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Samenvatting

Utrecht zet onverminderd in op gezond en slim verplaatsen
Utrecht is een aantrekkelijke stad. Dat merken we aan het toenemend 
aantal inwoners en bezoekers. Intussen moeten we het met dezelfde 
ruimte blijven doen. Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te 
houden, geven we daarom voorrang aan schone manieren van vervoer 
die zo min mogelijk ruimte innemen. Lopen, fietsen en openbaar vervoer 
dus. Zo maken we de lucht schoner en jouw straat rustiger en veiliger. 

Gelukkig is de afgelopen jaren al te zien dat de inzet op actieve en 
schone vormen van mobiliteit succesvol is: het gebruik van fiets
en OV in de stad groeit ten opzichte van het autogebruik. Met dit 
geactualiseerde mobiliteitsplan waarbij de horizon is verlegd van 2025 
naar 2040 zetten we vol in op het doorzetten van deze positieve 
ontwikkeling. We werken hier stap voor stap aan.

Waar werken we naar toe?
Als we kijken naar het jaar 2040, hoe ziet Utrecht er dan uit en hoe 
verplaatsen we onszelf? Utrecht houdt vast aan de keuze om wonin-
gen, werkgelegenheid en voorzieningen te realiseren in de bestaande 
stad, met veel aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en het 
bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Vrijwel elke wijk heeft 
een centrum waar sprake is van een mix van wonen, werken en andere 
functies. Hiermee bieden we mensen meer voorzieningen binnen hun 
bereik. We willen de groei van de mobiliteit opvangen met lopen, 

fietsen,OV en deelmobiliteit. Dit zijn gezonde en ruimte-efficiënte 
vervoerwijzen. We kiezen voor meer ruimte voor groen, spelen en
verblijven door verkeers- en parkeerruimte anders in te richten. Zo 
zorgen we voor relatief minder (hinder van) verkeer en een betere 
bereikbaarheid. Alle bestemmingen zijn per auto bereikbaar, maar 
niet altijd via de kortste of snelste route.

Utrecht wil een inclusieve stad zijn. We werken aan het wegnemen 
van zowel fysieke als niet-fysieke barrières en belemmeringen. Zo kun 
je voorzieningen zoals supermarkten en scholen goed te voet bereiken 
en zijn er maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld mensen met een 
fysieke of andere beperking. Voor inwoners voor wie er geen geschikt 
alternatief voor de auto is, blijft het gebruik ervan mogelijk.

Hoe gaan we dat doen?
Om de groeiende stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden, 
moeten we keuzes maken. We gaan voor ‘de Utrechtse mobiliteitsaan-
pak’; 5 stappen die samenhangen, maar niet verplicht in deze volgor-
de. We zetten ze tegelijkertijd in om gezond stedelijk leven voor 
iedereen mogelijk te maken. Dit mobiliteitsplan 2040 verduidelijkt deze 
stappen en is het uitgangspunt voor projecten en programma’s. We 
houden goed in de gaten hoe de mobiliteit ontwikkelt in de stad en 
wat de effectiviteit is van de genomen maatregelen zodat we tussen-
tijds kunnen bijsturen.
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Utrechtse mobiliteitsaanpak
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1 Slim bestemmen
De groei van de stad stimuleren we langs het OV-netwerk. Wonen, 
werken en voorzieningen brengen we hiermee dichter bij elkaar zodat 
mensen minder hoeven te reizen.

2 Anders reizen 
Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en publiekstrekkers in 
de stad gaan we inwoners en bezoekers stimuleren om waar mogelijk 
niet, op een ander tijdstip of anders te reizen (met een duurzaam vervoer-
middel of via een andere route). Denk bijvoorbeeld aan bedrijven waar 
regelmatig thuiswerken de norm wordt en onderwijsinstellingen die 
anders gaan roosteren. We benutten de kansen die zich nu voordoen 
door veranderde inzichten over de potentie van thuiswerken in verband 
met het Coronavirus.

3 Netwerken op orde 
Om de groei van de mobiliteit op te vangen met lopen, fietsen en 
openbaar vervoer moeten deze netwerken worden aangepast. Gezien 
de beperkte ruimte vraagt dat om keuzes. Omdat Utrecht Centraal en 
de binnenstad de groei van de reizigersstromen niet meer kunnen 
verwerken, zetten we zowel voor fiets als OV in op spreiding van deze 
reizigers. Daarmee wordt lopen, fietsen, het openbaar vervoer en het 
gebruik van deelmobiliteit aantrekkelijker én voorkomen we knelpunten 
die het gebruik van deze duurzame vervoerwijzen in de weg staan. 

Zeker op afstanden tot 15 kilometer is de fiets een gezonde en 
aantrekkelijke manier om je te verplaatsen. We werken aan een nog 
aantrekkelijker regionaal fietsnetwerk met meer capaciteit en meerdere 
routekeuzes voor alle doelgroepen en voldoende voorzieningen om je 
fiets makkelijk en veilig te stallen. We spreiden het fietsverkeer over 
meer, veilige en aantrekkelijke hoofdfietsroutes. Zo creëren we voor de 
omvangrijke stromen fietsers aantrekkelijke routesom het centrum 
heen en sluiten we het fietsnetwerk beter aan op de OV-knooppunten 
aan het Wiel. Ook zorgen we daarnaast voor rustige routes geschikt 
voor alle doelgroepen.

Wiel met Spaken als ruggengraat van het OV-netwerk
De regio Utrecht zet in op het mobiliteitsconcept Wiel met Spaken 
als ruggengraat voor de mobiliteitstransitie en als basis voor de 
verstedelijkingsopgave. Het Wiel met Spaken is een netwerk van 
hoogwaardige bus-, tram- en treinverbindingen. Het netwerk bestaat 
uit spaken die vanuit de regio en daarbuiten verbindingen bieden met 
het nationaal knooppunt Utrecht Centraal en het centrum. En uit 
directe en frequente wielverbindingen tussen de regio, P+R-locaties 
en economische kerngebieden. Op de knooppunten (waar spaken en 
wielverbindingen elkaar kruisen), kunnen reizigers zeer comfortabel 
overstappen (ook op fiets en deelmobiliteit). Deze knooppunten zijn 
interessant voor verstedelijking (wonen en werken). In 2040 rijdt er op 
alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een trein. 
Doordat een deel van de Intercitytreinen ook de stations Leidsche Rijn 
Centrum, Overvecht en Lunetten (inclusief station Koningsweg) 
aandoet, is het OV aantrekkelijker én is er minder noodzaak om via 
Utrecht Centraal te reizen. De verbindingen over het wiel en via de 
OV-knooppunten zijn zodanig snel en aantrekkelijk, dat minder 
mensen via station Utrecht Centraal zullen reizen. 
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4 Slim parkeren 
Op straat komt meer ruimte voor voetgangers, groen of speelplekken. 
We faciliteren initiatieven van bewoners voor herinrichting van woon-
straten waarbij parkeerplaatsen worden getransformeerd naar ruimte 
voor spelen, stallen van fietsen, groen en verblijven. Door meer thuis-
werken en op een andere manier te reizen, zijn er minder parkeerplekken 
per inwoner nodig. Bij nieuwbouwprojecten is het aantal parkeerplaatsen 
daarom beperkt en wordt zoveel mogelijk geparkeerd in een garage. 
Bewoners en bezoekers kunnen ook gebruikmaken van P+R’s. Parkeren 
vindt steeds minder direct bij de bestemming plaats en meer in de regio 
of buiten de wijk. Een deel van de bezoekers parkeert gemakkelijk bij 
een ‘P+R 2.0’ buiten de Ring Utrecht. Hier kunnen ze overstappen op 
(deel)fiets en OV.

5 Slim sturen 
We gaan beter sturen op het functioneren van het gehele netwerk met 
fiets- en voetpaden, autowegen en openbaar vervoer. Hiermee houden 
we de openbare ruimte aantrekkelijk en maken we de groei mogelijk van 
schone vervoermiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen. Waar het 
knelt, sturen we op de verkeersdoorstroming en routekeuze of doen 
we aanpassingen aan de inrichting van een gebied of straat. Bij de 
oversteek Vredenburg/Catharijnesingel(uitgewerkt plan), het Ledig Erf 
(participatie) en op het Utrecht Science Park (in studie) faciliteren we 
het doorgaand autoverkeer niet meer. Hier is de ruimte nodig voor 
lopen, fietsen en andere functies, zoals verblijven en groen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het 
mobiliteitsplan uit 2016?
De basis van het mobiliteitsplan uit 2016 blijft overeind. Wel voegen we 
onderdelen toe, verleggen we accenten, of zetten we keuzes steviger 
aan. De belangrijkste zijn:
• Netwerk op orde voor het OV: in het mobiliteitsplan is het concept 

Wiel met Spaken als ruggengraat van het OV-netwerk verder uitge-
werkt. O.a. door het concretiseren van spaak- en wielverbindingen  
en OV-knooppunten en aan te geven op welke verbindingen een tram 
waarschijnlijk nodig is.

• Netwerk op orde voor de fiets: we zetten in grotere mate in op het 
spreiden van het fietsverkeer over veilige en aantrekkelijke hoofdfiets-
routes voor de omvangrijke stromen fietsers, vooral om het centrum 
heen en meer naar OV-knooppunten aan het Wiel. Daarnaast zorgen 
we voor rustige routes geschikt voor alle doelgroepen.

• Netwerk op orde voor de multimodale reis: we faciliteren de multi-
modale reis door het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke 
P+R-locaties in de regio waar je gemakkelijk kunt overstappen op  
OV, (deel)fiets en andere vormen van deelvervoer. 

• Anders reizen: thuiswerken en reizen buiten de spits willen we in 
grotere mate stimuleren. Zo creëren we ruimte voor nieuwe inwoners 
en werknemers. We benutten de kansen die zich nu voordoen door 
veranderde inzichten over de potentie van thuiswerken in verband 
met het coronavirus.

• Slim parkeren: We faciliteren initiatieven van bewoners voor  
 herinrichting van woonstraten waarbij parkeerplaatsen worden  
 getrans formeerd naar ruimte voor spelen, stallen van fietsen, groen  
 en verblijven. Parkeren gebeurt steeds minder bij de bestemming en  
 meer buiten de wijk. Een deel van de bezoekers kan gemakkelijk  
 parkeren bij een ‘P+R 2.0’ buiten de snelwegring.
• Slim sturen: In de A-zones (gebieden waar verkeersruimte schaars  
 is en verblijfskwaliteit van het grootste belang is) maken we meer  
 ruimte voor verblijf. Voetgangers en fietsers krijgen hier prioriteit 
 en doorgaand autoverkeer wordt geweerd, te weten op de plekken  
 Catharijnesingel, Ledig Erf en Utrecht Science Park. 
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Niet alles in hetzelfde tempo
Een nieuwe tramlijn leg je niet in een paar jaar aan. De investeringen 
zijn hoog en de voorbereiding duurt lang. Ook verdwijnen niet van de 
ene op de andere dag parkeerplaatsen in bestaande wijken. Dat 
gebeurt voorlopig alleen op initiatief van bewoners. We starten met het 
toepassen van de nieuwste uitgangspunten in de nieuw te ontwikkelen 
gebieden en gaan daarna langzaam maar zeker nieuwe concepten 
introduceren in de bestaande wijken. Dit gaat allemaal heel geleidelijk. 
Net zoals dat afgelopen decennia is gegaan. Nu kun je je toch ook 
niet meer voorstellen dat we in 1970 onze auto parkeerden op het 
Vredenburg of de Neude? 

Vredenburg in 1969 (Bron: Het Utrechts Archief) Vredenburg nu
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