
 

Schriftelijke vragen verkeer Meernbrug, 
Zandweg en Rijksstraatweg
10 februari 2022

Vragen:
Het komende jaar worden de ontwikkelingen rond de Meerndijk en Castellumlaan in De Meern 
voltooid. Daarmee wordt de vernieuwing van het Hart van De Meern afgerond. Een mijlpaal!

Eén van de doelen van het vernieuwen van het centrum van De Meern was om het centrum om te 
vormen naar een verblijfsgebied. Het is de bedoeling dat meer doorgaand verkeer wordt 
gestimuleerd om rond De Meern heen te rijden (via bijvoorbeeld de Langerakbrug). In 2009 zijn 
mede daarom allerlei keuzes gemaakt over de afwikkeling van het verkeer op en rond de 
Meernbrug, bijvoorbeeld over de Rijksstraatweg. Dit is destijds gecommuniceerd naar de raad bij 
commissiebrief met kenmerk 09.097829. Daarna is het onderwerp nog diverse keren aan de orde 
gekomen. Zo heeft het college bijvoorbeeld op 31 oktober 2018 nog een raadsbrief gestuurd.

Naar aanleiding van een e-mail van een omwonende en gesprekken met omwonenden vragen 
VVD, SP, PVV, GroenLinks en CDA zich af hoe deze maatregelen worden geëvalueerd en hoe de 
verkeersveiligheid bij de Meernbrug kan worden verbeterd. Daarom hebben de fracties de 
volgende vragen.

Verkeersveiligheid
De kruising bij de Meernbrug wordt door veel omwonenden genoemd als onveilig kruispunt. 

1. Welke cijfers heeft het college over de veiligheid op en rond dit kruispunt in de afgelopen 
vijf jaar?

2. Is het college bereid met verkeerscamera's onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid, 
zoals dat ook is gebeurd bij het verkeersplein op 't Goylaan? Zo ja, wanneer? Zo nee, 
waarom niet?

3. Welke maatregelen heeft het college overwogen om de veiligheid op dit kruispunt te 
verhogen? Welke maatregelen hebben omwonenden aangedragen? Is er ook een volledige 
fysieke herinchting overwogen? Graag een volledig overzicht met toelichting waarom de 
maatregel wel of niet is uitgewerkt.

4. Door ouders en leerlingen wordt de route vanaf Castellum naar basisschool Drie Koningen 
als onveilig ervaren. Is het college bereid om samen met ouders te werken aan een veilige 
schoolroute?

5. Wat vindt het college van de optie om het verkeerslicht en het opstelpunt komende van de 
Castellumlaan te verplaatsen naar de kruising met de Zandweg – en daarbij ook een 
fietsverkeerslicht op de Zandweg toe te voegen? 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/9e7ef8ae-b210-4894-8ea5-267f5c2feb46


Andere routes voor verkeer over de Meernbrug
Mogelijk kan een deel van het verkeer over de Meernbrug andere routes nemen. In de raadsbrief 
van 31 oktober 2018 gaf het college aan dat de raad in 2019 wordt geïnformeerd over uitkomsten 
van metingen naar doorgaand verkeer.

6. Is deze meting uitgevoerd en zo ja, wanneer en waar zijn deze metingen met de raad 
gedeeld?

7. Heeft het college zicht op hoeveel doorgaand verkeer (tussen Letschertweg en 
Langerakbaan) gebruik maakt van de route over de Meernbrug? Zo nee, is het college 
bereid hiernaar onderzoek te doen?

8. Zijn er plannen om de Castellumlaan en Vicuslaan te herinrichten naar 30 km/h, 
aansluitend op het profiel van de Meerndijk? Zo ja, wanneer? Hoe wordt de buurt hierbij 
betrokken? 

Inwoners van het noordelijke deel van Nyevelt moeten nu autorijden over de Meernbrug, de 
Zandweg (een fietsstraat) en daarna weer over de Regenboogbrug om hun buurt te bereiken. In 
omgekeerde richting kunnen zij gewoon over de Rijksstraatweg rijden en hoeven zij de bruggen 
niet onnodig over te steken. 

In de commissiebrief van 26 oktober 2009 gaf het college het volgende aan: 

Uit vele zienswijzen blijkt de wens om Nijevelt ook vanuit het noorden te kunnen bereiken. 
Hieraan komen wij tegemoet door het weggedeelte Rijksstraatweg tussen de 
Boekbinderslaan en de Meridiaan (Regenboogbrug) in twee rijrichtingen open te houden.

Hieruit blijkt dat het de bedoeling was om de busbaan op de Rijksstraatweg in twee richtingen 
open te stellen in dit gebied. Later is er klaarblijkelijk voor gekozen om het autoverkeer richting 
Nyevelt over de fietsstraat op de Zandweg te geleiden.

9. De betreffende commissiebrief is nu niet online vindbaar. Kan het college deze en andere 
oude commissiebrieven op termijn online plaatsen en omsluiten via ureka.utrecht.nl?

10.Wanneer en om welke reden is het college van het in de commissiebrief genoemde besluit 
teruggekomen?

11.Wanneer en om welke reden heeft het college besloten om het autoverkeer in westelijke 
richting over de fietsstraat op Zandweg te geleiden, in plaats van over de Rijksstraatweg? 

12. Is het college bereid (opnieuw) onderzoek te doen naar de verkeerscirculatie in het gebied 
rond de Meernbrug en daarbij ook expliciet na te gaan hoeveel verkeer dagelijks onnodig 
de Meernbrug, Zandweg en Regenboogbrug gebruikt? Zo nee, waarom niet?

13. Is het college bereid om na te gaan of de busbaan op de Rijksstraatweg in één richting of 
beide richtingen open kan worden gesteld tussen de Meerndijk en Boekbinderslaan? Zo ja, 
wanneer verwacht het college de raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Van busbaan naar buslaan
14.Welke kansen ziet het college om bij de busbaan en parallelstrook groen (struiken en 

bomen) toe te voegen? 
15.Kan er meer groen worden toegevoegd als de busbaan wordt opengesteld en de 

parallelstrook wordt ingericht zoals op het deel van de Rijksstraatweg tussen de Meerndijk 
en Meentweg?



1 Schermafbeelding uit Google Street View van het deel tussen Boekbinderslaan en Meerndijk: parallelstrook en twee busstroken

2 Schermafbeelding Google Street View van het (groenere) deel tussen Meerndijk en Meentweg
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