Persbericht

VVUO verbijsterd over plannen voor de Maliebaan
De Voetgangersvereniging Utrecht Oost (VVUO) heeft met stijgende verbazing kennis genomen van
de gemeentelijke plannen (IPvE) om de Maliebaan en kruising anders in te richten. Was de
verwachting dat de openbare ruimte en verblijfskwaliteit in het park voor voetgangers zouden
verbeteren - belangrijke uitgangspunten van het project zelf -, in het IPvE komt de voetganger er juist
bekaaid vanaf.
De VVUO wil daarom dat het voorgestelde IPvE voor de Maliebaan opnieuw opgesteld wordt,
waarbij de voetgangers de prioriteit krijgen die zij conform de uitgangspunten van het project én
de onlangs gepresenteerde ruimtelijke strategie (RSU 2040) verdienen. Het verderop gelegen Park
Oosterspoorbaan is een goed voorbeeld hoe fietser en voetganger de ruimte op een veilige en
prettige wijze kunnen delen.

De kritiek van de VVUO spitst zich toe op vier punten:
1. De middenbaan wordt een autovrije promenade voor fietsers en voetgangers. Echter, vier
meter breedte blijkt gereserveerd om fietsers elkaar twee aan twee te kunnen laten
passeren (pagina 22). Een vierbaans 'fietssnelweg' dus om (snelle) woon-werk fietsers
ongehinderd doorgang te bieden. Voetgangers mogen een meter aan weerszijden delen met
skeelers en steps. Dit maakt de middenbaan verre van aantrekkelijk voor wandelaars,
joggers, ouders met kinderen en/of kinderwagens en ouderen die minder goed ter been zijn.
2. Twee van de vier huidige voetpaden door het groen komen te vervallen (pagina 23). De
mogelijkheden voor de voetganger om (ongestoord) door het groen over de Maliebaan te
lopen worden dus gehalveerd.
3. De auto-intensiteit op de ventwegen neemt na afsluiting van de middenbaan fors toe (pagina
16). Dat maakt het lopen over huidige stoepen langs de huizen minder aantrekkelijk (meer
geluid, vieze lucht en gevaar).
4. De kruising krijgt de vorm van een Ovonde. Alle ruimte op de huidige kruising is nodig om
auto's en fietsers te laten passeren (pagina 20 en 21), waardoor de huidige stoepen voor
voetgangers die tussen de Nachtegaal- en de Reigerstraat pendelen komen te vervallen.
Deze voetgangers moeten voortaan met een grote boog om de Ovonde heen lopen.

Meer informatie op www.voetgangersverenigingnederland.nl/vvuo/
Contact: Ger Offringa 06-22606610 of vvuoost@gmail.com

