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Mobiliteit met Allure 

Zacht klinkt het geraas van het verkeer door het doek van een grote tent op het terrein van de provinciale ver-

keerscentrale. Henk Boom heet als dagvoorzitter iedereen hartelijk welkom bij het Landschapscafé. Vandaag op 

een bijzondere locatie: het hart van mobiliteit in de provincie Utrecht. Het centrum voor provinciale wegen, 

onderhoud en aanleg. Hij geeft het woord aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek – Nijhof. Zij is blij met de op-

komst en de aanwezige kennis en kunde en komt direct ter zake. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de pro-

vincie Utrecht. In de media wordt de provincie Utrecht ook wel de ‘draaischijf van Nederland’ genoemd. Belang-

rijk in verband met de centrale ligging en de krachtig van de regio. Zij richt zich tot de aanwezigen met een kort 

spervuur van vragen: hoe kan de provincie met grote bereikbaarheidsuitdagingen zich tegelijkertijd profileren 

als aantrekkelijke regio? Hoe kunnen we zorgen dat door- en bestemmingsreizigers zich welkom voelen in de 

provincie Utrecht? Zou het niet fantastisch zijn om mobiliteit goed te organiseren en tegelijk een prachtig visite-

kaartje van provincie Utrecht af te geven? Moeten we anders denken? Hoe kunnen we relaties leggen met kunst, 

cultuur, duurzaamheid of innovatie? Hoe kunnen we hier samen met de omgeving invulling aan geven? Hoe kan 

Mobiliteit met Allure ons hierbij helpen?  

Weg van de toekomst 
De Weg van de Toekomst is dé weg waarbij duurzame toe-

passingen en zichtbare vernieuwingen zijn toegepast. Leo 

de Hoogt van gemeente Oss blikt terug op het project dat 

inmiddels al weer vier jaar geleden opgeleverd is. Het begon 

met een abstracte ambitie. De eerste stap was het betrek-

ken van de omgeving met als resultaat een ideeënboek. 

Daarnaast is de ambitie met architect en ingenieurs vertaald 

in praktische mogelijkheden. De strategie van het lopende 

inkooptraject werd aangepast: meer functionele specifica-

ties en EMVI criteria op duurzaamheid en innovatie. Dit 

heeft geresulteerd in een CO2 neutrale uitvoering. Deze 

aanpak werkte door in de inkoopafwegingen en bewust-

wording door de hele keten van leveranciers en onderaan-

nemers. Het resultaat: een systeem dat meer groene ener-

gie opwekt dan verbruikt.  

Ook fungeert het project als proeftuin voor innovatie, waarbij sommige toepassingen meer succesvol bleken dan 

andere. Bijvoorbeeld Flowman: groene lampjes aan de zijde van de weg als verkeerssturing voor groene golf; 

Glowing lines: initiatief van Daan Roosengaarde op het raakvlak van innovatie en kunst, maar… technisch nog 

niet bestand tegen verkeersbelastingen. Heijmans heeft vervolgens wel de uitdaging opgepakt om robuustere 

oplichtende wegmarkering te ontwikkelen. Maar ook Pleasant Pass: een interactief systeem voor verbeterde 

beleving voor passage van onderdoorgangen.   



 

Mobiliteit met Allure 
Wat is allure? Wat is allure van mobiliteit? Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de 

provincie Utrecht, neemt de aanwezigen mee in een aantal diepere overwegingen. Mobiliteit is niet alleen be-

weging maar ook stilstaan. Om beweging te faciliteren is stilliggende infrastructuur nodig. Op beweging wordt 

sterk geïnnoveerd, maar op de statische delen vindt nauwelijks vernieuwing plaats. We staan nog steeds op de-

zelfde stoeptegel van 30 bij 30. En toch komt stilstaan lang-

zamerhand tot beweging. Denk bijvoorbeeld aan de culti-

vering van het stoppen bij een tankstation. Er zijn keuzes te 

maken: organiseren we onze mobiliteit vanuit een logica 

van modaliteiten? Of zoeken we naar verbinding en gaan 

we integraal combineren? Zijn we al klaar voor verduurza-

men en innovatie? Er zijn inspirerende voorbeelden: denk 

aan High line park, New York of voetgangerstunnel Wilhel-

minaplein, Rotterdam. Zijn we bereid te denken in andere 

functies en tijdelijkheid, zoals het programmeren van een 

wielerronde over het nieuwe tracé in Oss. Er ligt een uitda-

ging om functionaliteit en duurzaamheid te combineren in 

esthetische kwaliteit. Het gaat om reizen met allure! 

Als afsluiting daagt hij de zaal uit om zelf de allure van mo-

biliteit te keuren op www.swipocratie.nl.  

Landmark fietspad Amersfoort – Utrecht 
Brett Bannink, beleidsmedewerker Mobiliteit, Economie en Cul-

tuur van de provincie Utrecht vertelt vervolgens enthousiast 

over het landmark fietspad Amersfoort – Utrecht. De snelfiets-

route F28 wordt in het thema De Stijl en Mondriaan ingericht als 

blijvende herinnering aan het honderdjarig bestaan. Provincie 

Utrecht is hierbij opdrachtgever in samenwerking met ge-

meente Utrecht en Amersfoort. Het is een samenwerking tussen 

cultuur en mobiliteit die meerwaarde en kansen biedt in termen 

van ‘branding’ en innovatie. Het gaat om vorm én inhoud. 

Als uitgangspunten zijn er technische must-haves en een eigen 

identiteit vanuit De Stijl. Continu wordt er synergie gezocht tus-

sen verkeerskundige aspecten en extra kwaliteiten als routeontwerp, kunst, schuilplekken, watertaps, innovatie 

en  informatie over de omgeving. De tien zuilen van Boris Tellegen vormen een goed voorbeeld. De circa 7 meter 

hoge kunstobjecten geven identiteit, leggen relatie naar De Stijl en gaan de verbinding aan met de directe om-

geving. De zuil bij vliegbasis Soesterberg heeft een gepopnagelde metalen huid als associatie met de huid van 

een vliegtuigromp. De kern zit in een integraal ontwerp waarbij vorm en functie samen gaan in een mooi eind-

resultaat. 

  



 

Kwaliteitsteams 

Michel Schreinemachers van NEXT Architects sluit hier naadloos op aan: “Infrastructuur gaat over verbinden. 

Niet letterlijk, maar verbinden van mensen met elkaar en mensen aan de plek, aan de stad, aan het landschap.” 

Een mooi voorbeeld is de Dafne Schippersbrug. De aanvankelijke weerstand vanuit de omgeving ten aanzien van 

de inpassing van de brug is door een vernuftige integratie met een schoolgebouw en speelplaats weggenomen, 

maar vergt wel over de grenzen heen werken. 

Een ander voorbeeld is de centrale as N356. Ook hier was er veel commotie in de omgeving. De weg doorsnijdt 

open en gesloten fijnmazig landschap. Sleutelbegrippen in de aanpak waren het betrekken van de omgeving en 

de lijnopgave opvatten als gebiedsopgave. Als gevolg hiervan is er ruimte voor ruilverkavelingsproces, afwaarde-

ring bestaande tracé en aanjagen van andere ontwikkelingen in het gebied. Een belangrijk verschil in benadering: 

de primaire insteek moet gericht zijn op ruimtelijke kwaliteit in plaats van vormgeving. Het gaat niet alleen om 

kleur van de hekjes, maar juist om het kritisch bevragen van ruimtelijke keuzes. Maar ook het komen tot een 

logisch en een leesbaar landschap zonder het bestaan van de 2x2 weg te ontkennen. Het gaat om het bij elkaar 

brengen van functie en vorm: bijvoorbeeld het beleefbaar maken van vleermuisroutes door het accentueren van 

boomrijen en bijbehorende voorzieningen in het wegbeeld.  

De aanleg van de weg gaat in 17 deelcontracten op de markt. Kwaliteitsborging en samenhang van het traject is 

hiermee een belangrijk thema. Verschillende kwaliteitsteams zijn hiervoor in het leven geroepen. Zitten we nu 

op het kantelpunt of gaat het om oude wijn in nieuwe zakken? We zijn er nog niet. We moeten verder denken 

dan bermen; we moeten infrastructuur benaderen vanuit gebieden en mobiliteitssystemen. Op zoek naar kop-

pelkansen! 

--- 

Na deze oproep gaan de aanwezigen in verschillende werksessies uit elkaar op zoek naar koppelkansen van kunst, 

cultuur, innovatie en duurzaamheid, met het oog op integrale kwaliteit en betrokkenheid van omgeving; op zoek 

naar Mobiliteit met Allure. 

  



 

Rotondes – infrastructurele kunstwerken in de omgeving 
De diverse landschappen in de provincie Utrecht zijn bij uitstek een leidraad voor de inrichting van rotondes in 

het landschap. Een levendige discussie ontstaat: alle rotondes zijn verschillend. Kiezen we voor anoniem of iden-

titeit? Kijken we naar de identiteit van de streek of van de provincie? Waar is maatwerk mogelijk en wat wordt 

de toekomst: rotonde te huur?   

N201 – Functionaliteit met omgevingskwaliteit 

 

Een andere groep pakt de N201 beet. Hoe kunnen we de functionaliteit ook in de toekomst waarborgen, met 

behoud of zelfs verbetering van de omgevingskwaliteit? Is de ambitie voor wegverbinding Amsterdam & Hilver-

sum hieraan te koppelen? In groepen zijn meerdere oplossingen uitgewerkt. Opvallend inzicht is dat er altijd 

meerdere alternatieven zijn, waarbij  het openstaan en combineren van alternatieven tot verrassende resultaten 

leidt. 

 

Wegh der Weegen in de toekomst 
De stichting Wegh der Weegen stelt samen met de 

brede omgeving, de omringende gemeenten en de 

professionals van de Wegh een streefbeeld op voor 

beheer en onderhoud van de N237. Samen met de 

Stichting Wegh der Weegen is de periode ná vast-

stelling van het streefbeeld bekeken: wat is een pas-

send omgevingsmanagement voor de Wegh met zo-

veel actieve betrokken partijen? 

Opvallend is de enorme hoeveelheid verhalen rond 

en over de Wegh. Het is de kunst om de verhalen uit 

het verleden te verbinden aan de mogelijkheden 

van de toekomst in één krachtige visie. Continuïteit 

staat op gespannen voet met de vaak veel kortere 

politieke spanningsboog. Een mogelijke rol voor de 

Stichting is om continuïteit te bieden en het collec-

tieve geheugen levend te houden. 

  



 

Kwaliteitsteams 
Aan de hand van bestaande projecten bespreken de deelnemers 

voor- en nadelen van de inzet van kwaliteitsteams. Instellen van 

kwaliteitsteam is geen oplossing voor alles. Zichtbaar is een terug-

trekkende beweging van de overheid op het gebied van ruimtelijke 

kwaliteit, waardoor meer verantwoordelijkheid bij de markt terecht 

komt. Belangrijke succesfactoren zijn het vroegtijdig inschakelen 

van het team en het serieus ter harte nemen van de uitgebrachte 

adviezen. Q-teams werken effectiever in combinatie met sterk om-

gevingsmanagement, waar dwarsverbanden worden gelegd.  

 

--- 

 

Afsluitend dankt Paul Roncken de aanwezigen voor de energie en de inbreng. Er is meer dan ooit behoefte aan 

een integraal ontwerp. We moeten naar binnen en naar buiten toe werken. Integrale middelen zijn noodzakelijk 

om initiatieven op te pakken.  

Op weg naar een Mobiliteit met Allure! 

 


