Knijp Monicabrug leidt tot verplaatsing verkeer

Bewoners Ondiep zijn drukte beu
UTRECHT
Bewoners in de Utrechtse wijk
Ondiep balen van het toegenomen
verkeer in hun wijk. Automobilisten
rijden massaal door hun buurt om
de omstreden knijp bij de
Monicabrug in Pijlsweerd te
omzeilen.
DIANE HOEKSTRA

Uit de jongste meting van de
effecten van de
verkeersmaatregelen rond de
Monicabrug blijkt weliswaar dat het
verkeer op de Weerdsingel is
verminderd van 16.000
vervoersbewegingen naar 11.500
auto's per etmaal, maar iets
verderop is het verkeer juist
toegenomen.
Uit de metingen blijkt dat er vooral
meer auto's rijden op de
Marnixlaan, de Acaciastraat en de
Ahornstraat. De knijp die sinds
vorig jaar juni van kracht is, heeft
als doel om de luchtkwaliteit bij de
Weerdsingel in Pijlsweerd, die tot
de slechtste van de stad behoorde,
te verbeteren. De laatste cijfers
tonen aan dat de luchtvervuiling op
die plek nu binnen de norm blijft.
Maar even verderop ronken er
meer auto's dan ooit tevoren. De
vrees dat de Acaciastraat zou
worden gebruikt als sluiproute om
naar de Amsterdamsestraatweg te
rijden, is bewaarheid. Volgens de
actiegroep Stop Knip Monicabrug is
dat zorgwekkend, omdat de
Amsterdamsestraatweg al jaren
niet voldoet aan de
luchtkwaliteitsnormen.

Weerdsingel, maar nu zitten wij
ermee.''
Rustig straatje
Ook andere bewoners maken zich
zorgen over de toegenomen drukte
in Ondiep. ,,Het is wel te merken
dat het hier een stuk drukker is
geworden,'' zegt Lukas Heesters.
,,Vooral in de spits. Dit was altijd
een rustig straatje met alleen
bestemmingsverkeer, maar nu
merk ik dat ik niet even snel de
straat uit kan rijden. Er staat hier
soms file.''
Lilian Veenhuizen baalt van de vele
auto's die nu door haar straat
rijden. ,,Ik heb er geen goed gevoel
bij. Als ik binnenzit heb ik er niet
heel veel last van, maar fijn is het
niet als je hier op de stoep loopt. Ik
vraag me af wat we opschieten met
de knijp, als het verkeer gewoon
andere routes kiest, waar andere
bewoners weer last van hebben.''
De gemeente organiseert op
woensdag 23 maart een
informatieavond voor bewoners van
Pijlsweerd, Ondiep en Noordoost
over de jongste metingen. Op die
avond wordt voor de bewoners
inzichtelijk gemaakt dat het verkeer
bij de Daalsetunnel en het
Westplein is afgenomen. De
gemeente voert later dit jaar nog
een verkeersmeting uit.

Bewoners rondom de nieuwe
sluiproute maken zich niet alleen
zorgen over het toegenomen
verkeer, maar ook over de
luchtvervuiling. ,,De luchtkwaliteit is
hier al jaren beneden alle peil,''
zegt bewoner Gerard van der Louw
uit de Geraniumstraat. ,,Dit is
verplaatsing van het probleem. De
lucht is misschien beter bij de
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