Soms eindeloos wachten door werk aan de weg

Licht wordt niet groen
plekken permanent op rood. Bij de
Albatrosstraat stonden de lichten
nog op groen voor rechtsaf, terwijl
daar de afgelopen tijd geen
autoverkeer mogelijk was. Hoe lang
dat geduurd heeft, is onduidelijk.
De weg is daar inmiddels weer
open.
De kruising Albatrosstraat-Baden
Powellweg-Briljantlaan is al weken
gestremd, maar de verkeerslichten
werken nog alsof er niets aan de hand
is. Fietsers en automobilisten staan
daarom voor niets te wachten, ook als
het regent.
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UTRECHT
Het inregelen van verkeerslichten
op plekken waar in Utrecht aan de
weg wordt gewerkt, is zo lastig dat
ervoor wordt gekozen om
simpelweg een zak over de lampen
te trekken. Daarmee moet voor
automobilisten duidelijk zijn dat de
lichten buiten werking zijn en de
weg erachter is afgesloten. Toch
gaat dit soms mis.
BART LAURET

Dat bleek de afgelopen tijd bij de
kruising van de Albatrosstraat en
de Baden Powellweg en aan het
einde van de Catharijnesingel en
de Bleekstraat. Daar ontbrak de
afscherming van de lampen,
waardoor automobilisten toch
gingen wachten totdat het licht op
groen zou springen.
,,Maar dat gebeurt dus niet,'' zegt
woordvoerder Jacqueline Rabius
van de gemeente. ,,De lichten in de
richting van de straat die wordt
afgesloten, worden namelijk op
rood gezet. Als mensen dan toch
wachten, leidt dat tot toeteren en
opstoppingen. De afscherming is
daar fout gegaan. Waar het nodig
is, zullen we de lichten alsnog
afschermen.''

De komende tijd zal het verkeer
nog veel overlast ondervinden van
werkzaamheden rond het nieuwe
station Vaartsche Rijn. Het verkeer
op het grote knooppunt Baden
Powellweg-AlbatrosstraatBriljantlaan vanuit het zuiden naar
de binnenstad stroopt nog
maanden op.
Om te beginnen is de Vondellaan in
de richting van de Baden
Powellweg aan één kant
afgesloten. Daar worden nu tot en
met 7 juli de fiets- en voetpaden
vernieuwd. Het autoverkeer wordt
over de versmalde weg geleid. De
Jutfaseweg en De Helling zijn niet
bereikbaar.
Westerkade
Tussen juli en begin september
gaat het knooppunt Baden
Powellweg-Briljantlaan op de
schop. De onderdoorgang naar de
Westerkade gaat dan ook dicht. Tot
midden oktober worden vervolgens
de inritten voor de parkeergarages
aan de Ooster- en Westerkade
gemaakt.
Aan de andere kant wordt ook de
hele Briljantlaan aangepakt.
Verkeer vanuit het zuiden zal tot
half oktober last ondervinden van
de werkzaamheden. Het wegdek
wordt vanaf de Baden Powellweg
tot aan het Smaragdplein
vernieuwd. Ook komt er een brede
middenberm. Het verkeer wordt
tijdens de werkzaamheden
omgeleid.

Ook gingen de lichten niet op alle
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