraatweg’ aan het pleintje van de Herenweg, al 
ingetekend.



Figuur 26. 
Foto van de 
Adelaarstraat met 
fietsparkeren op straat 
dat de doorgang 
belemmerd.
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3.4  Fietsparkeren
In de straten zijn ook veel fietsen geparkeerd. Dit gebeurt op 
plaatsen die daarvoor zijn aangewezen, maar vaak ook daarbuiten. 
Dit levert een rommelig straatbeeld op en zorgt in sommige 
gevallen ook voor conflict met gebruikers van het voetpad, zoals 
kinderwagens en rolstoelgebruikers.  

3.5 Riolering, oppervlaktewater en grondwater
Het rioolstelsel in het projectgebied is een gemengd rioolstelsel 
voor de afvoer van afvalwater en regenwater naar de 
rioolwaterzuivering. De Herenweg en de Kaatstraat sluiten aan op 
de straat Oudenoord. In Oudenoord ligt een groot regenwaterriool 
die loost in de Stadsbuitengracht. Er zijn twee watergangen die het 
projectgebied Fietsroute Om de Noord kruisen, dat zijn de Vecht 
en het Zwarte water. 

De bodemopbouw heeft invloed op het gedrag van het grondwater, 
de infiltratie van regenwater en de ondergrondse afvoercapaciteit.
 



Figuur 27. 
Routedelen
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3.6	 Routedelen	en	hun	specifieke	functies	en	
aandachtspunten

De Fietsroute Om de Noord loopt door verschillende buurten. Deze 
buurten zijn ontstaan door de groei van de stad en stammen 
daardoor ook uit verschillende tijden. Dit is onder meer terug te 
zien aan de variaties in de breedtes van de straten waar de route 
doorheen loopt. Hiermee hebben de verschillende buurten ook 
verschillende identiteiten en uitstralingen. In deze paragraaf 
belichten we de verschillende functies en knelpunten.  

De routedelen zijn: 
• Herenweg met verschillende breedtes: ca. 3,60m en ca. 4,50m. 

Fietsers en auto’s rijden over dezelfde rijbaan. De hoofdfunctie is 
wonen.

• Kaatstraat / Adelaarstraat: op de Kaatstraat ligt nu éénzijdig een 
fietsstrook naast een brede rijloper en andere kant een vrijliggend 
fietspad. Op de Adelaarstraat liggen fietsstroken met daartussen 
een brede rijloper. De totale breedte is hier 8m tot 8.40m.

• Vogelenbuurt (Johannes de Bekastraat / Van ’s-Gravesandestraat / 
Menno van Coehoornstraat): woonstraten met, huidige 
rijbaanbreedte 3,70 – 5,00m.



Figuur 28.  
Topotijdreis 1850. Voor 
het eerst verschijnt de 
Herenweg op de kaart. 

Figuur 29.  
Herenweg oostzijde: foto 
met een smalle rijweg 
zonder openbaar groen 
en zonder parkeren.
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3.6.1 Routedeel Herenweg

Identiteit
De Herenweg dateert al uit de 14e eeuw, maar de eerste 
bebouwing verschijnt pas rond 1860. Tot die tijd is er alleen 
bebouwing te zien langs de Vecht en in de Bemuurde Weerd. Na 
1850 is duidelijk te zien dat Utrecht begint uit te breiden buiten de 
Singel. Veel van de huidige bebouwing, voornamelijk woningen 
stammen nog uit die tijd. Wel is aan het begin van de 20e-eeuw 
een deel van bebouwing gesloopt en vervangen door een reeks 
woningen uit 1935 in een terugliggende rooilijn. Een paar jaar later 
rond 1940 is aan de zijde van de Oudenoord een deel van de 
oudere bebouwing gesloopt voor de aanleg van deze verkeersweg. 
Tenslotte is in de jaren zestig de aansluiting met de 
Amsterdamsestraatweg aan één zijde fors gewijzigd door 
nieuwbouw op deze hoek. 



Figuur 30.  
Kaart Herenweg met de 
intensiteit van 
verschillende functies in 
de straat.
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Functies in de straat
Aan de Herenweg staan voornamelijk woningen. Aan de westzijde, 
bij de aansluiting op de Amsterdamsestraatweg, zitten een kleine 
supermarkt, een sportschool en een patisserie. 
Op het westelijk routedeel wordt overwegend langs de rijbaan 
geparkeerd. Op de twee pleintjes in de Herenweg zijn een aantal 
haaksparkeerplaatsen aanwezig. In het gebied is parkeren betaald. 
Het groen is ongelijk verdeeld. De twee pleintjes aan de westzijde 
en in het middendeel bevatten relatief grote bomen. Aan de 
oostzijde is daar geen ruimte voor. 

De kaart hiernaast geeft het gebruik van de openbare ruimte weer 
voor de verschillende functies. Op deze manier wordt zichtbaar 
hoe intensief het gebruik in de straat is en welk type functie het 
meest dominant is. De intensiteit van het fietsverkeer is hoog en 
dat van het autoverkeer zeer beperkt, vanwege de verkeerspalen 
halverwege de straat. Parkeerplaatsen nemen in het middendeel 
van de straat bijna de helft van de openbare ruimte in. De 
doorgang voor voetgangers is daarentegen op veel plaatsen 
beperkt en soms onmogelijk door objecten op het trottoir.
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Uit de participatie van voorjaar 2022
Aan de hand van de participatie met aanwonenden van de 
Herenweg op 29 maart 2022, is “aandachtspuntenkaart” opgesteld 
(fig.31) . Aandacht werd onder andere gevraagd voor de 
bewegingen van het vrachtverkeer dat de winkels bevoorraad, de 
zijwegen die voorrang hebben, de doorloopruimte op de trottoirs 
en het (gevel)groen in de straat. In oktober hebben we op straat en 
online mensen ondervraagd. De uitkomsten van deze 
participatieronde vindt u in hoofdstuk 3.7. 
In december 2022 is een gesprek geweest met actieve bewoners 
van de verkeerswerkgroep Pijlsweerd. Hier kwamen onder andere 
de volgende zaken naar voren:

- de verkeerswerkgroep gelooft meer in Weerdsingel West 
herinrichten als verbetering voor de buurt, dan de komst van 
Fietsroute Om de Noord;

- bij de Kruisstraat (kruising met Herenweg) zou de stoep beter 
doorgetrokken kunnen worden, want is onoverzichtelijk punt;

In het oostelijke deel is het profiel smaller en vormt het door de 
verkeerspaaltjes een doodlopende straat voor automobilisten. Voor 
fietsers en brommers is het wel een doorgaande route. 
Omwonenden hebben aangegeven dat de doodlopende weg niet 
duidelijk genoeg is aangegeven voor alle automobilisten. In 
sommige gevallen leidt dat tot (bijna) ongelukken.



Figuur 31.  
Kaart met 
aandachtspunten voor 
de Herenweg 
meegegeven door 
aanwonenden.
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Figuur 32.  
Topotijdreis 1922. 
Herenweg wordt 
doorverbonden over de 
Oudenoord en de Vecht 
naar het noordoosten 
toe door de aanleg van 
de Kaatstraat en een 
deel van de 
Adelaarstraat.
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3.6.2 Routedeel Kaatstraat/ Adelaarstraat

Identiteit
In 1906 wordt de Stenen brug over de Vecht gelegd ter hoogte van 
de Kaatstraat. De Adelaarstraat wordt doorgetrokken tot aan de 
Vecht en de Kaatstraat wordt verbreed. Het profiel van deze 
straten is breder en berekend op de ontsluiting van de 
aangrenzende oudere wijken. De bebouwing aan dit deel van de 
Adelaarstraat dateert ook grotendeels uit diezelfde tijd. 
Hoofdzakelijk zijn dit woningen. De bebouwing aan de Kaatstraat is 
veel later, namelijk aan het einde van de vorige eeuw vernieuwd en 
gerenoveerd. Hier zijn de bouwblokken ook een stuk hoger met 
hoge en veelal gesloten plinten. Dit geeft de Kaatstraat een meer 
hoogstedelijke en afstandelijkere uitstraling.

Over dit deel van de route rijden nu nog veel gemotoriseerd 
verkeer en een bus. Het is een ontsluitingsroute voor autoverkeer. 
Dit gaat wijzigen met de verkeersmaatregel die eerste kwartaal 
van 2023 wordt ingevoerd. Vanaf dat moment zal de hoeveelheid 
gemotorriseerd verkeer afgenomen zijn. De rijbaan is breed en op 
de stoepen staan veel fietsen.



Figuur 33. 
Kaatstraat. Op de foto is 
goed de rijbaan met de 
fietsstroken te zien. 
Verder is te zien dat er 
weinig openbaar groen 
is in de straat.

Figuur 34.  
Adelaarstraat. Op de 
onderste afbeelding is 
de rijweg met smalle 
fietsstroken te zien, met 
aan weerszijde een 
functiestrook. Ook is te 
zien dat er weinig 
openbaar groen 
aanwezig is.

35 - Fietsroute om de Noord



Figuur 35. 
Kaart met de intensiteit 
van verschillende 
functies in de straat.
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Functies in de straat
Aan de Kaatstraat zitten op de begane grond diverse sportfuncties 
en horecagelegenheden met daarboven woningen. Onder het 
gebouw aan de noordzijde zit een ondergrondse parkeergarage. 
Aan de zuidzijde is de parkeergelegenheid aan de achterkant van 
het gebouw. Aan de noordzijde ligt een breed trottoir en een 
functiestrook met voornamelijk fietsparkeren en enkele onlangs 
aangelegde groenvakken. In deze groenvakken worden ook fietsen 
neergezet. De groenvakken zijn mede om die reden niet naar 
tevredenheid van de buurt. De functiestrook sluit aan op een 
smalle fietsstrook, die overgaat in de rijbaan. Aan de zuidzijde van 
de weg ligt een vrij liggende fietsstrook en eveneens een breed 
trottoir.
Aan de Adelaarstraat zitten voornamelijk woningen, veelal 
beneden-/bovenwoningen. Op enkele plekken zijn een 
horecagelegenheid of een kleinschalige winkel gesitueerd. De 
Adelaarstraat heeft aan weerszijde trottoirs, een functiestrook en 
een brede rijweg met aan beide kanten een smalle fietsstrook. In 
de functiestrook zijn parkeerplaatsen, enkele bomen in een kleine 
boomspiegel, fietsparkeerplaatsen en ondergrondse 
afvalcontainers geplaatst. De verscheidenheid en hoeveelheid van 
deze functies geeft de straat een rommelige uitstraling. 
 
Uit de participatie van voorjaar 2022
Aan de hand van de participatie met aanwonenden van de 
Kaatstraat en Adelaarstraat op 29 maart 2022, aangevuld met 
waarnemingen in de straat, is de “aandachtspuntenkaart” 
opgesteld (fig. 36). 



Figuur 36. 
Opgehaald uit 
participatie

37 - Fietsroute om de Noord



38 - Fietsroute om de Noord

3.6.3 Routedeel Vogelenbuurt

Identiteit
Een deel van de straten in de Vogelenbuurt verschijnen voor het 
eerst op de kaart bij Topotijdreis in 1850. Het oudste deel van de 
Johannes de Bekastraat was het verlengde van de Draaiweg en 
had bebouwing die nog gerelateerd was aan het Zwarte Water. 
Ergens ter hoogte van de Menno van Coehoornstraat stopt de 
route die vanuit de Draaiweg komt. De bebouwing beperkt zich dan 
nog tot een soort van lintbebouwing. Veel van de huidige 
woningen, stammen nog uit die tijd. Het profiel van de straten is 
smal. Dit alles geeft deze straten een historisch gevoel.

Figuur 37. 
Topotijdreis 1850. 

Figuur 38. 
Geveltuintjes langs de 
route.



Figuur 39. 
Johannes de Bekastraat: 
Op sommige delen wel kleine 
boomspiegels en fietsparkeren 
tussen de langsparkeerplekken 
en af en toe een geveltuintje. 

Figuur 40. 
Van ’s-Gravesandestraat: 
Weinig openbaar groen door 
grote hoeveelheid 
parkeerplaatsen.

Figuur 41. 
Menno van Coehoornstraat: 
Groot aantal parkeerplaatsen 
en op sommige delen brede 
trottoirs en weinig openbaar 
groen. Hier en daar een 
geveltuintje.

Figuur 42. 
Foto met fietsen wild 
geparkeerd op de stoep. Soms 
is de stoep volledig blokkerend.
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Figuur 43.  
Kaart met de intensiteit 
van verschillende 
functies in de straat.
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Functies in de straat
Langs de route staan voornamelijk woningen. Op de hoek met de 
Adelaarstraat zit een café en ongeveer halverwege zit een 
restaurant met een klein terras buiten. Auto en bakfiets delen 
hebben ook een plek in dit routedeel. Aan het einde van de Menno 
van Coehoornstraat (westzijde) begint het Griftpark.
Er wordt overwegend aan twee zijden langs de rijbaan geparkeerd. 
In de Van ’s-Gravesandestraat wordt ook schuin geparkeerd. In het 
gebied geldt een betaald parkeren regime.
Op sommige delen is tussen de parkeerplaatsen ruimte voor 
fietsparkeren of kleine boomspiegels met bloesembomen ingepast. 
Over het hele deel heeft een aantal bewoners het trottoir gebruikt 
om een geveltuintje in te richten. 

De kaart hiernaast geeft het gebruik van de openbare ruimte weer 
voor de verschillende functies. Op deze manier wordt zichtbaar 
hoe intensief het gebruik in de straat is en welk type functie het 
meest dominant is. Fietsverkeer is matig intensief, maar het 
autoverkeer bijzonder laag. Opvallende tegenhanger daarvan is 
dat de intensiteit van parkeren heel hoog is. De voetgangersruimte 
is op veel plaatsen beperkt door objecten op de stoep

Uit de participatie van voorjaar 2022
Aan de hand van de participatie met aanwonenden van drie straten 
in de Vogelenbuurt op 29 maart 2022, is de 
“aandachtspuntenkaart” opgesteld (fig. 44). 
Aandacht werd onder andere gevraagd voor fietsers die bochten 
afsnijden met hoge snelheden en de wensen om het aantal 
parkeerplaatsen en de klinkers in de straat te behouden.  



Figuur 44. 
Opgehaald uit 
participatie
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3.7 Uitkomst enquêtes en gesprekken oktober 2022

In oktober 2022 hebben we op vijf verschillende plekken op de 
route gestaan met informatie over onze voorgenomen 
uitgangspunten. Ook hebben belangstellenden online een 
vragenlijst in kunnen vullen. Hieronder de uitkomsten van deze 
participatieronde:

Algemeen:
• Aantal deelnemers: 1629;
• Dit zijn deelnemers aan de “Denk Mee” vragenlijst. Dit is nog niet 

de mening van de gemiddelde Utrechter;
• Dezelfde mensen zouden de vragenlijst vaker ingevuld kunnen 

hebben, omdat de vragenlijst openbaar was;
• De vragenlijst heeft twee weken open gestaan;
• Hierover is gecommuniceerd via de verschillende social media van 

de gemeente Utrecht en ook hebben we op straat met een QR 
code de vragenlijst onder de aandacht gebracht;

• De respondenten bestonden uit 12% aanwonenden, 37,3% 
omwonend, 73,8% gebruikers;

Inhoud:
We zien grote verschillen in wat men belangrijk vindt tussen 
bewoners en gebruikers. Gebruikers zijn vaak voorstander van 
meer ruimte voor de fiets, aanwonenden hechten aan behouden 
van leefkwaliteit in brede zin.

• Waarvoor zou meer aandacht moeten zijn (in volgorde):
- Meer ruimte voor fiets;
- Verkeersveiligheid;
- Meer ruimte voor groen;
- Meer ruimte voor voetgangers.

• Gekozen alternatieven voor parkeren:
- Parkeren verderop
- Alternatief vervoer (fiets, bakfiets etc)
- Autodelen 
- Auto wegdoen

• Wat willen de mensen behouden?
- Groen;
- Bewoners hechten ook waarde aan het behouden van hun 

parkeerplek, maar ook aan het karakter en de rust in de straten. 
Ook willen zij dat de straten bereikbaar blijven met de auto;

- Omwonenden en gebruikers hechten meer aan de veiligheid en 
doorstroming van het fietsverkeer. Zij zien graag maatregelen 
terugkomen om autoverkeer af te remmen of te verminderen 
(voorrang voor fietsers, drempels, beter afgestelde 
verkeerslichten, max. snelheid, etc.)

• Waarvoor moet meer aandacht komen?
- Bewoners: Betere afstelling verkeerslichten, minder auto’s, 

maximumsnelheid auto én fiets;
- Omwonenden en gebruikers: Veiligheid en zicht op kruispunten, 

betere/meer oversteekplaatsen, goede doorstroming / minder of 
beter afgestelde verkeerslichten. Beter wegdek en geen 
obstakels voor fietsers. Ook handhaving wordt genoemd



43 - Fietsroute om de Noord

• Naast alle eerder gegeven antwoorden vielen de volgende 
opmerkingen op:
- Denk ook aan geluiddempende maatregelen;
- Zorg ervoor dat auto gebruikt kan worden;
- Geen fietsstraat door Herenweg, maar via Weerdsingel;
- Let op toegankelijkheid voor ALLE gebruikers: bewoners, 

gehandicapten, ouderen, kinderen, mensen die nachtdienst 
hebben, etc;

- Zorg voor voldoende ruimte voor alle soorten gebruikers;
- Denk aan de verkeersveiligheid en schep duidelijkheid in regels 

(verkeersborden);
- Handhaving; snelheid, scooters, rommel op stoep;
- Betrek bewoners bij de plannen!
- Communicatie over bestaan van de route



Figuur 45. 
Kaart functioneel 
ontwerp
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4. Ontwerp en ontwerpuitgangspunten
Hoe ziet de Fietsroute Om de Noord er straks uit? Welke 
uitgangspunten zijn belangrijk bij de inrichting? In dit hoofdstuk 
wordt uitgelegd welke uitgangspunten belangrijk zijn en geleid 
hebben tot het ontwerp. 

Algemeen
Het beoogde resultaat van de herinrichting is een aantrekkelijke 
langzaam-verkeerroute voor fietsers en voetgangers. De snelheid 
op de hele route wordt teruggebracht naar 30km/uur en de auto is 
er te gast. De route leidt door woonbuurten waarbij de leefbaarheid 
een grote rol speelt. We zetten in op vergroenen, meer 
verblijfskwaliteit, comfort en verkeersveiligheid. 
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Route FON en VOTULAST: motivatie Fietsstraat
Fietsroute Om de Noord (hierna FON) is naast de Weerdsingel OZ (eerste cirkel) de 
tweede cirkel buiten het centrum als mogelijk alternatief voor de fietsroute dwars door 
de binnenstad. De binnenstad wordt te veel belast met doorgaand fietsverkeer. Goede 
alternatieven zijn van groot belang wil het centrum van de stad niet ten onder gaan aan 
haar eigen “fiets succes”. 

De singelroute ligt het meest dicht bij het centrum. Deze route vangt voor het centrum 
de eerste doorgaande fietsers af. De FON ligt noordelijker en vangt de overige fietsers 
af en ook de (doorgaande) fietsers van buiten Utrecht naar binnen. In dit stuk wordt de 
motivatie voor specifiek een fietsstraat toegelicht boven fietsstroken.

Geschiedenis/Algemeen
In 2017 is de route VOLULAST samen met betrokkenen uit de omgeving 
geïnventariseerd. Hier maakt de FON deel van uit. Bij dat onderzoek is een 
richtinggevend voorstel gevoegd met bredere fietsstroken dan thans het geval is en 
een enkele rijloper.  

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is er meer bekend over het gebruik van deze route in 
de toekomst. Zo is er een verkeersmodel (BRUTUS) aangewend en zijn er recente 
tellingen uitgevoerd. Omdat de stad groeit naar 400.000 inwoners en dit grotendeels  
bereikt wordt door in te breiden (beleidsuitgangspunt), ontstaan er grotere 
concentraties fietsbewegingen. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat door 
ontwikkelingen in Overvecht en maatschappelijke ontwikkelingen aldaar, deze route 
aantrekkelijker wordt voor fietsers dan 5 jaar geleden werd aangenomen. We zijn een 
stad in ontwikkeling en maken momenteel een forse groeisprint door.

Resultaten onderzoek VOLULAST 2017
-30 km erftoegangsweg gehele route incl. Anthonius Matheuslaan, Ingenhoutzstraat/
Juliusstraat en Pieter Nieuwlandstraat (reeds 30 km);
-aanvullende maatregel in de vorm van een afslagverbod Oudenoord-Kaatstraat: in 
voorbereiding, verwachte uitvoering eerste kwartaal 2023. Dit zal leiden tot een 
halvering van het aantal auto’s van ca. 8.000 naar 4.000 per etmaal;
-richtinggevend dwarsprofiel: fietsstroken met enkele rijloper.

Ontwikkelingen FON
De route FON maakt onderdeel uit van de grotere opgave VOLULAST. De toegestane 
snelheid op de FON is nu 50 km/u en wordt na herinrichting rond 2025 een 30 km/u 
erftoegangsweg tot Johannes de Bekastraat.

-nu rijden er op het drukste deel van de FON-route ca. 8.000 fietsers t.h.v. de 
Kaatstraat. De andere delen zijn rustiger;
-Brutus geeft ca. 11.600 fietsen per etmaal op de Adelaarstraat in 2030. Het jaar 2040 
is niet  bekend; 
-afslagverbod Oudenoord laat aantal motorvoertuigen wijzigen van ca. 8.000 naar ca. 
4.000 mvt/etm
-overweging: Wel of niet toepassen van een fietsstraat principe;
-in de toekomst veel fietsers en relatief weinig autoverkeer;
-fietsers in combi met bus is mogelijk;
-toepassen van fietsstroken zou ondanks herinrichting leiden tot een situatie die weinig 
verschilt van de huidige inrichting;

Waarom een Fietsstraat (Adelaarstraat en Kaatstraat) en geen fietsstroken?
• Een aantal randvoorwaarden om hier een fietsstraat  te maken zijn al in gang 
gezet, zoals het omlaag brengen auto-intensiteiten en reduceren van de maximum 
snelheid naar 30 km/u (zone);
• Goede en aantrekkelijke fietsroute die als  alternatief kan worden gebruikt ter 
ontlasting van het centrum
• Er worden significant meer fietsers verwacht dan auto’s. Meer dan een 
verdubbeling op termijn;
• We maken deze herinrichting voor de komende 20 tot 30 jaar en daarna;
• verwacht wordt een groeipotentie van de Adelaarstraat – Kaatstraat als 
fietsverbinding naar Overvecht en omgeving en Tuindorp. Het verkeersmodel Brutus 
kan als conservatief worden aangemerkt want het kent alleen harde cijfers over 
woningbouw en werkgelegenheid. Brutus geeft ca. 11.600 fietsen per etmaal op de 
Adelaarstraat in 2030 en mogelijk een plus. De verwachting is dat deze aantallen  nog 
op kunnen lopen;
• de keuze voor een fietsstraat op deze plek is een logische keuze, vanuit “de 
gebruiker centraal” en “de fiets als de maat der dingen”. We maken wat gewenst en 
nodig is naar de toekomst;
• Aandachtspunt: drempels kunnen mogelijk niet of beperkt toegepast worden, 
wanneer dit zou leiden tot trillinghinder. 
• Belangrijk voor de uitwisseling van routes onderling: betere afslagmogelijkheid op 
de uitwisselpunten omdat fietsers al meer op het midden van de rijweg rijden. Het 
afslaan op de uitwisselpunten (naar links) wordt hiermee vereenvoudigd (vb het 
complexe kruispunt bij De Molen, Merelstraat en Hopakker). Het is een goed ingrediënt 
om de wens te ondersteunen, de VRI te laten vervallen;



Figuur 46.  
Hoofdprincipe profiel

Figuur 47. 
Hoofdprincipe kaart
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4.1 Hoofdontwerpprincipes
In principe worden de straten ingericht met een 
voldoende brede stoep voor de woningen, een 
rij parkeervakken afgewisseld met 
groenvakken en bomen, een functiestrook voor 
fietsparkeren, een bankje of een andere 
gewenste functie. De bomen worden zoveel 
mogelijk aan de zuidzijde van de straat geplant 
om de gewenste 40% schaduw van bomen te 
maken op deze hoofdroute. 



Figuur 48. 
Principeprofiel verkeer

Figuur 49. 
Ontwerpprincipe 
voorrangshiërarchie
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4.1.1 Verkeer/parkeren
De route wordt ingericht als goede fietsroute waar de fietser de 
ruimte krijgt en de auto te gast is. In de woonstraten heffen we 
autoparkeerplekken op om voldoende ruimte voor de fiets te 
scheppen. Op de route Votulast gaan we verschillende 
verkeersdeelnemers mengen. Het blijft een tweerichtingsstraat 
waar auto- en fietsverkeer gezamenlijk de rijbaan gaan delen. 
Autoverkeer blijft voornamelijk achter de fietser rijden. Zij kunnen 
fietsers met gepaste snelheid eventueel passeren. De 
rijbaanindeling benadrukt de positie van de fietsers en biedt ruimte 
voor in ieder geval 2x2 fietsers naast elkaar. Na deze herinrichting 
is de route vooral aantrekkelijk voor bestemmingsverkeer, niet voor 
doorgaand autoverkeer. De verwachting is dat het aantal 
motorvoertuigen aansluit bij de nieuwe inrichting. Bussen, 
brandweerwagens, vuilniswagens, verhuiswagens en overig laad- 
en losverkeer kunnen goed gebruik maken van (delen van) de 
route. Belangrijk is dat bij het versmallen van de rijbaan meer 
ruimte voor groen en verblijf komt. 

Ontwerpuitgangspunten – Verkeer
• Het snelheidsregime wordt overal al 30 km/u. Het fietsverkeer 

wordt gemengd met het autoverkeer, waarbij de automobilist zich 
voegt naar de fietsers. 

• De huidige rijbaan wordt aangepast aan de wenselijke breedte 
voor een fietsroute.

• Het verkeer op de fietsroute heeft zoveel mogelijk voorrang op 
zijstraten. 

• De precieze plek van bushaltes in de straat kan in het 
ontwerpproces wijzigen. We verwachten de plekken van de 
bushaltes in het voorlopig ontwerp te kunnen vastleggen.



Figuur 50. 
Ontwerpprincipe 
oversteekbare 
kruisingen

Figuur 51. 
Ontwerpprincipe groene 
kruisingen
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Ontwerpuitgangspunten - kruispunten
• Op punten waar de route andere hoofdfietsroutes kruist komen 

herkenbare uitwisselpunten. 
• Op kruisingen met ondergeschikte wegen zal het trottoir langs de 

Fietsroute Om de Noord worden doorgetrokken. Het zorgt ervoor 
dat de voorrang ten gunste van de fietsroute wordt geregeld voor 
alle gebruikers. Het draagt bij aan het herkenbaar maken en zijn 
van de fietsroute. Ook levert het een bijdrage aan de looproute.

• Ter hoogte van de kruisingen met de overige hoofdfietsroutes 
wordt meer ruimte geboden voor kruisend en afslaand (fiets)
verkeer. De zogenaamde uitwisselpunten.

• Kruising Oudenoord sluiten we in eerste instantie aan op de 
bestaande situatie. Wanneer mogelijk wordt deze kruising tijdens 
uitvoering van dit project meteen fietsvriendelijker gemaakt, 
vooruitlopend op een latere volledige herinrichting op deze plek.

Ontwerpuitgangspunten – Parkeren en laden en lossen
Om een goede langzaam verkeerroute te maken met een leefbare 
en verkeersveilige straat, zal de rijbaan door de woonstraten 
verbreed moeten worden. Dit is wenselijk om de grotere aantallen 
fietsen in te toekomst op te kunnen vangen. In de smallere straten 
gaat deze bredere rijbaan ten koste van een rij langsparkeren voor 
auto’s aan één zijde van de straat. Het aantal autoparkeerplaatsen 
neemt af met ca. 60 plekken. Het gaat met name om 
langsparkeerplaatsen.  



Figuur 52. 
Ontwerpprincipe 
parkeren
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Anders parkeren de komende jaren
Door opheffen van parkeerplaatsen neemt de parkeercapaciteit in de 
rayons Pijlsweerd en Vogelenbuurt af. Hoewel het aantal op te heffen 
parkeerplaatsen ten opzichte van de totale capaciteit in de rayons klein 
is, zal de parkeerdruk in de directe omgeving in eerste instantie 
waarschijnlijk iets toenemen. We dempen dit effect zo veel mogelijk 
door een aantal maatregelen te nemen. In rayon Vogelenbuurt, waar 
op dit moment een wachtlijst is voor parkeervergunningen, starten we 
tijdig met afbouw van het parkeervergunningenplafond. In rayon 
Pijlsweerd is dit niet nodig, omdat het huidige aantal 
parkeervergunningen nog steeds past als we parkeerplaatsen 
opheffen. We onderzoeken of het mogelijk is om de parkeerplaatsen 
gefaseerd op te heffen, eventueel door elders tijdelijk parkeerplaatsen 
te faciliteren. Daarnaast stimuleren we bewoners om in plaats van op 
straat in een garage of P+R te parkeren, en stimuleren we 
alternatieven voor de auto (fiets, deelmobiliteit). Bewoners die twijfelen 
of parkeren in een garage of P+R of deelmobiliteit een goed alternatief 
is voor een eigen auto met parkeervergunning hebben de garantie dat 
zij hun parkeervergunning binnen twee jaar weer terug kunnen krijgen 
als het alternatief toch niet zo goed bevalt.

Ontwerpuitgangspunten parkeren:
• Om de voetganger zoveel mogelijk ruimte te geven op de route 

wordt het langsparkeren van auto’s op het niveau van de stoep 
gebracht. Zo is er meer ruimte voor de voetganger als er geen 
auto’s geparkeerd staan te zien als dubbelgebruik van de 
(beperkte) ruimte. 

• De parkeervoorzieningen voor fietsen komen aan één kant van de 
straat. De voorziening wordt eenduidig ingericht, zodat het minder 
rommelig wordt in de straat en geparkeerde fietsen de vrije 
doorloop niet belemmeren.

• Waar voldoende ruimte in de straat is wordt het parkeren in 
principe begrensd met een plantvak of voorzien van een (laag) 
haagje. 

• Aanwezige deelauto parkeerplaatsen, oplaadpunten (met 
elektrische laadpaal) en gehandicaptenparkeerplaatsen blijven 
gehandhaafd. 

• Waar dit nodig is, zal mogelijkheid voor laden en lossen geboden 
blijven. Dit wordt verder uitgewerkt  in de volgende fase van het 
ontwerp (VO). 

• Het langsparkeren komt zoveel mogelijk aan één zijde van smalle 
straten. De strook wordt gecombineerd met boom(plant)vakken.

• Indien op termijn meer parkeervakken weggehaald kunnen 
worden, kan de boomstructuur eenvoudig verder worden 
uitgebreid. Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. 

• Tussen de autoparkeerplaatsen en de rijbaan wordt voldoende 
obstakel-afstand gehouden zodat fietsers verkeersveilig 
geparkeerde auto’s kunnen passeren

Uitgangspunten nood- en hulpdiensten
• De hele route met aanliggende zijstraten zijn en blijven bereikbaar 

voor de nood- en hulpdiensten. 
• Bij verplaatsing of toevoeging van brandkranen zijn eisen uit het 

Handboek Openbare Ruimte (HOR) van toepassing.
• Bij de herinrichting zullen brandkranen zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijven op de huidige plek en bereikbaar blijven voor 
de brandweer. 

• De breedte van de rijbaan van 6,50m voldoet aan de eisen voor 
bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten.

• De brandweer is gekend in het ontwerp.



Figuur 53. 
Principeprofiel groen
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4.1.2 Groen, klimaatadaptatie en duurzaamheid
Groen en klimaatadaptatie
In de opgave Fietsroute Om de Noord zit ook de opgave om de stad 
groener en klimaatbestendig in te richten. De gemeente Utrecht zet 
met de Ruimtelijke Strategie Utrecht in op groen dicht bij huis en op 
het versterken van bestaande groenstructuren. Het groen draagt bij 
aan het verbeteren van de ecologie en om klimaatdoelen te behalen. 

Ontwerpuitgangspunten 
• Zoveel mogelijk bomen aan de zuidzijde in de straat planten.

Hiermee wordt de hittestress verminderd op hete dagen. Het doel is
om de 40% schaduw door bomen uit de visie klimaatadaptatie te
halen.

• Aanplanten van bomen van de 1ste grootte met voldoende goede
groeiplaatsinrichting, zodat deze kunnen uitgroeien tot volwaardige
bomen. Dit draagt bij aan de ecologie, de CO2 opslag en het
tegengaan van het hitte-eiland effect.

• Meer en gevarieerd groen. In het ontwerp wordt ca.2800 m2 groen
en worden ca 50 extra bomen toegevoegd zowel inheems als
buitenlands. De grotere variatie aan groen draagt bij aan de
biodiversiteit en natuurinclusiviteit. Dit draagt bij aan een sterk en
veerkrachtig ecosysteem.

• Door meer en grotere plantvakken aan te leggen wordt het verhard
oppervlak kleiner en kan veel meer regenwater in de bodem
infiltreren. Het hemelwater wordt losgekoppeld van het riool en kan
direct de plantvakken instromen.  We passen bij voorkeur verlaagd
groen toe.

• Plantvakken met bomen afwisselen met parkeervakken, zodat op
termijn als er meer parkeervakken verdwijnen de groene structuur
eenduidig en eenvoudig kan worden voortgezet. De totale indeling
van de straat blijft helder van opzet.

• Met het vergroenen van de fietsroute maken we een groene,
schaduwrijke route vanuit de wijk naar een koele plek in de buurt.
Bijvoorbeeld het Griftpark.

• Met de herinrichting zorgen we ervoor dat de straat de hoeveelheid
water van een heftige regenbui tot aan 80 mm kan opvangen.
Hierbij zorgen we ervoor dat regenwater de plantvakken kan
instromen. Dit zal verder uitgewerkt worden in de volgende
ontwerpfase.

• Ruimte en mogelijkheden voor geveltuintjes behouden en zoveel
mogelijk uitbreiden.



Figuur 54. 
Ontwerpprincipe 
plaatsing bomen

Figuur 55. 
Ontwerpprincipe 
oriëntatie bomen
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• Wanneer dat kan, leggen we parkeervakken aan met een 
infiltratieconstructie. Die bestaat uit waterpasserende 
elementenverharding op een waterdoorlatende fundering. Het 
water infiltreert dan in de ondergrond en blijft in het gebied. Dat is 
goede maatregel tegen verdroging. Bij hevige regenval kunnen de 
waterpasserende parkeervakken het water niet snel genoeg 
afvoeren. Iets hogerliggende kolken zorgen er dan voor dat het 
overtollige water naar het riool afgevoerd wordt. De aanleg van 
kolken op de juiste locaties blijft nodig om waterinloop in de 
woningen bij hevige en extreme regen te voorkomen.

• De zichtbare regenpijpen aan de voorgevels van de panden 
worden waar mogelijk van het riool losgekoppeld. De regenpijp 
wordt net boven straatpeil afgezaagd en voorzien van een kleine 
bocht. Het water stroomt dan zichtbaar over het trottoir en kan 
infiltreren, bijvoorbeeld in de verlaagde groenvakken. 

Onderzoeksvragen:
• In de hierna volgende ontwerpfase zal onderzocht worden wat er 

nodig is om 40% schaduw, vastgesteld met de Klimaatvisie, op 
deze route te realiseren.  

• Welke keuze aan bomen en beplanting zorgt voor de gewenste 
biodiversiteit langs de route?

• Kunnen de huidige bomen in de Adelaarstraat worden verplant 
naar de overzijde van de straat? 

In de groenvakken en bermen waar regenwater naartoe afstroomt om 
te infiltreren is een doorlatendheidsonderzoek en 
doorlatendheidsmetingen van de bodem nodig. De bodem heeft 
namelijk minimaal een K waarde van 1 meter per dag nodig om goed 
te kunnen infiltreren. Uit bodemonderzoek moet ook blijken waar en 
hoe diep er slecht doorlatende bodemlagen zitten zoals klei. Dat is 
alleen van belang bij oppervlaktes met waterinfiltratie, onder trottoirs 
bv is dat niet nodig.
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Duurzaamheid
Fietsroute Om de Noord zal in de gebruiksfase bijdragen aan de 
verduurzaming van Utrecht, omdat we meer ruimte bieden voor 
langzaam verkeer. Het verbeteren van de fietsverbinding draagt bij aan 
het fietsgebruik, en hiermee aan de verduurzaming. Het ontwerp en de 
uitvoering worden zo integraal en zo duurzaam mogelijk aangepakt. 
Dit houdt in dat de duurzaamheidsprestaties voor alle relevante 
thema’s samen zo hoog mogelijk is, gegeven de technische 
mogelijkheden en uitgangspunten. We vergroenen de openbare ruimte 
daar waar mogelijk. We maken de groeiplaatsinrichting op zo een 
manier dat bomen oud kunnen worden.

Voor het thema materiaalgebruik is uitgangspunt dat de aanleg plus 
beheer en onderhoud, zoveel mogelijk circulair wordt. Binnen de 
randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit maken we de meest 
duurzame keuzes. 

Vaak wordt bij projecten in de openbare ruimte het 
bestratingsmateriaal (tegels, klinkers, trottoirbanden etc.) nieuw 
aangeschaft. 
• In dit project willen we de huidig aanwezige bestratingsmaterialen 

op de stoepen voor minimaal 50% binnen het project hergebruiken; 
• De benodigde nieuwe materialen worden waar mogelijk in gesloten 

kringlopen geproduceerd, gebruikt en nadat ze afgedankt zijn, 
hergebruikt;

• Bij het kiezen van de soorten verharding maken we gebruik van de 
milieukosten indicator. 

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de (aanleg van de) 
openbare ruimte, hanteren we beleid en -procedures zoals vastgesteld 
in het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hierin is 
gesteld dat aanbestedingen openbare ruimte uitgaan van circulair 
aanbesteden en aanbestedingen op het hoogste ambitieniveau 
plaatsvinden (ambitieniveau 3), waarbij de markt maximaal uitgedaagd 
wordt op duurzaamheid en circulariteit. Marktgesprekken en 
samenwerken met de markt zijn daarbij een belangrijk onderdeel van 
aanbestedingen om samen met de markt te zoeken naar de meest 
innovatieve circulaire oplossingen. De keuze in soort materiaal voor de 
fietsroute wordt aangegeven vanuit het afwegi. 

4.1.3 Inrichting met elementen (HOR)
In de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte is het gebied waar de 
route doorheen gaat opgenomen als Domstad Standaard. Alleen het 
deel dat door het Griftpark gaat valt in onder de norm Domstad 
Bijzonder. 

Ontwerpuitgangspunten – Materialisering
• Voor de inrichting van de straten wordt gebruik gemaakt van de in 

het handboek (HOR) opgenomen materialen. 
• Fietscomfort is een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van 

de route. Het huidige beleid geeft aan dat bij fietsroutes rood asfalt 
wordt toegepast. Er loopt een onderzoek “Afwegingskader 
fietsinfrastructuur” waarbij de huidige toegepaste verharding 
mogelijk worden heroverwogen. De uitkomst van dit onderzoek 
wordt meegenomen in de volgende ontwerpfase.  

• Afvalinzameling zal zoveel mogelijk op de bestaande plek 
gehandhaafd worden. In sommige gevallen staan in de huidige 
situatie ondergrondse afvalcontainer en boom te dicht naast 
elkaar. Om de container te kunnen legen is de boomkroon 
eenzijdig fors gesnoeid en heeft de boom niet de ruimte die nodig 
is om volwaardig te kunnen uitgroeien. Dit wordt in de nieuwe 
situatie voorkomen. 
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4.1.4 Kabels en Leidingen
In de Adelaarstraat is de riolering aangelegd in 1957, de leeftijd is dus 
66 jaar. Het zijn betonnen ei-buizen 300/450mm. Afdeling BOR geeft 
aan dat het beter is om ze gelijktijdig met project Fietsroute Om de 
Noord te vervangen dan te wachten tot 2027 zoals in het MJIP staat.  
Ei-buizen worden hier niet meer aangelegd, dat worden ronde buizen. 
De diameter met een gelijk doorstroomoppervlak is een betonriool 
rond 400mm. Nader onderzoek tijdens de fase van het voorlopig 
ontwerp is nodig om de definitieve diameter te bepalen. Omdat de weg 
opgebroken wordt tbv deze rioolaanleg biedt dat ook kansen voor 
aanleg van een regenwaterriool of infiltratieriool. Nader onderzoek 
hiernaar gebeurt in de VO fase. De rivier de Vecht en Het zwarte water 
grensden aan deze straat, ideaal om (overtollig) regenwater te lozen.



Figuur 56. 
Kaart functioneel 
ontwerp deel Herenweg
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4.2 Herenweg

Onderstaande kaart geeft het functioneel ontwerp weer van het 
routedeel Herenweg. 

De daaropvolgende doorsnedes laten de vergelijking zien ten 
opzichte van de huidige situatie. 



Figuur 57. 
Profiel Herenweg 1 
huidige situatie

Figuur 58. 
Profiel Herenweg 1 
ontwerp
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Figuur 59. 
Profiel Herenweg 2 
huidige situatie

Figuur 60. 
Profiel Herenweg 2 
ontwerp
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Figuur 61. 
Profiel Herenweg 3 
huidige situatie

Figuur 62. 
Profiel Herenweg 3 
ontwerp

57 - Fietsroute om de Noord



Figuur 63. 
Themakaart verharding 
deel Herenweg huidige 
situatie

Figuur 64. 
Themakaart verharding 
deel Herenweg ontwerp 
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4.2.1 Verkeer en parkeren

Aanvullend op de hoofdontwerpprincipes (4.1) zijn er op het traject 
Herenweg nog toevoegingen ten aanzien van verkeer. 

• De huidige rijbaan wordt aangepast aan de wenselijke breedte 
voor een fietsroute. Dit betekent voor de Herenweg een verbreding 
naar 4,80 of 4,50 meter. 

- Op de breedtes van 4,80 en 4,50 is ruimte voor 2x2 fietsers 
naast elkaar en/of een auto en twee fietsers. 

• De afsluiting voor autoverkeer in de Herenweg maken we 
duidelijker, zodat minder auto’s hier tevergeefs/onbedoeld inrijden. 

• De Herenweg blijft een 30 km/u straat met 2 rijrichtingen. Tussen 
het deel Singeldwarsstraat en Kruisweg wordt dit een enkele straat 
met 2 rijrichtingen. De westelijke parallelweg met even 
woonnummers vervalt als straat. Er wordt t.h.v. de kruising met de 
Kruisweg een keermogelijkheid geïntroduceerd linksom.



Figuur 65. 
Themakaart groen deel 
Herenweg huidige 
situatie

Figuur 66. 
Themakaart groen deel 
Herenweg ontwerp 
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4.2.2 Groen en Klimaatadaptatie

De ontwerpuitgangspunten worden uitgevoerd zoals opgesteld in 
de hoofdontwerpprincipes. 



Figuur 67. 
Themakaart bomen deel 
Herenweg huidige 
situatie

Figuur 68. 
Themakaart bomen deel 
Herenweg ontwerp 
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Figuur 69. 
Kaart functioneel 
ontwerp deel Kaat-/
Adelaarstraat
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4.3 Kaatstraat en Adelaarstraat

Onderstaande kaart geeft het functioneel ontwerp weer van het 
routedeel Kaat-/Adelaarstraat. 

De doorsnedes laten de vergelijking zien ten opzichte van de huidige 
situatie. 



Figuur 70. 
Profiel Kaatstraat 
huidige situatie

Figuur 71. 
Profiel Kaatstraat 
ontwerp
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Figuur 72. 
Profiel Adelaarstraat 1 
huidige situatie

Figuur 73. 
Profiel Adelaarstraat 1 
ontwerp
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Figuur 74. 
Profiel Adelaarstraat 2 
huidige situatie

Figuur 75. 
Profiel Adelaarstraat 2 
ontwerp

64 - Fietsroute om de Noord



Figuur 76. 
Profiel Adelaarstraat 3 
huidige situatie

Figuur 77. 
Profiel Adelaarstraat 3 
ontwerp
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Figuur 78. 
Profiel Adelaarstraat 4 
huidige situatie

Figuur 79. 
Profiel Adelaarstraat 4 
ontwerp
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Figuur 80. 
Themakaart verharding 
deel Kaat-/Adelaarstraat 
huidige situatie

Figuur 81. 
Themakaart verharding 
deel Kaat-/Adelaarstraat 
ontwerp 
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4.3.1 Verkeer en parkeren

Aanvullend op de hoofdontwerpprincipes (4.1) zijn er op het traject 
Kaatstraat Adelaarsstraat nog aanvullingen. 

• Het snelheidsregime gaat van 50 naar 30 km/uur. Dit geldt voor de 
Kaatstraat en de Adelaarstraat. 

• De huidige rijbaan wordt aangepast aan de wenselijke breedte 
voor een fietsroute. Dit betekent voor de Kaatstraat en 
Adelaarstraat een versmalling van 8,10 m naar 6,50 m. 
- Op de breedte van 6,50 m is ruimte voor 2 elkaar passerende 

bussen naast elkaar. De breedte is ingedeeld in twee rijlopers 
van 3,00 m breed en een overrijdbare middenscheiding van 
0,50 m. Op de rijlopers is ruimte voor 3 fietsers naast elkaar. 
Fietsers kunnen elkaar inhalen op de eigen helft. 

• We verbeteren de oversteekbaarheid in de Kaatstraat en 
Adelaarstraat. 

• Het verkeerslicht bij de molen komt te vervallen, wanneer een goed 
ontwerp dit technisch mogelijk maakt. Een verkeersregelinstallatie 
is bij voorkeur niet gewenst in een omgeving met een 30 km/uur 
inrichting. Om de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid 
voldoende te waarborgen worden op diverse locaties steunpunten 
gemaakt.  

• De Kaatstraat en Adelaarstraat zijn voor de bus (lijn 1) onderdeel 
van de “basisnetlijnen”. Deze worden zodanig ingericht dat een 
betrouwbare dienstregeling kan worden gereden en het vervoer 
comfortabel voelt, met een weginrichting gericht op een 
snelheidsregime van 30 km/u. 



Figuur 82. 
Themakaart groen deel 
Kaat-/Adelaarstraat 
huidige situatie

Figuur 83. 
Themakaart groen deel 
Kaat-/Adelaarstraat 
ontwerp 
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4.3.2 Groen en Klimaatadaptatie

De ontwerpuitgangspunten worden uitgevoerd zoals gesteld in de 
hoofdontwerpprincipes.  
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Figuur 84. 
Themakaart bomen deel 
Kaat-/Adelaarstraat 
huidige situatie

Figuur 85. 
Themakaart bomen deel 
Kaat-/Adelaarstraat 
ontwerp



Figuur 86. 
Kaart functioneel 
ontwerp deel 
Vogelenbuurt
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4.4 Vogelenbuurt

Onderstaande kaart geeft het functioneel ontwerp weer van het 
routedeel Vogelenbuurt. 

De doorsnedes laten de vergelijking zien ten opzichte van de 
huidige situatie.



Figuur 87. 
Profiel Johannes de 
Bekastraat huidige 
situatie 

Figuur 88. 
Profiel Johannes de 
Bekastraat ontwerp
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Figuur 89. 
Profiel Van 
‘s-Gravesandestraat 
huidige situatie

Figuur 90. 
Profiel Van 
‘s-Gravesandestraat 
ontwerp
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Figuur 91. 
Profiel Menno van 
Coehoornstraat 1 
huidige situatie 

Figuur 92. 
Profiel Menno van 
Coehoornstraat 1 
ontwerp
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Figuur 93. 
Profiel Menno van 
Coehoornstraat 2 
huidige situatie

Figuur 94. 
Profiel Menno van 
Coehoornstraat 2 
ontwerp
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Figuur 95. 
Themakaart verharding 
deel Vogelenbuurt 
huidige situatie
 
Figuur 96. 
Themakaart verharding 
deel Vogelenbuurt 
ontwerp
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4.4.1 Verkeer en parkeren

Aanvullend op de hoofdontwerpprincipes (4.1) zijn er op het traject 
Vogelenbuurt nog toevoegingen ten aanzien van verkeer. 

• De huidige rijbaan wordt aangepast aan de wenselijke breedte 
voor een fietsroute. Dit betekent hier een verbreding naar 4,80 of 
4,50 meter.

- Op de breedtes van 4,80 en 4,50 is ruimte voor 2x2 fietsers 
naast elkaar en/of een auto en twee fietsers. 



Figuur 97. 
Themakaart groen deel 
Vogelenbuurt huidige 
situatie 

Figuur 98. 
Themakaart groen deel 
Vogelenbuurt ontwerp
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4.4.2 Groen en Klimaatadaptatie

De ontwerpuitgangspunten worden uitgevoerd zoals opgesteld in de 
hoofdontwerpprincipes. 



Figuur 99. 
Themakaart bomen deel 
Vogelenbuurt huidige 
situatie 

Figuur 100. 
Themakaart bomen deel 
Vogelenbuurt ontwerp
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Figuur 101. 
Kaart met bijzondere 
plekken langs de route
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4.5 Bijzonder plekken langs de route

De route komt langs verschillende bijzondere plekken. Dit zijn 
soms pleintjes of miniparkjes, de oversteek van de Vecht, de 
molen in de Kaatstraat of het grotere Griftpark. Al deze plekken 
hebben een grotere maat van gevel tot gevel die ruimte biedt aan 
meer groen. Dit zijn ook nu al de plekken waar vaak de grotere 

bomen staan. Aangezien de wijken rond het centrum, door de vaak 
smalle straten, groenarm zijn, zijn deze plekken bij uitstek geschikt 
om er een pocketpark van te maken. Meer groen en ruimte om te 
verblijven. Bewoners kunnen meedenken over de gewenste groene 
inrichting van deze bijzondere verblijfsplekken.

1. Bomenplein Herenweg nabij 
Amsterdamsestraatweg
2. Kruising Herenweg – Oudenoord
3. Stenenbrug over de Vecht
4. Kruising Adelaarstraat – Gruttersdijk 
5. Hoek Koekoeksstraat – 2de Spechtstraat
6. Entree Griftpark 



Figuur 102. 
Bijzondere plek 1: 
Omgeving Kop 
Amsterdamsestraatweg
  
Figuur 103. 
Bijzondere plek 1: 
Omgeving Kop 
Amsterdamsestraatweg 
met een groene 
inrichting
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1. Bomenplein Herenweg nabij Amsterdamsestraatweg
Het ontwerp voor dit bomenplein aan het begin van de Herenweg 
is meegenomen in het ontwerpproces voor de 
Amsterdamsestraatweg. Binnen het project voor de 
Amsterdamsestraatweg is ruimte geweest om te participeren over 
de invulling van dit plein. Binnen het project van Fietsroute Om de 
Noord wordt dit ontwerp overgenomen. 



Figuur 104. 
Bijzondere plek 2: 
Omgeving kruising 
Oudenoord - Herenweg/
Kaatstraat 

Figuur 105. 
Bijzondere plek 3: 
Omgeving Stenenbrug 
over de Vecht
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2. Kruising Herenweg – Oudenoord
Op de kruising ontstaat veel ruimte als de fietser meer primair de 
ruimte krijgt. Hierdoor is een dubbele rijbaan en apart voorsorteren 
voor auto’s niet meer nodig. Deze ruimte kan ingevuld worden als 
groene verblijfsplek.

3. Stenenbrug over de Vecht
Bij de oevers van de Vecht kan het aangenaam vertoeven zijn. Bij 
de nieuwe inrichting zal de rijbaan smaller worden waardoor ruimte 
ontstaat om die anders in te richten. De locatie bij de Vecht is een 
bijzondere plek waar ruimte is om meer verblijfsruimte te maken.  



Figuur 106. 
Bijzondere plek 4: 
Omgeving bij de Molen 
aan het Zwarte water
 
Figuur 107. 
Bijzondere plek 4: 
Omgeving bij de Molen 
aan het Zwarte water 
met een groene 
inrichting
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4. Kruising Adelaarstraat – Gruttersdijk 
De Gruttersdijk ligt langs het Zwarte water. Ter hoogte van de 
molen aan de Adelaarstraat is aan weerszijde van de weg een 
bijzondere ruimte. De ruimtes liggen boven het water en daar 
vandaan heb je zicht op het water. Deze plekken kunnen 
aantrekkelijker ingericht worden en een hogere verblijfskwaliteit 
krijgen. 



Figuur 108. 
Bijzondere plek 5: Hoek 
Koekoeksstraat / 2de 
Spechtstraat
 
Figuur 109. 
Bijzondere plek 5: Hoek 
Koekoeksstraat / 2de 
Spechtstraat met een 
groene inrichting
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5. Hoek Koekoeksstraat – 2de Spechtstraat
De huidige ontsluitingen van de Koekoeksstraat en de 2de 
Spechtstraat liggen op de Adelaarsstraat liggen dicht naast elkaar. 
Dit zorgt voor veel verharding in de openbare ruimte. In het 
ontwerp wordt voorgesteld om de 2de Spechtstraat op de 
Koekoeksstraat te laten ontsluiten. Zo ontstaat ruimte langs de 
Adelaarstraat voor vergroening en verblijven. 



Figuur 110. 
Bijzondere plek 6: 
Entree Griftpark bij de 
Menno van 
Coehoornstraat
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6. Entree Griftpark 
Bij de Menno van Coehoornstraat ligt de aansluiting op het 
Griftpark. De inrichting verandert hier naar een vrij liggend fietspad 
in een groene omgeving. In het ontwerp wordt een duidelijkere 
aansluiting voorgesteld. Omwonenden hebben tijdens 
participatiemomenten aangegeven graag verblijfsfuncties bij deze 
entree te willen toevoegen.
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5. Onderzoeken

5.1 Geluidshinder 
De keuze in materialisatie is bepalend voor een eventuele toename 
of afname van geluidshinder. Voor het ontwerp van de Fietsroute 
Om de Noord is er echter op dit moment nog onduidelijkheid over 
de beoogde materialisatie van de wegen. Het huidige beleid 
beoogt rood asfalt. Naar aanleiding van het lopende onderzoek 
over de fietsinfrastructuur kan de keuze van materialisering nog 
worden aangepast in de volgende fase. Wanneer hier 
ontwerpkeuzes over zijn gemaakt zal een geluidsonderzoek 
opgestart worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit tijdens de VO 
fase plaatsvinden.  

5.2 Archeologie en monumenten
De werkzaamheden zullen geen invloed hebben op aanwezige 
monumenten. Voor archeologie is een bureaustudie uitgevoerd 
binnen en in de directe omgeving van de projectlocatie. Daaruit 
zijn de aanbevelingen naar voren toe gekomen dat; als over meer 
dan 100 m2 dieper dan 0,3 meter minus maaiveld gegraven wordt, 
er voor deze werkzaamheden een archeologische vergunning 
nodig wordt geacht. Op dit moment achtten wij het waarschijnlijk 
dat deze aangevraagd dient te worden. Net als bij de paragraaf 
van geluidshinder zal een volwaardig archeologisch onderzoek 
hier ook uitsluitsel over geven. Deze zal dan ook aan de start van 
het VO proces in gang worden gezet. 

5.3 Milieuhygiënische asfalt-, fundering- en bodemkwaliteit
In het kader van de voorgenomen 
herontwikkelingswerkzaamheden/reconstructie werkzaamheden is 
een milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 
uitgevoerd. Een asfalt- funderings- en bodemonderzoek is in dit 
stadium nog niet uitgevoerd. Deze wordt tijdens de VO-fase 
uitgevoerd.

Er zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd 
binnen en in de directe omgeving van het project “Fietsroute Om 
de Noord”. Plaatselijk zijn matig tot sterke verontreinigingen met 
barium, koper, lood en PAK in de grond aangetroffen. Deze 
verontreinigingen zijn te relateren aan bijmenging van 
bodemvreemd materiaal welke in de oud stedelijke grondlagen 
doorgaans worden aangetroffen. De projectlocatie valt volgens de 
bodemkwaliteitskaart deels binnen de oud stedelijke wijken welke 
verdacht zijn voor het plaatselijk aantreffen van sterke 
verontreinigingen met zware metalen, PAK en- of minerale olie.
Aandachtspunten voor de projectlocatie die uit het historisch 
vooronderzoek naar voren zijn gekomen:

• Aanwezigheid gedempte sloten ter plaatse van de projectlocatie. 
Deze zijn verdacht voor de aanwezigheid van toegepaste 
dempingsmaterialen, zoals puin, verontreinigde grond, e.d. 

• Aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse brandstoftanks 
langs de projectlocatie.

• Voormalige bedrijfsmatige activiteiten (o.a. meelfabriek, 
steenhouwerij, zuivelfabriek, metaalwarenfabriek, benzine-service-
station, aannemerij, gasfabriek) die een (mogelijke) nadelige 
invloed op de milieu-hygiënische bodemkwaliteit heeft gehad.

• VOCl-verontreiniging in het grondwater (50 meter van de 
onderzoekslocatie) met het oog op eventuele bemaling.

• Oud stedelijke grondlagen (Herenweg, Kaatstraat en 
Adelaarstraat). Dit omdat de aangetroffen verontreinigingen (lood) 
te relateren zijn aan bijmenging van bodemvreemd materiaal welke 
in de oud stedelijke grondlagen doorgaans worden aangetroffen.

• Griftpark (leeflaag). De verwachting is dat alleen werkzaamheden 
in de aanwezige leeflaag zullen plaatsvinden. 
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Afhankelijk van de voorgenomen (maximale) ontgravingsdieptes 
zal binnen het traject van het projectgebied bepaald worden of 
bovenstaande aandachtspunten relevant zijn voor het project en 
daarmee of onderzoek noodzakelijk zal zijn. Daarnaast zal ten 
behoeve van de bepaling van de hergebruiksmogelijkheden van de 
vrijkomende materialen (zoals asfalt, fundering en grond) 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd of milieuhygiënische 
beperkingen zijn met betrekking tot de voorgenomen 
herontwikkelingswerkzaamheden. 

5.4 Niet gesprongen explosieven
Volgens de actuele gegevens die toereikend zijn via BeoBOM en 
Stroomlijn liggen er binnen het projectgebied geen kritische 
locaties die NGE zouden bevatten. In het bodemonderzoek dat 
gepland staat voor het Voorlopig Ontwerp zal hier ook nog nader 
bij stilgestaan worden. 

5.5 Water
Uitgangspunt is om invulling te geven aan de ambitie van de 
gemeente Utrecht om het hemelwater van de openbare verharde 
oppervlakken en van daken af te koppelen. In de vervolgfase van 
het project wordt nader onderzocht op welke locaties dat kan en op 
welke manier. Daarbij hoort ook onderzoek of de bodem wel 
geschikt is voor infiltratie. Water dat niet kan infiltreren wordt 
meestal via regenwaterriolen afgevoerd naar oppervlaktewater, dat 
moet ook onderzocht worden. 

Van de ca 100m te vervangen riolering in de Adelaarstraat is het 
nodig dat:
• De rioolinspectiebeelden en het schaderapport worden 
bekeken en 

• De werkelijke BOB hoogtes en putkenmerken worden 
ingemeten.

Over de hele projectlengte wordt in de vervolgfase gekeken waar 
het nodig en mogelijk is om regenwater- of infiltratieriolen aan te 
leggen voor de afvoer van regenwater naar oppervlaktewater. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met toekomstige 
rioolaanleg in aanliggende straten en en wijken, dat moet passen 
op elkaar, fysiek en in tijd. Afdeling BOR is daarin leidend, zij 
bepalen de meerjarenplanning van de rioolververvanging. 

5.6 Ecologie / Flora en fauna
QuickScan: Er zal een Flora en Fauna QuickScan worden gedaan 
in de omgeving op het moment dat de Voorlopig Ontwerpfase 
wordt opgestart. Uit dit onderzoek zal duidelijk worden welke 
doelsoorten in dit gebied leven en waar zij behoefte aan hebben. 
Dit verweven we in het voorlopig ontwerp. 

5.7 Bomen
Bestaande bomen.
• In februari 2022 is door (extern) boomtechnisch bureau Cobra een 

bomeninventarisatie uitgevoerd, die de basis vormt voor het 
ontwerp. Belangrijke parameters zoals conditie, 
toekomstverwachting, stam- en kroondiameters zijn bepaald, 
alsook een indicatie of een boom verplantbaar is. Het 
bomenbestand bestaat voornamelijk uit esdoorn, berk, 
amberboom, sierpeer, linde en iep in een leeftijdsopbouw van 5-60 
jaar. Twee bomen zijn recent gekapt (Adelaarstraat 102: 1852287 
en Havikstraat 50: 1960532), de boomstronken zijn nog aanwezig. 
Met de wijkopzichter is afgesproken dat de verplichte inboet 
voorlopig nog niet plaatsvindt en in elk geval wordt afgestemd met 
het ontwerp. Een esdoorn (1857139) in de Adelaarstraat heeft een 
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slechte conditie en toekomstverwachting. Wellicht wordt deze 
boom in de uitwerking van het ontwerp als te kappen aangemerkt. 
Opvallend is een scheve iep (1903512) op de hoek van de 
Stieltjesstraat. Bij behoud van deze boom wordt een 
boomeffectanalyse (BEA) aanbevolen door onze boomtechnisch 
adviseur van BOR. De boom belemmert de doorrijdbreedte in de 
straat en is daardoor regelmatig eenzijdig gesnoeid.

Bomenbeleid en groenstructuur.
• De bomen in dit projectgebied komen niet voor op de stedelijke 

(ecologische) groenstructuurkaart en maken ook geen deel uit van 
de hoofdboomstructuur.

Nieuwe bomen.
• In het Functioneel Ontwerp is ruimte voor de aanplant van 

ongeveer 55 nieuwe bomen. In de vervolgfase van het project 
wordt bepaald in hoeverre dit aantal daadwerkelijk kan worden 
geplant i.v.m. de aanwezige en/of nieuwe kabels en leidingen. Op 
basis van een eerste toets is al geconstateerd dat er mogelijk 
kabels verlegd dienen te worden om het beoogde aantal bomen 
onder te brengen in het projectgebied. Op basis van een kosten-
baten analyse zal bepaald gaan worden of het wenselijk is om 
deze te verleggen in de toekomst. Ook zal tijdens het VO het 
sortiment bepaald worden.

Vergroening.
• Een groot deel van de nieuwe bomen en deels ook bestaande 

bomen wordt voorzien van ruime boomspiegels/boomvakken met 
beplanting of komen in nieuw te maken plantvakken te staan.

5.8 Verharding
Net als bij de meeste van de bovengenoemd disciplines wordt een 
asfaltonderzoek, een cunet-onderzoek en een infiltratieonderzoek 
gereserveerd voor de VO fase van het project. Dan kan er binnen 
de beoogde werkgrens, en met de eisen aan materialisatie in het 
achterhoofd, gericht en gedegen onderzoek plaatsvinden. Met de 
uitkomsten van de onderzoeken zal er bepaald kunnen worden 
langs welke trajecten we delen van de huidige infrastructuur 
kunnen hergebruiken of zelfs laten liggen.

5.9 Kabels en leidingen
Uit een eerste scan van het functioneel ontwerp in combinatie met 
de kabels en leidingen zoals bekend bij het Kadaster 
(21O116124_1) komen een aantal knelpunten naar voren.

• Er is voor dit gebied geen Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing 
op basis van de klic-melding van vorig jaar. Advies is om dit te 
Controleren met een nieuwe klic-melding. Deze is al aangevraagd.

• In de stoep langs de gehele route worden nieuwe bomen geplant. 
Deze hebben directe knelpunten met de telecompartijen. De gas 
lage druk en waterleiding liggen op minder dan 1,5 meter uit de 
stam van de nieuwe bomen. Om dat er al aanwijzingen zijn dat dit 
het geval is, zal er een afweging plaats moeten vinden of het 
kostentechnisch wenselijk is om kabels en leidingen te verplaatsen 
om ruimte te maken voor de beoogde, te planten bomen. 

• Advies is om het product bomenanalyse af te nemen om inzicht te 
krijgen in het aantal bomen dat kritiek is. Dit kan in januari/februari 
2023 worden aangeleverd door de subgroep kabels en leidingen.

• Op diverse locaties kruisen overstekende kabels en leidingen. 
Deze hebben raakvlakken met de herinrichting en/of nieuwe 
bomen. 
- Voorbeeldenzijn een AsbestCement waterleiding naast de 

Stenenbrug, een AsbestCement waterleiding & een 
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warmteleiding tracé aan het begin van de Kaatstraat ter hoogte 
van Oudenoord. Over de voetgangersbrug naast de Kapelbrug 
kruist een gasleiding hoge druk met het nieuwe fietspad.

• Om potentiële knelpunten met de nieuwe inrichting van rijbaan en 
groenstroken verder inzichtelijk te maken is het van belang om te 
bepalen waar er aan grondverbetering wordt gedaan en of er voor 
de nieuwe verharding oude fundering wordt verwijderd/nieuwe 
fundering wordt aangebracht. Advies is om dit uit te zoeken en op 
te nemen in de ontwerptekening.

• Het verdient aanbeveling om in het begin van de VO-fase 
proefsleuven te graven om de werkelijk ligging K&L te bepalen.

Algemene uitgangspunten:

• Nieuwe bomen dienen op minimaal 1,5 meter vanuit de stam vanaf 
kabels en leidingen te worden geplaatst. Vanaf die afstand kunnen 
maatregelen worden besproken met de netbeheerders om de 
kabels en leidingen te beschermen en bereikbaar te houden.

• Voorbeelden van maatregelen zijn: boomboringen, 
wortelschermen, mantelbuizen.

• Het verwijderen van bestaande en op dezelfde locatie aanbrengen 
van een nieuwe toplaag asfalt is geen knelpunt voor kabels en 
leidingen. Alles wat dieper gaat is in potentie een knelpunt.

• Voor het verleggen van kabels en leidingen is tussen de 6 en 1,5 
jaar voorbereidingstijd nodig. Dit is afhankelijk van het type kabel 
of leiding en het seizoen.

5.10 Duurzaamheid
Gedurende het ontwerpproces zullen we elke kans om meer 
duurzaamheid in het project onder te brengen proberen te 
benutten. Daarom zal tijdens de VO fase een 
duurzaamheidsverkenning worden gedaan. Hier zal vanuit de 
verschillende disciplines aandacht aan worden besteed. Denk dan 
aan stedelijk water, bestrating, OVL, asfaltering en groen. Alle 
duurzaamheidsmaatregelen die worden ondergebracht in het 
project houden we vervolgens bij in een duurzaamheidsdossier.
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6. Verantwoording 

6.1 Beheer
Na de realisatie zal de gemeente de nieuwe inrichting goed 
moeten kunnen beheren. Om dit te waarborgen, moet het uit te 
werken ontwerp voldoen aan de Kadernota Kwaliteit Openbare 
Ruimte en het Handboek Openbare Ruimte. Het ontwerp wordt 
hierop getoetst, zo nodig aangepast en goedgekeurd door de 
Commissie Beheer Inrichting Gebruik.

6.2  Samenwerking
In dit project werkt de gemeente samen in Uned. Rijk en regio 
hebben tot 2025 al een aantal “no regret” maatregelen” genomen. 
Eén van deze maatregelen is de fietsroute “Om de Noord”. 

Binnen de gemeente Utrecht werken we samen tussen mobiliteit, 
groen en beheer om zo budgetten te combineren en “werk met 
werk te maken”. In de herinrichting nemen we vergroening, 
klimaatadaptatie, vervangen verlichtingskabels, rioolherstel etc 
mee. 

6.3 Eigendom/verwerving
Het plangebied beslaat openbare ruimte in bezit van de gemeente. 
Er is dan ook geen sprake van verwerving in dit project. Er wijzigt 
daarmee niets in de eigendomssituatie.

https://www.programma-uned.nl/programmaonderdelen/korte+termijn/default.aspx
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7. Vervolgstappen

7.1 Planproces 
Nadat het IPvE / FO is vastgesteld door het college start de 
volgende fase van het ontwerpproces. In deze fase wordt het FO 
verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO) gevolgd door 
een Definitief Ontwerp (DO). Bij het VO en DO wordt het ontwerp 
steeds gedetailleerder. Na goedkeuring op het DO kan de 
uitvoering starten. Onder 8.3 leest u meer over de verwachte 
planning van het project.

7.2 Participatie
Het is goed te beseffen dat dit project een mobiliteitsproject betreft, 
waarbij de doelstelling vanuit de gemeente aan de voorkant helder 
is. Deze doelstelling van fietsers een alternatief bieden voor de 
binnenstadsas, vullen we in door het maken van een aantrekkelijke 
fietsroute. Over de komst van deze fietsverbinding en dat deze aan 
bepaalde richtlijnen moet voldoen, kan niet geparticipeerd worden. 
Als gemeente zijn we immers verantwoordelijk voor de inrichting 
en de verkeersveiligheid op onze wegen. In dit project zijn gelukkig 
nog genoeg onderdelen over waarover wel geparticipeerd kan 
worden. Deze onderdelen zijn op de kaarten op de volgende 
pagina’s met een rode rand weergegeven. Het betreft grotendeels 
de invulling van de groenvakken en deels ook de invulling van 
parkeervakken. Een vast onderdeel van de groenvakken zijn de 
bomen. Deze zijn nodig om aan de doelstelling van 40% schaduw 
uit de klimaatvisie te voldoen. 

Het ontwerp stelt een forse vergroening voor bij de parkeerkoffer in 
de Herenweg. Omwonenden worden in de volgende fase, die van 
het voorlopig ontwerp (VO), betrokken bij het ontwerp hiervan.
 



Figuur 111. 
Totaaloverzicht van de 
delen waarover in de 
volgende ontwerpfase 
geparticipeerd kan 
worden.
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Figuur 112. 
Participatieruimte 
Herenweg.
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Figuur 113. 
Participatieruimte 
Kaatstraat en 
Adelaarstraat.
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Figuur 114. 
Participatieruimte 
Vogelenbuurt.
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Tijdens het opstellen van het IPvE / FO en ook in het vervolg 
proces worden bewoners en gebruikers betrokken. Eerst zijn in 
maart en april 2022 inloopavonden geweest voor aanwonenden. 
Hier is informatie opgehaald over de huidige situatie en 
aandachtspunten voor het ontwerp. Deze informatie is samengevat 
in een drietal “aandachtspuntenkaarten” in hoofdstuk 3. In 
september 2022 hebben we een twintigtal mensen uit de buurt 
Pijlsweerd gesproken in een buurtoverleg. Hier werden veel zorgen 
geuit, over de verkeersdruk en ook de verkeersveiligheid. In 
oktober 2022 zijn gebruikers op de route en online geënquêteerd. 
Ook hebben bewoners en gebruikers op straat op de eerste 
schetsen van de fietsroute kunnen reageren. Deze reacties zijn 
weergegeven in hoofdstuk 4.1.

In december 2022 is een gesprek geweest met actieve bewoners 
van de verkeerswerkgroep Pijlsweerd. Met hen is afgesproken dat 
zij hun visie op de verkeersafwikkeling in en rondom Pijlsweerd de 
komende periode kenbaar maken. 

Belangstellenden krijgen de gelegenheid op het concept IPvE/FO 
te reageren. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in de 
definitieve versie van het IPvE/FO. Vragen en reacties waar niet 
gelijk antwoord op gegeven kan worden, worden verder uitgezocht 
in de volgende fase. Ook tijdens de volgende ontwerpfasen zullen 
meerdere momenten van participatie worden georganiseerd.

Suggesties van bewoners die mee gaan als onderzoeksvraag in 
het voorlopig ontwerp:

• Is het mogelijk per adres alleen nog een 1ste parkeervergunning af 
te geven?

• Is het mogelijk met gereduceerd tarief te parkeren in de nabij 
gelegen parkeergarage?

• Kan altijd de mogelijkheid geboden worden om in de buurt van je 
woning kort te kunnen parkeren ivm laden en lossen of 
noodzakelijk bezoek?

7.3 Planning (indicatief)

2022 start ontwerp- en participatieproces
2023 voorlopig ontwerp gereed
2024 definitief ontwerp gereed
2024 + 2025 uitvoering
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Bijlage A: Plankaart



Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3533 JE Utrecht
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Telefoon: 030 - 286 00 00 
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