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Conclusies en samenvatting 

 

Aanleiding en doel 
De wijkraad West doet dit jaar onderzoek naar de mening van haar bewoners over luchtkwaliteit en verkeer. Dit 
is een belangrijk thema binnen de gemeente Utrecht en is zeker in Utrecht West zeer actueel. In 2008 hebben 
diverse grootschalige wegwerkzaamheden in of nabij de wijk plaats gevonden (Cartesiusweg, Graadt van 
Roggenweg) en eind 2007 is de aansluiting op de A2 bij Oog in Al afgesloten en een nieuwe oprit enkele 
kilometers noordelijker geopend. Deze gebeurtenissen hebben er mede toe geleid dat de verkeersstroom door 
Utrecht West in 2008 is toegenomen net als klachten over deze situatie. 
De wijkraad is benieuwd hoe groot de overlast nu echt is, welke overlast het precies betreft en ook wat de 
betekenis van het thema luchtkwaliteit is voor bewoners. In de periode november 2008 t/m half januari 2009 
heeft het veldwerk voor het onderzoek plaatsgevonden. Bewoners van 18 jaar en ouder hebben de vragenlijst 
online kunnen invullen en tevens zijn telefonisch interviews afgenomen en zijn enquêteurs langs de deuren 
gegaan in Utrecht West. In totaal hebben 1400 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. 
 
Volgens de standaardindeling van de gemeente Utrecht bestaat de wijk Utrecht West uit drie subwijken: Oog in 
Al / Welgelegen, Nieuw Engeland / Schepenbuurt en Lombok / Leidseweg e.o. Voor deze subwijken is in dit 
onderzoek nagegaan of er verschillen bestaan in de beleving van verkeersoverlast en de beoordeling van de 
luchtkwaliteit. Hieronder volgen de tien belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek: 

 
Hoofdconclusies en aanbevelingen 

1. De helft van alle bewoners ervaart veel verkeersoverlast, slechts een kleine groep (13%) heeft 
helemaal geen overlast. In alle wijken speelt deze problematiek, maar Oog in Al / Welgelegen springt 
er in dit opzicht extra negatief uit. De overlast is het afgelopen jaar overal sterk toegenomen, maar 
vooral in Oog in Al / Welgelegen. 

2. Een aanzienlijk deel van de bewoners relateert de toegenomen overlast aan de afsluiting van de A2 bij 
Oog in Al, eind 2007. Vier op de vijf bewoners zijn van mening dat deze aansluiting heropend zou 
moeten worden, om zodoende in ieder geval het ‘sluipverkeer’ door Oog in Al te verminderen. Het 
verdient aanbeveling om deze breed gesteunde opvatting op haalbaarheid of op alternatieven te 
onderzoeken. 

3. Van alle verkeersproblemen moet het verminderen van de verkeersdrukte in Utrecht West de hoogste 
prioriteit krijgen, volgens bewoners. Bij het vraagstuk over de bereikbaarheid van het centrum en de 
lokalisering van verkeersaanzuigende voorzieningen moet met dit breed gedragen verlangen rekening 
worden gehouden. 

4. Ondanks de grote overlast van verkeersdrukte in Utrecht West, heeft de doorstroming van 
voetgangers en fietsers prioriteit boven de doorstroming van autoverkeer. 

5. Naast verkeersdrukte bestaat ook stevige overlast van hardrijders en door het ontstaan van gevaarlijke 
situaties voor het langzame verkeer. Dit zijn thema’s waar de gemeente strenger op zou moeten 
handhaven om zodoende deze overlast te verminderen. 

6. Bewoners zijn van mening dat winkels beter op de rustige uren overdag bevoorraad kunnen worden, 
om zo (mogelijke) verkeersdrukte tijdens spitsuren en geluidsoverlast ’s avonds te voorkomen. 

7. Aansluitend op de grote verkeersoverlast maken wijkbewoners zich ook zorgen over de luchtkwaliteit: 
38% ervaart veel overlast van luchtvervuiling, 42% heeft enige overlast. De helft van alle bewoners 
vindt de kwaliteit van de lucht in Utrecht West matig of slecht en ook de helft van alle wijkbewoners is 
ervan overtuigd of verwacht dat de (slechte) lucht in de wijk hun gezondheid negatief beïnvloed. Ook 
al kan het causale verband tussen klachten en luchtkwaliteit soms moeilijk bewezen worden, toch 
moeten de angst en ervaringen van bewoners op dit gebied zeer serieus genomen worden. 

8. In een aantal buurten is sprake van overlast van luchtvervuiling van het scheepvaartverkeer op het 
Amsterdam-Rijnkanaal, soms zelfs dagelijkse overlast (vooral in de Halve Maan). Dit thema blijft vaak 
onderbelicht in plannen en beleid, maar gezien de aanwezige overlast is het raadzaam om nader 
onderzoek te doen naar wat deze vervuiling precies inhoudt en wat de gevolgen en mogelijke 
oplossingen zijn. 

9. Bewoners die klachten over verkeer of luchtkwaliteit hebben geuit, zijn ontevreden over de feedback 
van de gemeente. In veel gevallen bleef een reactie uit. Hier zou de gemeente zorgvuldiger mee om 
moeten gaan. 

10. Ruim een derde van alle bewoners zou zelf minder willen gaan autorijden om de verkeersproblematiek 
te verminderen. Tussen de wens om dit te gaan doen en het daadwerkelijk doen zit vaak een groot 
verschil. Het is daarom aan te bevelen om bewoners actief te stimuleren om hier meer over na te gaan 
denken en ook echt tot actie over te gaan. De potentiële bereidheid is immers aanwezig. 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 
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Verkeer 
Uit het onderzoek blijkt dat Utrecht West een aanzienlijke verkeersproblematiek kent: De helft van alle 
bewoners ervaart veel verkeersoverlast in de wijk, ruim een derde spreekt over enige overlast. Er bestaat 
weliswaar een groot verschil tussen de subwijken (in Oog in Al / Welgelegen is het overlastniveau veruit het 
hoogst), maar ook Nieuw Engeland / Schepenbuurt en Lombok / Leidseweg hebben met overlast te maken. 
Een meerderheid van alle bewoners is daarnaast van mening dat de overlast het laatste jaar (in 2008) is 
toegenomen. Wat opvalt, is de kleine groep bewoners die helemaal geen verkeersoverlast ervaart: slechts 13% 
van alle wijkbewoners. 
 
Communicatie gemeente Utrecht 
In Utrecht West hebben in 2008 verschillende wegwerkzaamheden plaatsgevonden en eind 2007 is de 
aansluiting op de A2 bij Oog in Al afgesloten. De overgrote meerderheid van de bewoners geeft aan d.m.v. een 
folder (of wijkbericht) op de hoogte gesteld te zijn van wijzigingen in de verkeerssituatie. Bijna driekwart van de 
bewoners die informatie ontvingen, is van mening dat deze informatie (zeer) duidelijk was. 
Een derde van alle wijkbewoners is van mening dat de gemeente Utrecht (problematiek rond) het thema 
verkeer in Utrecht West serieus neemt. Ruim een derde is echter ook van mening dat dit (helemaal) niet het 
geval is. Er bestaan forse verschillen tussen de wijken: in Oog in Al / Welgelegen vindt bijna twee derde dat de 
gemeente dit thema (helemaal) niet serieus neemt, in de andere wijken ligt dit percentage op ongeveer een 
kwart. 
 
Meldingen verkeersoverlast 
Bijna één op de vijf bewoners van Utrecht West heeft in 2008 bij de gemeente melding gemaakt van een 
overlastgevende situatie op het gebied van verkeer. In Oog in Al / Welgelegen ligt dit aandeel zelfs op een 
derde van alle bewoners. Een deel van de bewoners heeft hun klacht(en) niet direct gemeld bij de gemeente, 
maar bij één van de actiegroepen, zoals Ronduit Weg. Via hen zijn deze klachten ook bij de gemeente terecht 
gekomen. Een groot deel van de ‘klagers’ uit Utrecht West maakte melding van parkeeroverlast (34%). 
Daarnaast hebben veel klachten betrekking op de drukte/files, het sluipverkeer en onbereikbaarheid, bij elkaar 
opgeteld gaat het hier om 28% van de bewoners die een klacht hebben ingediend. Ook de verkeersveiligheid 
(17%) wordt vaak genoemd, net als een slechte verkeersregeling/wegonderhoud (15%). In Oog in Al gaan de 
klachten relatief vaker over vrachtverkeer en drukte/files/sluipverkeer, in Lombok / Leidseweg speelt de 
parkeeroverlast veel meer. 
Slechts een klein gedeelte van de bewoners is van mening dat de gemeente hun klacht naar tevredenheid heeft 
opgelost. Ruim driekwart van alle ‘klagers’ geeft aan dat dit niet het geval was. Een belangrijke reden hiervoor 
is dat een deel van de bewoners geen antwoord van de gemeente hebben ontvangen. Dit wordt als erg 
vervelend ervaren. Een ander deel geeft aan dat de gemeente simpelweg niets doet en niet luistert. Ook wordt 
vaak melding gemaakt van de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al, als oorzaak van de klacht. Pas als 
deze oprit weer geopend wordt, zal de klacht afnemen, zo denkt een deel van de bewoners. 
 
Overlast per thema 
In dit onderzoek zijn aan bewoners acht thema’s voorgelegd (A t/m H), met aan hen de vraag in hoeverre zij 
per thema overlast ervaren en hoe deze (eventuele) overlast is ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden 
geleden.  
 

A. Verkeersdrukte tijdens spitsuren bij verkeersdeelname in Utrecht West 
Ruim de helft van alle wijkbewoners ervaart veel overlast van verkeersdrukte in de spitsuren, bijna een derde 
heeft enige overlast. Oog in Al / Welgelegen gaat aan kop: hier ervaart drie kwart van alle bewoners veel 
overlast. Ten opzichte van vorig jaar geeft twee derde van alle West-bewoners aan dat de overlast is 
toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen spreken maar liefst negen op de tien bewoners van een toename. 
 

B. Verkeersdrukte buiten spitsuren bij verkeersdeelname in Utrecht West 
Buiten spitsuren heeft een kwart van alle wijkbewoners veel overlast van de verkeersdrukte, 43% geeft aan 
enige overlast te ervaren. Ook m.b.t. dit thema bestaat in Oog in Al / Welgelegen meer overlast dan in de 
andere wijken van Utrecht West, hoewel het verschil veel kleiner is dan tijdens spitsuren. Meer dan de helft van 
alle bewoners spreekt ook m.b.t. dit thema van een toename van de overlast. 
 

C. Parkeerdrukte 
Ruim een kwart van alle inwoners ervaart veel parkeeroverlast in hun buurt, bijna 40% ervaart geen overlast. 
Bijna de helft van de bewoners vindt dat de overlast niet meer of minder is dan vorig jaar, een derde vindt de 
overlast wel toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen liggen de overlastcijfers relatief laag, in Lombok / 
Leidseweg relatief hoog: 44% ervaart veel parkeeroverlast in hun buurt. De overlast in deze subwijk 
concentreert zich in Lombok-Oost en vooral Lombok-West, in Leidseweg e.o. is de overlast gering en geeft een 
ruime meerderheid aan dat de overlast juist minder is dan vorig jaar. 
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D. Lawaai van gemotoriseerd verkeer 

Bijna een derde van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast van lawaai van gemotoriseerd verkeer. 
Ook bijna een derde ervaart geen overlast. Over het algemeen is de overlast gelijk gebleven aan vorig jaar, 
hoewel ook weer een derde aangeeft meer overlast te ervaren. Van de drie subwijken heeft Oog in Al / 
Welgelgen relatief de meeste geluidsoverlast: 45% ervaart hier veel overlast en ook zijn bewoners hier meer 
dan in de andere wijken van mening dat de overlast sinds vorig jaar is toegenomen. Naast de buurten uit Oog 
in Al / Welgelegen bestaat ook in de buurt Leidseweg e.o. relatief veel geluidsoverlast (43% van alle bewoners). 
 

E. Hardrijders (autoverkeer en scooters) 
30% van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast van hardrijders, 43% ervaart enige overlast. De 
meerderheid van de bewoners geeft aan dat er geen verandering in de overlast is t.o.v. een jaar geleden, ruim 
een kwart vindt dat er wel sprake is van een stijging. De cijfers verschillen niet zo veel per subwijk, hoewel Oog 
in Al / Welgelegen relatief wat meer overlast ervaart. Binnen deze subwijk valt de overlast in de buurt Halve 
Maan erg mee, deze buurt wordt dan ook niet doorkruist door doorgaande wegen. 
 

F. Gevaarlijke situaties voor voetgangers, fietsers of spelende kinderen 
28% van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast m.b.t. dit thema. Een derde van de wijkbewoners 
ervaart geen overlast. De meerderheid van de bewoners geeft aan dat geen verandering in overlast is t.o.v. 
vorig jaar, hoewel een derde van mening is dat de overlast is toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen bestaat 
relatief de meeste overlast en in deze subwijk zijn bewoners relatief vaker de mening toegedaan dat de overlast 
is toegenomen. 
 

G. Wegwerkzaamheden 
Met betrekking tot overlast van wegwerkzaamheden laten alle subwijken een eenduidig beeld zien. Bijna 60% 
van de bewoners uit Utrecht West ervaart hiervan veel overlast en driekwart is van mening dat deze overlast is 
toegenomen sinds een jaar geleden. Op buurtniveau springt Leidseweg e.o. eruit: hier wordt eind 2008/begin 
2009 de meeste overlast ervaren van heel Utrecht West. 
 

H. Sluipverkeer 
Met betrekking tot de overlast van sluipverkeer bestaan er grote verschillen tussen de subwijken van Utrecht 
West. Bijna een kwart van alle West-bewoners ervaart veel overlast van sluipverkeer door hun buurt, maar in 
Oog in Al / Welgelegen ligt dit percentage met 47% een stuk hoger. Ook is hier bijna twee derde van de 
bewoners van mening dat de overlast is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Uit het onderzoek 
blijkt dat dit volgens bewoners rechtstreeks verband houdt met de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in 
Al, waardoor extra verkeer door deze buurt rijdt om gebruik te maken van de oprit aan de Ds. Martin Luther 
Kinglaan. Aan alle bewoners van Utrecht West is daarom gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van deze 
maatregel en of zij vinden dat deze aansluiting op de A2 heropend zou moeten worden. 
 
Overlast door afsluiting van A2 bij Oog in Al 
In december 2007 is de aansluiting op de A2 bij Oog in Al afgesloten. Dit heeft in de loop van 2008 een storm 
van kritiek in heel Utrecht opgeleverd. Een aanzienlijk deel van de bewoners uit Utrecht West zegt veel overlast 
van deze maatregel te ervaren (60% van alle bewoners geeft dit aan). Deze overlast bestaat voor een deel uit 
het zelf moeten omrijden, voor een ander deel wordt deze maatregel geassocieerd met de toegenomen 
verkeersdrukte in Utrecht West. Dit laatste is voornamelijk het geval zijn in Oog in Al / Welgelegen. Uit deze 
wijk hebben relatief veel bewoners een klacht ingediend bij de gemeente, klachten die vaak gaan over 
drukte/files/sluipverkeer en vrachtverkeer. Deze klachten worden door veel bewoners rechtstreeks gerelateerd 
aan de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al, waardoor volgens hen het (vracht)verkeer door Oog in 
Al het afgelopen jaar enorm is toegenomen. Van alle bewoners uit Utrecht West vindt een ruime meerderheid 
dat deze aansluiting er wederom moet komen. In totaal zijn 4 op de 5 inwoners van Utrecht West deze mening 
toegedaan, bewoners uit Oog in Al vinden dit relatief nog wat vaker. 
 
Prioriteit verkeersproblematiek en eigen verantwoordelijkheid 
Van de bovengenoemde lijst met verkeersproblemen (A t/m H) hebben bewoners (maximaal) drie problemen 
mogen uitkiezen die de gemeente volgens hen met de hoogste prioriteit moet aanpakken. Aan deze lijst is het 
thema ‘luchtkwaliteit’ toegevoegd. 
 
De verkeersdrukte tijdens spitsuren (1) staat ruimschoots op nummer 1. Dit is ook het thema dat de meeste 
overlast veroorzaakt in Utrecht West. Vervolgens moet de gemeente prioriteit geven aan de luchtkwaliteit (2) in 
Utrecht West, een thema dat direct samenhangt met de overlast van verkeersdrukte in de wijk. Gevaarlijke 
situaties voor het langzame verkeer (3) wordt op de derde plaats genoemd, op de voet gevolgd door de 
problematiek van hardrijders (4). Wegwerkzaamheden hebben in Utrecht West tot veel overlast geleid, maar 
dit thema heeft volgens bewoners niet de meeste prioriteit. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat 
wegwerkzaamheden maar tijdelijk zijn, terwijl andere thema’s op het moment van het onderzoek meer actueel 
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zijn. 
 
De prioriteit die de gemeente aan diverse verkeersproblemen moet geven, verschilt enigszins per subwijk. 
Verkeersdrukte tijdens spitsuren en de luchtkwaliteit zijn thema’s die in alle wijken hoog scoren. Per wijk kan 
de volgende top 4 worden samengesteld: 
 
Oog in Al / Welgelegen 

1. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
2. Luchtkwaliteit 
3. Verkeersdrukte buiten spitsuren 
4. Verkeerslawaai 

 
Nieuw Engeland / Schepenbuurt 

1. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
2. Luchtkwaliteit 
3. Hardrijders 
4. Gevaarlijke situaties voor voetgangers/fietsers 

 
Lombok / Leidseweg e.o. 

1. Parkeeroverlast 
2. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
3. Luchtkwaliteit 
4. Gevaarlijke situaties voor voetgangers/fietsers 

 
M.b.t. het oplossen van de verkeersproblematiek, is aan bewoners gevraagd of en hoe zij zelf zou willen 
bijdragen aan een oplossing. Ruim een derde van alle bewoners geeft aan minder vaak met de auto te willen 
reizen en 17% zou wel een inspraakavond willen bijwonen. Bijna de helft van alle bewoners geeft daarentegen 
aan geen eigen bijdrage te willen leveren, maar dit komt voor een deel omdat bewoners vinden dat ze op dit 
moment al genoeg doen (fietsen / auto laten staan). 
 
Oplossingsrichtingen doorstroming verkeer 
Uit het onderzoek blijkt dat de doorstroming van het verkeer in Utrecht West te wensen overlaat. Vooral tijdens 
spitsuren ervaart een groot deel van de bewoners overlast van de verkeersdrukte. M.b.t. tot de doorstroming 
van het verkeer kunnen een aantal oplossingsalternatieven worden aangegeven, sommige die een snellere 
doorstroming mogelijk maken, andere die juist autoverkeer uit de wijk weren of meer in het voordeel zijn van 
voetgangers en fietsers. T.a.v. deze alternatieven hebben bewoners hun voorkeur kunnen uitspreken:  
 

 Wanneer een goede bereikbaarheid van het centrum leidt tot meer verkeersoverlast in West, wil ruim 
70% van de wijkbewoners prioriteit leggen bij minder verkeersdrukte in Utrecht West, ook al gaat dit 
ten koste van de bereikbaarheid van het centrum. Goede centrumbereikbaarheid (maar met overlast in 
West) is dus van ondergeschikt belang aan meer verkeersrust in Utrecht West. 

 

 Bijna de helft van de bewoners is een voorstander van de aanleg van meer verkeerslichten, paaltjes en 
drempels op niet-doorgaande routes in de wijk om zo sluipverkeer tegen te gaan, ook al is lokaal 
verkeer hierdoor soms iets langer onderweg. Bijna een derde van de bewoners daarentegen is hier 
juist geen voorstander van, ook al wordt sluipverkeer dan niet tegengegaan. Het beeld m.b.t. deze 
oplossingsrichting is dus wisselend. 

 

 Ruim de helft van alle wijkbewoners is voor het uitbreiden van voorrangsregels voor fietsers en 
voetgangers, ook al leidt dit tot een langzamere doorstroming van het autoverkeer op doorgaande 
routes in Utrecht West. Een kwart van de bewoners wil echter juist prioriteit geven aan een snelle 
doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer. Ondanks dat de verkeersdrukte (vooral tijdens 
spitsuren) tot veel overlast leidt, blijkt toch dat een meerderheid van de bewoners de doorstroming (en 
veiligheid) van fietsers en voetgangers belangrijker acht. 

 

 Bijna twee derde van de wijkbewoners geeft er de voorkeur aan om winkels alleen te bevoorraden 
tijdens de rustige uren overdag, om zo filevorming op drukke momenten tegen te gaan en eventuele 
overlast ’s avonds en ’s nachts te verminderen. Een veel kleinere groep (14%) vindt dat de 
bevoorrading op alle momenten toegestaan moet blijven. De flexibiliteit voor vervoerders en 
winkeliers moet het hier dus afleggen tegen de rust voor bewoners. 

 

 Een kleine meerderheid (45%) is er voorstander van om tijdens werkzaamheden routes gedeeltelijk af 
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te sluiten voor een wat langere periode, zodat een (beperkte) autobereikbaarheid gegarandeerd blijft. 
Een derde van de wijkbewoners is daarentegen juist van mening dat tijdens werkzaamheden routes 
beter voor kortere tijd in zijn geheel afgesloten zouden kunnen worden, met tijdelijke (korte) 
onbereikbaarheid als gevolg. Ook tussen deze alternatieven komt geen eenduidige keuze naar voren. 

 
De uitkomsten van deze verkeersalternatieven kunnen waardevolle input opleveren voor het te voeren 
gemeentelijk beleid in Utrecht West. In dit kader is tot slot ook de vraag interessant hoe de doorgaande 
verkeersstroom tussen Leidsche Rijn-Noord (en verkeer dat hier van de A2 afkomt) en Utrecht Centrum het 
beste geleid kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de Vleutenseweg als een nieuw aan te leggen weg 
langs de spoorlijn Woerden-Utrecht de meeste voorkeur verdienen om te functioneren als hoofdader, hoewel 
geen van deze opties eruit springt. Op dit moment gaat het meeste verkeer over de Vleutenseweg, maar de 
capaciteit hiervan is enigszins beperkt. Bewoners uit Nieuw Engeland / Schepenbuurt zien relatief minder heil 
in een nieuwe weg langs het spoor. Deze weg loopt namelijk door/langs hun wijk en het is aannemelijk dat dit 
weerstand bij omwonenden oproept. 
 
Conclusie oplossingsrichting verkeersproblematiek 
Een groot deel van de bewoners is van mening dat de toegenomen verkeersoverlast direct samenhangt met de 
afsluiting van de aansluiting op de A2 bij Oog in Al, eind 2007. Vier op de vijf bewoners vinden dat deze 
aansluiting weer heropend moet worden, waardoor in ieder geval het ‘sluipverkeer’ door Oog in Al verminderd 
wordt. Een derde deel van de bewoners is bereid minder auto te rijden om zo de verkeersdruk te ontlasten. 
Meer verkeersrust in Utrecht West heeft prioriteit boven een goede centrumbereikbaarheid, wanneer door deze 
centrumbereikbaarheid extra overlast in West ontstaat. Schone lucht is een belangrijk thema, waar de 
gemeente een hoge prioriteit aan moet geven. Hiermee hangt samen de hoge prioriteit die geldt voor het 
oplossen van de verkeersdrukte tijdens spitsuren. Ondanks de verkeersoverlast, moet de doorstroming van 
voetgangers en fietsers nog altijd prioriteit krijgen en ook de veiligheid van deze groep moet gewaarborgd 
worden. Winkels kunnen beter op de rustige uren overdag bevoorraad worden, om zo verkeersdrukte tijdens 
spitsuren en geluidsoverlast ’s avonds te voorkomen. 
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Luchtkwaliteit 
Van alle bewoners uit Utrecht West ervaart 38% veel overlast van luchtvervuiling in de wijk, bijna 1 op de vijf 
bewoners ervaart weinig overlast. Vooral in Oog in Al / Welgelegen is de problematiek groot: hier ervaart ruim 
de helft van de bewoners veel overlast, beduidend meer dan in de overige wijken waar een derde deel veel 
overlast ervaart. Hierop aansluitend blijkt dat in Utrecht West gemiddeld meer mensen negatief dan positief 
staan ten opzichte van de luchtkwaliteit: een op de vijf bewoners noemt de luchtkwaliteit uitstekend of goed, de 
helft daarentegen vindt de kwaliteit matig of slecht. Bewoners uit Oog in Al / Welgelegen zijn in dit laatste nog 
veel stelliger: 71% van de inwoners hier beoordeelt de lucht als matig of slecht. Hierbij vindt 45% van alle 
bewoners uit Utrecht West dat de luchtkwaliteit het afgelopen jaar (dus in 2008) is verslechterd. In Oog in Al / 
Welgelegen is zelfs bijna drie kwart van de bewoners deze mening toegedaan.  
Als belangrijkste reden voor een verslechtering van de luchtkwaliteit noemt bijna negen op de tien bewoners 
het toegenomen verkeer in West. Ook hier wordt weer door een deel van de bewoners de afsluiting van de A2 
bij Oog in Al als oorzaak genoemd. In Nieuw Engeland / Schepenbuurt wordt daarnaast ook relatief vaak het 
toegenomen stilstaand verkeer als specifieke oorzaak gezien, terwijl in Lombok / Leidseweg ook de 
asfaltfabriek relatief vaak als boosdoener wordt aangewezen. De belangrijkste vorm van overlast is stank, maar 
ook roet/vuil/stof en als afgeleide hiervan gezondheidsproblemen worden in dit opzicht genoemd. 
 
Asfaltfabriek 
10% van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast van de asfaltfabriek en nog eens 13% heeft enige 
overlast. In Oog in Al / Welgelegen en Lombok / Leidseweg wordt relatief de meeste overlast ervaren. De 
meeste bewoners ervaren geen verandering in overlast t.o.v. vorig jaar, hoewel in Oog in Al / Welgelegen 
relatief meer bewoners (27%) wel een toename van de overlast bemerken. Een kwart van de bewoners uit 
Utrecht West weet overigens niet of zij stankoverlast ervaart van de asfaltfabriek, bewoners zijn zich namelijk 
niet altijd bewust van wat zij precies ruiken en waar dit vandaan komt. 
 
Stank uitlaatgassen 
De stank van de uitlaatgassen van wegverkeer is een groter probleem in Utrecht West: 38% van alle bewoners 
ervaart hiervan veel overlast en nog eens ruim een derde heeft enige overlast. In Oog in Al / Welgelegen liggen 
deze cijfers nog een stuk hoger, hier ervaart de helft van de bewoners veel overlast en een derde geeft aan 
enige overlast te ondervinden. In deze wijk is driekwart van mening dat de overlast t.o.v. vorig jaar is 
toegenomen. Dit sluit helemaal aan op de bevindingen dat de verkeersdrukte hier het laatste jaar enorm is 
toegenomen. Ook in de andere wijken van Utrecht West bestaat aanzienlijke overlast van uitlaatgassen. M.b.t. 
de luchtkwaliteit wordt stankoverlast door uitlaatgassen van het wegverkeer door negen van de tien bewoners 
gezien als het probleem dat de gemeente met de hoogste prioriteit moet aanpakken. 
 
Luchtvervuiling scheepvaartverkeer 
Een (ruime) meerderheid van de bewoners uit de buurten van Utrecht West hebben (bijna) nooit overlast, 
maar er zijn een paar buurten waar hiervan wel sprake is. De buurt Halve Maan, direct gelegen aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, springt er in dat opzicht uit: ruim 20% ervaart hier dagelijks overlast van 
luchtvervuiling door het scheepvaartverkeer, 15% geeft aan wekelijks of maandelijks overlast te ervaren. Ruim 
een derde uit deze buurt heeft dus daadwerkelijk overlast van het scheepvaartverkeer. De andere buurten waar 
meer dan gemiddeld overlast voorkomt, zijn de Schepenbuurt, Oog in Al en Welgelegen / Den Hommel. In de 
Schepenbuurt en Oog in Al ervaart 10% van de bewoners dagelijks overlast van het scheepvaartverkeer. Alle 
vier de hierboven genoemde buurten zijn gelegen aan of in de nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, iets 
wat duidelijk van invloed is op het overlastniveau. In Oog in Al / Welgelegen bestaat een kleine bewonersgroep, 
maar relatief groter dan in de andere wijken, die het scheepvaartverkeer als ernstigste bron van luchtvervuiling 
ervaart. Stank en roet zijn de meest genoemde uitingen van de overlast. De overlast met betrekking tot deze 
twee thema’s verschilt niet veel van elkaar, maar toch blijkt dat met betrekking tot het geven van prioriteit aan 
het oplossen van diverse problemen, roetaanslag bijna twee keer zo hoog scoort als stankoverlast door 
uitlaatgassen van het scheepvaartverkeer. 
 
Communicatie gemeente Utrecht 
Vooral de inwoners uit Oog in Al / Welgelegen staan sceptisch tegenover de gemeente voor wat betreft de 
vraag of de gemeente de problematiek van de luchtkwaliteit serieus neemt. Ruim de helft van alle bewoners uit 
deze wijk is van mening dat de gemeente dit thema (helemaal) niet serieus neemt. In de andere wijken ligt dit 
percentage rond een kwart. 
Van alle bewoners uit Utrecht West zegt 8% het afgelopen jaar (in 2008) een klacht te hebben ingediend bij de 
gemeente t.a.v. de luchtkwaliteit. In Oog in Al / Welgelegen ligt dit percentage met 20% een stuk hoger. Dit 
was ook al het geval bij de melding van klachten op het gebied van verkeer. De klachten hebben veelal 
betrekking op verkeersdrukte in combinatie met een verslechtering van de luchtkwaliteit, maar ook wordt 
geregeld melding gemaakt van stankoverlast van de asfaltfabriek. Van de personen die een klacht hebben 
ingediend, is een grote meerderheid (87%)van mening dat de gemeente dit niet naar tevredenheid heeft 
opgelost. 
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Gezondheid 
De helft van de bewoners uit Utrecht West is ervan overtuigd of verwacht dat de (slechte) luchtkwaliteit in de 
wijk hun gezondheid negatief beïnvloedt. In Oog in Al / Welgelegen is zelfs twee derde van alle bewoners deze 
mening toegedaan. Daarnaast is er nog een deel van de bevolking uit Utrecht West dat aangeeft dat hun 
gezondheid misschien negatief beïnvloed wordt. In Lombok / Leidseweg wordt nog het meest positief gedacht 
over negatieve beïnvloeding van de gezondheid door slechte lucht, hoewel ook hier de positieve bewoners in 
de minderheid zijn. 
Gevraagd naar de (mogelijke) gezondheidsproblemen door slechte lucht, noemt ongeveer een derde deel van 
de respondenten die een relatie zien of vermoeden, een concreet probleem. Niet zelden noemen respondenten 
hierbij de termen fijnstof en CO2.1 Veel antwoorden gaan over longproblemen: ademhalingsproblemen, astma, 
bronchitis, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, verkoudheid, geïrriteerde luchtwegen, beperkter 
uithoudingsvermogen, etc. Ook veel antwoorden gaan over allergische klachten, huidproblemen en geïrriteerde 
ogen. Enkele bewoners  zeggen kanker te hebben, die mogelijk verband houdt met de luchtkwaliteit in de wijk, 
veel mensen zijn bang voor kanker in de toekomst. Een aantal bewoners ondervindt stress door het verkeer (de 
stank, gezondheid en lawaai), anderen stellen depressief hiervan te worden. Sommige mensen overwegen te 
verhuizen uit de wijk vanwege deze problemen. Meerdere mensen sporten minder (zoals hardlopen of fietsen) 
omdat ze niet de lucht in de wijk willen inademen, enkele mensen nemen nu liever de auto omdat ze niet graag 
lopen of fietsen door de wijk. 
De aard van deze gezondheidsproblemen zou mensen bijna bang maken om nog langer in Utrecht West te 
wonen.  Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat het causale verband tussen luchtkwaliteit en 
klachten vaak moeilijk aangetoond kan worden, omdat er nog veel andere factoren van invloed zijn op 
gezondheidsproblemen. In de beleving van de respondenten hebben hun klachten in ieder geval wel met de 
slechte lucht te maken en deze tekenen moeten heel serieus genomen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
bewoners van Oog in Al / Welgelegen relatief meer overlast ervaren van slechte lucht en ook meer klachten 
hebben dan bewoners van de andere wijken. Toch blijkt uit het onderzoek dat hier geen verband tussen kan 
worden gelegd. In Oog in Al / Welgelegen wonen relatief meer oudere mensen dan in de andere wijken en dit 
is de belangrijkste verklaring worden voor de (wat) mindere gezondheid van deze bewoners. Hierbij moet wel 
aangetekend worden dat de verkeersdrukte hier pas sinds een jaar (na de afsluiting van de A2 bij Oog in Al 
eind 2007) sterk is toegenomen, waardoor het niet uitgesloten kan worden dat negatieve gevolgen van de 
slechte lucht zich pas later zullen openbaren. 
 
Al met al moet worden geconcludeerd worden dat Utrecht West hoge overlastcijfers kent m.b.t verkeer en 
luchtkwaliteit. De overlast is in 2008 flink toegenomen en de subwijk Oog in Al / Welgelegen springt er in alle 
opzichten het meest negatief uit. Veel bewoners, vooral die uit Oog in Al / Welgelegen, relateren de toename 
van de overlast direct aan de afsluiting van de A2 bij Oog in Al. Van de gemeente Utrecht wordt verwacht dat 
zij meer doet om de overlast te beperken. De verkeersdrukte tijdens spitsuren, de luchtkwaliteit (verschillende 
oorzaken), gevaarlijke situaties voor het langzame verkeer en hardrijders zijn de problemen die de gemeente 
met de hoogste prioriteit moet aanpakken. 
  

                                                           
1 Fijnstof en stikstofdioxide (CO2) zijn twee schadelijke bestanddelen van uitlaatgassen. ‘Een goed bereikbare stad, waar de 
bewoners gezonde lucht inademen’. Met deze afspraak begint het collegeprogramma 2006-2010 over het thema 
‘Bereikbaarheid, Luchtkwaliteit en Milieu’. Dit geeft treffend de doelen weer waar de gemeente Utrecht voor staat: een 
goede bereikbaarheid in combinatie met een goede luchtkwaliteit. Ook voor de Utrechtse bevolking is het thema 
bereikbaarheid relevant, want uit de Utrecht Monitor 2007 komt naar voren dat 60% van de Utrechters onderwerpen op 
het gebied van verkeer, vervoer en parkeren noemt als een probleem dat moet worden opgelost (Actieplan Luchtkwaliteit 
Utrecht 2008). 
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Inleiding 

Aanleiding en doelstelling 

De wijkraad bestaat uit actieve bewoners en ondernemers uit de wijk die het College van B&W gevraagd en 
ongevraagd adviseert over zaken die de wijk aangaan. Ieder jaar mag een wijkraad wijkbewoners consulteren 
over één of meerdere actuele thema´s: de wijkraadpleging. De wijkraad West doet dit jaar onderzoek naar de 
mening van haar bewoners over luchtkwaliteit en verkeer. Dit is een belangrijk thema binnen de gemeente 
Utrecht en is zeker in Utrecht West zeer actueel. In 2008 hebben diverse grootschalige wegwerkzaamheden in 
of nabij de wijk plaats gevonden (Cartesiusweg, Graadt van Roggenweg) en eind 2007 is de aansluiting op de 
A2 bij Oog in Al afgesloten en een nieuwe oprit enkele kilometers noordelijker geopend. Deze gebeurtenissen 
hebben er mede toe geleid dat de verkeersstroom door Utrecht West in 2008 is toegenomen net als de 
klachten over deze situatie. Een aanzienlijk deel van de klachten heeft betrekking op de toename van het 
verkeer door de wijk Oog in Al / Welgelegen. 
 
De wijkraad is benieuwd hoe groot de overlast nu echt is, welke overlast het precies betreft en ook wat de 
betekenis van het thema luchtkwaliteit voor bewoners is. Daarom heeft de wijkraad onderzoeksbureau 
Labyrinth opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar de mening van bewoners over de luchtkwaliteit 
en het verkeer in Utrecht West.  
 
Hoofddoel: 
Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de mening van bewoners over de thema’s 
luchtkwaliteit en verkeer. In hoeverre ervaren bewoners overlast en wat voor overlast betreft dit precies? Ook 
moet duidelijk worden welke verschillen er bestaan tussen de drie subwijken in Utrecht West, zodat bij het 
ontwikkelen van oplossingsrichtingen wijkgericht actie kan worden ondernomen. Met meer inzicht in de 
opmerkingen en wensen van haar bewoners kan de wijkraad het College van B&W van beter  advies dienen. 
 
Volgens de standaardindeling van de gemeente Utrecht bestaat de wijk West uit drie subwijken: Oog in Al / 
Welgelegen, Nieuw Engeland / Schepenbuurt en Lombok / Leidseweg e.o. De ligging van Utrecht West en haar 
subwijken is als volgt: 
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Plattegrond van Utrecht West + drie subwijken 

Bron: gemeente Utrecht, 2009 + aanvulling Labyrint, 2009 

 
1 = Oog in Al / Welgelegen 
2 = Nieuw Engeland / Schepenbuurt 
3 = Lombok / Leidseweg e.o. 
 
Op een aantal plaatsen in deze rapportage wordt specifiek gesproken over de buurten in Utrecht West. Voor de 
duidelijkheid zal hier worden weergegeven uit welke buurten de drie subwijken bestaan (deze zijn ook zichtbaar 
op bovenstaande plattegrond): 
 

 Oog in Al / Welgelegen bestaat uit drie buurten: Halve Maan, Oog in Al en Welgelegen / Den 
Hommel. 

 Nieuw Engeland / Schepenbuurt bestaat uit vier buurten:, Laan van Nieuw Guinea / Spinozaplantsoen 
e.o., Nieuw Engeland / Thomas a Kempisplantsoen e.o., Schepenbuurt / Bedrijvengebied 
Cartesiusweg en Bedrijvengebied Lageweide. 

 Lombok / Leidseweg e.o. bestaat uit drie buurten: Lombok West, Lombok Oost en Leidseweg e.o. 

Onderzoeksaanpak en responsoverzicht 

In Utrecht West wonen bijna 27.000 mensen, waarvan ruim 22.173 inwoners 18 jaar of ouder zijn. Dit is ook 
de groep waar dit onderzoek zich op richt. Om deze bewoners te bereiken, is gekozen voor drie 
onderzoeksvarianten: 
 

1. Online-onderzoek 
2. Face to face onderzoek 
3. Telefonisch onderzoek 

 
Na gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever, actiegroep Ronduit Weg en Labyrinth onderzoek is in het 
najaar van 2008 de vragenlijst ontwikkeld. Eind oktober 2008 is huis aan huis een flyer verspreid met daarop 

2 

1 3 
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de aankondiging van het onderzoek en met vermelding van de internetsite www.wijkraadplegingwest.nl. Van 
november 2008 tot half januari 2009 hebben bewoners uit Utrecht West hier de online vragenlijst in kunnen 
vullen over verkeer en luchtkwaliteit. Dit heeft uiteindelijk 988 bruikbare vragenlijsten opgeleverd. Vervolgens 
zijn van begin december tot half januari enquêteurs op pad geweest om in de lager responderende buurten 
huis-aan-huis vragenlijsten af te nemen. Deze inspanning heeft 198 volledig ingevulde vragenlijsten 
opgeleverd.2 Van eind november 2008 tot half januari 2009 heeft ook het telefonische onderzoek in de minder 
responderende buurten plaatsgevonden.3 Deze inspanning heeft uiteindelijk 214 respondenten opgeleverd, 
waardoor de totale respons uitkomt op precies 1400. 

Representativiteit onderzoek 

Een onderzoek is representatief wanneer de achtergrondgegevens van de respondenten overeenkomen met de 
achtergrondgegevens van de populatie. In dat geval staat de groep respondenten model voor de populatie. 
Natuurlijk kan de groep respondenten nooit tot in detail de populatie vertegenwoordigen, maar dit hoeft ook 
niet. Het is echter wel belangrijk om te letten op díe achtergrondvariabelen die invloed (zouden kunnen) 
hebben op het onderzoeksonderwerp.4 In dit onderzoek staat overlast van verkeer en slechte lucht centraal. 
Deze thema’s hangen sterk met elkaar samen, zo blijkt uit dit onderzoek. Uit analyse van de ongewogen data 
blijkt dat er een verband bestaat tussen de leeftijd van de respondent en de wijk waar hij woonachtig is en de 
mate waarin hij overlast ervaart: oudere bewoners ervaren meer overlast, evenals bewoners uit Oog in Al / 
Welgelegen. Voor deze variabelen zijn daarom de waarden van de respondenten vergeleken met die van de 
populatie.  
 
Wanneer een onderzoek niet representatief is t.a.v. een bepaalde variabele, kan een weging worden toegepast. 
Wegen is een gangbare methode om de representativiteit van een onderzoek te waarborgen. De wegingsfactor 
voor een respondent uit een bepaalde groep wordt berekend door de proportie die deze groep in de populatie 
heeft te delen door de proportie van deze groep in het onderzoek. Meer informatie over de berekening van de 
weging is opgenomen in bijlage 1 over representativiteit. Na het toepassen van de weging zijn de gewogen 
gegevens uit het onderzoek gelijk zijn aan de populatiegegevens t.a.v. leeftijdsopbouw en subwijk. Dit betekent 
dat het onderzoek representatief is voor bewoners van 18 jaar en ouder uit Utrecht West. 
 
Nuance n.a.v. non-responsanalyse 
In theorie is het mogelijk dat de deelnemers aan een onderzoek een significant andere mening hebben t.a.v. 
het hoofdonderwerp dan de mensen die niet willen deelnemen (non-respondenten). Hierdoor kunnen de 
onderzoeksresultaten vertekend raken. Om dit voor dit onderzoek na te gaan, is tijdens het telefonische en 
schriftelijke onderzoek aan alle non-respondenten alsnog gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van het 
verkeer in hun wijk. Uit deze non-responsanalyse blijkt dat er inderdaad een significant verschil bestaat. De 
non-respondenten ervaren minder verkeersoverlast dan de deelnemers aan het onderzoek. Uit het telefonische 
onderzoek blijkt wel dat de groep non-respondenten klein is, maar wanneer deze groep echter wel aan het 
onderzoek had deelgenomen, zouden de overlastcijfers lager uitvallen. Om dit te corrigeren, is de weging 
toegepast waardoor de overlastcijfers naar beneden zijn bijgesteld. Toch moet overwogen worden dat het 
werkelijke overlastcijfer t.a.v. verkeer in de wijk nog wat lager uitvalt. Het is immers bekend dat bewoners met 
relatief meer overlast eerder aan het onderzoek deelnemen en hierdoor is het aannemelijk dat non-
respondenten met precies dezelfde achtgrondkenmerken als de respondenten (t.a.v. leeftijd en subwijk) alsnog 
minder overlast ervaren. Een weging kan zodoende niet alles compenseren. Het is raadzaam om hier bij de 
bestudering van de cijfers rekening mee te houden. 
  

                                                           
2 Een klein deel van deze enquêtes werd schriftelijk opgestuurd n.a.v. het online-onderzoek. 
3 Dit betekent dat alleen in Oog in Al (bijna) geen vragenlijsten meer zijn afgenomen, dit was immers veruit de best 
responderende buurt via het online-onderzoek. 
4 Ter vergelijking: de lengte of bijvoorbeeld de kleur ogen van een persoon zal geen invloed hebben op de verkeersoverlast 
die hij/zij ervaart. 

http://www.wijkraadplegingwest.nl/
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Analyse bewonersevaluatie 

Het doel van dit onderzoek is om uitspraken te doen voor de hele populatie van Utrecht West, maar ook t.a.v. 
van de drie subwijken. De antwoorden van de respondenten zijn, waar relevant, onderverdeeld naar subwijk en 
zijn daarnaast ook weergegeven voor de wijk als geheel (Utrecht West). Dit laatste cijfer is het gemiddelde over 
alle subwijken. Oog in Al / Welgelegen telt hier wat minder zwaar in mee, omdat hier de minste mensen 
wonen. De inwonersverdeling van 18 jarigen en ouder uit Utrecht West is als volgt: 
 

 Aantal inwoners 18+ Percentage 

Lombok / Leidseweg e.o. 7.291 32,9% 

Nieuw Engeland / Schepenbuurt 9.202 41,5% 

Oog in Al / Welgelegen 5.680 25,6% 

Totaal Utrecht West 22.173 100,0% 
Bron: Utrecht Buurtmonitor (2008) 

 
De cijfers uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 1400 respondenten5, tenzij de vraag aan een 
kleinere groep respondenten is gesteld. In dat geval blijkt dit altijd uit de vraagstelling of is waar relevant onder 
het figuur het responsaantal weergegeven (N). Op sommige vragen heeft de respondent meerdere antwoorden 
mogen geven. In dat geval komt het totale percentage soms uit boven de 100%. Onder het betreffende figuur 
is in dat geval weergegeven hoeveel antwoorden gemiddeld per respondent gegeven zijn.6 

Leeswijzer 

 
Inhoud hoofdstukken: 
 

 In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de verkeerssituatie in Utrecht West en op eventuele 
overlast die wijkbewoners ervaren op dit gebied. Is er sprake van overlast, welk type overlast is dit en 
wat moet de gemeente met de hoogste prioriteit aanpakken? Tot slot spreken bewoners hun voorkeur 
uit m.b.t. verschillende oplossingsalternatieven op het gebied van de verkeersdoorstroming en – 
veiligheid in Utrecht West.  

 Het tweede hoofdstuk gaat over de mening van de bewoners over de luchtkwaliteit in de wijk. Ook 
komt aan de orde in hoeverre bewoners overlast van slechte lucht ervaren, hoe de gemeente met het 
thema omgaat, wat voor invloed de luchtkwaliteit op de gezondheid heeft en specifiek komt nog aan 
de orde (eventuele) overlast veroorzaakt door het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. 

 
In de bijlagen wordt tot slot uitleg gegeven over de representativiteit van het onderzoek (bijlage 1) en worden 
de open antwoorden op de belangrijkste open vragen in alfabetische volgorde weergegeven. In bijlage 2 gaat 
het om de klachten m.b.t. verkeersoverlast, bijlage 4 geeft de gezondheidsproblemen van bewoners weer die 
volgens hen verband houden met de luchtkwaliteit en in bijlage 5 zijn de inhoudelijke slotopmerkingen 
gebundeld. Bijlage 3 tot slot geeft uitleg over het verband tussen gezondheidsproblemen en de wijk waarin 
men woont. 
  

                                                           
5 Op sommige vragen heeft niet iedere respondent antwoord gegeven en in dat geval gaat het om de antwoorden van 
bijvoorbeeld 1360 respondenten. 
6 Bijvoorbeeld 1,7 antwoord, in dat geval is het totale percentage in dit figuur 170%. 
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1. Verkeer 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verkeerssituatie in Utrecht West en op eventuele overlast die 
wijkbewoners ervaren op dit gebied. Is er sprake van overlast en welk type overlast is dit dan? In de eerste 
paragraaf wordt dieper ingegaan op de communicatie van de gemeente Utrecht. Ook komt hier de vraag aan 
de orde in hoeverre bewoners vinden dat de gemeente het thema verkeer serieus neemt. In paragraaf 2 worden 
de klachten besproken die bewoners het afgelopen jaar (in 2008) hebben geuit richting de gemeente. De derde 
paragraaf handelt over de overlast die bewoners ervaren, uitgesplitst in negen thema’s. Ook komt hier de 
ontwikkeling van de overlast naar voren ten opzichte van een jaar geleden. In de vierde paragraaf vertellen 
bewoners welke verkeersproblemen de gemeente volgens hen met de hoogste prioriteit moet oplossen en 
komt naar voren in hoeverre bewoners zelf een bijdrage willen leveren. In de laatste paragraaf tot slot geven 
bewoners hun mening over verschillende alternatieven op het gebied van de verkeersdoorstroming in Utrecht 
West.  
 
In figuur 1 komt één van de kernvragen van het onderzoek aan de orde: in welke mate ervaren bewoners 
overlast van verkeer in de wijk.7 Er bestaat een groot verschil tussen de wijken: In Oog in Al / Welgelegen 
ervaren bewoners veel meer overlast dan in Nieuw Engeland / Schepenbuurt en Lombok / Leidseweg. Toch is 
ook in deze wijken het overlastniveau aanzienlijk. In heel Utrecht West ervaart de helft van alle bewoners veel 
verkeersoverlast in de wijk, ruim een derde spreekt over enige overlast.8 
 
Figuur 1: In welke mate ervaart u overlast van het verkeer in uw wijk (Utrecht West)? 
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Bron: Labyrinth, 2009 
 
In dit figuur zijn de drie subwijken van Utrecht West weergegeven. Deze subwijken zijn weer onderverdeeld in buurten. De buurt ‘Halve Maan’ 
behoort bijvoorbeeld tot Oog in Al / Welgelegen. In de inleiding van dit rapport (aanleiding en doelstelling) staat vermeld uit welke buurten de drie 
subwijken bestaan. Ook in andere figuren van dit rapport worden (waar interessant) de cijfers uitgesplitst naar subwijk. 

  

                                                           
7 Bij het stellen van deze vraag is uitleg gegeven over de geografische grenzen van de wijk West: “De wijk West is gelegen 
tussen de A2 en het stationsgebied en ten noorden van de Graad van Roggenweg tot aan de spoorlijn Utrecht-Amsterdam 
(tot aan Zuilen). Ook bedrijventerrein Lage Weide behoort tot Utrecht West. 
8 In de inleiding (kopje representativiteit) werd al uitgelegd dat de bewoners die niet aan het onderzoek wilden deelnemen 
(non-respondenten), relatief minder overlast ervaren dan de respondenten. Dit verschil is voor een deel weggewogen in dit 
onderzoek, maar aangenomen moet worden dat het werkelijke overlastcijfer t.a.v. verkeer in de wijk wat lager uitvalt. Door 
de toegepaste weging zal het niet om grote verschillen gaan, maar het is raadzaam om hier bij de bestudering van de cijfers 
rekening mee te houden. 
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1.1 Communicatie gemeente Utrecht 

In Utrecht West hebben in 2008 verschillende wegwerkzaamheden plaatsgevonden. Ook is eind 2007 de afrit 
aan de A2 bij Oog in Al afgesloten en is een nieuwe afrit geopend, enkele kilometers meer naar het noorden ter 
hoogte van Lage Weide. In figuur 18 wordt weergegeven of bewoners door de gemeente op de hoogte gesteld 
zijn van wijzigingen in de verkeerssituatie en zo ja, op welke wijze. De overgrote meerderheid van de bewoners 
geeft aan een folder (of nieuwsbrief) ontvangen te hebben. Een veel kleiner deel heeft daarnaast ook zelf actie 
ondernomen, bijvoorbeeld door (gemeentelijke) websites te bezoeken of op een bijeenkomst over het thema 
aanwezig te zijn. 11% geeft aan niet op de hoogte gesteld te zijn en 8% weet het niet meer. 4% geeft aan ook 
op een andere manier op de hoogte te zijn gesteld. Het gaat hierbij dan voornamelijk om informatie die zij van 
de gemeente ontvingen op gestelde vragen (bijvoorbeeld per email), informatie in (lokale) kranten en borden 
langs de weg.9 
 
Figuur 2: Heeft de gemeente u de afgelopen 12 maanden geïnformeerd over de (gewijzigde) verkeerssituatie in 
uw wijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 
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Bron: Labyrinth, 2009 
Gemiddeld geven respondenten1,15 antwoord op deze vraag. Het totale percentage komt daarom uit op 115%. Het onderzoek is afgenomen 
tussen november 2008 en half januari 2009. 

 
  

                                                           
9 In totaal geven 55 respondenten aan op nog een andere manier op de hoogte te zijn gesteld. 
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Uit figuur 3 komt naar voren dat bijna driekwart van alle bewoners die informatie ontvingen, is van mening dat 
deze informatie (zeer) duidelijk was. Slechts een klein gedeelte (9%) vond de informatie niet duidelijk. 
 
Figuur 3: In hoeverre was de verkregen informatie voor u duidelijk? 
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Bron: Labyrinth, 2009 

 
Uit figuur 4 blijkt dat een derde van alle wijkbewoners van mening is dat de gemeente (problematiek rond) het 
thema verkeer in Utrecht West serieus neemt. Ruim een derde is echter ook van mening dat dit (helemaal) niet 
het geval is. Er bestaan forse verschillen tussen de wijken: in Oog in Al / Welgelegen is bijna twee derde van 
mening dat de gemeente dit thema (helemaal) niet serieus neemt. In de andere wijken ligt dit aandeel op 
ongeveer een kwart. 
 
Figuur 4: In hoeverre neemt de gemeente volgens u (de problematiek rond) het thema verkeer in uw wijk 
serieus? 
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1.2 Meldingen verkeersoverlast 

Bijna één op de vijf bewoners van Utrecht West heeft in 2008 bij de gemeente melding gemaakt van een 
overlastgevende situatie op het gebied van verkeer. Dit cijfer wordt omhoog gehaald door Oog in Al / 
Welgelegen, waar een derde van alle bewoners zo’n melding gedaan zegt te hebben. Een deel van de bewoners 
heeft hun klacht(en) niet direct gemeld bij de gemeente, maar bij één van de actiegroepen, zoals Ronduit Weg. 
Via hen zijn deze klachten ook bij de gemeente terecht gekomen.  
 
Figuur 5: Heeft u het afgelopen jaar bij de gemeente melding gemaakt van een overlastgevende situatie op het 
gebied van verkeer? 
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Bron: Labyrinth, 2009 

 
Uit figuur 6 blijkt dat een groot deel van de ‘klagers’ melding maakte van parkeeroverlast (34%). Daarnaast 
hebben veel klachten betrekking op de drukte/files, het sluipverkeer en onbereikbaarheid. Deze categorieën zijn 
apart in figuur 6 opgenomen, maar opgeteld gaat het hier om 28% van de bewoners die deze overlast hebben 
gemeld. Ook de verkeersveiligheid (17%) wordt vaak genoemd, net als een slechte 
verkeersregeling/wegonderhoud (15%). In Oog in Al gaan de klachten relatief vaker over vrachtverkeer en 
drukte/files/sluipverkeer, terwijl Lombok / Leidseweg relatief vaker klaagt over parkeeroverlast (dit betreft ruim 
de helft van alle bewoners uit deze wijk die een melding hebben gedaan). Ook in Nieuw Engeland / 
Schepenbuurt bestaan t.o.v. het gemiddelde relatief veel klachten over parkeeroverlast. 
 
Figuur 6: Wat voor klacht of melding betrof het? 
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Bron: Labyrinth, 2009 
N = 185. Van de 328 respondenten die melding hebben gemaakt van een overlastgevende situatie, geven 185 respondenten een inhoudelijk 
antwoord op de vraag wat voor klacht het betrof. Gemiddeld geven respondenten 1,21 antwoord op deze vraag. 

In bijlage 2 is het niet gecategoriseerde overzicht van deze klachten opgenomen. Hierdoor worden de 
achtergronden van de klachten duidelijk m.b.t. specifieke locaties of situaties.  
 
Slechts een klein gedeelte van de bewoners is van mening dat de gemeente hun klacht ook naar tevredenheid 
heeft opgelost. Ruim driekwart van alle West-bewoners geeft aan dat dit niet het geval was, vooral in Oog in Al 
/ Welgelegen zijn de bewoners ontevreden over het oplossen van hun klacht. 
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Figuur 7: Heeft de gemeente deze opmerking of klacht naar tevredenheid opgelost? 
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Bron: Labyrinth, 2009 
N = 330 

 
Over de reden waarom de klachten niet naar tevredenheid zijn opgelost, geeft een behoorlijk deel aan dat ze 
helemaal geen antwoord van de gemeente hebben ontvangen. Dit wordt als erg vervelend ervaren. Een ander 
deel geeft aan dat de gemeente simpelweg niets doet en niet luistert. Ook wordt vaak melding gemaakt van de 
afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al, als oorzaak van de klacht. Pas als deze oprit weer geopend 
wordt, zal de klacht afnemen, zo denkt een deel van de bewoners. In de volgende paragraaf wordt per 
verkeersthema dieper ingegaan op de overlast die bewoners ervaren. 
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1.3 Overlast per thema 

Overlast met betrekking tot het verkeer kan worden opgesplitst in meerdere deelonderwerpen. In dit onderzoek 
zijn aan bewoners negen thema’s voorgelegd (A t/m I), met aan hen de vraag in hoeverre zij per thema 
overlast ervaren en hoe deze (eventuele) overlast is ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden. Het 
eerste thema betreft de verkeersdrukte tijdens spitsuren terwijl bewoners deelnemen aan gemotoriseerd 
verkeer in Utrecht West.10  
 

A. Verkeersdrukte tijdens spitsuren bij verkeersdeelname in Utrecht West 
 
Ruim de helft van alle wijkbewoners ervaart veel overlast van verkeersdrukte in de spitsuren, terwijl bijna een 
derde enige overlast ervaart. Oog in Al / Welgelegen spant de kroon: hier ervaart drie kwart van alle bewoners 
veel overlast. Ten opzichte van vorig jaar geeft twee derde van de West-bewoners aan dat de overlast is 
toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen geven bijna negen op de tien bewoners aan dat sprake is van een 
toename van deze overlast. 
 
Figuur 8: In hoeverre ervaart u overlast van verkeersdrukte tijdens spitsuren terwijl u deelneemt aan 
gemotoriseerd verkeer in Utrecht West en hoe is de (eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 
maanden geleden? 

44%

45%

75%

53%

36%

37%

17%

31%

20%

18%

8%

16%

53%

61%

88%

66%

35%

25%

5%

23%

1%

4%

2%

12%

11%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lombok, Leidseweg

Lombok, Leidseweg

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Oog in Al, Welgelegen

Oog in Al, Welgelegen

Utrecht West

Utrecht West

Veel overlast Enige overlast (Bijna) geen overlast

Meer overlast dan vorig jaar Geen verandering t.o.v. vorig jaar Minder overlast dan vorig jaar

Weet niet

Bron: Labyrinth, 2009 

 
  

                                                           
10 Aan respondenten die nooit deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer tijdens spitsuren in Utrecht West, is gevraagd 
aan te geven dat zij hier (bijna) geen overlast van ervaren. De spitsuren zijn de werkdaguren vóór negen uur ’s morgens en 
tussen 16.00 en 19.00. 
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B. Verkeersdrukte buiten spitsuren bij verkeersdeelname in Utrecht West 
 
Buiten spitsuren heeft een kwart van alle wijkbewoners veel overlast van de verkeersdrukte, 43% geeft aan 
enige overlast te ervaren. Meer dan de helft is van mening dat ook buiten de spitsuren sprake is van een 
toename van verkeersdrukteoverlast. Ook m.b.t. dit thema bestaat in Oog in Al / Welgelegen relatief wat meer 
overlast dan in de andere wijken van Utrecht West. 
 
Figuur 9: In hoeverre ervaart u overlast van verkeersdrukte buiten de spitsuren terwijl u deelneemt aan 
gemotoriseerd verkeer in Utrecht West en hoe is de (eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 
maanden geleden? 
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C. Parkeerdrukte 
 

Ruim een kwart van alle inwoners ervaart veel parkeeroverlast in hun buurt11, bijna 40% ervaart geen overlast. 
Bijna de helft van de bewoners vindt dat de overlast niet meer of minder is dan vorig jaar, een derde vindt de 
overlast wel toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen liggen de overlastcijfers relatief het laagst, hier heeft de 
helft van alle wijkbewoners geen parkeeroverlast. In Lombok / Leidseweg bestaat relatief de meeste overlast 
van Utrecht West: 44% ervaart veel parkeeroverlast in hun buurt. Bij een nadere analyse van de data blijkt dat 
de overlast in de buurt Leidseweg e.o. gering is, maar zich concentreert in Lombok-Oost en vooral Lombok-
West. In Leidseweg e.o. geeft een ruime meerderheid aan dat de overlast juist minder is dan vorig jaar. 
 
Figuur 10: In hoeverre ervaart u overlast van parkeerdrukte in uw buurt en hoe is de (eventuele) overlast 
ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 

44%

22%

14%

27%

27%

37%

36%

34%

29%

41%

50%

39%

43%

31%

30%

35%

29%

53%

62%

47%

18%

4%

8%

10%

12%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lombok, Leidseweg

Lombok, Leidseweg

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Oog in Al, Welgelegen

Oog in Al, Welgelegen

Utrecht West

Utrecht West

Veel overlast Enige overlast (Bijna) geen overlast

Meer overlast dan vorig jaar Geen verandering t.o.v. vorig jaar Minder overlast dan vorig jaar

Weet niet

Bron: Labyrinth, 2009 

  

                                                           
11 Aan de respondenten is gevraagd om ‘uw buurt’ te zien als de straat waarin zij wonen en de straten in de nabije 
omgeving van hun woning. Dit geldt ook voor de volgende thema’s waarbij gesproken wordt over de buurt van de 
respondent. 
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D. Lawaai van gemotoriseerd verkeer 
 
Bijna een derde van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast van lawaai van gemotoriseerd verkeer. 
Ook bijna een derde ervaart geen overlast. Over het algemeen is de overlast gelijk gebleven aan vorig jaar, 
hoewel ook weer derde aangeeft meer overlast te ervaren. Van de drie subwijken heeft Oog in Al / Welgelegen 
relatief de meeste geluidsoverlast: 45% ervaart veel overlast en nog eens een derde geeft aan enige overlast te 
ervaren. Ook zijn bewoners hier meer dan in de andere wijken van mening dat de overlast sinds vorig jaar is 
toegenomen. Naast de buurten uit Oog in Al bestaat ook in de buurt Leidseweg e.o. relatief veel 
geluidsoverlast (43% van de bewoners ervaart hier veel overlast). 
 
Figuur 11: In hoeverre ervaart u overlast van lawaai van gemotoriseerd verkeer in uw buurt en hoe is de 
(eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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E. Hardrijders (autoverkeer en scooters) 
 

30% van de bewoners uit Utrecht west ervaart veel overlast van hardrijders, 43% ervaart enige overlast. De 
meerderheid van de bewoners geeft aan dat er geen verandering in de overlast is t.o.v. een jaar geleden, 28% 
vindt dat de overlast wel gestegen is. De cijfers verschillen niet zo veel per subwijk, hoewel Oog in Al / 
Welgelegen relatief wat hoger scoort. Hier zijn relatief ook meer bewoners de mening toegedaan dat de 
hardrijdersoverlast is gestegen t.o.v. vorig jaar. Binnen deze subwijk valt deze overlast in de buurt Halve Maan 
erg mee, deze buurt wordt dan ook niet doorkruist door doorgaande wegen. 

 
Figuur 12: In hoeverre ervaart u overlast van hardrijders (autoverkeer en scooters) in uw buurt en hoe is de 
(eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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F. Gevaarlijke situaties voor voetgangers, fietsers of spelende kinderen 
 
28% van de bewoners uit Utrecht West heeft veel overlast t.a.v. gevaarlijke situaties voor voetgangers, fietsers 
of spelende kinderen. Een derde van de wijkbewoners ervaart geen overlast. De meerderheid van de bewoners 
geeft aan dat geen verandering in overlast is t.o.v. vorig jaar, hoewel een derde van mening is dat de overlast is 
toegenomen. In Oog in Al / Welgelegen bestaat relatief de meeste overlast m.b.t. gevaarlijke situaties en in 
deze subwijk zijn bewoners relatief vaker de mening toegedaan dat de overlast is toegenomen t.o.v. vorig jaar. 
 
Figuur 13: In hoeverre ervaart u overlast van gevaarlijke situaties in uw buurt voor voetgangers, fietsers of 
spelende kinderen, veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer en hoe is de (eventuele) overlast ontwikkeld ten 
opzichte van 12 maanden geleden? 

29%

22%

38%

28%

40%

40%

40%

40%

32%

38%

22%

32%

27%

24%

56%

33%

64%

64%

35%

56%

8%

11%

8%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lombok, Leidseweg

Lombok, Leidseweg

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Oog in Al, Welgelegen

Oog in Al, Welgelegen

Utrecht West

Utrecht West

Veel overlast Enige overlast (Bijna) geen overlast

Meer overlast dan vorig jaar Geen verandering t.o.v. vorig jaar Minder overlast dan vorig jaar

Weet niet

Bron: Labyrinth, 2009 

  



 

 

Onderzoeksbureau Labyrinth – Verkeer en luchtkwaliteit in Utrecht West - 27 - 

G. Wegwerkzaamheden 
 
Met betrekking tot overlast van wegwerkzaamheden laten alle subwijken een eenduidig beeld zien. Bijna 60% 
van de bewoners uit Utrecht West ervaart hiervan veel overlast en driekwart is van mening dat deze overlast is 
toegenomen sinds een jaar geleden. Op buurtniveau springt Leidseweg e.o. eruit: hier wordt eind 2008/begin 
2009 de meeste overlast ervaren van heel Utrecht West.12 
 
Figuur 14: In hoeverre ervaart u overlast van wegwerkzaamheden in Utrecht West en hoe is de (eventuele) 
overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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12 Bij de beantwoording van deze vraag zullen respondenten niet alleen van de situatie op dat moment zijn uitgegaan, maar 
ook van die in het recente verleden. In 2008 hebben grootschalige reconstructies aan de Graadt van Roggenweg 
plaatsgevonden, vlakbij Leidseweg e.o. 
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H. Sluipverkeer 
 
Met betrekking tot de overlast van sluipverkeer bestaan er grote verschillen tussen de subwijken van Utrecht 
West. Bijna een kwart van alle West-bewoners ervaart veel overlast van sluipverkeer door hun buurt, maar in 
Oog in Al / Welgelegen ligt dit percentage met 47% een stuk hoger. Ook is hier bijna twee derde van de 
bewoners van mening dat de overlast is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden, relatief veel meer 
bewoners dan uit de andere subwijken van Utrecht West. Uit het onderzoek blijkt dat dit rechtstreeks verband 
houdt met de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al, waardoor extra verkeer door deze buurt rijdt om 
gebruik te maken van de oprit aan de Ds. Martin Luther Kinglaan. Ook in de vraag over de overlast van 
verkeersdrukte (figuur 8 en figuur 9) komt eenzelfde beeld naar voren. De term sluipverkeer wordt door 
sommige automobilisten in dit geval verwarrend gevonden.13 Zij zijn van mening dat het hier gewoon 
doorgaand verkeer betreft, bij gebrek aan een betere doorgaande route. De afsluiting van de oprit A2 bij Oog in 
Al heeft hier volgens hen alles mee te maken. Het volgende en laatste thema gaat hier verder op in. 
 
Figuur 15: In hoeverre ervaart u overlast van sluipverkeer door uw buurt en hoe is de (eventuele) overlast 
ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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13 Ondermeer in reacties op artikelen over de verkeersproblematiek in Utrecht West die in 2008 verschenen in het AD. 
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I. Afsluiting oprit A2 bij Oog in Al 
 
Eind december 2007 is de oprit naar de A2 bij Oog in Al afgesloten. Dit heeft in de loop van 2008 een storm 
van kritiek in heel Utrecht opgeleverd. Uit dit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de bewoners uit 
Utrecht West (daar waar de voormalige oprit gelegen is) veel overlast van deze maatregel ervaart (60% van alle 
bewoners geeft dit aan). Deze overlast zal zowel bestaan uit het zelf moeten omrijden, als uit de toegenomen 
verkeersdrukte in Utrecht West. Dit laatste is voornamelijk het geval in Oog in Al / Welgelegen, zo bevestigen 
de cijfers uit dit rapport, waaruit blijkt dat de verkeersoverlast in deze wijk relatief hoog is (zie figuur 1). 
Daarnaast bleek in paragraaf 1.2 dat in Oog in Al relatief veel bewoners een klacht hebben ingediend bij de 
gemeente, klachten die relatief vaak gaan over drukte/files/sluipverkeer en vrachtverkeer. Deze klachten 
worden door veel bewoners rechtstreeks gerelateerd aan de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al, 
waardoor volgens hen het (vracht)verkeer door Oog in Al het afgelopen jaar enorm is toegenomen. In de 
volgende paragraaf wordt de mening van bewoners gevraagd over het al dan niet heropenen van de aansluiting 
op de A2 bij Oog in Al. 
 
Figuur 16: In hoeverre ervaart u overlast van de afsluiting van de oprit naar de A2 bij Oog in Al?14 

43%

59%

80%

60%

29%

22%

13%

22%

18%

14%

4%

13%

9%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lombok, Leidseweg

Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Oog in Al, Welgelegen

Utrecht West

Veel overlast Enige overlast (Bijna) geen overlast Weet niet

Bron: Labyrinth, 2009 

 
  

                                                           
14 Voor dit thema is niet gevraagd hoe de overlast zich ontwikkeld heeft t.o.v. een jaar geleden, omdat de oprit ten tijde van 
de start van het onderzoek een jaar te voren nog open was. 
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1.4 Prioriteit verkeersproblematiek en eigen verantwoordelijkheid 

Van de lijst met verkeersproblemen uit figuur 17, hebben bewoners (maximaal) drie problemen mogen 
uitkiezen die de gemeente volgens hen met de hoogste prioriteit moet aanpakken. Deze thema’s kwamen ook 
aan de orde in de vorige paragraaf, met hier als toevoeging de luchtkwaliteit. Onderstaande tabel is gesorteerd 
op prioriteit voor Utrecht West als geheel: 
 
Figuur 17: Waar moet de gemeente met de hoogste prioriteit aandacht aan verlenen? 
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Bewoners konden maximaal 3 antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld geven respondenten 2,66 antwoorden op deze vraag. De percentages 
moeten als volgt gelezen worden: 43% van de bewoners uit Utrecht West noemt luchtkwaliteit als één van de maximaal drie te benoemen thema’s 
waar de gemeente prioriteit aan moet geven. 

 
De verkeersdrukte tijdens spitsuren moet volgens de bewoners van Utrecht West met de hoogste prioriteit 
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worden aangepakt. Dit is ook het thema dat de meeste overlast veroorzaakt in Utrecht West (figuur 8). 
Vervolgens moet de gemeente prioriteit geven aan de luchtkwaliteit in Utrecht West, een thema dat direct 
samenhangt met de overlast van verkeersdrukte in de wijk. Gevaarlijke situaties voor het langzame verkeer 
wordt op de derde plaats genoemd, op de voet gevolgd door de problematiek van hardrijders. 
Wegwerkzaamheden hebben in Utrecht West tot veel overlast geleid (figuur 14), maar dit thema heeft volgens 
bewoners niet de meeste prioriteit. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat wegwerkzaamheden maar 
tijdelijk zijn, terwijl andere thema’s op het moment van het onderzoek meer actueel zijn. 
 
De prioriteit die de gemeente aan diverse verkeersproblemen moet geven, verschilt enigszins per subwijk, zo 
valt uit figuur 17 af te lezen. Verkeersdrukte tijdens spitsuren en de luchtkwaliteit zijn thema’s die in alle wijken 
hoog scoren. Per wijk kan de volgende top 4 worden samengesteld: 
 
Oog in Al / Welgelegen 

1. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
2. Luchtkwaliteit 
3. Verkeersdrukte buiten spitsuren 
4. Verkeerslawaai 

 
Nieuw Engeland / Schepenbuurt 

1. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
2. Luchtkwaliteit 
3. Hardrijders 
4. Gevaarlijke situaties voor voetgangers/fietsers 

 
Lombok / Leidseweg e.o. 

1. Parkeeroverlast 
2. Verkeersdrukte tijdens spitsuren 
3. Luchtkwaliteit 
4. Gevaarlijke situaties voor voetgangers/fietsers 

 
Interessant is de vraag of bewoners ook zelf willen bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblematiek. 
Uit figuur 18 blijkt dat ruim een derde van alle bewoners aangeeft minder vaak met de auto te willen reizen. 
17% van de bewoners zou aan een inspraakavond willen deelnemen en 5% geeft aan in een commissie rond 
het thema verkeer te willen plaatsnemen. In Oog in Al / Welgelegen is deze bereidheid een stuk groter.  
Bijna de helft van alle bewoners geeft daarentegen aan geen eigen bijdrage te willen leveren, maar dit komt 
voor een deel omdat bewoners vinden dat ze op dit moment al genoeg doen.15 Van de kleine groep bewoners 
die op een andere manier zouden willen bijdragen, zegt het grootste deel graag voorlichting of informatie te 
willen geven. Hierbij kan gedacht worden aan het melden van onveilige situaties, het wijzen van anderen op 
hun verantwoordelijkheid, maar vooral ook het deelnemen aan onderzoeken zoals deze. Ook geeft een klein 
gedeelte aan netter te willen gaan autorijden.  
 

                                                           
15 Op de vraag of bewoners zouden willen bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid, geeft een deel het antwoord ‘Ja, op 
een andere manier’. Hieruit bleek dat een aanzienlijk deel van deze groep vindt dat zij al veel doen (minder auto rijden, 
vaker de fiets pakken) en niet nog meer inspanning willen verrichten. Hierdoor is het aannemelijk dat een deel van de 
respondenten dat in eerste instantie ‘Nee’ op deze vraag antwoordde, ook van mening is dat ze nu al voldoende 
inspanningen leveren. Een ander deel heeft hier ongetwijfeld geen zin in, maar deze nuance komt uit deze vraag niet naar 
voren. 
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Figuur 18: Zou u willen bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid? 
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Bron: Labyrinth, 2009 
Gemiddeld geven bewoners 1,07 antwoord op deze vraag. 

 
Deze vraag is ook gesteld t.a.v. het willen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de wijk. De antwoorden op 
deze vraag komen sterk overeen met de cijfers uit figuur 18 en hieruit blijkt dat verkeer en luchtkwaliteit zeer 
met elkaar verweven zijn en eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden.  
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1.5 Oplossingsrichtingen verkeersvraagstukken 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de doorstroming in Utrecht West te wensen overlaat. Vooral tijdens 
spitsuren ervaart een groot deel van de bewoners overlast van de verkeersdrukte. Dit is ook het probleem dat 
volgens wijkbewoners met de grootste prioriteit moet worden aangepakt. M.b.t. tot de doorstroming van het 
verkeer kunnen een aantal oplossingsalternatieven worden aangegeven, sommige die een snellere 
doorstroming mogelijk maken, andere die juist autoverkeer uit de wijk weren of meer in het voordeel zijn van 
voetgangers en fietsers. In onderstaande tabel zijn 6 oplossingsrichtingen uiteengezet, die steeds bestaan uit 
twee alternatieven waartussen bewoners een keuze kunnen maken. 
 
Tabel 1: Keuze uit alternatieven t.a.v. verkeersvraagstukken in Utrecht West 

 
<< < 

Neu-
traal 

> >> 
 

1. Heropenen van de 
aansluiting op de A2 bij Oog in 
Al 

66% 13% 10% 4% 7% 
Niet heropenen van de 
aansluiting op de A2 bij Oog 
in Al 

2. Prioriteit leggen bij een 
goede autobereikbaarheid van 
Utrecht centrum, ook al leidt 
dit tot meer verkeersdrukte in 
Utrecht West 

6% 8% 16% 21% 50% 

Prioriteit leggen bij minder 
verkeersdrukte in Utrecht 
West, ook al leidt dit tot een 
minder goede 
autobereikbaarheid van 
Utrecht centrum 

3. Aanleg van verkeerslichten, 
paaltjes en drempels op niet-
doorgaande routes in de wijk 
om zo sluipverkeer tegen te 
gaan, ook al is lokaal verkeer 
hierdoor soms iets langer 
onderweg 

26% 21% 22% 14% 17% 

Afzien van de aanleg van 
verkeerslichten, paaltjes en 
drempels op niet-
doorgaande routes in de 
wijk, ook al wordt 
sluipverkeer hierdoor niet 
tegen gegaan 

4. Uitbreiden van 
voorrangsregels voor fietsers 
en voetgangers, ook al leidt dit 
tot een langzamere 
doorstroming van het 
autoverkeer op doorgaande 
routes in Utrecht West 

34% 20% 20% 15% 11% 

Prioriteit leggen bij een 
snelle doorstroming van het 
autoverkeer op doorgaande 
routes, ook al gaat dit ten 
koste van de doorstroming 
van fietsers en voetgangers 

5. Winkels alleen bevoorraden 
in de rustige uren overdag, om 
zo filevorming op drukke 
momenten tegen te gaan en 
eventuele overlast ’s avonds en 
’s nachts te verminderen 

41% 21% 23% 8% 6% 

Bevoorraden van winkels op 
alle momenten blijven 
toestaan, met het risico op 
(enige) verkeers- of 
geluidsoverlast in de wijk 

6. Tijdens werkzaamheden 
routes gedeeltelijk afsluiten 
voor een langere periode, met 
behoud van (beperkte) 
autobereikbaarheid 

20% 25% 24% 13% 19% 

Tijdens werkzaamheden 
routes geheel afsluiten voor 
kortere periode, met 
tijdelijke onbereikbaarheid 
als gevolg 

Bron: Labyrinth, 2009 
De antwoorden van de respondenten zonder mening zijn in deze tabel niet weergegeven. Dit betrof overigens een erg klein aandeel van de 
respondenten, gemiddeld 2% per voorgelegd alternatief. Deze vraag is niet gesteld aan de telefonische respondenten i.v.m. de complexiteit van de 
vraagstelling. De groen gekleurde percentages behoren tot het alternatief dat door meer dan de helft van de bewoners aan verkozen wordt. 

 
De weergegeven percentages hebben betrekking op Utrecht West als geheel, omdat de verbanden tussen de 
meningen van subwijkbewoners in de meeste gevallen vrij zwak zijn. Uitzondering hierop is de het eerste 
alternatief: bewoners van Oog in Al zijn relatief nog vaker van mening dat de aansluiting op de A2 bij Oog in Al 
heropend moet worden.  

 
1. T.a.v. een heropening van de aansluiting op de A2 bij Oog in Al vindt ook een ruime meerderheid uit 

de andere wijken dat deze aansluiting er wederom moet komen. In totaal zijn 4 op de 5 inwoners van 
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Utrecht West deze mening toegedaan.16 
 

2. Wanneer een goede bereikbaarheid van het centrum leidt tot meer verkeersoverlast in West, wil ruim 
70% van de wijkbewoners prioriteit leggen bij minder verkeersdrukte in Utrecht West, ook al gaat dit 
ten koste van de bereikbaarheid van het centrum. Goede centrumbereikbaarheid (maar met overlast in 
West) is dus van ondergeschikt belang aan meer verkeersrust in Utrecht West. 

 
3. Bijna de helft van de bewoners is een voorstander van de aanleg van meer verkeerslichten, paaltjes en 

drempels op niet-doorgaande routes in de wijk om zo sluipverkeer tegen te gaan, ook al is lokaal 
verkeer hierdoor soms iets langer onderweg. Bijna een derde van de bewoners daarentegen is hier 
juist geen voorstander van, ook al wordt sluipverkeer dan niet tegengegaan. Het beeld bij dit thema is 
dus wisselend. 

 
4. Ruim de helft van alle wijkbewoners is voor het uitbreiden van voorrangsregels voor fietsers en 

voetgangers, ook al leidt dit tot een langzamere doorstroming van het autoverkeer op doorgaande 
routes in Utrecht West. Een kwart van de bewoners daarentegen wil juist prioriteit geven aan een 
snelle doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer. Eerder bleek al dat verkeersdrukte (vooral 
tijdens spitsuren) tot veel overlast leidt, maar hier blijkt dat een meerderheid van de bewoners de 
doorstroming van fietsers en voetgangers toch belangrijker acht. 

 
5. Bijna twee derde van de wijkbewoners geeft er de voorkeur aan om winkels alleen te bevoorraden 

tijdens de rustige uren overdag, om zo filevorming op drukke momenten tegen te gaan en eventuele 
overlast ’s avonds en ’s nachts te verminderen. Een veel kleinere groep (14%) vindt dat de 
bevoorrading op alle momenten toegestaan moet blijven, ook al levert dit een risico op voor (enige) 
verkeers- of geluidsoverlast in de wijk. De flexibiliteit voor vervoerders en winkeliers moet het hier dus 
afleggen tegen de rust voor bewoners. 

 
6. Een kleine meerderheid (45%) is er voorstander van om tijdens werkzaamheden routes gedeeltelijk 

afsluiten voor een wat langere periode, zodat een (beperkte) autobereikbaarheid gegarandeerd blijft. 
Een derde daarentegen is juist van mening dat tijdens werkzaamheden routes beter voor kortere tijd in 
zijn geheel afgesloten zouden kunnen worden, met tijdelijke (korte) onbereikbaarheid als gevolg. Ook 
tussen deze alternatieven komt geen eenduidige keuze naar voren. 

 
De uitkomsten van deze verkeersalternatieven kunnen waardevolle input opleveren voor het te voeren 
gemeentelijk beleid in Utrecht West. In dit kader is ook de vraag interessant hoe de doorgaande 
verkeersstroom tussen Leidsche Rijn-Noord (en verkeer dat hier van de A2 afkomt) en Utrecht Centrum het 
beste geleid kan worden. Uit figuur 19 blijkt dat zowel de Vleutenseweg als een nieuw aan te leggen weg langs 
de spoorlijn Woerden-Utrecht de meeste voorkeur verdienen om te functioneren als hoofdader. Op dit 
moment gaat het meeste verkeer over de Vleutenseweg, maar de capaciteit hiervan is enigszins beperkt. 
Bewoners uit Nieuw Engeland / Schepenbuurt zien relatief minder heil in een nieuwe weg langs het spoor die 
zou moeten dienen als doorgaande verkeersader. Deze weg loopt namelijk door/langs hun wijk en het is 
aannemelijk dat dit weerstand bij omwonenden oproept. De Laan van Nieuw Guinea / Kanaalstraat is volgens 
bewoners niet geschikt om als hoofdverkeersader te dienen. Eén op de vijf bewoners heeft geen mening over 
deze kwestie, terwijl één op tien nog een ander alternatief aangeeft dan de in figuur 19 genoemde 
alternatieven. 
 

                                                           
16 De percentages uit de twee linker kolommen (vóór heropening oprit) bij elkaar opgeteld is 79%, dit betekent 4 op de 5 
bewoners. Op deze wijze komen ook de uitspraken over de andere alternatieven tot stand. 
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Figuur 19: Hoe kan volgens u de doorgaande verkeersstroom tussen Leidsche Rijn-Noord (A2) en Utrecht 
Centrum het beste geleid worden? 
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Bron: Labyrinth, 2009 

 
Uit figuur 20 blijkt dat van de bewoners die nog een andere optie zien, 58% vindt dat autoverkeer in dit deel 
van de stad gewoon moet worden tegengegaan, bijvoorbeeld door te investeren in beter OV (sneltram), P&R te 
stimuleren en/of de fietsroutes te verbeteren. Als overige route wordt vooral de Graadt van Roggenweg 
genoemd en in mindere mate de Zuilense Ring. 
 
Figuur 20: Anders, namelijk: 
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Bron: Labyrinth, 2009 
N = 163. Gemiddeld geven respondenten1,03 antwoord op deze vraag. 
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2. Luchtkwaliteit 

Dit hoofdstuk gaat over de mening van de bewoners uit Utrecht West over de luchtkwaliteit in hun wijk. In de 
eerste paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre bewoners overlast ervaren en welke overlast dit dan 
precies is. Ook komt aan de orde hoe bewoners de luchtkwaliteit in hun wijk beoordelen en welke bron van 
luchtvervuiling met de hoogste prioriteit moet worden aangepakt. In de tweede paragraaf staat de 
communicatie van en met de gemeente Utrecht centraal: informeert de gemeente haar bewoners over het 
thema luchtkwaliteit, is deze informatie duidelijk, wat voor meldingen hebben bewoners gedaan en hoe 
reageert de gemeente hierop? In de derde paragraaf wordt dieper ingegaan op eventuele luchtvervuiling 
veroorzaakt door het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
tenslotte gaat over (mogelijke) gezondheidsproblemen die bewoners relateren aan de luchtkwaliteit in de wijk. 

2.1 Overlast van luchtvervuiling 

Van alle bewoners uit Utrecht West ervaart 38% veel overlast van luchtvervuiling in de wijk, bijna 1 op de 5 
bewoners ervaart weinig overlast. In Oog in Al / Welgelegen ervaart ruim de helft van de bewoners veel 
overlast, beduidend meer dan in de overige wijken waar een derde deel veel overlast ervaart. 
 
Figuur 21: In hoeverre ervaart u overlast van luchtvervuiling in uw wijk? 
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Aan alle bewoners die veel overlast ervaren, is gevraagd om welke overlast het precies gaat. Bewoners hebben 
deze vraag verschillend geïnterpreteerd, zo blijkt uit figuur 22. Een deel van de bewoners noemt de bron van de 
overlast (uitlaatgassen), een ander deel geeft de feitelijke overlast weer (bv. stank of roet), en weer een ander 
deel noemt de gevolgen hiervan (gezondheidsproblemen). Uit figuur 22 wordt duidelijk dat stank door de 
meeste bewoners genoemd wordt (43%), gevolgd door uitlaatgassen (32%), vuil / roet / stof (31%) en 
gezondheidsproblemen (29%). Het antwoord ‘uitlaatgassen’ is ongespecificeerd en hierbij zal het deels gaan 
om stank, deels om vuil / roet / stof of gezondheidsproblemen. Uit deze vraag komt nog niet goed naar voren 
wat volgens bewoners de bronnen zijn van deze overlast (hoewel uitlaatgassen al direct met verkeer kunnen 
worden geassocieerd). Dat komt in figuur 25 aan de orde, waarin bewoners aangeven waarom de lucht volgens 
hen het afgelopen jaar is verslechterd. Ook de laatste figuren van deze paragraaf geven goed weer wat volgens 
bewoners de bronnen zijn van luchtvervuiling in de wijk. 
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Figuur 22: Om welke overlast van luchtvervuiling gaat het precies? 
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Bron: Labyrinth, 2009 
N = 528, gemiddeld geven respondenten 1,38 antwoord op deze vraag. 

 
Aansluitend op de bovenstaande bevindingen blijkt dat in Utrecht West gemiddeld meer mensen negatief dan 
positief staan ten opzichte van de luchtkwaliteit: een op de vijf bewoners noemt de luchtkwaliteit uitstekend of 
goed, de helft daarentegen vindt de kwaliteit matig of slecht. Bewoners uit Oog in Al / Welgelegen zijn in dit 
laatste nog veel stelliger: 71% van de inwoners hier beoordeelt de lucht als matig of slecht. 
 
Figuur 23: Hoe beoordeelt u over het algemeen de luchtkwaliteit in uw wijk (Utrecht West)? 
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45% van alle bewoners uit Utrecht West vindt dat de luchtkwaliteit het afgelopen jaar (dus in 2008) is 
verslechterd. In Oog in Al / Welgelegen is zelfs bijna drie kwart van de bewoners deze mening toegedaan. De 
inwoners uit de andere wijken zijn minder negatief, maar vrijwel niemand stelt een verbetering te zien. 
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Figuur 24: Is de luchtkwaliteit volgens u het laatste jaar verbeterd of verslechterd? 
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Aan alle bewoners die een verslechtering van de luchtkwaliteit hebben waargenomen, is gevraagd wat hiervan 
volgens hen de belangrijkste reden (of redenen) is. Bijna negen op de tien bewoners noemt het toegenomen 
verkeer als belangrijkste reden (dit wordt berekend door de percentages van de eerste twee thema’s uit figuur 
25 op te tellen). Van de groep bewoners die dit noemt, geeft een kwart als extra informatie mee dat de 
afsluiting van de A2 bij Oog in Al hier de oorzaak van is.17 In Nieuw Engeland / Schepenbuurt wordt daarnaast 
ook relatief vaak het toegenomen stilstaand verkeer als specifieke oorzaak voor de verslechtering van de 
luchtkwaliteit gezien, terwijl in Lombok / Leidseweg ook de asfaltfabriek relatief vaak als boosdoener wordt 
aangewezen. 
 
Figuur 25: Wat is volgens u de belangrijkste reden (of redenen) van een verslechtering van de luchtkwaliteit het 
afgelopen jaar? 

1%

2%

3%

8%

8%

16%

22%

66%

5%

2%

10%

8%

11%

23%

71%

2%

3%

5%

3%

24%

24%

60%

3%

1%

5%

9%

17%

12%

16%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Weet niet waarom

Toegenomen scheepvaart

Overig

Toegenomen vrachtverkeer

Asfaltfabriek

Toegenomen stilstaand verkeer

Toegenomen verkeer door wegwerkzaamheden 
(afsluiting A2 bij Oog in Al)

Toegenomen verkeer (niet gespecificeerd)

Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Utrecht West

Bron: Labyrinth, 2009 
N = 592, gemiddeld geven respondenten 1,26 antwoord op deze vraag. 
 

Uit figuur 26 wordt duidelijk dat een grote meerderheid het gemotoriseerd verkeer als meest ernstige bron van 
de luchtvervuiling ziet. In Oog in Al / Welgelegen bestaat een kleine bewonersgroep, maar relatief groter dan in 
de andere wijken, die het scheepvaartverkeer als ernstigste bron van luchtvervuiling ervaart. Bij deze vraag 
hebben bewoners het ook kunnen aangeven als zij helemaal geen last van luchtvervuiling hebben. 15% van alle 
bewoners uit Utrecht West geeft dit aan, in Oog in Al / Welgelegen ligt dit percentage met 7% relatief laag. 
Deze cijfers komen overeen met het aandeel bewoners dat in figuur 21 aangaf weinig overlast van 
luchtvervuiling te ervaren. Bij industrie wordt de asfaltfabriek als een grote bron van luchtvervuiling gezien.18 

                                                           
17 Wanneer bewoners alleen aangeven ‘toegenomen verkeer’, wil dit natuurlijk niet zeggen dat zij geen verband leggen 
tussen de afsluiting van de A2 bij Oog in Al. 
18 Door de groep respondenten die ‘anders, namelijk…’ invulde, werd vaak de asfaltfabriek genoemd. Dit antwoord is later 
ondergebracht onder het kopje ‘industrie’. Door de overige kleine groep respondenten (N = 63) die ‘anders, namelijk…’ 
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Figuur 26: Welke bron van luchtvervuiling ervaart u als de ernstigste in uw wijk? 
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invulde, worden diverse antwoorden gegeven. Antwoorden die een aantal keren terugkomen, zijn ‘kap van bomen langs de 
weg’ en ‘het treinverkeer door de wijk’. 
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De figuren 27 en 28 bestaan uit twee vragen: In hoeverre ervaart u overlast van het probleem dat wordt 
genoemd, en hoe is deze (eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden. 
 
10% van de bewoners uit Utrecht West ervaart veel overlast van de asfaltfabriek en nog eens 13% heeft enige 
overlast. Van de wijken uit Utrecht West wordt in Nieuw Engeland / Schepenbuurt relatief de minste overlast 
ervaren, in Lombok en Oog in Al de meeste. De meeste bewoners ervaren geen verandering in overlast t.o.v. 
vorig jaar, hoewel in Oog in Al / Welgelegen relatief meer bewoners (27%) wel een toename van de overlast 
bemerkt. Een kwart van de bewoners uit Utrecht West weet overigens niet of zij stankoverlast ervaren van de 
asfaltfabriek, bewoners zijn zich namelijk niet altijd bewust van wat zij precies ruiken en waar dit vandaan 
komt. 
 
Figuur 27: In hoeverre ervaart u hier overlast van stank in uw buurt veroorzaakt door de asfaltfabriek en hoe is 
de (eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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De stank van de uitlaatgassen van wegverkeer is een groter probleem in Utrecht West: 38% van alle bewoners 
ervaart hiervan veel overlast en nog eens ruim een derde heeft enige overlast. In Oog in Al / Welgelegen liggen 
deze cijfers nog een stuk hoger, hier ervaart de helft van de bewoners veel overlast en een derde geeft aan 
enige overlast te ondervinden. In deze wijk is driekwart van mening dat de overlast t.o.v. vorig jaar is 
toegenomen. Dit sluit helemaal aan op het beeld dat naar voren kwam in figuur 8 en figuur 9, waaruit bleek dat 
in deze wijk veel verkeersoverlast bestaat die volgens bewoners het laatste jaar enorm is toegenomen. Ook in 
de andere wijken van Utrecht West bestaat aanzienlijke overlast van uitlaatgassen. 
  
Figuur 28: In hoeverre ervaart u overlast van stank in uw buurt van uitlaatgassen van wegverkeer en hoe is de 
(eventuele) overlast ontwikkeld ten opzichte van 12 maanden geleden? 
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Figuur 29 laat zien welke problemen t.a.v. de luchtkwaliteit de gemeente met de hoogste prioriteit moet 
aanpakken. Op deze vraag hebben bewoners maximaal twee problemen mogen aankruisen, maar bewoners 
mochten ook niets aankruisen. Gemiddeld geven bewoners 1,35 antwoord op deze vraag. Stankoverlast door 
uitlaatgassen van het wegverkeer wordt door negen van de tien bewoners gezien als één van de maximaal twee 
te benoemen problemen die de gemeente met de hoogste prioriteit moet aanpakken. Stankoverlast van de 
asfaltfabriek komt op de tweede plaats, gevolgd door overlast van het scheepvaartverkeer. Op dit laatste thema 
wordt in paragraaf 2.3 specifiek ingegaan, waar zal blijken dat deze overlast zich concentreert in een aantal 
buurten van Utrecht West. 
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Figuur 29: Welke van de volgende problemen in uw wijk moet de gemeente volgens u met de hoogste prioriteit 
aanpakken? 

 
Bron: Labyrinth, 2009 
Gemiddeld geven respondenten 1.35 antwoord op deze vraag.  
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2.2 Communicatie gemeente Utrecht 

Net als met betrekking tot de gewijzigde verkeerssituatie in de wijk is het interessant om te bezien of bewoners 
ook informatie hebben ontvangen over de luchtkwaliteit in de wijk. Dit is een aspect dat namelijk samenhangt 
met de verkeerssituatie. Uit figuur 30 blijkt dat bijna drie kwart van de bewoners geen informatie zegt te 
hebben ontvangen of dit niet meer weten. Een kwart van de bewoners heeft een folder ontvangen. Een paar 
procent heeft de website of een bijeenkomst bezocht, enkelen hebben telefonisch contact gehad en dan is er 
nog een kleine groep die op een andere manier informatie over de luchtkwaliteit heeft ontvangen.19 
 
Figuur 30: Heeft de gemeente u de afgelopen 12 maanden geïnformeerd over de luchtkwaliteit in uw wijk? 

 
Bron: Labyrinth, 2009 

 
Van de respondenten die informatie hebben gehad van de gemeente, heeft bijna de helft deze informatie als 
duidelijk ervaren. Een derde vond de informatie neutraal (niet duidelijk / niet onduidelijk), terwijl bijna 1 op de 
5 de informatie niet duidelijk vond. 
 
Figuur 31: In hoeverre was de verkregen informatie voor u duidelijk? 
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Figuur 32 laat zien dat vooral de inwoners uit Oog in Al / Welgelegen sceptisch tegenover de gemeente staan, 
wat betreft de vraag of de gemeente de problematiek van de luchtkwaliteit serieus neemt. Ruim de helft van alle 

                                                           
19 Van de respondenten (N=61) die op een andere manier aan informatie zijn gekomen, heeft bijna de helft dit via een 
lokale of nationale krant verkregen. Enkelen hebben informatie verkregen via een actiecomité en ook een klein deel heeft 
antwoord gehad op via telefoon, brief of e-mail gestelde vragen aan gemeenteambtenaren. 
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bewoners uit deze wijk is van mening dat de gemeente dit thema (helemaal) niet serieus neemt. In de andere 
wijken ligt dit percentage rond een kwart. Over heel Utrecht West bezien is ruim een kwart van mening dat de 
gemeente het thema serieus neemt, bijna een derde meent het tegendeel en ook een aanzienlijk percentage 
(19%) weet het niet. 
 
Figuur 32: In hoeverre neemt de gemeente volgens u (de problematiek rond) het thema luchtkwaliteit in uw 
wijk serieus? 
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Van alle bewoners uit Utrecht West zegt 8% het afgelopen jaar (in 2008) een klacht te hebben ingediend bij de 
gemeente t.a.v. de luchtkwaliteit. In Oog in Al / Welgelegen ligt dit percentage met 20% een stuk hoger. Dit 
was ook al het geval bij de melding van klachten op het gebied van verkeer (figuur 6). 
Figuur 33: Heeft u het afgelopen jaar bij de gemeente melding gemaakt van een overlastgevende situatie op 
het gebied van luchtkwaliteit? 
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Gevraagd naar de inhoud van de meldingen, geeft een meerderheid van de respondenten alleen aan op welke 
wijze of waar zij melding hebben gemaakt van hun klacht, bijvoorbeeld via een actiecomité, direct bij de 
gemeente of tijdens een bijeenkomst/hoorzitting. Van de respondenten die inhoudelijk ingaan op de aard van 
hun melding, geeft een meerderheid aan dat het om stank van de asfaltfabriek gaat. De aard van de klachten 
van respondenten die alleen aangeven hoe zij de melding hebben gedaan, is niet bekend. Gezien de eerdere 
overlastcijfers is het aannemelijk dat deze klachten betrekking hebben op de toegenomen verkeersdrukte en 
daarmee verband houdende verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Van de personen die een klacht hebben ingediend, is een grote meerderheid (87%)van mening dat de 
gemeente dit niet naar tevredenheid heeft opgelost. 
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Figuur 34: Heeft de gemeente deze opmerking of klacht naar tevredenheid opgelost? 
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2.3 Overlast door scheepvaartverkeer 

Overlast ten aanzien van het scheepvaartverkeer is een probleem dat zich naar verwachting vooral voordoet in 
die buurten van Utrecht West, die gelegen zijn aan of nabij het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarom is in figuur 35 
per buurt aangegeven of en zo ja, hoe vaak bewoners overlast van luchtverruiling ervaren, veroorzaakt door het 
scheepvaartverkeer. Hieruit blijkt dat een (ruime) meerderheid van de bewoners uit de buurten van Utrecht 
West (bijna) nooit overlast ervaart, maar er zijn een paar buurten waar sprake is van meer overlast. De buurt 
Halve Maan, direct gelegen aan het kanaal, springt er in dat opzicht uit: ruim 20% ervaart hier dagelijks 
overlast van het scheepvaartverkeer, 15% geeft aan wekelijks of maandelijks overlast te ervaren. Ruim een 
derde uit deze buurt heeft dus daadwerkelijk overlast van het scheepvaartverkeer. De andere buurten waar 
meer dan gemiddeld overlast voorkomt, zijn de Schepenbuurt, Oog in Al en Welgelegen / Den Hommel. In de 
Schepenbuurt en Oog in Al ervaart 10% van de bewoners dagelijks overlast van het scheepvaartverkeer. Alle 
vier de hierboven genoemde buurten zijn gelegen aan of in de nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, iets 
wat duidelijk van invloed is op het overlastniveau. 
 
Figuur 35: Ervaart u luchtvervuiling door het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal? 
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Bron: Labyrinth, 2009 

 
Aan alle bewoners die daadwerkelijk luchtvervuiling door het scheepvaartverkeer ervaren, is vervolgens 
gevraagd hoe deze luchtvervuiling zich openbaart. Van deze bewoners noemt 65% de stank als vorm van 
overlast, 54% stoort zich aan roetaanslag en tot slot spreekt een kwart van deze bewoners over 
ademhalingsproblemen. Ook de (kleine) categorie ‘anders, namelijk’ bestaat voor een deel uit 
gezondheidsproblemen die bewoners relateren aan het scheepvaartverkeer. Ook geluidsoverlast wordt hier 
door een enkeling genoemd. 
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Figuur 36: Hoe openbaart die luchtvervuiling zich? 
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Bron: Labyrinth, 2009  
N = 185, gemiddeld geven respondenten1.49 antwoord op deze vraag. 

 
Gemiddeld over heel Utrecht West heeft 4% van de bewoners veel overlast van de uitlaatgassen van het 
scheepvaartverkeer, 11% geeft aan enige overlast te hebben, 63% heeft (bijna) geen overlast en 22% weet het 
niet. Met betrekking tot overlast van roetaanslag van het scheepvaartverkeer, zijn de cijfers als volgt: 5% heeft 
veel overlast, 11% enige overlast, 53% (bijna) geen overlast en 30% weet het niet. Veel verschilt dit dus niet 
en ten opzichte van vorig jaar is deze overlast door het scheepvaartverkeer niet toe- of afgenomen, zo meent 
een ruime meerderheid van de bewoners.20 Hoewel de overlast van roet en stank dus niet veel van elkaar 
verschilt, blijkt toch dat met betrekking tot het geven van prioriteit aan het oplossen van diverse problemen 
(figuur 29), roetaanslag van uitlaatgassen van scheepvaartverkeer bijna twee keer zo hoog scoort als 
stankoverlast door uitlaatgassen van het scheepvaartverkeer. 
 
  

                                                           
20 Bron: Labyrinth, 2009. Deze cijfers zijn verder niet in een figuur opgenomen, omdat de informatie in figuur 35 meer 
gedetailleerd is ten aanzien van de buurten uit Utrecht West. Deze informatie is relevanter, omdat dit type overlast zich erg 
lokaal concentreert. 
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2.4 Gezondheid en luchtkwaliteit 

Een ruime meerderheid van de bewoners van Utrecht West is ervan overtuigd of verwacht dat de luchtkwaliteit 
in de wijk de gezondheid van bewoners negatief beïnvloedt. Het antwoord op deze vraag hangt samen met de 
beoordeling van de luchtkwaliteit in de wijk (zie figuur 23). Hoe slechter deze beoordeeld wordt, hoe eerder 
mensen verwachten dat hun gezondheid negatief beïnvloed wordt door de (slechte) luchtkwaliteit van de wijk. 
Ruim de helft van alle bewoners uit Utrecht West is van mening dat hun gezondheid inderdaad negatief 
beïnvloed wordt door de lucht in de wijk. In Oog in Al / Welgelegen is zelfs twee derde van alle bewoners deze 
mening toegedaan. Daarnaast is er nog een deel van de bevolking uit Utrecht West dat aangeeft dat hun 
gezondheid misschien negatief beïnvloed wordt. In Lombok / Leidseweg wordt nog het meest positief gedacht 
over negatieve beïnvloeding van de gezondheid door slechte lucht, hoewel ook hier de positieve bewoners in 
de minderheid zijn. 
 
Figuur 37: Denkt u dat uw gezondheid negatief beïnvloed wordt door de luchtkwaliteit in de wijk? 
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Om tot een goed overzicht te komen wat de mogelijke gezondheidsproblemen van slechte lucht zijn, is er een 
open vraag gesteld waarin mensen konden aangeven hoe zij denken dat hun gezondheid (misschien) negatief 
beïnvloed wordt. Hierop kwamen bijna 900 antwoorden. Alleen de antwoorden die duidelijk ingaan op 
(mogelijke) gezondheidsproblemen zijn in bijlage 4 op een rij gezet, in totaal betreft dat 322 antwoorden. 
Samenvattend kan hierover het volgende gezegd worden: Veel antwoorden gaan over longproblemen: 
ademhalingsproblemen, astma, bronchitis, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, verkoudheid, geïrriteerde 
luchtwegen, beperkter uithoudingsvermogen, etc. Ook veel antwoorden gaan over allergische klachten, 
huidproblemen en geïrriteerde ogen. Enkele bewoners  zeggen kanker te hebben, die mogelijk verband houdt 
met de luchtkwaliteit in de wijk, veel mensen zijn bang voor kanker in de toekomst. Een aantal bewoners 
ondervindt stress door het verkeer (de stank, gezondheid en lawaai), anderen stellen depressief hiervan te 
worden. Sommige mensen overwegen te verhuizen uit de wijk vanwege deze problemen. Meerdere mensen 
sporten minder (zoals hardlopen of fietsen) omdat ze niet de lucht in de wijk willen inademen, enkele mensen 
nemen nu liever de auto omdat ze niet graag lopen of fietsen door de wijk. 
 
Enkele quotes t.a.v. gezondheidsoverlast door luchtvervuiling:   

- "Als het warm is waan ik me in Mexico City"  
- "Zelfs spontaan gaat mijn rookmelder af als er een raam openstaat"  
- "Ik ervaar een toename van allergische klachten; een toename van stank; een toename van 

verkeerslawaai en tot slot ook een toename van ergernis over de gemeente Utrecht"  
- "Ik denk dat de slechte luchtkwaliteit mijn gezondheid en die van mijn baby beïnvloedt.  Ik woon hier 

nu een jaar en  heb vaker last van langdurig hoesten. Mijn dochtertje heeft hier ook last van" 
- "In de spits doe ik meestal mijn sjaal voor mijn neus en mond!" 

 
In bijlage 4 is het complete overzicht van de 322 antwoorden te vinden. Dit is een serieuze lijst en de inhoud 
hiervan zou je bijna bang maken om nog langer in Utrecht West te wonen.  Hierbij moet er wel rekening mee 
gehouden worden dat het causale verband tussen luchtkwaliteit en klachten vaak moeilijk aangetoond kan 
worden, omdat er nog veel andere factoren van invloed zijn op gezondheidsproblemen. In de beleving van de 
respondenten hebben hun klachten in ieder geval wel met de slechte lucht te maken en deze tekenen moeten 
dan ook heel serieus genomen worden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de bewoners van Oog in Al / 
Welgelegen relatief meer overlast ervaren van slechte lucht en ook meer klachten hebben dan bewoners van de 
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andere wijken. In bijlage 3 is onderzocht of er een verband bestaat met de wijk waarin deze mensen wonen en 
hun klachten, maar gebleken is dat de mindere gezondheid hier niet aan kan worden toegeschreven. In Oog in 
Al / Welgelegen wonen relatief meer oudere mensen dan in de andere wijken en dit is de belangrijkste 
verklaring worden voor de (wat) mindere gezondheid van deze bewoners. Hierbij moet wel aangetekend 
worden dat de verkeersdrukte hier pas sinds een jaar (na de afsluiting van de A2 bij Oog in Al eind 2007) sterk 
is toegenomen, waardoor het niet uitgesloten kan worden dat negatieve gevolgen van de slechte lucht zich pas 
later zullen openbaren. 
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Bijlage 1: Representativiteit onderzoek 

Een onderzoek is representatief wanneer de achtergrondgegevens van de respondenten overeenkomen met de 
achtergrondgegevens van de populatie. In dat geval staat de groep respondenten model voor de populatie. 
Natuurlijk kan de groep respondenten nooit tot in detail de populatie vertegenwoordigen, maar dit hoeft ook 
niet. Het is echter wel belangrijk om te letten op díe achtergrondvariabelen die invloed (zouden kunnen) 
hebben op het onderzoeksonderwerp.21 In dit onderzoek staat overlast van verkeer en slechte lucht centraal. 
Deze thema’s hangen sterk met elkaar samen, zo blijkt uit dit onderzoek. Voor een aantal 
achtergrondvariabelen van de ongewogen gegevens van 1400 respondenten, is bekeken of er een significant 
verband bestaat tussen de overlast van verkeer en de achtergrond van de respondent. Hieruit blijkt dat er geen 
verband bestaat t.a.v. geslacht, opleidingsniveau en etniciteit (allochtoon / autochtoon). Wel zijn er verbanden 
geconstateerd voor de achtergrondvariabelen leeftijd en wijk: oudere bewoners ervaren meer overlast evenals 
bewoners uit Oog in Al / Welgelegen. Voor deze variabelen zijn daarom de waarden van de respondenten 
vergeleken met die van de populatie.  
 
Wegen 
Wanneer een onderzoek niet representatief is t.a.v. een bepaalde variabele, kan een weging worden toegepast. 
Wegen is een gangbare methode om de representativiteit van een onderzoek te waarborgen. Wegen is echter 
geen wondermiddel en hier moet voorzichtig mee worden omgesprongen. Wegen betekent dat de antwoorden 
van verschillende respondenten zwaarder of lichter worden meegeteld. Het gevaar van wegen is dat een te 
kleine groep model komt te staan voor een grote groep, waardoor de kans op onbetrouwbaarheden groot 
wordt. Daarom wordt in diverse literatuur over onderzoeksmethoden geadviseerd om maximaal te wegen tot 
1,5 à 2 keer de oorspronkelijke waarde (of 0,5 à 1 keer). 
 
De wegingsfactor voor een respondent uit een bepaalde groep wordt berekend door de proportie die deze 
groep in de populatie heeft te delen door de proportie van deze groep in het onderzoek. Voor Utrecht West is 
de leeftijdsopbouw per subwijk bekend. We kunnen dus nu de leeftijdsopbouw per subwijk in de populatie 
vergelijken met de leeftijdsopbouw per subwijk uit de steekproef. Hiertoe zijn drie leeftijdsgroepen 
onderscheiden: 18 t/m 34 jaar, 35 t/m 54 jaar en 55-plus. In onderstaand schema zijn de populatiegegevens 
vergeleken met de gegevens uit de steekproef. Hieruit blijkt dat uit alle wijken relatief weinig jongeren aan het 
onderzoek hebben deelgenomen en relatief veel respondenten van middelbare en oudere leeftijd, vooral in Oog 
in Al / Welgelegen. 
 

 

Populatie 
Utrecht 
West Steekproef 

Populatie 
Utrecht 
West Steekproef 

Populatie 
Utrecht 
West Steekproef 

Subwijk 
18 t/m 34 
jaar 

18 t/m 34 
jaar 

35 t/m 54 
jaar 

35 t/m 54 
jaar 55-plussers 55-plussers 

Lombok/ Leidseweg 19% 10% 9% 13% 6% 4% 
Nieuw Engeland / 
Schepenbuurt 23% 13% 12% 17% 6% 7% 
Oog in Al / 
Welgelegen 8% 6% 10% 20% 8% 11% 

Bron: Utrecht buurtmonitor (2008) en Labyrinth (2009) 

 
Het totale percentage in de grijze kolommen is 100% (populatie). In Utrecht West wonen in totaal 22.173 
mensen van 18 jaar en ouder. Het totale percentage in de witte kolommen is ook 100% (steekproef). In totaal 
zijn 1.312 mensen uit de steekproef ingedeeld naar wijk en leeftijdsklasse. 
 
  

                                                           
21 Ter vergelijking: de lengte of bijvoorbeeld de kleur ogen van een persoon zal geen invloed hebben op de verkeersoverlast 
die hij/zij ervaart. 
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Op basis van deze gegevens kan de volgende weging worden berekend: 
 

Weging 18 t/m 34 jaar 35 t/m 34 jaar 55-plussers 

Lombok/ Leidseweg 1,80932 0,69670 1,25688 
Nieuw Engeland / 
Schepenbuurt 1,75307 0,74448 0,92788 

Oog in Al / Welgelegen 1,28356 0,51557 0,74070 
 
Na deze weging zijn de gewogen gegevens uit het onderzoek gelijk zijn aan de populatiegegevens t.a.v. 
leeftijdsopbouw en subwijk. Dit betekent dat het onderzoek representatief is voor bewoners van 18 jaar en 
ouder uit Utrecht West. 
 
Nuance n.a.v. non-responsanalyse 
In theorie is het mogelijk dat de deelnemers aan een onderzoek een significant andere mening hebben t.a.v. 
het hoofdonderwerp dan de mensen die niet willen deelnemen (non-respondenten). Hierdoor kunnen de 
onderzoeksresultaten vertekend raken. Om dit voor dit onderzoek na te gaan, is tijdens het telefonische en 
schriftelijke onderzoek aan alle non-respondenten alsnog gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van het 
verkeer in hun wijk. Uit deze non-responsanalyse blijkt dat er inderdaad een verschil bestaat in mening over het 
hoofdonderwerp van dit onderzoek (verkeersoverlast). De non-respondenten ervaren significant minder 
overlast dan de deelnemers aan het onderzoek. Uit het telefonische onderzoek blijkt wel dat de groep non-
respondenten klein is, te weten 18% van alle benaderde personen. Wanneer deze groep echter wel aan het 
onderzoek had deelgenomen, zouden de overlastcijfers lager uitvallen. Om dit te corrigeren, is de weging 
toegepast en worden jongeren (18 t/m 34 jaar) uit alle wijken zwaarder meegeteld, terwijl vooral de respons 
uit Oog in Al / Welgelegen minder zwaar meetelt. Hierdoor worden de overlastcijfers naar beneden bijgesteld, 
maar het moet overwogen worden dat het werkelijke overlastcijfer t.a.v. verkeer in de wijk nog wat lager uitvalt. 
Het is immers bekend dat bewoners met relatief meer overlast eerder aan het onderzoek deelnemen en 
hierdoor is het aannemelijk dat non-respondenten met precies dezelfde achtgrondkenmerken als de 
respondenten (t.a.v. leeftijd en subwijk) alsnog minder overlast ervaren. Een weging kan zodoende niet alles 
compenseren. Het is raadzaam om hier bij de bestudering van de cijfers rekening mee te houden.  
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Bijlage 2: Meldingen verkeersoverlast 

Van de 328 respondenten die het afgelopen jaar (2008) melding hebben gemaakt van een overlastgevende 
situatie, geven 185 respondenten een inhoudelijk antwoord op de vraag wat voor klacht het betrof. In figuur 6 
zijn deze antwoorden in categorieën ondergebracht, maar om te voorkomen dat inhoudelijke informatie 
verloren gaat, zijn in deze bijlage de klachten in alfabetische volgorde onder elkaar gezet: 
 

 6 Grote verkeerspunten tegelijk openbreken bezorgt heel veel overlast                                                                                                                                                                                           

 (Heel hard) rijden van auto's tegen de rijrichting in (sluipverkeer!)                                                                                                                                                                                            

 24 Oktoberplein en onbereikbaarheid buurt Den Hommel                                                                                                                                                                                                             

 Aan de Lessinglaan, het zware autoverkeer is gevaarlijk voor onze kinderen, niet meer te doen om 
zelfstandig over te steken, etc.                                                                                                                                

 Aanpak Westplein en Graadt van Roggeweg                                                                                                                                                                                                                          

 Aanvraag betaald parkeren in verband met parkeerders van buiten de wijk die alle beschikbare ruimte 
bezetten. Auto's vlak voor de voordeur parkeren. Grote wagens kunnen er soms niet door. Staan te 
toeteren en te roeten omdat ze terug moeten rijden.         

 Auto geparkeerd voor uitgang speeltuin Bankaplein                                                                                                                                                                                                                

 Auto's die een verkeerde afslag nemen waar het niet mag en precies beginnen te rijden wanneer het 
voor voetgangers op groen is bij de Majellaknoop                                                                                                               

 Auto's die op de stoep parkeren                                                                                                                                                                                                                                  

 Auto's, brommers en fietsen die nog wel eens doorrijden op de Lessinglaan bij het stoplicht ter hoogte 
van de Montessorischool                                                                                                                                   

 Avonds en nacht overlast van bussen bij het stoplicht Antoniuskerk, en sluiting Oog in Al afrit A2                                                                                                                                                               

 Bezwaar reconstructie 24 Oktoberplein                                                                                                                                                                                                                            

 Bezwaar tegen plannen PHL traject & afsluiting aansluiting met A2                                                                                                                                                                                                

 Bushokje Vleutenseweg (Majellapark) ontneemt zicht voor voetgangers en fietsers bij het oversteken.                                                                                                                                                            

 Calderenlaan aan beide zijden geparkeerde auto's waardoor de rijbaan smal wordt                                                                                                                                                                                  

 Calderonlaan parkeren auto's ook op hoeken wat voetgangers hindert (politie treedt ook niet op) en 
door werkers (derden) vegen van afval in straatputten                                                                                                         

 De afslag Lage Weide is afgesloten en nu meer verkeer in de buurt                                                                                                                                                                                                

 De greenwheels die in de wijk zijn geplaatst                                                                                                                                                                                                                     

 De ongelukken die veroorzaakt worden door onachtzame taxi- en buschauffeurs op het kruispunt 
Groeneweg/Vleutenseweg (vaak zijn fietsers, voetgangers de dupe!)                                                                                                   

 De overlast van het aanleggen van nieuwe rioleringen in de wijk                                                                                                                                                                                                  

 De toenemende verkeersoverlast op de Lessinglaan, J. Haydnlaan                                                                                                                                                                                                   

 De uitrit van mijn garage werd geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                       

 Door rood rijdende taxi's en bussen op de busbaan Pijperlaan                                                                                                                                                                                                     

 Door verbouwing is de Laan nu een racebaan, wedstrijd wie er het eerst doorglipt, veel getoeter en 
geruzie hierdoor.                                                                                                                                             

 Drukte op de JPL-laan                                                                                                                                                                                                                                            

 Drukte op Everard Meijsterlaan                                                                                                                                                                                                                                   

 Dubbel geparkeerde vrachtwagens                                                                                                                                                                                                                                  

 Dubbel parkeren en hard rijden op Kanaalstraat                                                                                                                                                                                                                   

 Dubbel parkeren Kanaalstraat, veelvuldig stilstaan Kanaalstraat                                                                                                                                                                                                  

 Dubbel parkeren, veelvuldig fietsers op de stoep                                                                                                                                                                                                                 

 Dubbelparkeren en stilstaan in de straat en doorgangbelemmering                                                                                                                                                                                                  

 Dubbelparkeren op de hoek ingang wijk Transvaal                                                                                                                                                                                                                  

 Enorme toename verkeer sinds sluiting/verplaatsing afrit Oog in Al, geluidsoverlast, trillingen door 
vrachtverkeer, constante verstoppingen/files                                                                                                                

 Er moet een verbod op vrachtwagens in de J.P.Coenstr. komen. Ze worden naar de Coenbrug 
getomtomd en moeten weer achteruit het hele stuk.                                                                                                                        

 Er wordt te hard gereden aan de Cartesiusweg                                                                                                                                                                                                                     

 Er wordt te snel gereden, en het is gevaarlijk om over te steken bij het viaduct                                                                                                                                                                                 
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 Er zijn meestal files bij de brug richting Kanaleneiland                                                                                                                                                                                                         

 Extreem veel (vracht-)verkeer ivm aansluiting Oog in Al                                                                                                                                                                                                          

 Feit dat Laan van Nieuw Guinea al maanden is afgesloten, terwijl deze afsluiting aanvankelijk drie 
maanden zou duren                                                                                                                                             

 Fietsen die niet in de stallingen gezet worden, maar overal op de stoep.                                                                                                                                                                                         

 Fietspad Leidseweg is onduidelijk                                                                                                                                                                                                                                

 Fietspadmarkering ontbreekt                                                                                                                                                                                                                                       

 Fietsroutes richting centrum zijn gehinderd                                                                                                                                                                                                                      

 Fietsverkeer vanaf de Damstraat dat de Vleutenseweg opgaat - steekt niet over maar blijft aan de 
linkerkant van de weg rijden met als gevolg een overvol fietspad. Onduidelijk dat het 
eenrichtingsverkeer is.                                                   

 Fout geparkeerde auto's op stoepen en hoeken van de straat zodat hulpdiensten ook de straat niet in 
zouden kunnen komen! Dit probleem kan simpel opgelost worden door betaald parkeren in te voeren 
op de Oltmansstraat en Rhijnvis Feithstraat en/of paaltje    

 Fout parkeren op de stoep                                                                                                                                                                                                                                        

 Foutparkeren                                                                                                                                                                                                                                                     

 Gebruik van een fietstunnel door autoverkeer en onduidelijke bewegwijzering (zowel verboden in te 
rijden als (tweerrichtingenbord aan begin van de zelfde straat)                                                                                                

 Geluidshinder brugdek Spinozabrug                                                                                                                                                                                                                                

 Gevaar fietsers die oversteken                                                                                                                                                                                                                                   

 Gevaarlijk en te hard rijdend verkeer in zijstraten van Kanaalstraat                                                                                                                                                                                             

 Gevaarlijk verkeer dat van de Cartesiusweg komt en links af gaat naar de Vleutenseweg                                                                                                                                                                            

 Gevaarlijke situatie rond fietserstunnel van Seijpesteinkade                                                                                                                                                                                                     

 Gevaarlijke situatie sluipverkeer Dantelaan naar Everard Meijsterlaan                                                                                                                                                                                            

 Groot vrachtverkeer in een smalle woonstraat, waarbij meerder malen geparkeerde auto's over de 
gehele zijkant zwaar beschadigd raakten                                                                                                                           

 Grote toename verkeer op doorgaande weg (PHL) en hierdoor toename luchtvervuiling, 
trillingsoverlast en geluidsoverlast plus toename gevaar bij oversteken                                                                                                       

 Hard rijden en dubbel parkeren op Kanaalstraat, stoplichten niet goed afgestemd voor voetgangers                                                                                                                                                                 

 Hardrijders                                                                                                                                                                                                                                                      

 Herinrichting straten en te groot verkeersaanbod                                                                                                                                                                                                                 

 Het is bij de gemeente bekend dat wij aan de Majellaknoop veel verkeer en overlast hebben van alle 
verkeer                                                                                                                                                       

 Het negeren van het stoplicht op de Joseph Haydnlaan, waardoor het vaak niet mogelijk was om over 
te steken, vooral als het spitsuur is                                                                                                                         

 Het verkeer in in de wijk erg toegenomen sinds er in de stad betaald parkeren is                                                                                                                                                                                 

 Het werk aan de Weg der Verenigde Naties veroorzaakte geluidsoverlast                                                                                                                                                                                            

 Hinderlijk geparkeerde auto                                                                                                                                                                                                                                      

 Hinderlijk parkeren                                                                                                                                                                                                                                              

 In de toekomst overlastgevend plan voor de inrit voor vrachtauto’s nieuwe AH                                                                                                                                                                                      

 Intensivering van het treinverkeer Amsterdam - Utrecht                                                                                                                                                                                                           

 Je kan nergens parkeren                                                                                                                                                                                                                                          

 Klacht ingediend over parkeergelegenheid                                                                                                                                                                                                                         

 Komend vanuit Oog in Al richting (bv) Overvecht moet men bij ieder stoplicht stoppen, stilstaan en 
weer optrekken. Dit is vervelend en vervuilend. Kan dat niet anders, bv. een groene golf?                                                                     

 Kon veel te lang mijn wijk niet uit                                                                                                                                                                                                                              

 Kost ongeveer 20 minuten om met de auto naar haar huis te komen terwijl het in de buurt is                                                                                                                                                                       

 Kruispunt Racinelaan/Molièrelaan en in bredere zin beleid t.a.v. afsluitingen Molièrelaan en 
Goethelaan                                                                                                                                                          

 Last van verkeersoverlast                                                                                                                                                                                                                                        

 Meer controle op te hard rijden                                                                                                                                                                                                                                  

 Middenberm E-meijsterlaan onterecht afgesloten voor parkeren                                                                                                                                                                                                     
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 Nav de afsluiting Graadt v. Roggenwegmeer sluipverkeer, daardoor veel meer gevaar voor kinderen                                                                                                                                                                  

 Niet goed afgesteld zijn van stoplichten, daardoor onoverzichtelijkheid bij kruispunt                                                                                                                                                                             

 Niet werkende verkeerslichten, verkeerd rijdende brommers                                                                                                                                                                                                        

 Niet-gebruikte auto die 2 parkeerplekken in beslag nam                                                                                                                                                                                                             

 Onbedoelde effecten als gevolg van door gemeente genomen maatregelen van sluipverkeer waardoor 
probleem zich deels verplaatst.                                                                                                                                   

 Onderbrekende fietsmarkering Domstraat                                                                                                                                                                                                                           

 Onoverzichtelijke en opgeknipte verkeersplannen voor Utrecht West. Deze leiden tot een 
onverantwoorde verkeersdrukte dwars door de wijk Oog in AL.                                                                                                               

 Ontbreken van heldere wegmarkering op kruispunt Vleutenseweg/JP Coen                                                                                                                                                                                             

 Onverlichte en onveilige omleiding bij het Smakkelaarsveld                                                                                                                                                                                                       

 Oog in al moet worden ontlast van vrachtverkeer, veel te druk, gevaar met oversteken, matige 
luchtkwaliteit                                                                                                                                                      

 Oog in Al niet aangegeven bij nieuwe afrit 7 van de A2                                                                                                                                                                                                           

 Openbreking Ln. v. Nw Guinea                                                                                                                                                                                                                                       

 Open doorgang Industriehaven                                                                                                                                                                                                                                     

 Oude Rijn brug en uitrit bouwplek slecht                                                                                                                                                                                                                         

 Overlast van auto's die te hard door de straat of tegen de rijrichting in reden                                                                                                                                                                                  

 Overlast van sluipverkeer in mijn straat, de Dantelaan                                                                                                                                                                                                           

 Overmatige bemoeienis van politie en stadswachten                                                                                                                                                                                                                

 Oversteekplaats bij viaduct Cartesiusweg en snelheidsbeperking Keulsekade                                                                                                                                                                                        

 Oversteken gevaarlijk voor ouderen en kinderen                                                                                                                                                                                                                   

 Parkeerdruk en auto's die hinderlijk staan geparkeerd                                                                                                                                                                                                            

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeeroverlast en overtreding verkeersregels                                                                                                                                                                                                                    

 Parkeeroverlast en overtreding verkeersregels                                                                                                                                                                                                                    

 Parkeeroverlast in wijk Laan van Nieuw Guinea, auto-overlast in Kanaalstraat, brommers op fietspad 
langs Vleutenseweg                                                                                                                                            

 Parkeerplaatsen en onhandig oversteken                                                                                                                                                                                                                           

 Parkeerplekken waar aanhangwagens maanden op staan                                                                                                                                                                                                               

 Parkeerprobleem                                                                                                                                                                                                                                                  

 Parkeerproblematiek                                                                                                                                                                                                                                              

 Parkeerproblematiek                                                                                                                                                                                                                                              

 Parkeerproblemen                                                                                                                                                                                                                                                 

 Parkeerproblemen                                                                                                                                                                                                                                                 

 Parkeerproblemen                                                                                                                                                                                                                                                 

 Parkeervergunningen Leidsekade                                                                                                                                                                                                                                   

 Parkeren is en blijft een drama                                                                                                                                                                                                                                  

 Schepenbuurt moeilijk uit en in te komen                                                                                                                                                                                                                         
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 Schilderen wegbelijning bij het Ibis hotel, duidelijk maken dat het een in/uitrit is                                                                                                                                                                             

 Slecht afgestelde stoplichten, verkeerssituatie bij school, sluipverkeer                                                                                                                                                                                         

 Slecht wegonderhoud, leidend tot gevaarlijke situaties                                                                                                                                                                                                           

 Sluiproute over de Johan Wagenaarkade, vanaf de Spinozabrug tegen het daar geldende 
eenrichtingverkeer om bij het Hendrika van Tussenbroek plein op de Pijperlaan te komen                                                                                        

 Sluipverkeer Dantelaan                                                                                                                                                                                                                                           

 Sluipverkeer Dantelaan, E. Meijsterlaan, tegen de rij-richting in rijden                                                                                                                                                                                            

 Sluipverkeer door Mozartlaan, Meijsterlaan, Goethelaan, Kanaalweg                                                                                                                                                                                                

 Sluipverkeer door Oog in Al                                                                                                                                                                                                                                      

 Sluipverkeer en te hard rijden door straat                                                                                                                                                                                                                       

 Sluipverkeer met verkeerovertredingen/onveilige situaties                                                                                                                                                                                                        

 Sluipverkeer tijdens vroegere werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                      

 Sluipverkeer, niet werkend voetgangerslicht                                                                                                                                                                                                                      

 Snelheid op Cartesiusweg, door rood rijden, opstopping op fietspad                                                                                                                                                                                               

 Spoorrijdend verkeer door straat en veel sluipverkeer                                                                                                                                                                                                            

 Stijging van verkeersdrukte op de Ravellaan tijdens werk aan het 24 Oktoberplein                                                                                                                                                                                

 Sluipverkeer Mozartlaan- Bartoklaan                                                                                                                                                                                                                               

 Te hard rijden                                                                                                                                                                                                                                                   

 Te hard rijden door de straat                                                                                                                                                                                                                                    

 Te hard rijden Kanaalstraat, fout parkeren (motor laten draaien)                                                                                                                                                                                                 

 Te hoge parkeerdruk                                                                                                                                                                                                                                              

 Te veel treinen                                                                                                                                                                                                                                                  

 Te veel vrachtverkeer                                                                                                                                                                                                                                            

 Te veel vrachtverkeer op de J.Haydnlaan                                                                                                                                                                                                                          

 Te veel werkzaamheden Graadt van Roggenweg                                                                                                                                                                                                                        

 Tegen het verkeer inrijden, zwaar werkverkeer                                                                                                                                                                                                                    

 Tekort aan fietsenstallingen                                                                                                                                                                                                                                     

 Teveel (vracht)verkeer op de Haydnlaan/Lessinglaan                                                                                                                                                                                                               

 Teveel vrachtverkeer, te hard tijden, files                                                                                                                                                                                                                      

 Toegenomen verkeer doordat er betaald parkeren is ingevoerd rond de buurt                                                                                                                                                                                        

 Toename (vracht)auto's, lange files voor ons huis en toename geluid en snelheid                                                                                                                                                                                  

 Toename (zwaar) verkeer in de wijk route PHL                                                                                                                                                                                                                     

 Toename van verkeer in de straat, slechte doorstroming van het verkeer en veel te hoge snelheid                                                                                                                                                                  

 Toenemen van het goederenvervoer over het spoor                                                                                                                                                                                                                  

 Toenemende drukte in de straat, te hoge snelheid verkeer                                                                                                                                                                                                         

 Toenemende verkeersdrukte en onveiligheid, onder andere als gevolg van afsluiten Goethelaan                                                                                                                                                                      

 Vaak geprobeerd om de parkeeroverlast en overdaad aan autoverkeer te laten terugdringen                                                                                                                                                                          

 Veel ervaren overlast van de Graadt van Roggenweg en de A2                                                                                                                                                                                                       

 Veel overlast van veel verkeer en geluidsoverlast/stank                                                                                                                                                                                                          

 Veel sluipverkeer Everhardmeijsterlaan en Mozartlaan                                                                                                                                                                                                             

 Veel te hard rijden (30 km-zone) onvoldoende snelheidsbeperkende maatregelen. Woonstraat wordt 
als sluiproute gebruikt.                                                                                                                                          

 Veelvuldig niet stoppen van auto's bij zebrapad                                                                                                                                                                                                                 

 Veiligheid in de wijk                                                                                                                                                                                                                                            

 Verkeer en parkeerdruk reeds overlast geeft                                                                                                                                                                                                                      

 Verkeerd geplaatste of juist niet geplaatste of volstrekt overbodige verkeersborden                                                                                                                                                                              

 Verkeersdruk PHL-laan en onveilige verkeersituatie bij Majella kruispunt                                                                                                                                                                                         

 Verkeershoeveelheid                                                                                                                                                                                                                                              
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 Verkeerslichten zijn slecht                                                                                                                                                                                                                                      

 Verkeersoverlast Lessinglaan Haydnlaan                                                                                                                                                                                                                           

 Verkeersoverlast vb vrachtwagens                                                                                                                                                                                                                                 

 Verkeersdrukte over Mozartlaan en Lessinglaan agv sluiting koffieknoop                                                                                                                                                                                            

 Verkeersveiligheid                                                                                                                                                                                                                                               

 Verpeste aansluiting op A2 dwz opheffing aansluiting Oog In Al                                                                                                                                                                                                   

 Verzoek tot instellen parkeervergunning                                                                                                                                                                                                                          

 Voortdurend vastlopend, toeterend verkeer op de brug Abeltasmanstraat/Leidsekade                                                                                                                                                                                 

 Vraag over afsluiting afslag Oog in Al                                                                                                                                                                                                                           

 Vrachtverkeer, te hard rijden en enorme files voor de deur                                                                                                                                                                                                       

 Vrachtwagens die nodeloos de boel blokkeren                                                                                                                                                                                                                      

 Weg met kuilen op de Thom Akerpisweg                                                                                                                                                                                                                             

 Wildparkeren bij de Asch van Wijck school                                                                                                                                                                                                                        

 Zeer hoge drempels die na klacht verlaagd zijn                                                                                                                                                                                                                   

 Zeer verslechterde toegang tot het wijkdeel waar wij wonen.                                                                                                                                                                                                      

 Zienswijze tegen bouwplannen (bv grote supermarkt; hierin aangegeven dat het onnodig veel verkeer 
naar de wijk trekt)                                                                                                                                            

 Zwaar verkeer in de straat, rijden tegen het verkeer in ook met name de stadsreiniging                                                                                                                                                                           

 Zwaar verkeer, bussen, te hard rijden, omleiding                                                                                                                                                                                                                 
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Bijlage 3. Relatie gezondheidsproblemen en wijk 

In deze bijlage wordt de relatie uitgediept tussen het gezondheidsniveau van de bewoners uit de drie wijken en 
de oorzaken van de verschillen. Uit onderstaand figuur blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners zijn 
eigen gezondheid als goed typeert, maar dat de inwoners van Oog in Al / Welgelegen net wat lager scoren. 
 
Figuur 38: Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?  
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Ten aanzien van longklachten hebben bewoners uit Oog in Al / Welgelegen ook meer problemen dan de 
bewoners uit de andere wijken, een kwart hier geeft aan inderdaad longklachten te ondervinden. 

 
Figuur 39: Heeft u longklachten (astma, aanhoudend hoesten, bronchitis, longemfyseem, etc.)? 

 
Bron: Labyrinth, 2009 

 
De gevonden verschillen zijn significant en de vraag is hoe dit verklaard kan worden. Uit het onderzoek is 
bekend geworden dat de bevolking van Oog in Al / Welgelegen relatief de meeste verkeersoverlast en de 
meeste overlast van luchtvervuiling ervaart. Zou slechte lucht in Oog in Al / Welgelegen een juiste verklaring 
kunnen zijn voor de relatief mindere gezondheid van de bewoners hier? 
 
Uit de data blijkt dat bewoners uit Oog in Al / Welgelegen niet meer roken dan bewoners uit de andere wijken, 
maar juist minder. Roken is daarmee geen verklaring voor het verschil in gezondheid. Wel heeft Oog in Al / 
Welgelegen een andere leeftijdsopbouw dan de andere wijken, omdat hier relatief meer oudere mensen wonen. 
Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Hiertoe is een regressieanalyse uitgevoerd waarbij de score van 
Oog in Al / Welgelegen t.a.v. gezondheid en longklachten vergeleken is met de andere wijken. Leeftijd is hierbij 
als controlevariabele gesteld. Hieruit blijkt dat niet de wijken van invloed zijn op de  gezondheid van 
wijkbewoners, maar wel de leeftijd van bewoners uit deze wijken. Dit is te zien in de volgende tabellen: 
 
Tabel 1: Regressieanalyse met afhankelijke variabele ‘Gezondheid’ en met controlevariabele leeftijd 
  B Std. Error Significantie 
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 (Constant) 3,139 0,071 0,000 

 Lombok / Leidseweg -0,084 0,063 0,182 

 Nieuw Engeland / Schepenbuurt -0,089 0,059 0,130 

 leeftijd -0,258 0,028 0,000 

 
Tabel 2: Regressieanalyse met afhankelijke variabele ‘Longklachten’ en met controlevariabele leeftijd 
  B Std. Error Significantie 

 (Constant) 0,912 0,048 0,000 
 Lombok / Leidseweg -0,006 0,042 0,896 
 Nieuw Engeland / Schepenbuurt 0,030 0,040 0,450 
 leeftijd -0,070 0,019 0,000 

 
In een regressieanalyse laat de ‘B’ zien welk effect zichtbaar is. Hier moet de significantie goed in het oog 
worden gehouden: bij een significantie die kleiner is dan 0.05 is de B significant, als de significantie groter is, 
is de relatie die ‘B’ laat zien niet significant. Tabel 2 laat dezelfde resultaten zien als tabel 1, maar het effect van 
leeftijd op het wel of niet hebben van longklachten is hier iets kleiner.  
 
Het feit dat bewoners in Oog in Al een relatief wat mindere gezondheid hebben dan bewoners uit de andere 
wijken van Utrecht West, kan dus niet verklaard worden door de ligging van de wijk, maar houdt verband met 
de hogere leeftijd van bewoners.  
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Bijlage 4. Gezondheidsproblemen door slechte lucht 

Om tot een goed overzicht te komen wat de mogelijke gezondheidsproblemen van slechte lucht zijn, is in het 
onderzoek de open vraag gesteld waarin mensen konden aangeven hoe zij verwachten dat hun gezondheid 
negatief beïnvloed wordt. Hierop kwamen bijna 900 antwoorden. Alleen de antwoorden die duidelijk ingaan op 
(mogelijke) gezondheidsproblemen zijn in deze bijlage in alfabetische volgorde op een rij gezet, in totaal 
betreft het 322 antwoorden.  
 

 Aangezien ik last heb van mijn longen: astma en bronchitis en de luchtvervuiling door verkeer is 
toegenomen dit automatisch meer klachten geeft                                                                                                                      

 Aantasting ademhalingswegen; aantasting immuunsysteem en ontstaan van allergieën                                                                                                                                                                               

 Aantasting van de luchtwegen en het is slecht voor je huid                                                                                                                                                                                                       

 Achteruitgang kwaliteit longen                                                                                                                                                                                                                                   

 Ademhalingproblematiek                                                                                                                                                                                                                                           

 Ademhalingsproblemen                                                                                                                                                                                                                                             

 Ademhalingsproblemen                                                                                                                                                                                                                                             

 Ademhalingsproblemen, slijmvlieszwelling, vervuilde ramen. Verslechtering van de longklachten                                                                                                                                                                                                                               

 Afgaand op onderzoeksresultaten: verhoogd gezondheidsrisico door vervuiling; ego, met uitzondering 
van echt warme dagen met veel ozon niet acuut, maar risico op lange termijn                                                                                  

 Allereerst zeer onrustig slapen door de enorme verkeersherrie, dit is op de langere termijn niet gezond 
voor een mens. Verder de vieze lucht van de asfaltfabriek, uitlaatgassen en in minder mate Douwe 
Egberts welke niet gezond voor een mens kunnen zijn. Als ik mijn vensterbanken/ramen schoonmaak 
zit er binnen de kortste tijd weer een vieze zwarte laag op. Dit zegt genoeg lijkt me 

 Allergie                                                                                                                                                                                                                                                         

 Allergie, benauwdheid. Psychisch en fysiek (niet meer met ramen open kunnen slapen/werken; 
benauwdheid, stank, lawaai, drukte, ik word zeer depressief van het gevoel dat gemeente een 
prachtwijk naar de verdommenis laat gaan)                                                         

 Allergieklachten. Deze worden erger op warme zomerse dagen. Dan merk ik dat de lucht vuil is                                                                                                                                                                   

 Allergieën ogen, neus                                                                                                                                                                                                                                             

 Alles wordt zwart, ook mijn longen van binnen                                                                                                                                                                                                                    

 Als gevolg van fijnstof meer hoestklachten tijdens verkoudheid en soms bij inspanning in omgeving                                                                                                                                                               

 Als het mistig buiten is en je hebt astma dan merk je het wel                                                                                                                                                                                            

 Als ik de stof- en roetlaag zie die zich op mijn ramen opbouwt en me dan realiseer dat ik diezelfde lucht 
inadem, kan dat nooit goed zijn. Daarnaast merk ik dat mijn lichaam en ademhaling voelbaar 
bijtrekken als ik een paar dagen in een rurale omgeving ben. De lucht ruikt slecht, voelt stoffig aan op 
de longen, en op dagen met slechte meteorologische omstandigheden (windstil, inversies) merk ik dat 
ik sneller buiten adem ben   

 Als ik een week van huis ben, kan ik ruimer ademhalen en heb ik minder last van hoofdpijn en 
huidirritatie. Zodra ik weer mijn buurt in kom, word ik overvallen door de stank en beginnen de 
ademhalingsproblemen direct                                        

 Astma                                                                                                                                                                                                                                                            

 Astma, benauwdheid, hoesten, longcapaciteit neemt zichtbaar af, sinds ik hier woon!                                                                                                                                                                              

 Astmatische klachten                                                                                                                                                                                                                                             

 Astmatische klachten: benauwdheid                                                                                                                                                                                                                                

 Ben een hartpatiënt met meerdere defecten. steeds smerige en drukker wordende wijk                                                                                                                                                                              

 Ben extra gevoelig en kortademig door het verkeer                                                                                                                                                                                                                

 Ben zo'n 2 jaar geleden hier komen wonen. Sindsdien vaker last van hoesten, meer last van allergie e.d. 
Vaker verkouden dan voorheen, vaker (kriebel)hoest en zeer veel fijnstof op de kozijnen                                                                                                                                                           

 Benauwd door verhouding negatieve stoffen                                                                                                                                                                                                                                     

 Benauwd, hoesten, last van longen. Vervuilde lucht tast longen aan                                                                                                                                                                                                                                  

 Benauwdheid                                                                                                                                                                                                                                                      

 Benauwdheid door smog in de zomer                                                                                                                                                                                                                                

 Benauwdheid, kortademig. Stank van Douwe Egberts dag en nacht, dikke verkeersdamp, overvloedig 
veel fijnstof in huis                                                                                                                                                                                                                                           
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 Benauwdheid, verstopte neus, stank, geluidsoverlast                                                                                                                                                                                                              

 Bij mij is kanker geconstateerd dit jaar. Een van de oorzaken volgens de informatie van de artsen zou 
kunnen liggen in een slecht milieu. Mijn kind van 4 jaar hoest vaak en heftig                                                                              

 Bij warm weer, mist en wind krijg ik het benauwd                                                                                                                                                                                                               

 Conditie longen op termijn en zeker die van mijn kinderen, die veel buiten spelen                                                                                                                                                                                

 Conditie, huidirritatie, longen, ogen                                                                                                                                                                                                                            

 Conditioneel achteruit gaan doordat de lucht je longen vervuilt. Wellicht grotere kans op kanker, 
Astma, heb wel vaker last van de keel                                                                                                                         

 Dagelijks inademen van vervuilde lucht heeft op den duur voor iedereen een negatief effect. In het 
gezin (niet bij mijzelf) komt astma voor, bij mijn zoon is de reactie op vervuilde lucht goed merkbaar in 
de vorm van benauwdheid en hoesten                  

 Dan denk ik dat een slechte luchtkwaliteit mijn longfunctie wel negatief zal kunnen beïnvloeden.  Dan 
denk ik ook dat de kinderen wel misschien minder zouden hoesten als de luchtkwaliteit beter zou zijn 

 Dat ik iets in mijn longen krijg door gassen (hoesten)                                                                                                                                                                                                           

 De asfaltlucht veroorzaakt onmiddellijk misselijkheid. Ook lange-termijn-effecten zijn daarom niet uit 
te sluiten                                                                                                                                              

 De emissies van de a2 zorgen voor slechte lucht, de publiciteit die hierover de laatste jaren gegeven 
wordt maakt ongerust, het snelweglawaai is slecht voor mijn hoge bloeddruk                                                                                   

 De kwaliteit van de lucht is merkbaar enorm achteruitgegaan. Het is benauwder, de lucht is minder fris 
en vaak stinkt het. Mijn klachten zijn het afgelopen jaar verergerd, ik heb het vaker benauwd en hoest 
meer                                              

 De lucht die ik inadem, veroorzaakt regelmatig een hoestbui. Ik voel me wat benauwder de laatste tijd. 
Meer (sluip-)verkeer in de nabije omgeving, meer scooters, meer parkerende auto's, regelmatig blijven 
auto's stationair lopen, snel optrekkend verkeer (na de bocht niet gehinderd door drempels) ed. 
Aanslag op meubilair en kozijnen op balkon                                                                                                                                                            

 De lucht is blijkbaar smeriger, als ik nu schoonmaak ligt er geen gewone stof, maar zwarte stof. Er zijn 
wat personen met astma in mijn gezin, zij hebben meer klachten                                                                                          

 De luchtwegen en keel  veel keelpijn door de slechte luchtkwaliteit                                                                                                                                                                                              

 De stank van de asfaltfabriek is niet te harden, dit stinkt echt enorm, zelfs in je eigen huis                                                                                                                                                                  

 De stank van de asfaltfabriek lijkt me erg ongezond. Ik heb vaak niesbuien, zonder dat ik de precieze 
oorzaak weet, misschien de asfaltcentrale in Papendorp                                                                                                                                            

 De vieze lucht in de wijk zorgt voor een deprimerend gevoel! Je voelt je gewoon veel slechter dan als je 
'schone'  lucht inademt!                                                                                                                                

 Diep binnendringend stof in longen                                                                                                                                                                                                                               

 Door binnenwaaien zwart roetachtig neerslag, zichtbaar op vensterbanken. Ik ben allergisch en heb 
daar in een andere omgeving minder last van                                                                                                                    

 Door de dat de fijn stof toe neemt krijg ik last van meer long problemen en loop daar voor bij de 
longarts die zegt het zelfde. De fijnstof kan men niet zien maar wel ruiken, waardoor de astma zal toe 
nemen en de kosten daar uit betalen wij met ons allen. De asfalteer fabriek kan men ook ruiken als de 
wind verkeerd staat                                                                                                                                

 Door de klachten die ik meen te ervaren in reactie op de asfaltlucht kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken dat dit slecht is voor de gezondheid                                                                                                              

 Door de vuiligheid in de lucht raken mijn luchtwegen dicht                                                                                                                                                                                                       

 Door fijn stof en effect daarvan op hart en ontstaan van kanker, resulterend in kortere 
levensverwachting                                                                                                                                                        

 Door het fijnstof, merk ik dat ik meer hoest dan toen ik elders woonde.                                                                                                                                                                                          

 Door het hoesten en last hebben van je keel.                                                                                                                                                                                                                     

 Door het verkeer en veel allergie door platanen op de Billitonkade door het uiteenvallen van de 
zaadballen, die fijnstof gaat overal doorheen                                                                                                                    

 Door inademen van schadelijke fijnstof. Waar ik het meest "voelbare" last van heb is de rook uit de 
schoorstenen van mensen die een houtkachel of allesbrander hebben. Dat is voelbaar verstikkend                                                            

 Door inademen vervuilde lucht meer hoestprikkels en luchtweginfecties                                                                                                                                                                                            

 Door irritatie luchtwegen, ook voor kinderen                                                                                                                                                                                                                     

 Door langdurig bloot te worden gesteld aan luchtvervuiling zal onze gezondheid (vooral de 
longfunctie) hoe dan ook worden aangetast. M.a.w. het kan niet gezond zijn om in een dergelijke 
overlast dagelijks te leven                                          

 Door luchtvervuiling veel last van slijm in de keel, verkoudheid etc                                                                                                                                                                                           
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 Een deel van mijn longen is in 1995 weggenomen. Wij woonden tot 2004 in Overijssel. Vrijwel geen 
problemen. Thans vaak tekort aan lucht, steeds verkouden en erg veel last van tranende ogen                                                                    

 Eerder last van luchtwegen. Stank, zwarte deeltjes op de ramen, de kozijnen, in de luchtfilters                                                                                                                                                                                                                                     

 Er zijn zoveel kankerpatiënten. 1 op 3 Nederlanders, waaronder ik. Gelukkig gaat het nu goed. Maar ik 
denk wel dat vervuilde lucht - misschien niet de enige factor- maar wel een factor is die een slechte 
invloed heeft op de gezondheid van mensen 

 Ernstige geluidsoverlast door verkeer op A 2 en ring Utrecht heeft neg invloed op psychisch 
functioneren, ernstige luchtvervuiling heeft neg invloed op fysiek functioneren. NB : lichaam en geest 
zijn niet te scheiden                                             

 Evt fijnstof + mijn handen hebben wel last                                                                                                                                                                                                                       

 Fiets dagelijks veel door industriegebied en merk dat mijn neus/keel door de barre luchtkwaliteit 
negatief wordt geprikkeld                                                                                                                                    

 Fijn stof in ogen en luchtwegen                                                                                                                                                                                                                                  

 Fijnstof en andere luchtverontreinigende stoffen tasten mijn gezondheid (via ademhalingswegen) aan. 
Ook het lawaai, de agressie en stress op straat is niet bevorderlijk voor mijn gezondheid. Het slaat op 
je keel, de lucht stinkt (smog-vorming); het kost mij en mijn kinderen onze gezondheid                                                                     

 Fijnstof en roet. In Europa sterven daar jaarlijks 300.000 mensen aan (10 jaar eerder dan normaal, het 
aantal zieken is in de tientallen miljoenen. Nederland is een van de vieste gebieden van Nederland. 
Utrecht is binnen Nederland heel vies  

 Fijnstof en roetaanslag op je kozijnen betekent ook dat je dit inademt. Vooral voor onze baby een erg 
zorgelijke ontwikkeling. Zware luchtverontreiniging, veel lawaai, lange rijen auto (je komt je wijk bijna 
niet meer uit), sluipverkeer,  en als men de kans krijgt rijdt men veel te hard. Speelruimte kinderen is 
onveiliger geworden... en dat in een woonwijk                                                                                                                                   

 Fijnstof in de lucht dat we inademen                                                                                                                                                                                                                              

 Fijnstof is kankerverwekkend. En de stank is natuurlijk ook gewoon onprettig                                                                                                                                                                                     

 Fijnstof is nadelig bij longemfyseem. meer kortademig                                                                                                                                                                                                            

 Fijnstof is slecht voor je longen, dat merk je misschien niet op korte termijn, maar op de lange duur 
wel. Onaangename lucht in onze straat in de spitsuren, je ruikt de benzinedampen                                                                                                                                                           

 Fijnstof is slecht voor mijn gezondheid, met name mijn luchtwegen                                                                                                                                                                                                    

 Fijnstof. Allergie; niezen!                                                                                                                                                                                                                                      

 Fijnstofopname en kankerrisico door samenstelling uitlaatgassen. Gezondheid wordt hierdoor op 
termijn aangetast. Bekend is dat levensverwachting omlaag gaat voor mensen die in de situatie van 
Utrecht West verkeren. Daarnaast op korte termijn vaker verkouden   

 Fijnstofstress door klachten asfaltfabriek en het zogenaamde wegsussen van de gezondheidsrisico's 
van de asfaltlucht. Ook Douwe Egberts geeft soms stankoverlast (nee niet iedereen houdt van de lucht 
van verbrande koffiebonen)                                                                                                                                            

 Geen frisse lucht door ramen, bevordert astma zoontje bepaalt niet                                                                                                                                                                                               

 Geen gezondheidsklachten tot ik  in deze wijk kwam wonen, ik en mijn kinderen zijn vaker ziek, vaker 
hoofdpijn. Blijkbaar door inademing van de vervuilde lucht                                                                                                    

 Geïrriteerde luchtwegen en stank op de fiets, mijn balkon(deur) aan de straatkant is niet te gebruiken 
omdat dan de vieze lucht naar binnen trekt. Tijdens het fietsen raak ik vooral bij vochtig weer snel 
kortademig. Bij het wachten om over te steken op de graadt van roggenweg adem je ontzettend vieze 
lucht in  

 Geïrriteerde luchtwegen, vermoeidheid, verminderde weerstand, ontstekingen van holtes                                                                                                                                                                             

 Geïrriteerde ogen, lastiger ademhalen                                                                                                                                                                                                                            

 Geïrriteerde slijmvliezen, beginnende allergieën luchtwegen                                                                                                                                                                                                         

 Gevoel dat je in een ongezond leefklimaat woont conform passief roken. Momenteel is dit een serieuze 
reden om na 7 jaar Utrecht te willen verlaten                                                                                                               

 Gevoeligheid van longen die ik voorheen niet had                                                                                                                                                                                                                 

 Gezondheidsklachten, zoals hoesten, last van mijn keel en huiduitslag. Een duidelijk vies ruikende 
lucht, naast die van de Douwe Egberts fabriek. Van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam 
Rijnkanaal waaraan ik woon. Een teerlucht die er soms hangt        

 Gezondheidsklachten; allergische reacties                                                                                                                                                                                                                        

 Grotere kans op kanker aan de luchtwegen, stank, irritatie van de ogen                                                                                                                                                                                                                         

 Het beperkt het aantal levensjaren. Met name fijn stof kan erg diep het lichaam binnendringen, via de 
longen tot in de bloedbaan, en daar schade aanrichten. Vooral fijn stof in uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren is schadelijk   
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 Het fijnstof is ook nadelig voor allergieën                                                                                                                                                                                                                       

 Het inademen van alle uitlaatgassen is niet goed voor mijn luchtwegen. Ben vaker verkouden dan toen 
ik in een andere wijk woonde. De werkzaamheden aan de ouderijnbrug veroorzaakten ook vaak een 
brandlucht, vooral aan het eind van de herstelperiode                                                                                                                               

 Het is niet goed om dag in dag uit met zo'n stank te moeten leven. Het zal op den duur mijn longen 
aantasten. Daarnaast is de drukte een bron van stress zeker als je in de nacht in je bed ligt te trillen en 
wakker wordt van de herrie. De kinderen slapen aan de voorkant, het openzetten van de ramen is niet 
meer mogelijk door de stank die het veroorzaakt  

 Het kan gewoon niet gezond zijn dat je leeft in voortdurende co2 uitstoot. Dat moet tot een slechte 
gezondheid leiden. We zijn allemaal steeds vaker verkouden of niet lekker                                                                                   

 Het langdurig inademen van verontreinigde lucht is zeker geen gezonde 'zaak' en schadelijk voor de 
longfunctie.  Ook voortdurende blootstelling aan (verkeers)lawaai is bewezen nadelig op bloeddruk en 
het gehoor                                               

 Het leven in de stad is denk ik ongezond door alle uitlaatgassen. Door het leven in een stad heb je een 
grotere kans op allerlei vormen van kanker                                                                                                              

 Het stinkt en de wetenschap dat ik woon in een van de meest vieze gebieden van Nederland maakt dat 
ik me zorgen maak om mijn gezondheid en die van mijn zoontje. Vervuilde lucht is gewoon ongezond, 
een belasting voor het lichaam, met op de langere termijn gezondheidsklachten tot gevolg                                                                                                                                    

 Hoe vaak ademt een mens; als je loopt, fietst- Je krijgt het ongewild binnen. Vaker hoofdpijn en dichte 
neus                                                                                                                                                    

 Hoestbuien door lucht vervuiling van autoverkeer                                                                                                                                                                                                                 

 Hoesten, allergisch, aandoeningen aan luchtwegen                                                                                                                                                                                                                 

 Hoesten, last van ogen, vieze ramen, stank                                                                                                                                                                                                                       

 Hoestend kind, risico van astma, psychische belasting omdat je ziet en weet wat je inademt aan 
(kankerverwekkende) stoffen, risico van slechte gezondheid van je kind. Inademen, giftige, ziekte 
veroorzakende lucht;in utrecht nooit het gevoel te hebben frisse lucht in te ademen!                                                                                                                                                   

 Hoofdpijn door slechte luchtkwaliteit                                                                                                                                                                                                                            

 Hoofdpijn door stank/lucht van de douwe Egberts                                                                                                                                                                                                                  

 Hoofdpijn van die vieze lucht, slecht slapen, ontwikkelen van longziektes, 's morgens en op de spits 
houd ik de ramen en deuren dicht                                                                                                                              

 Hoofdpijn, chronische vermoeidheid, prikkelbaarheid...                                                                                                                                                                                                           

 I.v.m astma meer benauwdheid door meer vervuiling in het verkeer                                                                                                                                                                                                 

 Ik adem veel roetdeeltjes en stof in en mijn kinderen ook. Dat komt in mijn longen en in mijn bloed. 
Voor de langere termijn maak ik me hier zorgen over                                                                                                      

 Ik ben astmatisch slecht luchtkwaliteit heeft zeker een negatieve invloed op mijn gezondheid                                                                                                                                                                     

 Ik ben erg gezond en rook niet. Ik ben echter wel erg gevoelig voor rook en uitlaatgassen. Dat merk ik 
als ik op vakantie ben of in de natuur ben. Dan kan ik vrijer ademhalen                                                                                  

 Ik ben ervan overtuigd dat het fijnstof schadelijk is voor mijn gezondheid. Het verkeerslawaai 
veroorzaakt mentale onrust en belemmert het rustig in de tuin zitten. We maken er maar het ruisen 
van de zee van.....maar het is zeer ergerlijk en onrustig makend  

 Ik ben longpatiënt. Heb dus alle belang bij schone lucht. Zelfs gaat spontaan mijn rookmelder af als er 
een raam openstaat                                                                                                                                                                                                          

 Ik ben wel vaak verkouden. En al is het niet fysieke gezondheid, dan wel mentale gezondheid.  Er zijn 
altijd auto's die te hard rijden, er is altijd lawaai van auto's, het is nooit stil                 

 Ik ben zonder aanwijsbare reden vaak benauwd terwijl ik geen astma o.i.d. heb.                                                                                                                                                                                   

 Ik denk aan ons kindje van 7 maanden, en het feit dat ze geen frisse lucht krijgt. Ik denk ook aan een 
onderzoek van een tijd geleden dat aangaf dat bewoners in de randstad gemiddeld een paar jaar korter 
leven 

 Ik denk dan vooral aan de gezondheid van mijn kinderen die in de wijk naar school gaan. School ligt pal 
aan de A2. Altijd geluidoverlast, maar zeker ook slechte lucht!                                                                                          

 Ik denk dan vooral aan de kinderen, doordat ze kwetsbaarder zijn, hebben zij meer last van een slechte 
luchtkwaliteit. Ik maak me daar zorgen over.                                                                                                              

 Ik denk dat de groei van de longen van mijn kinderen hieronder lijdt. Voor mijzelf: Frisse lucht geeft fris 
gemoed en geeft minder kanker en longaandoeningen. Ik ken de cijfers over de norm en de 
overschrijding, daardoor heb ik angst dat mijn kinderen niet veilig en gezond kunnen opgroeien. Ik 
vraag me ook af hoe het met de uistoot van scheepvaart op het A'dam Rijnkanaal zit                                                                                                    
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 Ik denk dat de kans op longklachten hoger is. Ik vergelijking met bijv. Enschede en Arnhem, waar ik 
regelmatig moet zijn, merk ik bij het inademen van lucht een zeer duidelijk verschil en het voelt niet als 
gezond.                                           

 Ik denk dat de lucht slecht is voor mijn gezondheid en die van mijn vriendin en kinderen. Ik verwacht 
ook echt dat dit impact kan hebben op de levensverwachting. De slechte luchtkwaliteit zou een van de 
hoofdredenen zijn voor een verhuizing.               

 Ik denk dat de slechte luchtkwaliteit mijn gezondheid en die van mijn baby beïnvloedt.  Ik woon hier nu 
een jaar en  heb vaker last van langdurig hoesten. Mijn dochtertje heeft hier ook last van 

 Ik denk dat slechte luchtkwaliteit op langere termijn kan leiden tot longproblemen (ingeademd stof 
etc). Ook denk ik dat chemische stoffen in de lucht worden opgenomen in het lichaam en dat op 
langere termijn concentraties ontstaan die schadelijk zijn voor je, ik ruik vaker chemische luchtjes als ik 
mijn huis uit stap   

 Ik denk wel dat de 'stadslucht' een negatief effect op mijn gezondheid kan hebben; wat betreft 
weerstand, luchtwegen en huid (ik ben heel vaak verkouden). Maar bij het wonen in een stad hoort nu 
eenmaal een minder frisse lucht dan wanneer je buiten de stad woont 

 Ik ga minder naar buiten, heb meer hoofdpijn                                                                                                                                                                                                                     

 Ik heb allergieën. Heb veel last van fijnstof. Daardoor ben ik altijd verkouden!                                                                                                                                                                                  

 Ik heb astma gekregen 3 jaar nadat ik hier naartoe ben verhuisd. Ondertussen is mijn huis al jaren 
gesaneerd maar de astma wordt erger, een vieze rubberlucht en meer last binnenshuis van zwarte 
stoflaag                                                                                                                           

 Ik heb een kind en een partner met luchtwegproblemen, ben bang dat het alleen maar erger wordt door 
al het verkeer. Klachten verergeren ook duidelijk na vakanties en bij terugkeer uit gezonde buitenlucht                                                      

 Ik heb een lichte allergie waardoor ik vaker dan gemiddeld een dichte neus heb                                                                                                                                                                                  

 Ik heb er astma van gekregen                                                                                                                                                                                                                                     

 Ik heb last van astma gekregen sinds ik hier woon en ben chronisch verkouden. Stank van auto's, het 
verkeer staat al steeds vroeger vast waardoor ik de ramen niet meer open durf te houden 's nachts en 's 
ochtends. Je ruikt het. De vensterbanken zijn steeds sneller zwart                                                                                                                                                                                   

 Ik heb longemfyseem dus alle of vermeerderde uitstoot is slecht voor mij                                                                                                                                                                                         

 Ik heb soms last van mijn ogen. Ik fiets erg veel en alle auto- en brommeruitlaatgassen inademen is 
niet de gezondste bezigheid                                                                                                                                 

 Ik hoest voor mijn gevoel meer dan toen ik nog midden op de veluwe woonde                                                                                                                                                                                        

 Ik kan beter niet meer gaan hardlopen in de wijk. Dat levert momenteel zwarte longen op, stank van 
auto's, benzineluchten 's ochtends en 's avonds in de spits. Benauwdheid aan de luchtwegen                                                                                                                                                                         

 Ik krijg meer last van bronchiën, slijmvorming. Stank benzine, uitlaatgassen, asfaltlucht                                                                                                                                                                                                                     

 Ik krijg stress van het verkeerslawaai van A2 en stadsverkeer. Moet met het raam dicht slapen ivm 
lawaai. Als ik kijk naar de (roet)deeltjes op raam & kozijnen dan ziet dat er niet gezond uit. Adem ik dat 
in?                                                 

 Ik merk met hardlopen (in de wijk) dat ik op "SMOG gevoelige" dagen minder lucht krijg dan op 
andere. Mijns inziens zal dat gerelateerd zijn aan de luchtkwaliteit. Op de korte termijn is helaas de 
relatie met verkeersdrukte vaak niet concreet meetbaar/aantoonbaar  

 Ik rook niet (al 3 jaar) en toch ruik ik de uitlaatgassen van het verkeer en dat is negatief voor de 
gezondheid                                                                                                                                                 

 Ik sport heel regelmatig en met veel plezier. Ik geloof dat de luchtkwaliteit van invloed is op mijn 
zuurstofopnamecapaciteit en merk dat ook aan mijn tijden. Daarnaast merk ik dat ik meer last krijg van 
mijn huid. Die maak ik weliswaar dagelijks zowel 's avonds als 's ochtends schoon. Dit heeft een 
negatief effect op mijn woongenot, heel zonde 

 Ik woon vlakbij verkeersplein westplein en ik vermoed dat er veel fijnstof vrijkomt. Ik eet daarom bv 
geen kruiden uit eigen tuin omdat ik vermoed dat daar veel troep in zit. Eventuele gezondheidsschade 
merk je denk ik pas op na vele jaren                 

 Ik word erg ongelukkig als mijn dochter na een week een Duitsland zegt: goh, wat stinkt het eigenlijk bij 
ons. Ik kijk nooit in mijn eigen longen, maar onfrisse lucht is dus in ieder geval niet bevorderlijk voor 
mijn geestelijk welzijn                     

 In de zomer als het warm is is de luchtkwaliteit zeer slecht, dan heb ik veel last van benauwdheid. 's 
Winters wanneer het mist heb ik last van miijn mijn luchtwegen door de slechte luchtkwaliteit. 
Uitlaatgassen en roet van de auto's en startende autos voor de deur die je binnen ruikt adem je iedere 
dag in, hierdoor krijg je veel schadelijke stoffen binnen                                                                                                   

 Inademen van fijnstof (PM10, PM 2,5) en NOx verminderd de werking van de longen... Soms ook 
gewoon een belevingskwestie, een stinkende blauwe walm beïnvloed de gezondheidsbeleving                                                                              

 Inademen van fijnstof is slecht voor de longen. CO2/NOx zijn in zijn algemeenheid slecht voor de 
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gezondheid van mens en dier. Daarnaast draagt CO2-emissie bij aan het broeikaseffect                                                                         

 Inademing fijnstof en andere schadelijke stoffen belemmert volledige zuurstofopname van longen en 
vervolgens overige organen via bloedbaan. Hierdoor kan het systeem niet optimaal functioneren en 
afvalstoffen goed kwijtraken (zichzelf reiningen) 

 Inmiddels chronische astmatische bronchitis. Veel roet in en om het huis. Toen ik hier ging wonen had 
ik geen klachten aan de luchtwegen. Langzaamaan heb ik ze hier ontwikkeld. Nu is het een van de 
redenen dat ik verhuis.                                                                                                             

 Irritatie aan ogen en luchtwegen, ik ben al gevoelig voor hooikoorts en luchtvervuiling werkt slecht op 
gezondheid. Verder merk je aan stoflaag dat er veel roet of fijnstof in de lucht zit, met een beetje pech 
leef je korter door longkanker                                                                                                                                                          

 Irritatie luchtwegen                                                                                                                                                                                                                                             

 Irritatie luchtwegen, opname schadelijke stoffen                                                                                                                                                                                                                 

 Irritatie slijmvliezen en keelpijn                                                                                                                                                                                                                               

 Keel-oog- en longproblemen, vervuiling binnenshuis vanwege de fijnstof                                                                                                                                                                                           

 Kinderen hebben last van hoofdpijn. 's Ochtends ruik ik benzinedampen en het stinkt. Fijnstof is 
gigantisch en dan ga je eerder dood                                                                                                                                                                                                                 

 Kinderen met astma                                                                                                                                                                                                                                               

 Klachten over benauwdheid, duizeligheid en hoofdpijn ervaar ik alleen thuis en niet als ik buiten 
Utrecht logeer of op vakantie ben. Ik word getroffen door het enorme verschil in luchtkwaliteit tussen 
Utrecht en bijvoorbeeld het oosten van Nederland       

 Kortademigheid, meer infecties van de luchtwegen                                                                                                                                                                                                                 

 Lange termijn effect op mijn longen en luchtwegen. Duidelijk zichtbare aanslag van vervuiling op 
ramen, laat staan op luchtkwaliteit cq aanslag op longen + stank van zwaar vrachtverkeer                                                                                                                                                                                                                

 Last luchtwegen ivm slechte luchtkwaliteit                                                                                                                                                                                                                       

 Last van bronchitis                                                                                                                                                                                                                                               

 Last van de uitlaatgassen die zijn slecht voor je gezondheid, het stinkt er heel erg                                                                                                                                                                                     

 Last van luchtwegen, veel hoesten, niezen etc. gedwongen dichthouden van ramen en deuren door 
overlast van uitlaatgassen/fijnstof                                                                                                                                

 Last van luchtwegen, zorgen om mijn kind, veel vaker verkouden (chronisch), bijna niet meer de wijk 
uit willen fietsen omdat ik voortdurend met mijn kleine achter auto's moet hangen                                                                            

 Last van luchtwegen/slijm in keel                                                                                                                                                                                                                                

 Last van mijn luchtwegen. Als ik op vakantie ben hoef ik niet dagelijks te hoesten en heb ik geen (of 
minder) last van mijn luchtwegen. Ik merk dat ik dan in gezondere lucht vertoef. Met een open raam 
kun je aan de straatzijde niet slapen vanwege de stank. Luchtvervuiling door de dieselmotoren van het 
vrachtverkeer dat door de wijk rijdt en de uitlaatgassen van de meer dan 30.000 voertuigen die per dag 
door de wijk schijnen te moeten rijden van de gemeente  

 Last van stank en kortademig                                                                                                                                                                                                                                     

 Levensduur minder. Slecht voor luchtwegen roet uitstoot. Goed terug te vinden op zolder en op het 
huis                                                                                                                                                                                                                       

 Longen worden beschadigd                                                                                                                                                                                                                                        

 Longen, benauwd                                                                                                                                                                                                                                                  

 Luchtademhalingsproblemen/ ongezonde kleur op je gezicht; moeheid, geen energie                                                                                                                                                                                  

 Luchtkwaliteit is van groot belang voor mijn longen en dus mijn lichaam                                                                                                                                                                                         

 Luchtkwaliteit lijkt me van belang i.v.m. zuurstofopname toch? Continue geluidsinput 'vreet' energie 
(en licht 's nachts en draadloze toestanden altijd, maar daar hebben we het nu niet over)  

 Luchtkwaliteit op sommige dagen veroorzaakt meer hoestklachten                                                                                                                                                                                                   

 Luchtkwaliteit slecht --> klachten longen                                                                                                                                                                                                                        

 Luchtkwaliteit tast de longen aan                                                                                                                                                                                                                               

 Luchtverontreiniging heeft zeker invloed. En de zorgen over de ontwikkeling van het verkeer, dat brengt 
stress mee. Ook als het gaat om de prijzen van de huizen, de scheuren enz. Is niet goed voor de 
gezondheid. Fijnstof, NOX, CO2. Het weghalen van de veel bomen langs de rondweg is ook van 
belang, ivm de zuiverende werking van de bomen                                               

 Luchtverontreiniging, was ik vroeger nooit verkouden of had last van mijn luchtwegen, sinds ik 4 jaar 
geleden hier ben wonen continu last                                                                                                                        

 Luchtvervuiling heeft een negatieve invloed op mijn longen, vervuilende stoffen worden  opgenomen in 
mijn bloed                                                                                                                                                
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 Luchtvervuiling is nooit goed, dus het beïnvloed ook mijn gezondheid                                                                                                                                                                                             

 Luchtvervuiling leidt tot meer klachten, met name bij mistig weer extra last van astma, vuile ruiten                                                                                                                                                                                                

 Luchtvervuiling merk je schijnbaar niets van, maar tast wel je lichaam aan. Je merkt het verschil als je 
ergens bent waar het schoner en rustiger is. Dan weet je weer dat het in de stad druk en vuil is                                                         

 Luchtwegen irritatie, mijn zoontje heeft astma en het is verslechtert! Geluidsoverlast van verkeer, 
spanningen bij het oversteken, stress                                                                                                                                                                                              

 Luchtwegen, benzinestank en een vieze zwarte leefomgeving. Op de lange termijn is de verontreiniging 
van de lucht schadelijk voor je lichaam. Ik fiets veel en het is echt geen pretje om bij het 14 
oktoberplein in de stank op het eindeloze stoplicht te moeten wachten. Bovendien is er ook dag en 
nacht een constant lawaai 

 Luchtwegklachten; infecties door verminderde weerstand; klachten op slaapgebied; 's zomers in de 
tuin; onbekende overlast op langere termijn (voorbeeld: veranderd en voortschrijdend inzicht op het 
gebied van asbest of bijv. roken)                           

 Meer hoesten, beperkter uithoudingsvermogen                                                                                                                                                                                                                      

 Meer last met mijn longen                                                                                                                                                                                                                                        

 Meer last van astma                                                                                                                                                                                                                                              

 Meer last van huiduitslag, luchtwegen. Uitlaatgassen, koffiebranderij                                                                                                                                                                                                                            

 Meer problemen luchtwegen dan voorheen                                                                                                                                                                                                                           

 Meer troep, in de lucht en dientengevolge in de longen, smog in de zomer, veel moeilijkheden met 
ademhalen op warme dagen                                                                                                                                                                                                           

 Meer uitlaatgassen, meer overgevoeligheid                                                                                                                                                                                                                      

 Meer verkouden sinds ik hier woon (3 jaar)                                                                                                                                                                                                                       

 Met hardlopen last van longen                                                                                                                                                                                                                                    

 Met name 's ochtends is de stank van uitlaatgassen duidelijk aanwezig. Algemeen bekend is dat de 
verschillende bestanddelen zoals fijnstof, CO, metalen enz. ongezond zijn. 's Ochtends wordt ik wakker 
van de stank. Het raam staat normaal open op de slaapkamer, maar moet in de ochtendspits gesloten 
worden.                                                                                     

 Mijn immer aanwezige benauwdheid neemt toe door verontreinigde lucht en ook bij hoge 
luchtvochtigheid                                                                                                                                                           

 Mijn kinderen van 6 en 10 jaar hebben beide astma terwijl mijn vrouw en ik nergens last van hebben. 
Beide kinderen zijn geboren en getogen in Oog in Al. Ouders zijn hier komen wonen net voor geboorte 
eerste kind. Toeval?                                    

 Mijn longblaasjes worden door de smog aangetast zoals bij rokers. Daarnaast een stukje stress en 
irritatie. Vind het niet prettig voor m'n kind om telkens die herrie om zich heen te hebben, scooters 
scheuren langs de kinderwagen herrie bussen enz. Je ruikt 's morgens die smog, het stinkt vaak naar 
uitlaat gassen, volgens mij als er long foto's gemaakt zouden worden zou je behoorlijke aanslag zien 

 Mijn longen werken niet optimaal door de vervuiling. Mijn ademhaling wordt oppervlakkig door de 
luchtvervuiling                                                                                                                                                   

 Mijn zoontje heeft chronische bronchitis en ik ken heel veel personen in deze wijk die longklachten 
hebben. Het percentage astma-medicijngebruikers is Oog in Al is heel hoog. Dat lijkt mij een teken aan 
de wand qua luchtkwaliteit                          

 Minder  zuurstof, fijnstof en lawaai van auto’s zorgt voor een afnemende gezondheid, en het wordt 
alleen maar moeilijker om meer te bewegen omdat je gauwer moe bent door ademhalingsproblemen 
en chronische neusklachten, ik kan mijn ramen niet openzetten, zoveel lawaai van auto's zowel het 
weekend met veel doorgaand verkeer, in de ochtend en avondspits en ‘s nachts als er auto’s veels te 
hard door de Joseph Haydnlaan rijden                                         

 Minder schone longen vooral op de lange termijn. Stank van fabrieken en van verkeer. Met name het 
drukke auto bus en vrachtwagenverkeer op de Vleutenseweg. Als ik 's ochtends de kamers wil luchten 
dan ruik ik eerst even of het kan. Meestal kan het niet want dan stinkt het naar uitlaatgassen                                                                                                                                                                                                                    

 Minder schone longen. Het is minder verstandig om hier lichamelijke actief te zijn of aan sport te 
doen, zoals tennissen, wandelen of hardlopen. Een veel sneller vies huis dan toen ik 5 jaar geleden 
woonde in Amersfoort. Bovendien is mijn man gauw astmatisch, volgens mij komt dat mede door de 
vieze lucht                                                                                                                 

 Mindere levensverwachting voor mij, mijn echtgenoot en mijn kinderen                                                                                                                                                                                             

 Misschien bevat roet kankerverwekkende stoffen                                                                                                                                                                                                                   

 Moeite met ademhalen, slecht voor de longen. Begin te niezen zodra ik buiten ben, allergieën. In de 
spits doe ik meestal mijn sjaal voor mijn mond en neus! Veel te veel verkeer. Het zware verkeer en de 
busbaan geven veel overlast iz luchtverontreining, geluidsoverlast en trillingen                                                                                                     
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 Moet dubbele hoeveelheid medicijnen gebruiken door toenemende benauwdheid ( COPD )                                                                                                                                                                               

 Neerslag van 'roet' deeltjes op het balkon, ik voel het in mijn luchtwegen, meer slijm dan als ik een 
week in de natuur ben. Stank van de asfaltfabriek                                                                                                          

 Negatieve invloed op de luchtwegen (vooral op langere termijn). Uitlaatgassen, smeer/fijnstof op 
ruiten e.d.                                                                                                                                                                                                   

 Net als roken zijn de roet en uitlaatgassen van invloed op de longen en de huid. Misschien heb ik daar 
nu niet merkbaar last van, maar ik heb bijvoorbeeld nu ook een stuk minder last van sigaretten als ik er 
eens in de buurt van sta tov van vorig jaar  

 Niet mijn persoonlijk gezondheid, maar die van mijn echtgenoot en vele anderen. In bepaalde straten 
m.n. dicht bij de De Meernburg is het aantal kankergevallen hoog t.o.v. het aantal inwoners. Ik vrees 
dat dat alleen maar zal toenemen naast andere gezondheidsproblemen. Stank door uitlaatgassen, veel 
fijnstof (zwarte 'roet') die niet alleen op de ramen blijft zitten maar dus door je hele huis komen. Met 
ramen open slapen is geen optie wegens lawaai en stank, wat al 's morgens heel vroeg begint  

 Omdat ik ben verhuisd en ben nu wel meer ziek, door de uitlaatgassen van bussen                                                                                                                                                                                  

 Ongezonde atmosfeer heeft vanzelfsprekend invloed al is het maar omdat soms gevoel van stress 
geeft: ruik en hoor nu ALTIJD auto's was eerder niet zo                                                                                                                                                              

 Onnodige prikkeling en vervuiling van longen en luchtwegen, stank, uitlaatgassen                                                                                                                                                                                                       

 Ontstaan allergie                                                                                                                                                                                                                                                

 Ontzettend ongezonde stank waar ik onmiddellijk hoofdpijn van krijg. Niet prettig om je in te begeven 
(dus zo snel mogelijk naar binnen en vooral ramen dicht). Ramen dicht, omdat de lucht anders ook in 
huis zit                                               

 Op de lange duur verminderde longfunctie                                                                                                                                                                                                                        

 Op de lange duur zal ik wellicht klachten aan luchtwegen krijgen. Overlast van de asfaltfabriek in 
Papendorp, alsmede overlast door veel te veel autoverkeer en zelfs veelvuldige filevorming op de 
Lessinglaan                                                                                                                                                                                             

 Op de lange termijn ademhalingsproblemen door uitlaatgassen bussen                                                                                                                                                                                               

 Op de lange termijn, allerlei vieze stoffen in mijn lichaam opgeslagen                                                                                                                                                                                           

 Op de langere termijn heeft de luchtkwaliteit wellicht invloed op de gezondheid, maar is dat nu nog 
niet merkbaar                                                                                                                                              

 Op de langere termijn is volgens mij de kans op kanker door het inademen van allerlei gevaarlijke 
stoffen groot, volgens mij kan het niet anders met het huidige verkeer dat er te veel 
fijnstof/uitlaatgassen in de lucht terechtkomen                                                                                                                                                   

 Op den duur aantasting longfunctie = sluipmoordenaar. Uitlaatgassen van ronkende auto's voor de 
deur, stank van nabijgelegen asfaltfabriek                                                                                                                                                                                                            

 Op den duur fijnstof, niet goed voor longen en in ademen uitlaatgassen en andere chemische stoffen                                                                                                                                                               

 Op den duur is al het fijnstof wat je in ademt niet bevorderlijk voor je gezondheid, stank                                                                                                                                                                               

 Op lange termijn is ongezonde stadslucht ongezond voor een lichaam. Dat kan zich op verschillende 
manieren uiten. Persoonlijk heb ik huidklachten. Slechte lucht helpt daarvoor niet.  Algehele 
luchtkwaliteit in Utrecht is niet om over naar huis te schrijven. Stilstaand verkeer in de spits op de 
Vleutenseweg en het drukke verkeersplein West helpen ook niet. En als de wind verkeerd staat ook last 
van de Douwe Egberts en asfaltfabriek                                                                           

 Op lange termijn schadelijke effecten door fijnstof. Volgens een monitor van het SCP staat deze wijk in 
de top vijf van slechte wijken mede vanwege de fijnstof.                                                                                                 

 Op langere termijn merkbare aantasting van de longcapaciteit (en wellicht andere functies waarvan ik 
geen weet heb van een eventuele relatie met verontreinigende stoffen in de lucht).                                                                          

 Op langere termijn negatieve invloed op luchtwegen en daardoor algehele gezondheid ook van jonge 
kinderen die opgroeien zonder frisse lucht. Roet neerslag op de vensterbanken en in het huis, vaak last 
van uitlaatgassen                                                                                                                     

 Op langere termijn schade aan luchtwegen                                                                                                                                                                                                                         

 Opeenhoping van dioxines, fijnstof, benzeenderivaten, oplosmiddelen in longen en lichaam, stank van 
dieselauto's, benzineauto's, bromfietsers, houtkachels, koffiefabriek, agrifirm, theo pouw, A2                                                                                                                                                                         

 Ophoping van schadelijke stoffen in longen waardoor meer kans op ademhalingsklachten en 
verschillende soorten kanker (vergelijkbaar met roken). Als ik met mijn dochters op straat loop of fiets 
en ik moet de Cartesiusweg oversteken........... En dan al dat vrachtverkeer en stilstaand verkeer dat 
staat te dampen................. Maar goed, dan moet ik misschien niet in een grote stad willen wonen                                                                                                                  

 Opname van uitlaatgassen waardoor aanslag op mijn/ons lichaam                                                                                                                                                                                                    

 Over het algemeen is wonen in de stad minder gezond                                                                                                                                                                                                              
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 Overschrijding van normen voor PM10 en PM2.5 zal mijn levensverwachting reduceren. Slapen aan de 
straatkant is niet mogelijk met open ramen                                                                                                                                                                                

 Permanent slechte lucht kwaliteit maakt het lichaam in zijn geheel zwakker - naast allerlei typische 
klachten gerelateerd aan luchtkwaliteit, stank (A2, Vleutenseweg), stank asfalt centrale Utrecht West, 
'vieze lucht' -> viezigheid op ramen en kozijnen                                                                                                  

 Problemen met de luchtwegen, luchtkwaliteit bepaalt zuurstofopname                                                                                                                                                                                                                            

 Problemen met luchtwegen op langere termijn                                                                                                                                                                                                                      

 Regelmatig hoofdpijn en last van keel, vervuiling op de ramen                                                                                                                                                                                                       

 Roet op kozijnen en ramen, op het tuinmeubilair... Als ik terugkom van vakantie heb ik een gave huid, 
na 2 dagen Utrecht heb ik alweer last van een rode geïrriteerde huid                                                                                       

 Roetaanslag op longblazen                                                                                                                                                                                                                                        

 Roetdeeltjes afkomstig va treinverkeer                                                                                                                                                                                                                           

 Roetdeeltjes die je inademt zijn slecht voor je longen (smog, uitlaatgassen)                                                                                                                                                                                                          

 Roetdeeltjes; longen van stedelingen zijn na decennia per definitie zwarter; deze schade moet beperkt 
worden                                                                                                                                                                

 Roken is niet gezond,maar uitlaatgassen ook niet..                                                                                                                                                                                                                

 Schadelijk effect op lange termijn van te hoge concentraties fijn stof en stikstofdioxide                                                                                                                                                                        

 Schadelijke stoffen inademen                                                                                                                                                                                                                                     

 Sinds ik hier woon heb ik veel meer last van allergie dan vroeger, luchtvervuiling inademen lijkt me 
sowieso niet gezond, steeds meer autoverkeer door de wijk lijkt me dus niet positief                                                                                                                                           

 Sinds ik in Utrecht West woon heb ik luchtwegklachten die volgens mij arts te wijten zijn aan de slechte 
luchtkwaliteit. Als de stankoverlast het ernstigst is nemen mijn klachten toe. (Hoofdpijn, oorpijn, 
benauwdheid, keelpijn, ontstoken slijmvliezen, etc). Het stinkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
naar uitlaatgassen/teer.  

 Slaapgebrek, concentratievermogen door het drukke verkeer op de Graadt van Roggenweg                                                                                                                                                                             

 Slecht voor de longen                                                                                                                                                                                                                                           

 Slecht voor de longen                                                                                                                                                                                                                                            

 Slecht voor de longen - misschien op latere leeftijd benauwdheidklachten!  Stankoverlast (asfaltlucht)! 
Fijnstof op vensterbanken e.d.! Snel vieze ramen!                                                                                                                                                                                     

 Slecht voor de longen idd (via longen --> bloedgassen), tevens voor de huid en de ogen. Bij open 
ramen zijn de auto’s gewoon 'te ruiken'. Ramen zijn constant vuil, balkon en planten ook                                                                                                                                                                           

 Slecht voor de luchtwegen. Overlast van asfalt stank                                                                                                                                                                                                                       

 Slecht voor het ademhalingsorgaan o.a. Met name voor mijn kinderen vind ik dit zorgwekkend, 
organen van kinderen zijn nog in ontwikkeling en meer vatbaar voor luchtvervuiling                                                                                  

 Slecht voor huid; moeilijker ademen                                                                                                                                                                                                                              

 Slecht voor je longen                                                                                                                                                                                                                                            

 Slecht voor luchtwegen, in de spits stinkt het in de straat en in de gang van onze woning                                                                                                                                                                                                                                           

 Slecht voor mijn longen, afweer wordt slechter, veel verkouden. Vieze was, zwarte waslijnen, stank van 
asfalt fabriek                                                                                                                                                                                                   

 Slechte lucht bijv wel hard lopen is erg slecht voor je longen                                                                                                                                                                                                 

 Slechte lucht inademen is gewoon slecht voor de gezondheid en voor de werking van de longen (zeker 
met hardlopen & wandelen!). Daarnaast ook slecht voor de huid en ik merk ook vaak dat ik last van 
droge ogen heb en best vaak moet hoesten                   

 Slechte lucht inademen kan niet goed zijn voor de gezondheid, en ik ga dus minder vaak hardlopen en 
wandelen in de buurt omdat ik denk dat de stank samengaat met vervuilde lucht                                                                               

 Slechte lucht tast luchtwegen aan (op termijn) en is wellicht oorzaak van ziektes als kanker (let wel: dit 
zou kùnnen gebeuren m.i.). Stank (van uitlaatgassen), het sterkst waarneembaar in de ochtend; Ook 
als fietser bij de stoplichten (veel scooters en brommers met stinkende uitlaatgassen)                                                                                                                             

 Slechte luchtkwaliteit gekoppeld aan slaapapneu beïnvloedt mijn gezondheid (zuurstoftekort), hoesten 
en last van mijn ogen                                                                                                                                                                       

 Slechter functioneren van de longen. Het gaat om stank en fijnstof                                                                                                                                                                                                                            

 Smerige geur, geïrriteerde luchtwegen kinderen, vuile aanslag (roet-) in en buiten het huis via 
tochtgaten, aantasting luchtwegen, verhoogde kans op ernstige aandoeningen                                                                                                                                                                                                   

 Sneller klachten van kortademigheid van kind (deze dingen zijn goed te vergelijken als we van buiten 
de stad weer terug komen)                                                                                                                            
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 Sneller last van ogen en luchtwegen                                                                                                                                                                                                                              

 Snellere slijtage van de longfunctie. Kleine deeltjes die schade in organen veroorzaken                                                                                                                                                                         

 Stank & in de zomer regelmatig last van de keel bij sporten / fietsen. Vooral na een vakantie in een 
schoner deel van Nederland / schoner deel van de wereld valt het op dat de lucht verontreinigd is                                                           

 Stank en slecht voor de gezondheid. een vriend moet verhuizen van zijn cardioloog omdat de lucht hier 
te slecht is                                                                                                                                               

 Stank en zelfs nu en dan last van luchtwegen en hoofdpijn, met name door asfaltcentrale. We merken 
duidelijk lichamelijk effect van asfaltcentrale, verkeersuitstoot ademen we hier dagelijks in. Dat is iets 
heel anders dan frisse lucht                                                                                                               

 Stank van auto's. Sinds ik hier ben komen wonen (2 jaar geleden) beduidend meer last van astma en 
brandende ogen dan toen ik nog in het Groene Hart woonde                                                                                                       

 Stank van de asfaltfabriek, vaak fietsen in uitlaatgassen. Het huis uitkomen en een vieze verkeerslucht 
ruiken. Twee huisgenoten hebben luchtwegklachten. Wij fietsen zelf bijna alles in en rond de stad en 
vinden het daarom extra vervelend                   

 Stank van uitlaatgassen. Fijnstof, waardoor ik en mijn gezin voortdurend last heeft van luchtwegen. 
Luchtvervuiling leidt verder denk ik in combinatie met regen tot aantasting van ons buitenschilderwerk. 
Verder is er voortdurend zichtbaar stof in huis      

 Stank van uitlaatgassen. Ik heb astma en meer last dan voorheen als ik buiten ben                                                                                                                                                                                

 Stank, hoofdpijn, astma (natuurlijk niet te bewijzen dat de luchtvervuiling de oorzaak is).  Vieze ramen 
en muren en als je de ramen open zet heb je de viezigheid in huis. Ik ondervind stress door het idee 
dat je deze troep die op je huis neerslaat. De geluidshinder komt nog, neem ik aan. Het idee dat mijn 
kinderen die troep inademen en wat dit voor hen op latere leeftijd nog teweeg kan brengen                                       

 Stankoverlast bij wandelen en/of fietsen, ook in speeltuin wanneer mijn dochter daar bijv speelt. 
Stank=schadelijke deeltjes die ik inadem. Dat is niet gezond                                                                                                                                                                                                    

 Stof in huis, stank, zwarte ramen als het warm is waan ik me in Mexico City                                                                                                                                                                                      

 Stofdeeltjes in de luchtwegen                                                                                                                                                                                                                                    

 Stress door herrie en stank                                                                                                                                                                                                                                               

 Stress en ergernis                                                                                                                                                                                                                                               

 Te vaak ziek en heb luchtwegeninfecties, fijnstof in de lucht                                                                                                                                                                                                                        

 Tgv slechte luchtkwaliteit verslechtering van longfunctie                                                                                                                                                                                                       

 Tijdens sporten en fietsen inademen van vuile lucht. Beïnvloedt mijn astmatische klachten en die van 
mijn kinderen. Ik fiets 95% van mijn stadsritjes en sport 2 x per week in de wijk (hardlopen)                                                         

 Toename van allergische klachten. Toename van stank. Toename van verkeerslawaai. Toename van 
ergernis over de gemeente Utrecht                                                                                                                                   

 Toename van astmatische klachten tgv verkeersuitstoot                                                                                                                                                                                                            

 Toename van klachten aan de luchtwegen/longen                                                                                                                                                                                                                    

 Toenemend verkeer veroorzaakt meer fijnstof. Fijnstof veroorzaakt (mede) longkanker, maar ook 
astma-aanvallen en hoestbuien                                                                                                                                    

 Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat fijnstof en uitlaatgassen na verloop van jaren 
ademhalingsklachten kunnen geven of kankerverwekkend kunnen zijn                                                                                                    

 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het inademen van uitlaatgassen niet goed is voor de 
gezondheid, en dan met name de longen                                                                                                                             

 Uitlaatgassen en Douwe Egberts                                                                                                                                                                                                                                   

 Uitlaatgassen en regelmatig tgv westenwind industrie luchtvervuiling (asfaltcentrale -). Studies geven 
aan dat de kans op longaandoeningen tgv luchtvervuiling groter is naarmate de vervuiling toeneemt                                                                                                                                                  

 Uitlaatgassen vormen fijnstof en dat blijft in de longen achter. de longen van stadsbewoners zien er 
donkerder uit dan die van plattelandsbewoners                                                                                                              

 Uitlaatgassen zijn niet goed voor de longen, waardoor giftige stoffen ook weer in het bloed terecht 
komen                                                                                                                                                        

 Uitlaatgassen zijn nooit goed voor het menselijk lichaam. Inwoners van grote steden leven gemiddeld 
4 jaar kort dan diegene die daar niet wonen i.v.m. de luchtkwaliteit                                                                                        

 Uitlaatgassen! Ik heb geen auto. Op de fiets of lopend in de buurt van een stadsbus of brommer 
wachten voor een stoplicht (bijv op het Westplein) voelt als het inhaleren van 10 sigaretten tegelijk                                                            

 Uitlaatgassen/fijn stof van verkeer tast de longen aan. Zit altijd op de fiets, word daar niet blij van                                                                                                                                                         

 Vaak benauwdheid als ik door de buurt (en door de stad) fiets. Als je met het raam open slaapt hangt 
er een stank van uitlaatgassen. Als ik 's morgens naar mijn werk fiets rijden heel veel auto's ook net 
weg. De koude motor blaast extra veel vuil uit en het zijn gewoon op dat moment ontzettend veel 
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auto's                                                                                                                                                                                                    

 Vaak verkouden, en minder weerstand.                                                                                                                                                                                                                             

 Vaker astmatische klachten,benauwdheid, partner heeft zeer regelmatig hoofdpijn sinds we hier wonen. 
Regelmatig ziek (hoofdpijn/astma) door uitlaatgassen en luchtvervuilingraamkozijnen die in korte 
periodes zwarte neerslag van fijnstof bevatte. Vaak overlast van uitlaatgassen "happen" (voelt 
benauwend) wanneer we een fietstocht maken                                                                                                                                                              

 Vaker benauwdheidsaanvallen                                                                                                                                                                                                                                      

 Vaker last van verkoudheid (neus en keel) dan een aantal jaren terug (voor ik hier woonde), stank 
(asfalt en uitlaatgassen), vaker dan voorheen last van verkoudheid en luchtwegen                                                                                                                                                                         

 Veel aanslag op het hekwerk op het balkon. Sinds een paar jaar heb ik een vervelend kuchje                                                                                                                                                                   

 Veel fijnstof, die ook de huizen binnendringt. Meer gezondheidsklachten. Vermindering leefklimaat                                                                                                                                                                

 Veel last van luchtwegen door toename verkeer. Met name vrachtverkeer                                                                                                                                                                                            

 Veel luchtwegklachten misschien ook wel door ventilatiesysteem in nieuwbouwhuis. Asfaltgeur en 
verkeersdrukte (uitstoot van gassen)                                                                                                                                                                                  

 Verergeren symptomen van mijn astma                                                                                                                                                                                                                              

 Verergering astma                                                                                                                                                                                                                                                  

 Vergroting kans op kanker en aandoeningen aan de luchtwegen,  stank van uitlaatgassen                                                                                                                                                                                                     

 Verhoogde hoeveelheid fijnstof nadelig voor gezondheid longen                                                                                                                                                                                                    

 Verhoogde kans op kanker, stank door veel stof (roet) in huis                                                                                                                                                                                                                                        

 Verminderde weerstand, verslechterde longcapaciteit. Stank  van uitlaatgassen, benauwde lucht                                                                                                                                                                                                               

 Vermoeider, omdat je per ademteug minder frisse lucht binnenkrijgt                                                                                                                                                                                               

 Vervuilde longen                                                                                                                                                                                                                                                 

 Vervuilde longen, zwarte gordijnen                                                                                                                                                                                                                                                

 Vervuiling van de longen en mogelijk andere effecten. Zwarte stof op raamkozijnen en buitenstoelen. 
Als een buitenraam(pje) openstaat en veeg na 1 1/2 dag het raamkozijn af dan heb ik een zwarte doek 
van het luchtvuil. In de zomer geeft een tafel buiten dat resultaat elke dag                                                                                                                                                                                                            

 Vervuiling van het lichaam door inademen van slechte lucht, die op termijn tot klachten gaan leiden. 
Als er niets verandert wil ik hier niet te lang blijven wonen                                                                                              

 Vuile lucht, problemen met luchtwegen. Stank asfaltcentrale. Vervuilde lucht zal altijd slechter voor de 
gezondheid zijn dan schonere lucht. Denk aan fijnstofdeeltjes die zich hechten in de luchtwegen 
bijvoorbeeld                                                                                                         

 Wat onze gezondheid betreft: veel irritatie van de luchtwegen van onze kinderen (In de wijk zijn een 
aantal bewoners verhuisd met dit soort klachten, en in een vriendelijkere omgeving geen problemen 
meer). In praktische zin: ons dakraam blijft zwart         

 We vormen een gezin van 4 personen, sporten veel en eten gezond. We hebben alls vier vaak een licht 
verstopte neus. Ik heb kanker gehad. Borstkanker is leefstijl-gerelateerd. Geen idee over een eventuele 
invloed van luchtkwaliteit. Geur: diesellucht (A'dam Rijnkanaal) en asfaltlucht (nu pas begrijp ik dat dit 
via een fabriek op lage weide komt). Maar het gevoel van overlast is ook gebaseerd op de informatie 
over de schadelijkheid van de luchtkwaliteit in onze wijk.                      

 Werkt op longen                                                                                                                                                                                                                                                  
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Bijlage 5. Slotopmerkingen van bewoners 

In het slotopmerkingenveld hebben bewoners nog allerhande opmerkingen kunnen maken t.a.v. verkeer en 
luchtkwaliteit in Utrecht West. Deze opmerkingen zijn soms van algemene aard, in andere gevallen gaat het 
om een specifieke situatie in een straat van Utrecht West. 
 
Samengevat kan worden gezegd dat op grote schaal geadviseerd wordt om de aansluiting op de A2 bij Oog in 
Al te heropenen. Ook gaan veel opmerkingen over de wens om het openbaar vervoer in Utrecht West te 
stimuleren en om meer transferia te bouwen. Ook klachten over slecht afgestelde stoplichten komen geregeld 
terug: lichten staan te lang op rood en het ontbreekt aan een groene golf; dit zorgt voor veel files en dus voor 
gevaar en luchtverontreiniging. Meerdere bewoners menen dat het kwadrantenmodel in zijn geheel niet werkt. 
Overlast van treinen en overlast van de asfaltfabriek worden specifiek benoemd. Verder zijn de opmerkingen 
gevuld met veel adviezen t.a.v. een specifieke locatie in de wijk, bijvoorbeeld: bussen in de Kanaalstraat 
vervangen door trams, brug bij Schepenbuurt heropenen voor verkeer, parkeren op de Damstraat verbieden, 
etc. etc. 
 
Onderstaande lijst met 124 inhoudelijke opmerkingen is op alfabet gerangschikt: 
 

 Aansluiting met A2 heropenen                                                                                                                                                                                                                                     

 Afsluiting van de brug bij Schepenbuurt is een erg slechte zaak!                                                                                                                                                                                                 

 Als bewoner van de wijk West stoort het mij dat de bewoners van Oog in Al een 
voorkeursbehandeling krijgen bij de gemeente. Hiermee wordt een beeld geschapen. Hoe meer je 
klaagt en zeurt bij de Raad c.q. wethouder hoe meer je voor elkaar krijgt. Dit ten koste van andere 
buurten  

 Als de gemeente zo begaan is met de luchtkwaliteit waarom worden de stoplichten dan niet beter 
afgesteld? Op de Waterlinieweg b.v. staan tientallen auto's te wachten voor een stoplicht en als deze 
dan na lange tijd op groen springt en de auto's net zijn opgetrokken is het weer rood 

 Belangrijkste oorzaak van de afgenomen bereikbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid is overduidelijk 
het afsluiten van afrit Oog in Al van de A2. Stel hier een alternatief voor op, of heropen deze afrit!                                                       

 Beschikt over auto; jaren geleden zijn de sluisjes afgesloten, waardoor de wijk moet omrijden om in 
Oog in Al te komen, bruggen zijn vervangen of vernieuwd, open die bruggen weer om kwaliteit van 
verkeer en lucht te verbeteren in de wijk                  

 De bus weer door de Kanaalstraat lijkt me niet zo'n goed idee, doe maar een tram: minder lawaai & 
stank. Graag Utrecht-Centrum bereikbaar maken door transferia, niet door bredere wegen & fly-
overs. Mensen moeten zelf ook vaker op de fiets, de gemeente kan dit stimuleren  

 De doorstroming van verkeer voornamelijk op de Vleutenseweg is erbarmelijk. Het dichtdoen van de 
afslag A2 naar Oog in Al is de grootste bestuurlijke blunder tot nu toe. Dit moet zo snel mogelijk 
ongedaan gemaakt worden. Hiernaast is de overlast van de Jaarbeurs groot  

 De gemeente heeft met de aanleg/onderhoud van Graadt van Roggenweg - Croeselaan - van Zijstweg 
feitelijk het toelaten van veel autoverkeer naar het centrum van Utrecht goedgekeurd. Dus de 
negatieve lijn richting toekomst is helaas al gelegd!                

 De gemeente moet eens wat doen aan de afstelling van de verkeerslichten. Denk aan een groene 
golf. Nu deugt er niets van. Wel een peperdure fly-over met ook veel autoverkeer naar de autoluwe 
binnenstad              

 De gemeente moet goed na denken over de toekomst en geen bedrijven dicht bij huizen moeten 
bouwen, en wat meer buiten de stad, en de bomenkamp stoppen  

 De gemeente moet sluipverkeer meer tegen gaan. Mijn indruk is dat de gemeente dit wel heel hard 
probeert, maar (naar mijn idee) op de verkeerde manier 

 De oprit naar de A2 zo snel mogelijk weer openen in twee richtingen!                                                                                                                                                                                             

 De overlast door werkzaamheden duurt nog steeds voort en dat vind ik onacceptabel (vanaf voorjaar 
meerdere werkzaamheden tegelijk die allen lang duren met klap op de vuurpijl: Brug Kanaalstraat-
Laan van Nieuw Guinea 
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 De oversteekplaats met de Vleutenseweg is LEVENSGEVAARLIJK voor voetgangers en fietsers. Dit 
komt door de busbaan. Als het voetgangerslicht en/of fietserslicht op groen staat dan stoppen wel 
de auto's maar NIET de bussen. De extra lichten voor de bussen veroorzaken chaos 

 De overweging om het centrum niet meer bereikbaar te maken voor auto's ontbreekt zowel bij dit 
onderzoek als bij de gemeentelijke plannen tbv een betere luchtkwaliteit                                                                                         

 De verkeerskwaliteit op de Kanaalstraat wat verbeteren                                                                                                                                                                                                         

 De verkeerssituatie in de Damstraat is levensgevaarlijk. Al vele ongelukken (bijna) zien gebeuren. 
Gevaarlijke situatie ontstaat doordat aan beide kanten van de smalle straat geparkeerd mag worden 
en er veel laad- en losverkeer aanwezig is    

 De voorkeursbehandeling die Oog in Al vraagt en vaak ook krijgt vind ik onterecht en zeker niet in 
het belang voor de totale doorstroming en luchtkwaliteit. Daarnaast erger ik me aan de actiegroep 
'ronduit weg' en hun gevecht tegen elke verandering in hun wijk 

 De vragen zijn er erg op gericht om het auto verkeer uit Utrecht te weren. Beter zou het zijn dat grote 
bedrijven uit het centrum naar de rand van Utrecht verhuizen, zoals de Rabobank                                                                           

 De werkzaamheden moeten snel afgerond worden en niet zo lang duren. Snelheid in de zaak                                                                                                                                                                         

 Die Asfaltcentrale moet weg. Grof schandaal                                                                                                                                                                                                                     

 Doe alsjeblieft iets aan de verkeersdrukte op de Lessinglaan en Joseph Haydnlaan, het geeft zoveel 
geluids- en stankoverlast                                                                                                                           

 Doe er écht nu eens wat mee. Bussen Vleutenseweg rijden achter elkaar aan, slechte spreiding. Als 
dit in orde is, hoeft hier geen station te komen                                                                                                              

 Doe iets aan dat hardrijden door en dubbelparkeren in de Kanaalstraat                                                                                                                                                                                           

 Door de veranderingen bij de Cartesiusweg/Thomas a Kempisweg zijn er stoplichten bijgekomen, 
waardoor er nu twee keer vlak na elkaar lang gewacht moet worden. Voor fietsers is er een 
onduidelijke situatie ontstaan. Fietsen zou juist gestimuleerd moeten worden 

 Door de verkeerdrukte en de wortels van de platanen is de rijweg ernstig beschadigd op de 
Billitonkade                                                                                                                                                           

 Douwe Egberts is echt vervuiler nummer 1!                                                                                                                                                                                                                        

 Drukte op J. Haydnlaan door sluiting oprit A2. Ter hoogte Beethovenlaan soms vrijwel onmogelijk 
om over te steken 

 Dubbelparkeren van automobilisten die een snel bezoekje willen brengen aan een winkel in de 
Kanaalstraat en daarbij op het fietspad parkeren is irritant. Hard rijdende auto's in de Kanaalstraat is 
ook gevaarlijk. Graag meer controle op verkeerd geparkeerde auto's  

 Een betere afstemming van werkzaamheden zou de doorstroming in de wijk verbeteren. Hoe kan 
een gemeente jarenlang de situatie Ventweg/fietspad begin Vleutenseweg laten voortduren? Laat bij 
afsluiten van wegen wegens werkzaamheden wat beter in kaart brengen hoe je moet rijden  

 Een geluidswal voor geluid van de trein zeer gewenst                                                                                                                                                                                                             

 Een hele grote vervuiler: treinverkeer                                                                                                                                                                                         

 Er is maar 1 manier om de verkeersoverlast in deze wijk terug te dringen en de luchtkwaliteit te 
verbeteren: autogebruik drastisch terugdringen. Sowieso verbod om met aso-bakken de wijk in te 
rijden. En eigenlijk zou iedereen gedwongen moeten worden om de auto te laten staan 

 Er is weinig aandacht voor wandelaars, fietsers en ov. Verbetering van voorzieningen voor 
wandelaars en fietsers (vooral op de Kanaalstraat) is een belangrijke aanbeveling. Verder 
bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat om de straat overzichtelijk te maken  

 Er is zoveel verkeer dat er eigenlijk een rondweg zou moeten komen, zodat het niet meer via Oog in 
Al en Vleutenseweg komt; Niet overal tegelijk aan de weg werken                                                                                               

 Er wordt gesproken over het verkeer van en naar het centrum maar niet over het verkeer van noord 
naar zuid en andersom. Terwijl het verkeer iedere ochtend en eind van de middag vanaf de 
Marnixlaan tot aan 24 Oktboerplein helemaal vastzit!   
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 Er wordt veel onderzoek gedaan, wat goed is. De tijd is nu rijp om de wensen van de bewoners uit te 
voeren. Dus minder (zwaar, vuil) verkeer en de afslag A2 weer open!                                                                                         

 Er zal toegegeven moeten worden dat de afsluiting van de A2 afrit Oog in Al een planologische 
misser was. De afrit zal heropent moeten worden                                                                                                                  

 Fijn dat het is opgezet. Ik hoop dat de bereikbaarheid van de A2 weer hersteld wordt en dat de 
verkeersdruk op de Lessinglaan/Haydnlaan omlaag wordt gehaald                                                                                 

 Gaarne meer aandacht aan het parkeerbeleid in de omgeving Bilitonkade                                                                                                                                                                    

 Geluidsoverlast van de treinen                                                                                                                                                                                                                         

 Goed dat dit gedaan word, vooral bereikbaarheid en het verkeerplein voor de gamma zijn erg 
verslechterd. Dit moet echt verbeteren                                                                                                          

 Goed dat een degelijk onderzoek plaatsvindt. Aanvullende opmerkingen: de sluiting van op/afrit 7 
Oog in Al is onbegrijpelijk en slecht gecommuniceerd. De gemeente moet meer openbaar vervoer 
stimuleren. De geluidsoverlast van de A2 neemt sterk toe en zou aangepast moeten worden  

 Goed dat er aandacht voor is. Mijn indruk is dat de politiek het niet serieus genoeg neemt. West 
heeft met name heel veel overlast van de wegwerkzaamheden en het autoverkeer dat de stad in wil 

 Goed dat er onderzoek gedaan wordt naar de beleving, maar het is uiteraard ook goed om de 
luchtkwaliteit te meten en er vervolgens wat aan te doen. Met name voor kinderen is goede 
luchtkwaliteit van groot belang. Bereikbaarheid van het centrum van de stad moet niet prioriteit zijn  

 Goede vragen! Mbt oplossing doorstroom vanuit vinex-wijk: misschien een paar plaatjes 
introduceren om aan te geven hoe de routes lopen en de gevolgen voor de bewoners. Ik zou nl niet 
weten hoe de treinverbinding woerden-utrecht loopt   

 Graag breng ik onder de aandacht dat de kruising Vleutenseweg en J.P.Coenstraat voor voetgangers 
en fietsers op veel punten gevaarlijke situaties oplevert. De busbaan met onduidelijke stoplichten + 
een ventweg over fietspad kruisen zijn vooral voor kinderen levensgevaarlijk  

 Graag resultaten  verspreiden dmv een wijkbericht en actie! Met name verkeer beperken en volgens 
mij kan dat het beste bereikt worden door de A2 bij Oog in Al weer open te doen. Dan heb je geen 
last van verkeer dat via het 24-oktoberplein de snelweg op wil  

 Graag zou ik zien dat de gemeente eens écht rekening gaat houden met de bewoners in de delen 
waar ze een bestemmingsplan voor vaststellen. Dit zou kunnen d.m.v. een referendum                                                                                  

 Grootste probleem is parkeerproblematiek in de wijk (Johannes Camphuysstraat). Graag hier nader 
onderzoek naar verrichten (parkeervergunning een oplossing?)                                                                                                     

 Heropening van de afslag Oog in Al zal verkeer Oog in Al sterk reduceren. Daarnaast is een betere 
onderlinge afstemming van wegwerkzaamheden nodig om verkeershinder te beperken. Tenslotte 
meer professionaliteit in gemeenteraad om fiasco's en vertragingen te voorkomen  

 Het belangrijkste is dat de doorstroming naar de ring richting het zuiden verbeterd! Daar is nu geen 
goede oprit mogelijkheid, een parallelweg richting het zuiden net als richting Amsterdam zou een 
mooie oplossing zijn                                  

 Het hoofdprobleem ligt m.i. bij de besluitvaardigheid rondom dit gebied, dat wil zeggen: het 
ontbreken ervan. Ik woon hier nu 8,5 jaar en AL DIE TIJD zijn de wegen rondom mijn huis 
opgebroken geweest. De Cartesiusweg heb ik nog nooit langer dan een week kunnen gebruiken 

 Het onderzoek mag iets dieper ingaan op de oorzaak van de overlast. Zoals bijv. over 
werkzaamheden. De grootste ergernis daarbij is dat men op teveel plekken tegelijkertijd aan de gang 
is; A2, brug over kanaal, Cartesiusweg, Graadt v. Roggenweg, Ring Noord  

 Hoop dat de tunnel A2 een verbetering zal opleveren voor lawaaioverlast door verkeer. Hoop dat de 
toegang tot A2 afslag Oog in Al op korte termijn weer wordt geopend om verkeersdrukte in Oog in Al 
te verminderen. Hoop dat de twee genoemde maatregelen leiden tot minder verkeer 
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 Hopelijk heeft dit onderzoek zin, al twijfel ik hier oprecht aan. De scheepvaart kan je niet afschaffen, 
je weet het als je hier een huis koopt. Landelijke afspraken over uitstoot in scheepvaart misschien? 
Zolang de oude op-/afrit naar de A2 weg blijft, blijven de verkeersproblemen  

 Hopelijk worden hiermee argumenten aangedragen om de verkeersstroom door Oog in Al te 
beperken en niet te investeren in waanzinnige fly-overs. Heropen de aansluiting Oog in Al bij de 
Douwe Egberts zodat de auto's niet meer door de wijk hoeven 

 Hou eens op met dat accepteren van zinloze geprotesteer rond de wegwerkzaamheden op einde van 
Vleutenseweg/Thomaskempweg. Het moet nu maar eens afgerond worden, zodat we weer normaal 
kunnen rijden!                                                            

 Houdt autoverkeer zoveel mogelijk buiten de stad. Parkeer gelegenheid buiten de stad. Zorg voor 
goede fietsvoorzieningen en goed en betaalbaar openbaar vervoer                                                                                        

 Ik begrijp niet waarom geen duidelijke verkeersborden staan op de Thomaskempesweg richting 
Amsterdam, waardoor al het verkeer door Oog in Al moet                                                                                                             

 Ik ben met name boos over het feit dat meer verkeer over de westelijke verdeelring komt doordat de 
singels worden ontzien vanwege de slechte luchtkwaliteit daar   

 Ik denk dat de Gemeente, de Provincie en Rijkswaterstaat beter moeten gaan samenwerken om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Voorbeeld: is het mogelijk om bedrijven te verplichten hun schepen met 
motoren ouder dan 20 jaar te laten vervangen?  

 Ik denk dat het zgn kwadrantenmodel leidt tot meer verkeer in zijn algemeenheid, maar ook in de 
delen rond het centrum. Heb zelf in Groningen gewoond en het is een ramp                                                                                        

 Ik ervaar het meest verkeersoverlast van stadsbussen (Kanaalstraat en Vleutenseweg - 
oversteekplaatsen bijv.) maar daar rept dit onderzoek niet van. Parkeeroverlast heb ik vooral door 
weghalen plaatsen door de gemeente en van bouwverkeer  

 Ik heb een klacht over de enorme hoeveelheid betaald parkeren in de wijk, waardoor iedereen 
overlast krijgt, waardoor jullie weer betaald parkeren kunnen invoeren. Hou daar toch eens mee op!                                                               

 Ik hoop dat de resultaten van dit onderzoek ertoe zullen leiden dat er iets gedaan wordt aan de 
verkeersoverlast.  En aan de verbetering van het toegankelijker maken van de snelweg. In het 
afgelopen jaar is de reistijd met de auto van huis naar de snelweg enorm toegenomen 

 Ik hoop dat dit onderzoek er aan bijdraagt dat de gemeente inziet dat de aansluiting op de A2 bij de 
Majellaknoop gewoon weer aangelegd wordt. Ook moet de PHL laan geen onderdeel worden van de 
binnenring. Verkeer moet gewoon over of langs de A2            

 Ik hoop dat er iets aan de te grote verkeersoverlast gaat gebeuren. - Heropenen toegang A2- 
Weghalen belemmeringen Kanaalstraat - Laan van Nieuw Guinea                                                                                                               

 Ik hoop dat het lukt samen met de gemeente creatieve oplossingen te bedenken voor het slechte 
plan dat de Haydnlaan westelijke verdeelring is. Kan die ring niet lopen op de oude plaats van de A2, 
die verlegt gaat worden? En dan nog denken aan een geluidsmuur! 

 Ik hoop dat Utrecht zich realiseert dat "bereikbaarheid' niet betekent: met je auto de stad in, maar 
met trein en overig OV of tot transferia met OV en OV fiets. Kan parkeerplaats Jaarbeurs niet ook als 
transferium worden gebruikt?  

 Ik hoop echt dat er snel iets aan de stankoverlast van de asfaltcentrale wordt gedaan. Verder ben ik 
faliekant tegen een verdere segmentering van de binnenstad, omdat dit leidt tot nog meer 
autoverkeer door Oog in Al. De aansluiting bij Douwe Egberts moet worden hersteld!   

 Ik hoop erg dat er op korte termijn iets aan de stankoverlast van de asfaltfabriek gaat gebeuren!                                                                                                                                                               

 Ik hoop toch zo dat de gemeente de prachtige wijk Oog in Al niet laat verloederen door handhaving 
van de enorme toename van het verkeer. Dit gaat zo ten koste van het wooncomfort, de veiligheid en 
het milieu                                                 

 Ik hoop van harte dat de gemeente er echt iets aan gaat doen. Het liefst zou ik de koffieknoop weer 
in ere herstelt zien,  zodat je bij DE de A2 op kunt, zijn wij direct van heel veel ellende verlost!!                                                         
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 Ik maak me met name ook zorgen over de verkeersituatie in Oog in Al. Ik zie door het beleid van de 
gemeente (binnenring) de Lessinglaan verworden tot een Vleutenseweg. Een Vleutenseweg is 
genoeg! Het maakt Oog in Al als wijk kapot   

 Ik maak me niet zozeer zorgen om invloed luchtkwaliteit op eigen gezondheid/gezondheid van 
gezonde mensen, maar op die van kwetsbare groepen als kinderen, bejaarden en mensen met long- 
of hartklachten                                                       

 Ik mis de mogelijkheid om op het gemeente beleid te reageren zoals dit op dit moment is voorzien 
voor de Wijk (Oog in Al), b.v. de plannen met PHL-laan, ontwikkeling van onbebouwde gebieden, 
verbeteren van de lokale infrastructuur/voorzieningen enz   

 Ik verbaas me iedere keer weer over de plek waar de nieuwe aansluiting aan de A2 is neergelegd. Dit 
had naar mijn mening veel dichter bij de oude plek gekund. Nu is nieuwe aansluiting onaantrekkelijk 
geworden voor verkeer dat via A2 naar het zuiden moet   

 Ik vind dat er veel prangender problemen in de wijk zijn dan enkel luchtvervuiling; de Kanaalstraat is 
uit zijn voegen gegroeid en kan de verkeersstroom en rol als winkelcentrum duidelijk niet aan. De 
Vleutenseweg is zo smal dat er permanent files staan   

 Ik vind de belasting van de stad, in het algemeen, door werk aan de weg zéér storend! Met name de 
nieuwe afslag A2 in Lage Weide, bewegwijzering is slecht, mensen rijden vaak rechtdoor over de 
Atoomweg  

 Ik vind het jammer dat er onderzoek over de waarneming van luchtkwaliteit wordt doorgevoerd 
terwijl de overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen in de wijk veel minder goed gepubliceerd 
worden (alleen toegankelijk in luchtkwaliteitsrapportages) 

 Ik vind het onderzoek goed, maar verwacht eerlijk gezegd weinig van de  resultaten in acties door de 
gemeente en provincie. Groen in de wijk bevordert de luchtkwaliteit, zware industrie asfaltcentrale 
(inmiddels IN de stad) is uit de vorige eeuw  

 Ik vraag mij af in hoeverre er iets mee gebeurd op het vlak van de verontreiniging, ik heb het idee dat 
er heel veel over wordt gepraat maar dat er in concreto weinig plaatsvindt                                                                                

 Ik wil graag op de hoogte worden gehouden, vooral wat de gemeente gaat doen met de zg 
Majellaknoop en het 24 oktoberplein!! En met de toename van het  (vracht)verkeer door de wijk -
Lessinglaan-Jos Haydnlaan-Pijperlaan!!                                       

 Ik wilde dat de wijkraad meer bekend werd, meer in de openbaarheid treedt                                                                                                                                                                                        

 Ik woon op de Byronstraat: daar geen verkeersoverlast. Wel veel hinder op de rondweg door Oog in 
Al                                                                                                                                                             

 Ik zal de commissie ondersteunen indien nodig, wij wonen 39 jaar in Oog in Al en hopen dat deze 
buurt groen en gezond blijft                                                                                                                                   

 Ik zou willen aanraden om flitspalen op de Cartesiusweg te zetten tegen hard rijders                                                                                                                                                                              

 In de 10 jaar dat ik hier woon is het heel veel drukker geworden. Mijn grootste angst is dat er langs 
de cremersstraat een doorgaande weg komt. Dan ga ik verhuizen, want dan is het echt niet leefbaar 
meer                                                    

 Jammer dat er geen vraag is over de werking vd stoplichten in Utrecht West. Met die werking ben ik 
het nl. geenszins eens. Dag en nacht de stoplichten laten werken, vind ik belachelijk! Doe dat alleen 
als het nodig is!                                  

 Jammer dat er weinig aandacht is voor fietsers! Ik fiets bijna alles in de stad en vind dat er erg weinig 
rekening met fietsers gehouden wordt bij wegomleidingen etc. Voor auto's zijn altijd wel beperkte 
mogelijkheden om een doorgaande weg te gebruiken  

 Laat de gemeente met spoed iets aan die UMST masten doen!                                                                                                                                                                                                        

 Lastig om met de auto uit de wijk te komen of er in dit moet via de Calderonlaan  met aan twee 
kanten geparkeerde auto's onoverzichtelijk                                                                                                                          

 Lessinglaan geen rondweg, 2 baans houden. Tunnel van A2 Welgelegen naar Westplein. Tunnel van 
A2 Lage Weide naar centrum. Rondweg west langs A2                                                                                                                    

 Luchtbeheersing buiten wijk West: bij de singel waar je onder de viaducten door kan. Stoplichten 
staan heel veel op rood, die zouden beter afgestemd moeten worden, dit kan helpen aan de 



 

 

Onderzoeksbureau Labyrinth – Verkeer en luchtkwaliteit in Utrecht West - 76 - 

luchtkwaliteit                                                       

 Luchtkwaliteit Laan van Nieuw Guinea is de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd door de 
kapotte brug verderop. Minder autoverkeer, scheelt echt een slok op een borrel 

 Luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben zo de overhand dat het de optie van eventueel verhuizen 
sterk beïnvloed, we wachten in spanning de tunnel op de a-2 af + de uitkomsten en eventuele 
hieropvolgende acties zullen we met grote belangstelling volgen   

 Meer gebruik van de transferia, geluidsschermen langs de snelwegen welke tevens de lucht afvangen 
en reinigen (onbegrijpelijk dat er geen geluidsschermen zijn itt bijvoorbeeld bij Maarssenbroek) 
Scheepvaart verplichten tot roetfilters    

 Met name problemen door rood rijden rond westplein. Parkeer overlast bij koffieshop wolf en 
dekenplein                                                                                                              

 Mij valt op dat er veel geklaagd wordt over de autodruk in de wijk Oog in Al, terwijl iedereen 
tegelijkertijd tenminste 2 auto's voor de deur heeft staan. Zoek de oplossing ook eens dicht bij huis!                                                            

 Misschien is er ook wat aan de stankoverlast van Douwe Egberts te doen. Het verbranden van 
koffiebonen geeft een vieze lucht. En roestdeeltjes van de spoorbaan die in het wijk belanden                                                                         

 Misschien kan je door middel van mileuzone's te creëren het gebruik van verouderde motoren (in 
het beroepsverkeer) beperken. Investeer in ov en blijf het gebruik van de auto ontmoedigen, meer en 
hogere parkeertarieven. De binnenstad autovrij maken           

 Na twintig jaar getreiterd te zijn door de gemeente, heb ik er weinig vertrouwen in dat de gemeente 
iets doet met dit onderzoek. De afrit naar de A2 herstellen en de provinciale weg doortrekken voor 
het verkeer is de enige oplossing van dit probleem  

 Naar mijn idee wordt het verkeer alleen maar onveiliger van al die abjecte verkeersobstakels als 
sluizen en wegversmallingen. Hierdoor is er te weinig ruimte op de weg en belemmert dit de 
doorstroming, met name op de Laan van Nieuw Guinea en de Kanaalstraat  

 Niet alleen de overlast (geluid) is gewoon extreem, ook 's-nachts word ik vaak wakker van de herrie 
van hard rijdende vrachtwagens, ook mijn muren beginnen te scheuren van het zware verkeer. Hier 
moet echt iets aan gedaan worden want ik wil hier anders niet meer wonen 

 Op Leidseweg veel overlast van hard en tegen het verkeer inrijdende automobilisten. Toezicht 
ontbreekt volledig                                                                                                                                                 

 Plaats op korte termijn verkeersremmende bloembakken op Everhard Meijsterlaan en Mozartlaan 
van het leefbaarheidsbudget                                                                                                                                          

 Speeltuintje in Oog in Al (Cervanteslaan) is aan verbetering toe, evenals de winkels Herdersplein!                                                                                                                                                               

 Stank geeft veel (asfaltcentrale) last en (mogelijk) weinig gezondheids-schade. Fijn stof (PM10 en 
PM2,5) geeft weinig belevingslast en (bewezen) veel gezondheidsschade 

 Stoplichten of het kruis op de Cartesiusweg en Schoenerstraat moet weer terugkomen, de paal bij de 
brug op de Keulse Kade moet worden verwijderd                                                                                                                        

 Thomas a Kempisweg en plantsoen moet met spoed urgentie krijgen, onbewoonbaar gebied 
geworden. A2 aansluiting heropenen, nu een ramp door Oog in Al                                                                                                            

 Toevoeging op de vraag of de gemeente de problematiek rondom de verkeerssituatie serieus neemt: 
ik denk dat ze deze problematiek wel serieus neemt maar ik twijfel aan de kunde en slagvaardigheid 
van de gemeente 

 U heeft het niet over de treingeluiden en trillingen die het veroorzaakt in de woning gevraagd                                                                                                                                                                  

 Verkeer op de Lessinglaan, Haydnlaan beperken, meer de auto's naar de rijkswegen sturen en niet 
door de wijk omdat dat een paar minuten korter is, door de huidige koffieknoop wordt de l+h-laan 
steeds meer belast. Fietsers en voetgangers krijgen amper gelegenheid om over te steken  

 Verwijder stoplichten, maak daar rotondes. Er staan nergens zoveel stoplichten als in Utrecht. Hef 
blokkades op; laat het verkeer rijden, hoe eerder men op de plaats van bestemming is hoe rustiger 
het op de weg is                                           
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 Vind dat we simpel moeten blijven nadenken. De verkeerstromen zullen toenemen, dus:- Industrie 
moet uit de stad;- jaarbeurs met veel gemotoriseerd overlast moet uit het centrum van de stad;- 
doorstroming verbeteren;- afschaffen 80km norm en flits  

 Vleutenseweg heel erg gevaarlijk om met kinderen daar over te steken                                                                                                                                                                      

 Volgens de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zou Douwe Egberts niet in een woonwijk toegestaan 
zijn                                                                                                                                                       

 Waarom geen vragen over extreem grote parkeerplaats PNIEL-kerk?                                                                                                                                                                                                

 Waarom moet er een route naar het Centrum komen. We bouwen voortdurend parkeergelegenheden 
aan het randje van de stad. Zorg ervoor dat van daaruit er een goede bereikbaarheid is. Dan hebben 
we alleen nog met leveranciers en openbaar vervoer te maken 

 We hebben veel last van de slechte doorstroming van het 24 oktoberplein en de toegenomen drukte 
als gevolg van de afsluiting van de A2. HELP!                                                                                                                    

 We willen aangeven dat de Douwe Eberts ook op gezette tijden stank (en gezondheids-) overlast 
bezorgd                                                                                                                                                    

 Worden huisartsenpraktijken, psychologen, GG & GD en maatschappelijk werkers ook betrokken bij 
dit onderzoek? Zou ik toejuichen!                                                                                                                                   

 
  



 

 

Onderzoeksbureau Labyrinth – Verkeer en luchtkwaliteit in Utrecht West - 78 - 

 


