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Projectorganisatie U ithofl ijn

064 609 26 25
ronald. buitenhek@provi ncie-utrecht.nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
arl.47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer L Thonon van de
D66 betreffende bereikbaarheid Uithof
i.v.m. aanleg tramlijn (d.d. 17-03-2015)

Toelichtinq:
ln 2015 wordt begonnen met de aanleg van de trambaan over de Padualaan en de Heidelberglaan op het
Utrecht Science Park (USP, ook wel Universiteitscentrum De Uithof genoemd). D66 heeft vernomen dat
hierdoor fietsers omgeleid zullen worden via de Cambridgelaan en de Leuvenlaan, en dat wellicht de
fietsenstallingen op de Heidelberglaan tijdelijk onbereikbaar worden. Uiteraard gaat de gemeente over
wegafsluitingen en omleidingen, maar de provincie is sinds januari 2015 de opdrachtgever voor de aanleg van
de tramlijn.

1. Klopt bovenstaande en zo ja, wat is de reactie van het college hierop?

Antwoord:
Neen, bovenstaande klopt niet.

Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van de werkvoorbereiding door opdrachtnemer BAM. De
eerste voorbereidende werkzaamheden vinden op z'n vroegst eind 2015 plaats en de daadwerkelijke
aanleg van de trambaan start pas in 2016.

De gemeente Utrecht is niet alleen verantwoordelijk voor wegafsluitingen en omleidingen, maar is
tevens mede-opdrachtgever voor de Uithoflijn. Gemeente en provincie hebben een gezamenlijke
projectorganisatie en werken ook bestuurlijk nauw samen op dit project. Uw partijgenoot heeft onlangs
nagenoeg dezelfde vragen voorgelegd aan B&W van de gemeente Utrecht. U zult in onze antwoorden
op uw vragen veel overeenkomsten lezen met de antwoorden die het college van B&W heeft gegeven.

Samen met de Uithofrartners is uitvoerig gestudeerd op welke wijze het verkeer in het algemeen en
het fietsverkeer in het bijzonder zo goed en veilig mogelijk gefaciliteerd kan worden tijdens de ombouw
van de huidige busbaan naar een trambaan. Verschillende scenario's zijn bestudeerd. Uiteindelijk
heeft dat geresulteerd in de keuze om tijdens de bouwwerkzaamheden de fietsers direct bij aankomst
in De Uithof te geleiden via de Cambridgelaan dan wel via de Leuvenlaan. Om dit mogelijk te maken
wordt het fietspad langs de Cambridgelaan doorgetrokken naar de Bolognalaan. Door de fietsers om
de bouwput heen te geleiden blijft het fietsverkeer gescheiden van het bouwverkeer. Het busvervoer
zal geleid worden over het huidige fietspad langs de Heidelberglaan. Deze routes voor bus en fiets zijn
ook toegepast bij de aanleg van de busbaan in 2006. Verder is aan de aannemer opgedragen dat de
fietsenstallingen tijdens de bouw bereikbaar moeten blijven. Dit principe is in detail vastgelegd in het
kader Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC).
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De fietsenstallingen van de vestigingen aan de Padualaan en de Heidelberglaan worden alle ontsloten
via ofiryel de Leuvenlaan, oñruel de Cambridgelaan, zodat de gekozen werkwijze daar logisch bij
aansluit. De enige uitzondering is de stalling onder de parkeergarage van de universiteit; deze blijft
echter bereikbaar via het Coimbrapad en het voetgangersgebied.

2. Wat doet het college eraan om het Utrecht Science Park bereikbaar te houden voor fietsers tijdens de
werkzaamheden aan het tramtracé?

Antwoord:
BRU, gemeente en de Uithofpartners (UU UMC Utrecht en HU) hebben afspraken gemaakt over de
aanleg van de Uithoflijn in De Uithof, o.a. over de bereikbaarheid tijdens de bouw (BLVC-kader). Deze
afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die in 2014 door betrokken partijen is ondertekend. ln
het kader van de transitie is deze overeenkomst m.i.v. I januari 2015 overgenomen door de provincie.
Met die overeenkomst zijn ook de afspraken over de bereikbaarheid (BLVC) geregeld. Deze afspraken
zijn vervolgens als bindende vooruvaarden meegegeven aan de aannemer van de Traminfrastructuur.

De aannemer stelt de komende maanden een bouwfasering op die past binnen deze afspraken. Nadat
deze bouwfasering is vastgesteld door projectorganisatie Uithoflijn zullen alle belanghebbenden
worden geinformeerd. Dat gebeurt in nauw overleg met de Uithofpartners.

Daarnaast worden de faseringstekening van de aannemer nog getoetst door Bureau Bereikbaarheid
van de gemeente. Tijdens de aanleg zullen medewerkers van de Projectorganisatie Uithoflijn er op
toezien dat de aannemer de afspraken nakomt en zal de veiligheid gemonitord worden.

3. Het gerucht gaat dat de wegafsluiting plaatsvindt tijdens de zomer, wanneer ook de introductietijd van
nieuwe studenten plaatsvindt. Klopt dit en zo ja, hoe voorkomt het college dat de introductietijd leidt tot
een fietsverkeerschaos op De Uithof?

Antwoord:
Neen, dat klopt niet.

De werkzaamheden in De Uithof vinden naar verwachting plaats in de zomerperiode van 2016, voor
het begin van het nieuwe studiejaar. Werkzaamheden die voor grote hinder zorgen worden zo veel
mogelijk in de zomervakantie gepland, wanneer het aantal bezoekers van De Uithof veel minder is ten
opzichte van de andere maanden van hetjaar.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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