Van Ostadelaan is weer open: mooi, maar onduidelijk
fietsers'', vertelt Ruoxi Gao van
Cafetaria Cortina.
Zebrapad

De Adriaen van Ostadelaan heeft na
vier maanden herinrichten een nieuwe
aanblik gekregen.
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UTRECHT
De officiële opening moet nog
plaatsvinden, hier en daar staan
nog restanten van de
werkzaamheden langs de weg,
maar de Adriaen van Ostadelaan in
Utrecht is na vier maanden weer
open voor verkeer.
In die tijd is er veel veranderd. Over
die veranderingen zijn
omwonenden en ondernemers over
het algemeen te spreken. Zo ook
Inno van den Berg van Wijnkoperij
Henri Bloem: ,,Het is prachtig
geworden.'' Wel hoopt hij dat het
verkeer weer snel op het oude
niveau is. ,,De werkzaamheden
hebben ons heel veel geld gekost.
Met acties hebben we geprobeerd
mensen naar de winkel te halen.
Maar als mensen een goede
ervaring hebben bij de concurrent,
dan ben je ze toch kwijt.''

Op een bankje bij die kruising zit
Hans. Hij woont al 46 jaar in de
buurt en is niet al te enthousiast
over de nieuwe situatie: ,,Het is
minder veilig, met name voor
ouderen en mensen die slecht ter
been zijn. Er zijn geen stoplichten
meer en er is nog maar één
zebrapad.'' Hij vervolgt: ,,Het is
mooi geworden, maar het is niet
erg functioneel.''
De bomen moeten nog geplant
worden en het verkeer moet nog
aan de nieuwe situatie gewend
raken. Daarom is het voor de
meeste mensen nog wat vroeg om
definitief te oordelen. Maar dat het
mooi is geworden, daar zijn ze het
wel over eens.

De versmalling van de straat zorgt
vooral in de spits voor
opstoppingen. ,,Als hier een
vrachtwagen komt lossen, staat die
voor driekwart op het fietspad. De
bus kan er dan niet langs en bij
verkeer uit tegengestelde richting
kunnen auto's er ook niet langs.
Meestal lost het zich zelf wel op,
maar het is niet ideaal'', legt hij uit.
De nieuwe voorrangssituatie op de
kruising met de Jan van
Scorelstraat is voor de
weggebruikers nog niet helemaal
helder. ,,Het is erg druk en
onduidelijk bij de kruising. Er zijn
sinds de werkzaamheden ook meer
conflicten tussen automobilisten en
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