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Infocentrum

Opgehaalde punten Laan van Puntenburg/Moreelsehoek
In 2019 worden de Laan van Puntenburg en de aangrenzende straat die begint bij het Stationsplein (Moreelsehoek) 
definitief ingericht. 17 mei was hierover een informatiebijeenkomst met omwonenden, omwerkenden en belangheb-
benden. Jullie kennen dit gebied het beste en weten wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Met dit in ons 
achterhoofd maakten we met de aanwezigen eerst een wandeling door het gebied. Aansluitend bespraken we met 
elkaar de gesignaleerde knelpunten en wensen voor de toekomst en legden we ze vast.

Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Wij delen graag met jullie wat we hebben gehoord. Op de achterkant van dit bericht zie je het schema. We hebben punten 
samengevat en gerubriceerd op thema. Wij gaan nu aan de slag om met deze punten en de noodzakelijke dingen zoals ver-
voersstromen, kiss&Ride, expeditie en taxistandplaatsen een goed functionerende, veilige en leefbare straat te maken. De visie 
‘Tuinen van Moreelse’ voor het gebied Moreelsepark en omgeving, nemen we daarbij als leidraad.

Nog een reactie geven?
Kon je niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, is je punt niet herkenbaar of wil je nog graag een reactie met ons delen? Mail 
dan naar stationsgebied@utrecht.nl. Dit kan tot en met zondag 1 juli 2018. In de zomer wordt gewerkt aan een schetsontwerp. 
In september willen we dit ontwerp aan je laten zien en kan je erop reageren. Daarna wordt het verder uitgewerkt tot een 
Definitief Ontwerp. Begin volgend jaar starten de werkzaamheden voor de aanleg van de Moreelsehoek en de vernieuwde Laan 
van Puntenburg. 
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Hoe gaat het nu, w

at zijn de w
ensen, vragen en m

ogelijke ideeën om
 het op te lossen?

Hoe nem
en w

e dit m
ee in de verdere planvorm

ing?

Het vergroenen van het geb-
ied heeft prioriteit. En daarbij 
gaan w

e zoveel m
ogelijk 

bestaand groen behouden 
en versterken en denken w

e 
aan de m

enselijke m
aat in dit 

gebied. 

O
ok m

aken w
e een toekom

-
stbestendig en duurzaam

 
ontw

erp.

M
inder blik is ook m

inder 
taxi’s in het gebied. O

nder-
zoek of de taxi’s hun stand-
plaatsen in de Spoorstraat 
kunnen hebben en via die 
w

eg aan en af kunnen rijden. 
O

f m
isschien kunnen ze zelfs 

verplaatst w
orden naar net 

buiten het stationsgebied.

Er rijden nu veel toeristen-
bussen door de Laan van 
Puntenburg. Dat is on-
w

ensenlijk voor de veiligheid 
voor fietsers en voetgangers. 

Totdat het busstation aan de 
centrum

kant w
eer open is, 

is de afstand tot de bushalte 
vanaf de Laan van Punt-
enburg tot de Potterstraat 
(eerstvolgende halte) erg 
groot. 

Vragen:

M
oet de kiss&

ride van een of 
tw

ee kanten kom
en?

W
aar kom

en straks de 
N

S-bussen (treinvervangend 
vervoer) te staan?

M
aak een groen gebied. 

Denk daarbij niet alleen aan 
bom

en en struiken, m
aar ook 

aan gras en andere vorm
en 

van groen. M
aak een groene 

(loop)route. Behoud vooral 
het bestaande groen (volw

as-
sen bom

en) en gebruik het. 

M
eerdere m

alen kw
am

 de 
w

ens om
 het ontw

erp ook 
klim

aatbestendig te m
aken,  

bv m
et w

aterberging. 

De m
enselijke m

aat en leven-
digheid is bij bovenstaande 
een belangrijke leidraad.

Gehoorde oplossingen:
Plinten w

eghalen en daar 
groen plaatsen. 

Verw
ijder asfalt en plaats 

daar groen voor terug als 
klim

aatm
aatregel.

De parkeerplaatsen rondom
 

HGB 2 en de Inktpot zijn nu 
onduidelijk. 
De w

ens voor dit gebied 
is om

 m
inder auto’s toe te 

laten, dan m
oet je ook het 

aantal parkeerplaatsen ver-
m

inderen. 

Vragen:
W

ie parkeren daar nu, hoev-
eel plekken zijn er nodig in 
de toekom

st en w
at zijn de 

parkeertarieven? 

Tegelijkertijd is vanuit de 
eigenaar van Laan van 
Puntenburg 100 de w

ens 
om

 de ondergrondse par-
keergarage goed bereikbaar 
te houden voor auto’s. En 
de bedrijven houden graag 
parkeerplekken voor hun 
bezoekers.

Gehoorde oplossingen:
M

aak plekken voor deelau-
to’s.

Zorg voor e-oplaadpalen.

Er rijden nu veel vrachtw
a-

gens door het gebied die de 
kantoren bevoorraden. Dat 
m

oet natuurlijk m
ogelijk 

blijven, m
aar kan dat op een 

andere m
anier zodat vracht-

w
agens niet de w

eg dom
i-

neren en het veiliger w
ordt 

voor voetgangers en fietsers 
en m

et m
inder asfalt/w

eg-
stroken? 

Er is onduidelijkheid over de 
locatie en aanw

ezigheid van 
de vuilniscontainers voor 
bedrijven. 

Vragen
W

at w
ordt de expeditieroute 

van het Platform
 (nieuw

 geb-
ouw

 naast U
trecht Centraal)?

Gehoorde oplossingen:
Com

bineren van de bevoor-
rading.

De bevoorrading regelen m
et 

tijdvakken. 

Kleinere vrachtw
agens

N
u onvoldoende aandacht 

voor voetgangers en fietsers. 
Er zijn nu geen fijne, groene 
routes om

 doorheen te lopen 
en er m

issen stoepen en  
bankjes. 
Door de kruisende strom

en, 
vooral bij de kruising 
M

oreelsebrug/Laan van 
Puntenburg/M

oreelsepark 
voelt het onveilig door de 
onduidelijke inrichting. O

ok 
voor de rest van de routes 
geldt dat het onduidelijk 
is w

at de definitieve af- en 
aanrijroutes w

orden voor alle 
verkeersstrom

en.
De school w

enst ook een 
veilige, duidelijke route voor 
fietsers en voetgangers.
Voor nood- en hulpdiensten 
m

oet er een duidelijke en 
veilige aanrijroute zijn. Zorg 
ook voor goede signing, bv 
van/naar het station.

Gehoorde oplossingen:
- M

aak een sm
allere strook 

in een richting, op die m
anier 

het autoverkeer beperken. 
- Laat alleen bestem

m
ings-  

verkeer toe in het gebied.

Kinderdagverblijf en de 
school behouden graag hun 
fietsparkeren. 

De fietsenstalling voor Laan 
van Puntenburg 100 hoort 
daar niet en daarom

 graag 
verplaatsen. 

Fietsen w
orden nu in het 

w
ilde w

eg geparkeerd. Er 
w

ordt niet op gehandhaafd 
w

aardoor het er rom
m

elig 
uitziet en som

s onveilig is 
voor voetgangers. 

O
verige genoem

de w
ensen 

en aandachtspunten, ook 
voor het om

liggend gebied:

Hoge lantaarnpaal w
eg tus-

sen HGB 1 en HGB 2.

O
ndergrondse tunnel tus-

sen HGB2 en Inktpot niet te 
zw

aar belasten bij w
erkzaam

-
heden.

Gebied singel verbinden m
et 

het plangebied.

Teleurstelling, dat voor de 
M

oreelsehoek al een Defin-
itief O

ntw
erp is. Bew

oners 
hadden daar graag over 
m

eegedacht.

Festival de Parade vernielt 
elk jaar het M

oreelsepark. 
Kan dat niet anders?

Bereikbaarheid tijdens de 
Parade w

aarborgen.

W
aarom

 ligt de Spoorstraat 
nu buiten de lijnen van dit 
plangebied?

W
e gaan onderzoeken of de 

taxi’s kunnen bufferen in de 
Spoorstraat en of dat een 
goede aan- en afrijroute is. 
W

e m
aken ook een schets-  

ontw
erp w

aarin de taxi’s en 
de kiss&

ride in de M
oreelse-

hoek standplaatsen hebben. 

W
e zoeken uit w

aar de toeri-
stenbussen en de N

S-bussen 
in de toekom

st kom
en en of 

dat een oplossing biedt voor 
de overlast van w

achtende 
bussen in dit gebied.

W
e gaan onderzoek doen 

naar het huidige aantal par-
keerplaatsen. Kunnen w

e dit 
aantal verm

inderen en ver-
vangen voor groen? Hoeveel 
hebben w

e er echt nodig en 
voor w

ie zijn ze?

W
e onderzoeken of  er m

in-
der prom

inente en slim
m

e 
expeditieroutes en laad- en 
losplekken kunnen kom

en. 
Daarnaast w

e m
aken de 

afvalbrengpunten voor be-
drijven duidelijker vindbaar.

Vanuit de visie ‘Tuinen van 
M

oreelse’ kom
en voetgang-

ers en fietsers op de eerste 
plaats in dit gebied. Dat is 
dan ook een belangrijk uit-
gangspunt van dit ontw

erp. 
M

aar er rijden straks nog 
steeds auto’s, bussen, vracht-
w

agens en taxi’s. W
e zoeken 

daarom
 naar een duidelijke 

en veilige inrichting voor alle 
verkeersdeelnem

ers. 

De noodzakelijke fietspar-
keerplekken kom

en terug en 
w

orden zo ingepast zodat ze 
op een logische plek staan. 
W

e zorgen voor een inricht-
ing w

aarbij er geen ruim
te is 

voor ‘w
ildgroei’ van gepar-

keerde fietsen. Daarnaast 
onderzoeken w

e of er (extra) 
gehandhaafd kan w

orden op 
hinderlijk gestalde fietsen. 

Alle genoem
de punten in 

deze kolom
 lopen w

e na. Bij 
de terugkoppeling laten w

e 
zien w

at w
e m

et de vragen 
en punten gedaan hebben 
of w

at een oplossing ervoor 
kan zijn.


