Utrecht – Fietsverbinding tussen Centraal Station en De Uithof

Mijn naam is Kees Jutte en ben sinds 2008 aangestoken door het fietsvirus toen ik de voordelen van beschut en
gestroomlijnd rijden met een Velomobiel leerde kennen.
Al snel realiseerde ik mij, dat een snelle fiets zonder goede fietspaden niet werkt.
In 2009 kwam ik op internet het project Velo-city van Chris Hardwick tegen voor de stad Toronto in Canada.
Voor dit concept heb je geen gesloten ligfiets nodig om beschut en met minder luchtweerstand sneller te rijden.
Helaas is gebleken, dat men toen in Toronto voor het openbaar vervoer heeft gekozen in plaats van dit concept.
Later heb ik voor Almere/Amsterdam, Den Haag/Hollands Spoor en rondom Schiphol/Amsterdam mogelijkheden
gezien voor het Velo-City concept, maar weinig respons gevonden.
Na het artikel over de Fietssnelweg om het Centrum van Utrecht met de heer Jacques Blommendaal van
Centrummanagement Utrecht (www.vogelvrijefietser.nl/snelweg) wil ik het nog eens proberen.

De aanvulling van de fietsinfrastructuur in Utrecht is in de vorm van 2 rotondes rondom Utrecht Centraal Station
ter verbetering van de doorstroming met aftakkingen naar meerdere fietsrichtingen. De rotondes zijn direct/indirect
verbonden met de fietsenstallingen gelegen rondom station Utrecht Centraal.
In dit verhaal richt ik mij alleen op de zeer drukke verbinding tussen Utrecht Centraal en het Universiteitsgebied
“De Uithof” met als doel een efficiënte non-stop fietsverbinding, buiten de oude binnenstad om, die aansluit op
fietsparkeer-voorzieningen bij de eindbestemmingen.
Zoals bekend van autosnelwegen leidt stoppen en langzaam rijden op drukke punten tot ongewenste files.
Door fietsers op de rotondes te verdelen over meerdere parkeervoorzieningen kan de doorstroming beter geregeld
worden. Voordeel zie ik ook in de nieuwe fietsenstalling (12500 stuks), waar fietsers doorheen fietsen en efficiënt
verspreid worden over de gehele stalling. Zo'n fietsenstalling kan in de spits snel veel fietsen opnemen, maar
tegelijkertijd ook veel fietsers loslaten!

Voordat ik de tracé-schets laat zien, wil ik eerst twee visies laten zien die deze verbinding mogelijk maken:
1) Op de website van www.vananaarf.nl staan concepten die betrekking hebben op fietsinfra-structuur.
Het project Bruggerampen, faciliteert een direkte fietsverbinding van een woongebied via een brug over
een spoorwegterrein, langs een winkelcentrum naar een brugverbinding over de rivier. Belangrijkste is dat
dit plan laat zien, dat er toch een directe fietsverbinding is te realiseren
door een winkelcentrum heen. De gekozen oplossing hier is een open fietsviaduct.
Het plan is overigens niet gerealiseerd, zoals te zien is via Google-maps.

http://old.dw.dk/uk/projects/bryggerampen

2) De website www.velo-city.ca (Website van 2006) laat de visie van Chris Hardwicke zien voor
een lichtgewicht fietsbuizenstructuur opgehangen aan pilaren die doorfietsen op hoogte over drukke
kruisingen en andere barières heen mogelijk maakt. Daar waar anders weinig kans is voor fietsers.
Het fietsen in een buis kost minder weerstand, omdat fietsers de lucht “meetrekken”.

Ook deze visie is naar mijn weten nog nergens toegepast. Inmiddels zijn er op kunststof-gebied belangrijke
vorderingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de productie van kunststof auto- en fietsbruggen. Op het ontwerpgebied
zijn er door de 3-dimensionale tekenprogramma's meer mogelijkheden bij het ontwerpen van constructies.

Mijn visie voor de stad Utrecht, gericht op het Centraal Station. (centrum van de meeste fietsbewegingen)

De oude binnenstad is compact en vrij klein van oppervlak.
Er is beperkte ruimte voor doorgaande fietsers om van de richting Station naar De Uithof heen & weer te rijden.
Het fietsverkeer met bestemming oude binnenstad is kleiner van omvang dan de doorgaande fietsers.
Het ligt voor de hand, doorgaande fietsers over een langere route ten zuiden van de oude binnenstad te laten rijden.
Deze route heeft knelpunten qua beschikbare ruimte, drukke kruisingen en water-barières.
Doelstelling: vanuit het station moeten fietsers zich ongehinderd naar alle richtingen kunnen verplaatsen.

Mijn idee is een fiets-rotonde aan te leggen rond het Utrecht Centraal station met het buissysteem van Velo-City
op ca. 5 meter hoogte in twee richtingen. (2 buizen: 1 buis voor elke rij-richting.)
Door op hoogte te kruisen is nieuwe ruimte beschikbaar en kunnen barières en drukke kruisingen worden
gepasseerd zonder stoppen.
Hierbij is gekozen voor fietsbuizen op de hele route, om een efficiënte directe route te krijgen die ook aansluit op
de parkeervoorzieningen. Je fietst sneller van stalling naar stalling en je hoeft niet te stoppen onderweg. De reistijd
zal ondanks de grotere afstand niet toenemen. Voordeel is, je hebt geen last van regen & wind onderweg.

Het tracé is vergeleken/gemaakt met de huidige bebouwing, zoals die in Googlemaps aangegeven is.
Het tracé maakt zoveel mogelijk gebruik van de (nog) aanwezige ruimte. Het is onvermijdelijk dat er knelpunten
zijn. Er zijn echter ook mogelijkheden.

Misschien is dit idee bruikbaar bij het verder ontwikkelen van de infrastructuur in Utrecht.
Met vriendelijke groet,
Kees Jutte

Mijn visie voor een ruimere binnenstad. (niet geschikt voor de compacte oude binnenstad van Utrecht.)

Maak een rotonde-concept met het buissysteem van Velo-City in de stad op ca. 5 meter hoogte.
Er loopt maar één buis door één straat, waarin alle fietsers dezelfde kant op rijden. (rustig fietspatroon)
Door de gesloten buis is er geen herrie en zwerfafval naar de wandelomgeving toe.
(voor een impressie in een stadsgebied, zie de gerealiseerde open fietsbrug bryggerampen in Kopenhagen.)
In bijgevoegde schets van het rotonde-concept met Velo/City buizen zijn 2 “rotondes”, concentrisch ten opzichte
van het stadshart geschetst.
De rijrichting in de binnenste rotonde rondom het centrum is tegen de klok in.
De rijrichting in de buitenste rotonde, enkele straten verder van het centrum verwijderd, is met de klok mee.
Door twee halve cirkels zijn de binnenste rotonde en de buitenste rotonde meermalen met elkaar verbonden.
De toe- en afvoer van fietsers op elke rotonde wordt zodoende steeds gecompenseerd, waardoor de fietsers beter
verdeeld zijn over beide rotondes. De stroom van fietsers gaat via in- en uitvoegcirkels continue door! Als het te
druk wordt op de binnenste rotonde kan de fietser uitwijken naar de buitenste rotonde.
De fietsers op de binnenste rotonde kunnen zich verdelen in het centrum, naar een gebouw-verdieping om de fiets
te parkeren, danwel naar straatniveau afdalen voor de eindbestemming en/of parkeren.
Vanwege de kortere afstanden tussen aansluitingen, moet de snelheid op de binnenring lager zijn.
(een gemoedelijk tempo, dat op natuurlijke wijze past bij het bezoeken van de binnenstad.)
Vanaf de buitenwegen naar de stad kan men kiezen welke rotonde men neemt rondom het centrum
(met de klok mee of tegen de klok in)
Op de buitenrotonde kunnen extra voorzieningen aangebracht worden om sneller te kunnen fietsen.
Op de binnenrotonde moet de snelheid lager zijn ivm op- en afritten rondom het centrum van de stad en de
fietsenstallingen, bijvoorbeeld op de 1e verdieping in een gebouw. De uitgang op de begane grond kan bijvoorbeeld
in een winkel of in het winkelgebied zijn.
Onder de binnenste rotonde ligt een fietsstraat om de fietsers vanuit de fietsbuis te verspreiden bij het stadscentrum
met bestemmingen fietsenstallingen of winkel, etc..

