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Bedrijventerrein en wegbeheerders investeren samen in verbetering bereikbaarheid

Parkmanagement Lage
Weide zet in op publiek
private samenwerking
Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht gaat de komende jaren nauw samenwerken met de
wegbeheerders in de regio. Directeur Josien van Breda van Parkmanagement Lage Weide heeft
daarover afspraken gemaakt met de bestuurders van Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, en de
Gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. De partijen werken op korte termijn een samenhangend
pakket met praktische bereikbaarheidsmaatregelen uit dat de komende jaren zal worden
gerealiseerd. En daarmee heeft Lage Weide de primeur voor een nieuw type publiek private
samenwerking om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren..
Door Robert Galjaard en Roeland Tameling

De conclusie was hard en
niet direct goed nieuws
voor de op Lage Weide
gevestigde ondernemingen.
Directeur Josien van Breda van Parkmanagement Lage Weide controleert of
Demkabrug veilig is voor fietsers.
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(bron: Roeland Tameling)

Door de massale opkomst […]
bleek overduidelijk dat de
werkgevers grote waarde hechten
aan een goede bereikbaarheid.
Ondernemers werken gezamenlijk mee aan het onderzoek.
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Resultaten

over te nemen: Ga samenwerken, stel een samenhangend

Voor wat betreft de autobereikbaarheid richting de buitenwereld

maatregelenpakket op en voer dat uit. In Utrecht is die ambitie

was de conclusie hard en niet direct goed nieuws voor de op Lage

inmiddels werkelijkheid geworden.

Weide gevestigde ondernemingen. De oorzaak van het dagelijks
terugkerende verkeersinfarct op Lage Weide tijdens de avondspits
ligt in de overbelasting van de hoofdinfrastructuur rond Utrecht,
met name richting Leidsche Rijntunnel en knooppunt Oudenrijn.

Meer info over het actieprogramma (en de impact van corona

Modelberekeningen van de avondspits toonden aan dat zelfs

hierop)? Kijk op www.lageweide.nl/bereikbaarheid

bij een theoretische reductie van het aantal auto’s vanaf Lage
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