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1 Inleiding

1.1Begrippenlijst
ARK

Amsterdam-Rijnkanaal

Bibeko

Binnen bebouwde kom.

Bubeko

Buiten bebouwde kom.

Categoriseringskaart

Kaart, waarop aangegeven tot welke categorie de betreffende wegen horen
(stroomweg, gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg).

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en
de Verkeerstechniek.

GVVP

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

N 201
N 230
N 401
N 402
N 403
Voertuigverliesuren
Kwaliteitsnet
Goederenvervoer

Provinciale weg Hilversum- Uithoorn
Provinciale weg A2- Utrecht (Zuilense Ring)
Provinciale weg Breukelen - Kockengen
Provinciale/ gemeentelijke weg Maarssen – Loenen a/d Vecht (Rijksstraatweg)
Provinciale weg Loenen a/d Vecht – Loosdrecht (Bloklaan)
Het aantal voertuigverliesuren is een optelsom van het verschil tussen gemiddelde
rijsnelheden en de free flow snelheid, vermenigvuldigd met het aantal
autobewegingen.
Routenetwerk dat de belangrijkste bestemmingsgebieden voor vrachtverkeer
Ontsluit en verbindt met het snelwegennet.

1.2Beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer

Voorliggende beleidsnota auto,- vracht- en landbouwverkeer is deel D van het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoerplan Stichtse Vecht 2013. Het vormt de uitwerking voor auto’s, vrachtauto’s en tractoren van de op 1
oktober 2013 door de raad vastgestelde beleidsnota A.
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2 Provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid
2.1Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid ten aanzien van auto,- vracht- en landbouwverkeer is beschreven in de op 11 februari
2014 door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht vastgestelde Mobiliteitsvisie 2015-2028 en het
daaraan verbonden Mobiliteitsprogramma 2015-2018.

figuur 1: Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht

figuur 2: Mobiliteitsprogramma 2015-2018

Het provinciale beleid ten aanzien van het auto-, vracht- en landbouwverkeer richt zich op:
1. Afname van het aantal voertuigverliesuren op het regionale wegennet (zie begrippenlijst par. 1.1).
2. Streven van Rijk, provincie en gemeenten dat de gemiddelde reistijd in de spits van A naar B
maximaal anderhalf keer zo lang is als de reistijd buiten de spits tussen steden en twee keer zo lang
in en rond steden.
3. Kruispuntmanagement: slimmere instelling van verkeerslichten en ongelijkvloerse kruisingen in het
geval van oplosbare conflicten met het autoverkeer.
4. Middels trajectaanpak onderhoud, beheer, herinrichting van wegen, verbeteren verkeersveiligheid,
verbeteren leefbaarheid enz. integreren, waarbij ook delen van het gemeentelijk wegennet betrokken
kunnen worden.
5. Voorkomen van de negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving. Waar dat
niet kan, inzetten om de negatieve effecten van mobiliteit op de leefomgeving te minimaliseren.
6. Continue daling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden tussen 2015 en 2028.
7. Op orde zijn van het Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer(zie begrippenlijst par. 1.1) in 2028, waarbij
logistieke routes en distributietijden aansluiten bij de behoeften van vervoerders en winkeliers.
8. Waarborgen van een vlotte en veilige doorstroming van het vrachtverkeer.
9. Minimalisering conflicten tussen landbouwverkeer en fietsers als gebruikers van de langs de
provinciale wegen gelegen parallelwegen.
Een aantal kaarten uit het mobiliteitsprogramma provincie Utrecht is overgenomen in de nota autovracht- en landbouwverkeer. Het betreft de kaart met het regionaal netwerk, de categoriseringskaart, de
basiskaart kwaliteitsnetwerk goederenvervoer en de kaart met knelpunten ten aanzien van de
bereikbaarheid.
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N201: Prov. Weg Hilversum- Aalsmeer
N402 (Rijks)straatweg
N401: Provincialeweg Kockengen
N212: Ir. Enschedéweg
N230: Zuilense Ring
N403: Bloklaan
figuur 3 Regionaal wegennet Provincie Utrecht, uitsnede

Opmerking:
Op het kaartje staan alleen provinciale wegen, dus bijv.
niet de stroomweg A2.

figuur 4 Categoriseringskaart Provincie Utrecht, uitsnede

detail figuur 5, Stichtse Vecht

figuur 5, knelpunten bereikbaarheid
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1: N201, Loenerslootsebrug-A2
2: N201, Loenerslootsebrug
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5: N230, aansluiting A2
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7: N230, provinciale deel

figuur 6 Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer Provincie Utrecht, uitsnede

2.2Coalitieakkoord “in Verbinding” provincie Utrecht
Op 30 april 2015 is het coalitieakkoord voor de provincie Utrecht afgesloten met de naam “in Verbinding”.
Hierin wordt sterk ingezet op het belang van de bereikbaarheid voor de economische vitaliteit van de
provincie en samenwerking met gemeenten bij de trajectaanpak. De letterlijke tekst daarover de
trajectaanpak is hieronder weergegeven.
Automobiliteit
Voor nieuwe infrastructuur treden we op als
gebiedsregisseur, werkzaamheden aan provinciale
wegen pakken we op met een trajectaanpak. Dit
houdt in dat we een wegvak integraal aanpakken
waarbij we de bereikbaarheid en de
verkeersveiligheid verbeteren, en ook kansen
benutten voor versterking van de leefomgeving,
duurzaamheid en ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij elke trajectaanpak
van onze wegen beperken we de barrièrewerking
voor recreatieve netwerken. De in het gebied actieve
overheden en omgevingspartijen worden in een
vroegtijdig stadium betrokken.

figuur 7: Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht
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2.3Gemeentelijk beleid

ten aanzien van het auto-, vracht- en landbouwverkeer

De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het
auto-, vracht- en landbouwverkeer zijn opgenomen in deel A
van het GVVP Stichtse Vecht 2013, vastgesteld door de raad
op 1 oktober 2013.

.
figuur 8, GVVP Stichtse Vecht deel A

De beleidsuitgangspunten zijn in deel A als volgt samengevat:
Autoverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten
• Inzetten op mobiliteits- en verkeersmanagement;
• Benutten thema “slimmer reizen”
• Op de gebiedsontsluitingswegen staat de doorstroming centraal, rekening houdend met de
leefbaarheid;
• Op de erftoegangswegen staat de leefbaarheid centraal, rekening houdend met de bereikbaarheid
voor met name hulpverleningsvoertuigen;
• Wijkvreemd verkeer via erftoegangswegen moet worden voorkomen;
• Voor alle erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/uur,
met uitzondering van de wegen op de (grote) bedrijventerreinen;
• Voor alle erftoegangswegen buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 60 km/uur,
(*);
• Voor alle gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50
km/uur, met uitzondering van de Straatweg in Breukelen tussen de Brugoprit en de Karel
Doormanweg, de dr. Plesmanlaan in Maarssen tussen de Huis ten Boschstraat en de Ariënslaan en
de Kerkweg in Maarssen, waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur en de Huis ten
Boschstraat, Parkweg en Binnenweg in Maarssen, waar een dynamische maximum snelheid geldt
van 30-50 km/uur.
• Om een evenwicht tussen doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te kunnen behalen wordt
op een aantal wegen de gemiddelde werkdagintensiteit aan een maximum verbonden.
• De gemiddelde werkdagintensiteit bedraagt maximaal:
- 6.500 mvt op de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht (na aanleg van de Randweg);
- 11.000 mvt op de Rijksstraatweg in Nieuwersluis;
- 11.000 mvt op de Straatweg in Breukelen;
- 11.000 mvt op de Huis ten Boschstraat en Parkweg in Maarssen-Dorp;
- 6.500 mvt op de Kerkweg in Maarssen-Dorp;
- 2.500 mvt op de Brugstraat in Breukelen.
Voor het Zandpad is het de Verkeerscirculatieplan Breukelen Centrum d.d. 10 april 2000 de
maximale verkeersintensiteit bepaald op 3000 mtv. per etmaal
• Op de wegen waar voor de gemiddelde werkdagintensiteit een maximum geldt, zullen eens per twee
jaar verkeerstellingen worden uitgevoerd;
• Op de overige strategische wegen zullen eens per vier jaar verkeerstellingen worden uitgevoerd;.
• De gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen dienen bij herinrichting in ieder geval te voldoen
aan de minimum inrichtingseisen als vastgelegd in de CROW Publicatie 315;
• Afwijking van de minimum inrichtingseisen kan alleen wanneer daar aanleiding voor bestaat (goede
en duidelijke onderbouwing vereist);
• Nieuwe wegen dienen te voldoen aan de optimale inrichtingseisen als vastgelegd in de CROW
Publicatie 315;
• Afwijking van de optimale inrichtingseisen kan alleen wanneer daar aanleiding voor bestaat (goede
en duidelijke onderbouwing vereist).
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•

Het kwaliteitsniveau voor de rijbanen voldoet aan de “beleidskaders beheer openbare ruimte”,
voorkeursvariant “Veilig en Integraal”.

Vrachtverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten
• (Zwaar) vrachtverkeer wordt vanuit de bestemmingen zo snel mogelijk naar het landelijke en
provinciale wegennet geleid;
• Op de gemeentelijke wegen wordt dit in beginsel via de gebiedsontsluitingswegen afgewerkt;
• Op deze wegen staat de bereikbaarheid voor en doorstroming van het vrachtverkeer centraal;
• Bij de (her)inrichting van de gebiedsontsluitingswegen wordt rekening gehouden met de daaraan
door het (zwaar) vrachtverkeer opgelegde randvoorwaarden, zoals breedte (bij toepassen van
middengeleiders), draagkracht en bochtstralen;
• Als de bestemming van het vrachtverkeer is gelegen langs erftoegangswegen, geldt het beginsel dat
de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Bij de (her)inrichting van deze wegen dient wel
rekening te worden gehouden met de specifieke eisen van het vrachtverkeer, zoals breedte, aslast
en bochtstralen;
• Waar leefbaarheid en/of verkeersveiligheid door (te veel) vrachtverkeer in het geding komen, kunnen
beperkende maatregelen worden genomen als afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer, instellen van een lengte beperking of instellen van vensterkaders voor laden
en lossen;
• Waar breedte en/of draagkracht van de (erftoegangs)weg onvoldoende is, kunnen aan het
vrachtverkeer beperkende maatregelen worden opgelegd in de vorm van geslotenverklaring m.u.v.
bestemmingsverkeer, aslastbeperkingen en/of breedtebeperkingen.
Landbouwverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten
• Landbouwverkeer dient uit woon- en winkelgebieden te worden geweerd;
• De handhaving op het in bezit zijn van een ontheffing bij overschrijding van de wettelijke eisen dient
te worden aangescherpt;
• In samenspraak met de regio, provincie Utrecht en de sector wordt bezien in hoeverre op wegen,
waar de verkeersveiligheid in het geding is en/of de onderhoudslasten buitensporig hoog zijn, aan
het landbouwverkeer beperkingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van breedte en aslast.
Motoren en recreatief autoverkeer, samenvatting beleidsuitgangspunten
• Motorrijders en toerrijders per auto zijn welkom, onder de voorwaarde dat zij snelheid en
geluidsproductie zoveel mogelijk beperken;
• In samenspraak met de KNMV zal de gedragscode, die thans geldt in een aantal Gelderse
gemeenten, ook voor de gemeente Stichtse Vecht van toepassing worden verklaard;
• Met de sector worden afspraken gemaakt om het vervoer per touringcar over de smalle Vechtwegen
zoveel mogelijk te beperken dan wel op deze wegen voor touringcars een lengtebeperking op te
leggen.

(*): In afwijking op de algemene beleidsregel voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom, geldt voor
de Oostkanaaldijk tussen Kerklaan en Nigtevecht een maximum snelheid van 80 km/uur.
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3 Hoofdwegennetwerk Stichtse Vecht 2016
Het hoofdwegennetwerk Stichtse Vecht 2016 is weergegeven in figuur 9. Daarin worden onderscheiden:
Rijkswegen (A2), Provinciale wegen (N201, N401, N402, N403 en N230), gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen met een belangrijke ontsluitende functie.
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figuur 9

Hoofdwegennetwerk Stichtse Vecht 2016

4 Uitwerking auto- vracht- en landbouwverkeer
4.1Verkeersveiligheid
4.1.1

Objectieve verkeersonveiligheid (*):

(*) Objectieve verkeersveiligheid is gebaseerd op de cijfers, op het werkelijk aantal gebeurde verkeersongevallen.
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De door de politie geregistreerde ongevallen worden verzameld en beschikbaar gesteld via ViaStat-Online.
Steeds vaker handelen de bij ongevallen betrokken bestuurders het incident zelf af, zonder dat de politie
daarbij is betrokken. De ongevallenregistratie kende in 2012 een dieptepunt, waardoor het feitelijke aantal
ongevallen beduidend hoger was dan uit de registratie kon worden opgemaakt. Aan deze negatieve tendens
is inmiddels gelukkig een halt toegeroepen door nu ook meldingen via verzekeringsmaatschappijen bij de
registratie te betrekken.
Figuur 10 geeft de locaties aan, waar volgens ViaStat-Online tussen 2010 en 2015 op gemeentelijke,
provinciale en rijkswegen (slachtoffer-) ongevallen hebben plaatsgevonden.
In het totaal waren er 332 slachtoffers te betreuren, waaronder 12 doden, 117 ziekenhuisgewonden en 203
met overig letsel. Van deze 332 slachtoffers vielen er op de gemeentelijke wegen 219 slachtoffers, ,
waaronder 5 doden, 64 ziekenhuisgewonden en 150 met overig letsel.
In bijlage 1 zijn alle wegen in de gemeente Stichtse Vecht weergegeven, waar tussen 2010 en 2015
letselongevallen hebben plaatsgevonden, in rangorde van onveiligheid. De onveiligheidscore is berekend op
basis van de letselongevallen die op die wegen/wegvakken hebben plaatsgevonden, waarbij aan een
dodelijk ongeval een factor 10 is toegekend, aan een ongeval met ziekenhuisopname een factor 5 en aan
een ongeval met overig letsel een factor 1.
De onveiligste gemeentelijke wegen/wegvakken
uit bijlage 1 met een onveiligheidscore van 10 of
hoger zijn hieronder weergegeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Straatweg, Maarssen-Dorp (bibeko)
Vogelweg, Maarssenbroek
Safariweg, Maarssenbroek
Straatweg, Breukelen (bibeko)
Dr. Plesmanlaan, Maarssen-Dorp
Maarsseveensevaart, kruising
Tuinbouwweg/Sweserengseweg
Bisonspoor, Maarssenbroek
Duivenkamp, Maarssenbroek
Burg. Waverijnweg, Maarssenbroek
Brugoprit, kruising E. de Ruijterstraat,
Breukelen
Zandpad (Breukelen- Maarssen)
Driehoekslaan, Maarsen-Dorp
Gageldijk, Maarsseveen
Mijndensedijk, Nieuwersluis-Loenen a/d
Vecht
Portengen, Kockengen
Oostkanaaldijk, Nigtevecht
Klompweg, Nigtevecht
Laan van Gunterstein, Breukelen
Maarsseveensevaart (wegvak),
Tienhoven
Oud Over, Loenen a/d Vecht -Vreeland

figuur 10, ernstige ongevallen 2010-2015

4.1.2

Subjectieve verkeersonveiligheid (*):

(*) Subjectieve verkeersveiligheid is de perceptie van verkeersveiligheid, de persoonlijke mening over verkeersveiligheid. Subjectieve
verkeersveiligheid is moeilijk te kwantificeren omdat het een gevoelskwestie is, die van persoon tot persoon kan verschillen.

De bewoners(organisaties) en belangengroepen hebben in het kader van de voorinspraak van de
verkeersvisie deel A een groot aantal knelpunten aangegeven ten aanzien van het verkeer en vervoer in de
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gemeente. Deze knelpunten zijn opgenomen in de bij deel A behorende uitgangspuntennotitie. In bijlage 2
zijn hieruit de knelpunten geselecteerd, die inmiddels nog niet zijn opgelost en betrekking hebben om de
verkeers(on)veiligheid voor auto- vracht- en landbouwverkeer.
4.1.3

Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid

In onderstaande tabel (figuur 11) is weergegeven welke maatregelen worden voorgesteld om de
verkeersveiligheid op de belangrijkste knelpunten in de periode 2016 t/m 2020 te verbeteren. Deze lijst is tot
stand gekomen door objectieve en subjectieve verkeersveiligheidknelpunten met elkaar te verenigen.
In hoofdstuk 5 (uitvoeringsparagraaf) is e.e.a. financieel vertaald en uitgezet in de tijd.
Knelpunt
Ongevallen kruispunten Burg. WaverijnwegSafariweg/Ruimteweg en Burg.
Waverijnweg- Vogelweg/Floraweg
Ongevallen Maarsseveensevaart, kruising
Tuinbouwweg/Sweserengseweg
Straatweg Breukelen

Straatweg Maarssen
Bisonspoor
Driehoekslaan
Vrachtverkeer in oude kern Vreeland

Onveilige situatie Spoorlaan bij school
(Vreeland)
Kruising Rijksstraatweg-Slootdijk
Doorstroming en verkeersveiligheid
Rijksstraatweg (Nieuwersluis)
Op zebra in Rijksstraatweg bij Stationsweg
wordt geen voorrang verleend (Nieuwersluis)
Ontsluiting bedrijventerrein Keulsche Vaart
(Breukelen)
Snelheden en omvang sluipverkeer en zwaar
vrachtverkeer Zandpad Breukelen.
Overlast van motorclubs en wielrenners.
Snelheid en onoverzichtelijk kruispunt
Heycoplaan/ van Nijenrodestraat (Breukelen)

Voorgestelde maatregel
Ombouw genoemde kruispunten tot rotonde.
Ombouw kruising Maarsseveensevaart/ TuinbouwwegSwerengseweg tot rotonde.
Verbeteren zichtbaarheid oversteekplaats Kerkbrink,
Markt, Brugoprit en Stinzenlaan.
Aandacht voor toekomstige oversteekplaatsen bij de
Hema en restaurant Loetje.
Verbeteren zichtbaarheid oversteekplaatsen
Kerkstraat, Burg. Waverijnweg en Binnenweg
Binnenring autoluw maken
Inrichting wegvak en oversteek bij parkeerplaats Safari
herzien
Aanvullende maatregelen gericht op het terugbrengen
van de snelheid naar 30 km/uur.
Verkeersregeling om te voorkomen dat vrachtauto’s
elkaar op de Lindengracht tegenkomen.
Antiparkeermaatregelen in de bocht LindengrachtRaadhuislaan;
Aanleg compenserende parkeerplaatsen op
Sperwerveld.
Inrichten als schoolzone;
Handhaving verbodenverklaring auto’s over Vechtbrug
in ochtendspits
Inrichting als rotonde (door provincie Utrecht)
Betrekken bij trajectaanpak N402 door provincie
Utrecht
Betrekken bij trajectaanpak N402 door provincie
Utrecht
In samenspraak met bewoners Rode Dorp
maatregelen treffen om snelheden van het verkeer en
overlast tegen te gaan
Maatregelen treffen om sluipverkeer en zwaar
vrachtverkeer te beperken en snelheden te reduceren.
Middels bebording motorrijders en wielrenners vragen
gedrag aan te passen.
Herinrichting kruispunt.

figuur 11: Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid
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4.2Verkeersintensiteiten en snelheden op “bevroren wegen”
4.2.1 Maximale werkdagintensiteit “bevroren wegen”
Om een evenwicht te bereiken tussen doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid is in deel A van
het GVVP voor een aantal wegen aan de gemiddelde werkdagintensiteit een maximum verbonden. De
maximale verkeersintensiteit is op deze zgn. “bevroren wegen” bepaald op:
6500 motorvoertuigen (mvt) per etmaal voor de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht (na aanleg van
de Randweg), op 11.000 mvt. per etmaal, voor de Rijksstraatweg in Nieuwersluis, op 11.000 mvt per
etmaal voor de Straatweg in Breukelen en de Huis ten Boschstraat en de Parkweg in Maarssen-Dorp,
op 6.500 mvt. per etmaal voor de Kerkweg in Maarssen-Dorp en op 2.500 mvt. per etmaal voor de
Brugstraat in Breukelen.
Om te bepalen of de intensiteiten onder de vastgestelde normen blijven, worden op de “bevroren
wegen” eens per twee jaar verkeerstellingen uitgevoerd.
Figuur 13 geeft de resultaten van de laatste verkeerstellingen weer. In dit overzicht is tevens de voor
dit wegvak geldende maximum snelheid aangegeven (Vmax) en de snelheid waarmee daadwerkelijk
85 % van de verkeersdeelnemers rijdt (V85).
Weg (vak)

Streefwaarde
6.500

Rijksstraatweg Loenen a/d Vecht

2012

2013

9368 (1)

2015

Vmax

V85

4102

57 (2)
47 (3)
56

Rijksstraatweg Nieuwersluis
(telpunt net buiten de bebouwde kom)

11.000

6109

6196

50 (2)
30 (3)
50

Straatweg Breukelen

11.000

15868

15757

30

40

Huis ten Boschstraat, Maarssen-Dorp

11.000

9352

8685

Kerkweg Maarssen-Dorp

6.500

5952

4881

Brugstraat Breukelen

2.500

1663

50 (2)
30-50 (3)
50 (2)
30 (2)
30

53 (2)
45 (3)
48 (3)
43 (3)
30 (2)
28 (3)

1925

2426

figuur 12, resultaat verkeerstellingen
(1): zonder Randweg
(2) voor herinrichting
(3) na herinrichting

Voor het Zandpad is het de Verkeerscirculatieplan Breukelen Centrum d.d. 10 april 2000 de maximale
verkeersintensiteit bepaald op 3000 motorvoertuigen per etmaal.
4.2.2 Conclusie t.a.v. verkeersintensiteiten “bevroren wegen””
Uit het overzicht in figuur 12 valt af te leiden dat voor alle wegen de streefwaarde ten aanzien van de
maximale verkeersintensiteit wordt bereikt, m.u.v. de Straatweg te Breukelen. Het telpunt ligt even ten
noorden van de rotonde Brugoprit. Uit eerder gehouden onderzoeken blijkt dat op deze plaats ca 30%
van het verkeer zijn herkomst en bestemming heeft uit of in het gebied ten noorden van Breukelen en
doorrijdt en als doorgaand verkeer kan worden aangemerkt (geen herkomst en/of bestemming in
Breukelen). Dit betekent dat de streefwaarde op de Straatweg te Breukelen op de doorsnede even ten
noorden van de Straatweg alleen kan wordt behaald wanneer alle doorgaande verkeer uit de richting
Loenen aan de Vecht wordt geweerd. Dit zou kunnen door het realiseren van een extra verbinding over
het Amsterdam-Rijnkanaal op een nader te bepalen plaats in Breukelen noord.
In de vergadering van oktober 2010 heeft de raad van de voormalige gemeente Breukelen de
verkeersvisie kern Breukelen vastgesteld en hierbij gekozen voor variant 3 “Beter bereikbaar
Breukelen”. Via een amendement is daaraan toegevoegd een nieuwe, vervangende brug ten noorden van
de loswal en (op termijn) een tweede brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ergens in de wijk Noord.
Combinatie van beide infrastructurele maatregelen leidt op termijn tot een reductie van het verkeer op de
Straatweg met ca. 6000 motorvoertuigen, hetgeen tevens valt af te leiden uit de in de figuren 13 en 14
weergegeven verschillenplots (prognose 2020). In deze verschillenplots is per rijrichting is weergeven
hoeveel motorrijtuigen per etmaal er minder (groen) of meer (rood) over een bepaald wegvak zullen gaan
rijden, wanneer de maatregel wordt doorgevoerd.
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figuur 13
verschillenplot bij 2e brug over ARK en 2 e Vechtbrug bij Loswal

figuur 14
detail figuur 13 ter hoogte van rotonde Straatweg-Brugoprit

4.3Bereikbaarheid en doorstroming
4.3.1

Beleidsuitgangspunten t.a.v bereikbaarheid en doorstroming

Essentiële onderdelen ten aanzien van de bereikbaarheid en doorstroming uit deel A van het GVVP zijn:
• Op de gebiedsontsluitingswegen staat de doorstroming centraal, rekening houdend met de
leefbaarheid;
• Op de erftoegangswegen staat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid centraal, rekening houdend
met de bereikbaarheid voor met name hulpverleningsvoertuigen;
• Wijkvreemd verkeer via erftoegangswegen moet worden voorkomen.
Een essentieel onderdeel uit de mobiliteitsprogramma van de provincie Utrecht is daarbij:
Rijk, provincie en gemeenten streven ernaar dat de gemiddelde reistijd in de spits van A naar B maximaal
anderhalf keer zo lang is als de reistijd buiten de spits tussen steden en (bij wegen met een prioriteit van 2
of hoger) twee keer zo lang in en rond steden.
In het mobiliteitsprogramma geldt voor de maximale snelheid in de spits in en rond steden met een prioriteit
van 3 een reductiefactor van 2 ½, voor wegen met een prioriteit 4 en 5 een reductiefactor van 3 ½.
Voor het gemeentelijk beleid worden de normen als gesteld in het mobiliteitsprogramma “verbinden,
vernieuwen en versterken” overgenomen.
De eisen met betrekking tot doorstroming gelden daarom uitsluitend voor gebiedsontsluitingswegen. Voor
erftoegangswegen is alleen de bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen een aandachtspunt.
4.3.2

Bereikbaarheidsproblemen

In het kader van de voorinspraak van de verkeersvisie deel A hebben bewoners(organisaties) en
belangengroepen een groot aantal knelpunten aangegeven ten aanzien van het verkeer en vervoer in de
gemeente. De volledige lijst is opgenomen in de bij deel A behorende uitgangspuntennotitie. In figuur 15 zijn
hieruit de knelpunten ten aanzien van de doorstroming en bereikbaarheid gedestilleerd.
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In de eerste helft van 2016 is gedurende een aantal weken in de ochtend- en avondspits via Google Maps
gekeken in hoeverre de problemen en ten aanzien van bereikbaarheid (B) en doorstroming (D) als vermeld
in figuur 13 daadwerkelijk ernstige vertragingen met zich meebrengen. Waar dit het geval was, is dit in de
laatste kolom van figuur aangeduid met een F(eitelijk). Bijlage 3 geeft een beeld van de via Google Maps
verkregen verkeersinformatie (congestie) op de drukste dagen in maart en april van 2016.
Kernen: Br=Breukelen, L = Loenen a/d Vecht, Ns = Nieuwersluis, Vr= Vreeland, MD= Maarssen-Dorp, MB=
Maarssenbroek, T= Tienhoven, SV= gemeente Stichtse Vecht algemeen
knelpunten t.a.v bereikbaarheid en doorstroming

kern

B

N201, geluid- en milieuhinder door files.

Vr

Parkeerdruk in oude kern Vreeland.

Vr

x

Vrachtverkeer in oude kern Vreeland.

Vr

x

Smalle Brugstraat door tweerichtingen verkeer.

L

Gelijkvloerse kruising N201 met de Rijksstraatweg (N402) en overige wegen.

L

D

F

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Doorstroming en verkeersveiligheid Rijksstraatweg

Ns

Westkanaaldijk; bereikbaarheid bedrijven. NTA en Angstelkade.

Br

x

Ontsluiting bedrijventerrein Keulschevaart.
De bereikbaarheid en doorstroming van en via de Straatweg ter hoogte van de
Kerkbrink is met name op de vrijdag (weekmarkt) een ernstig knelpunt.
De bereikbaarheid via en doorstroming door de Brugstraat is m.n. op de vrijdagen en
zaterdagen en in de zomermaanden een knelpunt.
Bereikbaarheid van en parkeren in Breukelen Centrum met de auto is een
voorwaarde voor het voortbestaan van de ondernemers daar.
Tijdens de weekmarkt is een marktwagen gestald op de Hazeslinger; beperkt
doorstroming en parkeervoorzieningen
Nassaustraat: geparkeerde auto’s blokkeren de weg
Laden en lossen op kop Kerkbrink op marktdagen belemmert de doorstroming
Voorkomen dient te worden dat op de laad- en losplaats wordt geparkeerd.
De Corridor, vindbaarheid (bewegwijzering) en enkelvoudige ontsluiting (congestie
bij rotonde in avondspits)
Ontsluiting winkelgebied Maarssen-dorp.

Br

x

Br

x

x

Br

x

x

Br

x

Br

x

Br

x

MD

x

Rotonde Hoge Brug: voorrang onduidelijk en opstopping door voorrang fietsers.

MD

x

Linksafslaande bus blokkeert verkeer op Huis ten Boschstraat
Afslaand verkeer naar het Winkelcentrum dr. Plesmanlaan belemmert de
doorstroming op deze weg.
Bruggen over Vecht en ARK (met name richting Maarssenbroek).

MD

x

MD

x

MB

x

Verkeerslichten Verbindingsweg staan slecht afgesteld (voor aanpassing).
Verkeerslichten Duivenkamp, Bloemstede en Boomstede staan slecht afgesteld
(Verwachte) problemen bij aansluiting NRU op A2 bij Maarssenbroek.

MB
MB
MD

x

x
x
x

x

NRU; slechte bereikbaarheid ondernemers Maarssenbroek.
Industrieweg/ Nijverheidweg/ Handelsweg te Maarssenbroek (enkelvoudige
aansluiting; geen uitgang bij calamiteiten).
Doordat de in- en uitgang één en dezelfde plek zijn, levert dat wel eens problemen
op als er op het kruispunt met de Safariweg iets gebeurt.
Parkeren Nieuweweg in de zomer

MB

x

x

x

MB

x

Br

x

Br

x

T

x

T

x

Bereikbaarheid economische centra is onvoldoende

SV

x

Problemen met ontsluiting en parkeren bij diverse bedrijventerreinen

SV

x

Bediening bruggen afstemmen op wegverkeer

SV

Tienhoven: slecht bereikbaar in de winter door recreatieverkeer bij ijs.

figuur 15, knelpunten ten aanzien van bereikbaarheid en/of doorstroming
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x

x

MB

x

x

x

x

4.3.3

Grootste knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid:

Bedrijf/ Bedrijventerrein

Knelpunt

Greif (Vreeland)
Bedrijventerrein Keulsche Vaart (Breukelen
Bedrijventerrein Angstelkade (Loenersloot)
Bedrijventerrein de Corridor (Breukelen)

Vrachtverkeer door oude kern
Vrachtverkeer via Stationsweg en Broekdijk West
Toegang via smalle Westkanaaldijk
Enkelvoudige aansluiting (doodlopende weg) en
vindbaarheid
Enkelvoudige aansluitingen (doodlopende wegen)
Bewegwijzering en routing naar parkeerplaatsen
Toegang via smalle Brugstraat/ Zandpad

Bedrijventerrein de Planetenbaan (Maarssenbroek
Winkelgebied Maarssen-Dorp
Scheendijk (Breukelen)

figuur 16, grootste knelpunten ten aanzien van de bereikbaarheid

4.3.4

Grootste knelpunten met betrekking tot de doorstroming:

Weg of wegvak

Knelpunt(en)

Rijksstraatweg Loenersloot

Sluipverkeer A2
Verkeerslichten N201
Capaciteit wegvak N402-A2
Verkeerslichten kruisingen N402 en
Rijksstraatweg Loenersloot
Verkeerslichten N201 en congestie op N201
zelf
Smalle doorgang

N201 tussen Vreeland en
A2
N402 tussen Loenen a/d
Vecht en N201
N402 te Nieuwersluis
N402 te Breukelen
(wegvak KarelDoormanweg- Brugoprit)
N402 tussen Breukelen en
Maarssen
N402 Maarssen (wegvak
grens bebouwde kom
noordzijde - rotonde Hoge
Brug)
Burgemeester
Waverijnweg
N230 (wegvak aansluiting
Sweserengseweg- A2)

Afslaande bewegingen naar zijwegen,
invoegend verkeer, VOP Kerkbrink, smalle en
scheefliggende brug over de Kerkvaart
Sluipverkeer bij congestie op A2
rotondes Bolensteinseweg, Kerkweg en Hoge
Brug
Rotonde Hoge brug en verkeerslichten
kruisingen Ruimteweg/Safariweg en
Vogelweg/Floraweg
Verkeerslichten aansluiting en
complexe verkeersbewegingen bij aansluiting
A2 en congestie op de A2 zelf.

periode
grootste
vertraging
avondspits

gem. duur
vertraging

met name
ochtendspits

10 tot 15
minuten

met name
ochtendspits
ochtend- en
avondspits
ochtendspits

5 tot 10
min.
5 tot 10
min.
10 tot 15
min.

met name
ochtendspits
met name
ochtendspits

5 tot 20
min.
5 tot 10
min.

ochtend- en
avondspits

5 tot 10
min.

met name
ochtendspits

10 tot 15
min.

5 min.

figuur 17, grootste knelpunten ten aanzien van de doorstroming
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4.3.5

Maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming

In onderstaande tabel (figuur 18) is weergegeven welke maatregelen worden voorgesteld om de
bereikbaarheid en/of doorstroming op de belangrijkste knelpunten in de periode 2016 t/m 2020 te
verbeteren. In hoofdstuk5 (uitvoeringsparagraaf) is e.e.a. financieel vertaald en uitgezet in de tijd.
Knelpunt
Vrachtverkeer in oude kern
Vreeland
(zie ook par. 4.1.3.)
Ontsluiting bedrijventerrein
Keulsche Vaart (Breukelen)
Ontsluiting bedrijventerrein
Angstelkade (Loenersloot)
Bereikbaarheid Winkelgebied
Maarssen-Dorp
Bereikbaarheid jachthavens
Scheendijk (Breukelen)
Doorstroming Rijksstraatweg
Loenersloot
Doorstroming N201 tussen
Vreeland en A2
Doorstroming N402
(Rijksstraatweg) tussen
Loenen a/d Vecht en N201
Doorstroming N402 te
Nieuwersluis
Doorstroming N402
(Straatweg) te Breukelen
(wegvak Karel-DoormanwegBrugoprit)

Doorstroming N402 tussen
Breukelen en Maarssen

Doorstroming N402 Maarssen
(wegvak grens bebouwde kom
noordzijde - rotonde Hoge
Brug)
Doorstroming Burgemeester
Waverijnweg
Doorstroming N230 (wegvak
aansluiting SweserengsewegA2)

Voorgestelde maatregel
Verkeersregeling om te voorkomen dat vrachtauto’s elkaar om de
Lindengracht tegenkomen.
Antiparkeermaatregelen in de bocht Lindengracht-Raadhuislaan;
Aanleg compenserende parkeerplaatsen op Sperwerveld.
Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden alternatieve ontsluiting
Bij groot onderhoud van de Westkanaaldijk door Rijkswaterstaat (op
hoogte brengen dijklichaam) 8 extra uitwijkplaatsen realiseren.
Verbeteren routeaanduiding naar parkeerplaatsen Maarssen-Dorp
(Nassauplein, Achter Raadhoven, Pieter de Hooghplein)
Verbeteren bewegwijzering via Nieuwersluis
Vergroten capaciteit N201 door provincie Utrecht
Vergroten capaciteit N201 door provincie Utrecht
Vergroten capaciteit N201 door provincie Utrecht;
Kleinschalige maatregelen in het kader van de trajectaanpak N402 door
provincie Utrecht
Kleinschalige maatregelen in het kader van de trajectaanpak N402 door
provincie Utrecht
VOP Kerkbrink vervangen door verkeersafhankelijke
verkeerslichteninstallatie (bij veel verkeer voetgangers langer rood).
Haalbaarheidsonderzoek naar verbetering van de doorstroming door de
(scheve) brug over de Kerkvaart recht te trekken.
De problemen ten aanzien van de doorstroming op de Straatweg binnen
de bebouwde kom in Breukelen kunnen alleen effectief worden opgelost
door de aanleg van een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter
hoogte van Breukelen-Noord. Zie ook paragraaf 4.2. Met het vervallen van
het plan “Hof van Breukelen” ontbreekt hiervoor echter de financiële basis.
Voor de planperiode 2017-2020 wordt deze optie dan ook niet verder
uitgewerkt en wordt ingezet op verbetering van de doorstroming, met
name ter hoogte van de Dannebrug (Haalbaarheidsonderzoek).
Geen extra maatregelen voorgesteld. N402 is nu reeds “beschermde
weg”. Problemen treden op bij congestie A2. Mogelijk helpt de verlaging
maximum snelheid naar 60 km/uur door provincie Utrecht. De route via de
N402 wordt dan minder snel door de navigatiesystemen als alternatief
voorgesteld.
Geen extra maatregelen voorgesteld. Zie doorstroming N402 tussen
Breukelen en Maarssen
Ombouw kruispunten Burg. Waverijnweg- Safariweg/Ruimteweg en Burg.
Waverijnweg- Vogelweg/Floraweg tot rotonde.
Vergroten capaciteit aansluiting N230-A2 door Rijkswaterstaat/ Provincie
Utrecht.
Aanbrengen bewegwijzering en promoten alternatieve route
Maarssenbroek- A2 (richting ’s-Hertogenbosch) via Atoomweg.

figuur 18: Maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en/of doorstroming
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4.3.6

Autoverkeer, toekomst

sluipverkeer
Volgens de Mobiliteitsvisie van de Provincie Utrecht zal in onze regio nog jaren sprake zijn van een toename
van het aantal inwoners en daarmee met een toename van de mobiliteit. Mede door het verbeteren van de
economische situatie zien wij daardoor nu al weer dagelijkse files op het hoofdwegennet (N230/NRU, A2 en
N201). Bij het minste en geringste conflict leidt dit er toe dat weggebruikers, geholpen door hun
geavanceerde navigatiesystemen, alternatieve routes zoeken om toch maar sneller op hun bestemming te
komen. Het doemscenario met een volledig door sluipverkeer verstopte Straatweg en Zandpad deed zich
voor op 6 oktober 2016 na een ongeval op de A2 (zie ook laatste figuur in bijlage 3)
Om dergelijke scenario’s in de toekomst te voorkomen is het zaak dat de geautomatiseerde
navigatiesystemen bij filevorming alleen maar die alternatieve routes aangegeven, die daarvoor binnen het
Regionaal Verkeersmanagement midden Nederland (RVM) zijn geselecteerd. De Straatweg is daarin
expliciet als “beschermde weg” opgenomen en het Zandpad staat niet eens op de kaart.
Voorgesteld wordt hierover op provinciaal en regionaal niveau met de beheerders van de geautomatiseerde
navigatiesystemen in onderhandeling te gaan. Denkbaar hierbij is om bij filevorming op bijvoorbeeld de N230
of de A2 de Straatweg en het Zandpad automatisch “gesloten” wegen worden, waardoor het
navigatiesysteem deze routes niet meer als alternatief kan aanbieden.
Emissievrij vervoer
In het Ser-energieakkoord is vastgelegd dat vanaf 2035 alle nieuwe auto's “zero emissie ready”' moeten zijn.
Nieuwe auto's, dus niet het gehele wagenpark gelijk. Dat gaat veel geleidelijker. Bovag denkt dat ruim
100.000 elektrische auto’s voor het Nederlandse wagenpark in 2020 haalbaar is. In het Rabobank-rapport
“a convenient truth” wordt uitgegaan van 700.000 elektrische auto’s in Nederland in 2023. Daar zijn stekkerhybrides bij inbegrepen. Naast elektrisch vervoer kan “zero emissie ready” ook met waterstof, biobrandstof,
groen gas en zelfs met plug-in hybride benzine- en dieselauto's gerealiseerd worden. De elektrische auto is
en blijven naar verwachting wel het belangrijkste aandeel verzorgen.
Een punt van aandacht bij de verdere groei van het elektrisch
vervoer is de behoefte en noodzaak van al dan niet openbare
oplaadpunten.
Bij openbare oplaadpunten dient meestal een bestaande
parkeerplaats voor dit doel te worden gereserveerd. In wijken en
centrumgebieden met hoge parkeerdruk leidt dit nu al regelmatig
tot conflicten en bezwaren. Bij voorkeur zou dan ook iedere
eigenaar van een elektrisch vervoermiddel het oplaadpunt op
eigen terrein moeten hebben. Bij de ontwikkeling van nieuwe
grondgebonden woningen zou hierop geanticipeerd kunnen en
wellicht moeten worden, door ruimte te bieden voor parkeren op
eigen erf.
Voor niet grondgebonden woningen blijft de druk op de openbare
ruimte aanwezig. Volgens het eerder genoemde Rabobank rapport
moet de helft van de elektrische auto’s toch op straat worden
opgeladen. Om hiervoor de openbare ruimte niet te veel te
belasten is de “slimme lichtmast” zeker ook voor onze gemeente
het bestuderen waard. In de “slimme lichtmast” kunnen allerlei
wensen, zoals opladen, Ledverlichting, camerabewaking, WiFi enz.
in één lichtmast worden gecombineerd.
Intelligente auto
Zelfrijdende en “zelfdenkende” auto’s zijn momenteel in het experimenteerstadium, maar zullen zeker het
straatbeeld gaan vullen. Zeer interessant is de ontwikkeling van auto’s die automatisch de snelheid
aanpassen (begrenzing) aan de geldende maximum snelheid. Wanneer alle auto’s van zo’n systeem zouden
zijn voorzien zijn “hinderlijke” snelheidsremmers als drempels, druppels en chicanes niet meer nodig!
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4.4Vrachtverkeer
4.4.1

Beleidsuitgangspunten vrachtverkeer

In deel A van het GVVP zijn de volgende beleidsuitgangspunten voor het vrachtverkeer opgenomen.
• (Zwaar) vrachtverkeer wordt vanuit de bestemmingen zo snel mogelijk naar het landelijke en provinciale
wegennet geleid;
• Op de gemeentelijke wegen wordt dit in beginsel via de gebiedsontsluitingswegen afgewerkt;
• Op deze wegen staat de bereikbaarheid voor en doorstroming van het vrachtverkeer centraal;
• Bij de (her)inrichting van de gebiedsontsluitingswegen wordt rekening gehouden met de daaraan door
het (zwaar) vrachtverkeer opgelegde randvoorwaarden, zoals breedte (bij toepassen van
middengeleiders), draagkracht en bochtstralen;
• Als de bestemming van het vrachtverkeer is gelegen langs erftoegangswegen, geldt het beginsel dat de
leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Bij de (her)inrichting van deze wegen dient wel
rekening te worden gehouden met de specifieke eisen van het vrachtverkeer, zoals breedte, aslast en
bochtstralen;
• Waar leefbaarheid en/of verkeersveiligheid door (te veel) vrachtverkeer in het geding komen, kunnen
beperkende maatregelen worden genomen als afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer, instellen van een lengte beperking of instellen van vensterkaders voor laden en lossen;
• Waar breedte en/of draagkracht van de (erftoegangs)weg onvoldoende is, kunnen aan het
vrachtverkeer beperkende maatregelen worden opgelegd in de vorm van geslotenverklaring m.u.v.
bestemmingsverkeer, aslastbeperkingen en/of breedtebeperkingen.
4.4.2 Knelpunten vrachtverkeer op gebiedsontsluitingswegen.
Volgens de beleidsuitgangspunten staat de doorstroming en bereikbaarheid van de bestemmingen voor het
vrachtverkeer centraal. Deze knelpunten en de daarbij te nemen maatregelen voor bereikbaarheid en
doorstroming van het autoverkeer zijn reeds beschreven in paragraaf 4.3. Voor het vrachtverkeer vragen
enkelvoudige aansluitingen van bedrijventerrein de Corridor te Breukelen en de Planetenbaan te
Maarssenbroek om de nodige aandacht.
Bedrijventerrein de Corridor te Breukelen
Probleem:
Het bedrijventerrein de Corridor is alleen bereikbaar via de rotonde Breukelerwaard/ Amerlandseweg. Het
verkeer met bestemming de Corridor moet de rotonde in zuidelijke richting verlaten, terwijl het
bedrijventerrein ten noorden van de rotonde ligt. Dit leidt er toe dat velen het terrein moeilijk kunnen vinden.
Omdat dat de “natuurlijke” richting is, rijden sommigen hierbij per ongeluk de A2 weer op, richting
Amsterdam.
In de avondspits heeft het verkeer, komende vanuit de Corridor, moeite om de rotonde op te rijden, zodat
hier vaak lange wachtrijen ontstaan.
Voorgestelde maatregelen:
- Bewegwijzering naar het bedrijventerrein verbeteren;
- Bij een eventuele verdere uitbreiding van het bedrijventerrein een tweede ontsluiting te overwegen
via het servicestation Ruwiel. De wenselijkheid hiervoor ontstaat met name wanneer de eventuele
uitbreiding van het bedrijventerrein plaats vindt op logistiek gebied. (zie ook paragraaf 4.3.12,
toekomst vrachtverkeer).
Bedrijventerrein de Planetenbaan te Maarssenbroek
Probleem:
De toegangswegen tot het bedrijventerrein de Planetenbaan (Handelsweg, Nijverheidsweg en Industrieweg)
zijn alle drie doodlopend, met enkel een aansluiting op de Maarssenbroeksedijk. Bij congestie op een
aansluitpunt komt de bereikbaarheid ernstig in gevaar.
Voorgestelde maatregelen:
- Bij groot onderhoud van de wegen op het bedrijventerrein de Planetenbaan cq. bij revitalisering van
het terrein, de mogelijkheid onderzoeken om de Handelsweg, Nijverheidsweg en Industrieweg aan
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de zijde van de spoorlijn Utrecht- Amsterdam met elkaar te verbinden, zodat extra
ontsluitingsmogelijkheden ontstaan.
4.4.3 Knelpunten vrachtverkeer op erftoegangswegen.
In onderstaande tabel (figuur 19) is aangegeven op welke erftoegangswegen knelpunten voorkomen met
betrekking tot vrachtverkeer. Hierin is nader aangeduid waar het knelpunt betrekking op heeft: leefbaarheid
(L), verkeerveiligheid (V), trillingshinder (T), breedte (B), lengte vrachtauto (Lv) en gewicht vrachtauto/ aslast
(A). Tevens is hierin aangegeven in hoeverre dit aspect langs deze weg speelt: zeer nadrukkelijk (++),
nadrukkelijk (+), enigszins (o) of niet (-).
Weg(vak)

Kern

G. Doustraat
Kerkweg
Bisonspoor
Diverse in het
buitengebied
Diverse woonstraten

Maarssen-Dorp
Maarssen-Dorp
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Jumbo supermarkt
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Jachthavens Scheendijk
Bestemmingen langs het Zandpad
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figuur 19: knelpunten vrachtverkeer op erftoegangswegen

4.4.4

Beperkende maatregelen vrachtverkeer op erftoegangswegen.

Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten in deel A van het GVVP kunnen beperkende maatregelen
worden genomen voor het vrachtverkeer, wanneer leefbaarheid en/of verkeersveiligheid in het geding
komen en/of breedte en draagkracht van de weg onvoldoende zijn. Dit is het geval bij de
(erf)toegangswegen, waarbij volgens figuur 19 in paragraaf 4.4.3 zeer nadrukkelijk (++) één of meer
knelpunt speelt, te weten op de Lindengracht te Vreeland, Orttswarande, de Kerkbrink/Herenstraat en de
Broekdijk West te Breukelen en het Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen.
Lindengracht te Vreeland
Probleem:
De bevoorrading van Greif Nederland BV vindt plaats via de relatief smalle Lindengracht, met direct aan de
weggrenzende woningen. De leefbaarheid en verkeersveiligheid komt hier in het geding, met name wanneer
twee vrachtauto’s elkaar moeten passeren. De doorstroming en bereikbaarheid voor o.a.
hulpverleningsvoertuigen komt in het geding door geparkeerde auto’s langs de weg op plaatsen waar dat
niet is toegestaan (ondermeer in de bocht Raadhuislaan- Lindengracht).
Voorgestelde maatregel(en), zie op paragraaf 4.1.3 en 4.3.5:
− Verkeersregeling om te voorkomen dat vrachtauto’s elkaar om de Lindengracht tegenkomen.
− Antiparkeermaatregelen in de bocht Lindengracht-Raadhuislaan;
− Aanleg compenserende parkeerplaatsen op Sperwerveld.
Rijksstraatweg Loenen a/d. Vecht
probleem:
(Doorgaand) vrachtverkeer dient gebruik te maken van de Randweg rond Loenen a/d. Vecht maar verkiest
dikwijls de iets kortere route dwars door de kern over de recentelijk heringerichte Rijksstraatweg
Aanbevolen wordt het wegvak binnen de bebouwde kom afgesloten te verklaren voor vrachtverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer. Bij de rotonde Rijksstraatweg- Randweg aan de noordzijde van Loenen a/d Vecht zou
GVVP Stichtse Vecht deel D: Beleidsnota auto-, vracht- en landbouw verkeer

versie 05, juni 2017

Pagina 20 van 36

dan een bord geplaatst moeten worden met geslotenverklaring voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer na 250 meter. Zie voor verbeelding van de geslotenverklaring paragraaf 4.5.4, figuur 32.
Orttswarande te Breukelen
Probleem:
De bevoorrading van de Jumbo supermarkt vindt
plaats aan de westzijde. Om hier te komen moeten
de lange vrachtauto’s via de betrekkelijk smalle
weg Orttswarande rijden, met veel geparkeerde
auto’s en overstekend winkelend publiek. Bij de
bevoorradingsplaats gekomen, moet de vrachtauto
achteruit steken, hetgeen verkeersonveilige
situaties oplevert.
Voorgestelde maatregel(en):
Eenrichtingverkeer Orttswarande m.u.v.
(brom)fietsers, aangevuld met stopverbod op
Orttswarande tussen de laad- en losplaats en de
Vrijheidslaan (in plaats van het huidige
parkeerverbod aldaar).
figuur 20, maatregelen Orttswarande

Kerkbrink/Herenstraat te Breukelen
Probleem:
Lange vrachtauto’s kunnen de bocht Kerkbrink- Herenstraat alleen nemen door enkele malen te steken. Bij
het achteruitrijden komt de verkeersveiligheid in het geding. Eenmaal in de Herenstraat gekomen
ondervinden zij hinder van het bochtige verloop van de weg. Dit geldt tevens voor de Hazeslinger.
Vrachtauto’s die “vastlopen” in de Herenstraat veroorzaken hier dikwijls schade en oponthoud.
Voorgestelde maatregel(en):
Op de Kerkbrink en Herenstraat (wegvak Kerkbrink-Hazeslinger) uitsluitend vrachtverkeer toestaan met een
maximum lengte van 12.00 meter.

Broekdijk-West te Breukelen
Probleem:
Het bedrijventerrein Keulsche Vaart is alleen bereikbaar via de Stationsweg en de Broekdijk-West. Dit levert
verschillende problemen op:
− In de scherpe bocht Stationsweg-Broekdijk West kunnen twee vrachtauto’s elkaar niet passeren. Dit
leidt veelvuldig tot schade aan trottoirs en groenvoorzieningen, wanneer hiertoe door de berm wordt
gereden.
− Ter plaatse ligt een onoverzichtelijke voetgangersoversteekplaats (naar het station);
− Even ten zuiden hiervan ligt de onoverzichtelijke uitrit van P&R1 en het busstation.
e
− Direct langs de Broekdijk-West staan niet onderheide woningen uit het begin van de 20 eeuw.
Bewoners ondervinden geluids- en trillingshinder van het passerende vrachtverkeer. De V85 van het
passerende verkeer is beduidend hoger dan de toegestane 30 km/uur.
− De leefbaarheid komt hierdoor in het geding.
Voorgestelde maatregelen:
Het probleem kan alleen effectief worden verholpen door een nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein
Keulsche Vaart. De (ruimtelijke) mogelijkheden hiervoor zijn hiertoe echter beperkt.
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Potentiële routes hiervoor zijn:
Variant 1, langs het spoor (conform plan Hof
van Breukelen);
Variant 2, langs het Amsterdam-Rijnkanaal
onder Breukelerbrug door (alleen mogelijk
bij eenrichtingverkeer);
Variant 3, in het verlengde van de
Breukelerbrug met een rotonde op de
brugoprit;
Variant 4, heen langs het spoor en terug
langs het kanaal.
Voorgesteld wordt een
haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar
de ruimtelijke en financiële mogelijkheden
van één van deze opties (zie ook paragraaf
4.3.5.). Voor de korte termijn wordt, conform
is aangegeven in paragraaf 4.1.3.
voorgesteld om samen met de bewoners
van het Rode Dorp kleinschalige
maatregelen te treffen, met name gericht op
snelheidsreductie, om de overlast van het
(vracht)verkeer zo veel mogelijk te
beperken.

figuur 21, potentiële maatregelen Keulsche Vaart

Zandpad (tussen Nieuwersluis en Maarssen-Dorp)
Probleem:
Het Zandpad maakt deel uit van gemeentelijke en regionale hoofdfietswegennetwerk. Daarnaast vervult het
Zandpad een belangrijke rol voor recreatie en cultuurhistorie. Vanwege deze aspecten bepleiten vrijwel alle
beleidsdocumenten, waaronder deel A van het GVVP, voor het Zandpad een autoluwe status.
Het Zandpad vormt de ontsluitingsweg voor de Scheendijk, Tienhoven/Breukelerveen/de Strook en de langs
het Zandpad gelegen woningen en bedrijven. Daarnaast wordt het Zandpad (als sluipweg naar de A2)
gebruikt door bewoners van Maarssen-Dorp en bij ernstige filevorming op de N230 zelfs als sluipweg om
het knooppunt N230-A2 te ontlopen. Hierdoor wordt de gewenste autoluwe status bij lange na niet bereikt.
Ten aanzien van het vrachtverkeer concentreren de problemen zich op het vrachtverkeer met de
bestemming watersportbedrijven Scheendijk en de langs het Zandpad gelegen bedrijven (agrarisch en niet
agrarisch).
Deel A van het GVVP geeft aan dat vrachtverkeer via de kortst mogelijke route naar het regionale
hoofdwegennetwerk moeten rijden (N201, A2 en N230). De problematiek ten aanzien van het vrachtverkeer
op het Zandpad zou dan ook in eerste instantie gericht moeten zijn op het creëren dan wel aanwijzen van
een zo kort mogelijke route naar het hoofdwegennet en het zo min mogelijk belasten van het Zandpad.
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Voor het autoverkeer in algemene zin (beperken van het aantal autobewegingen) ligt de oplossing meer in
bestrijden van het ongewenste (sluip)verkeer.
Voorgestelde Maatregelen:
Conform hetgeen is afgesproken in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 30 mei 2017, is de
tekst met betrekking tot de voorgestelde maatregelen voor het Zandpad vervallen.
.

Winkelcentrum Bisonspoor te Maarssenbroek
Probleem:
Voor de bevoorrading van het winkelcentrum Bisonspoor worden dagelijks vele tientallen (lange)
vrachtauto’s ingezet. De laad- en loszones zijn gelegen langs de “binnenring”.
Om daar te komen moeten de vrachtauto’s een vrijliggend fietspad kruisen. De voorrang van de fietsers is
middels een niet voor iedereen even duidelijke inritconstructie aangegeven.
Bij de laad- en loszones zelf geldt een parkeerverbod m.u.v. laden en lossen voor vrachtauto’s. Hier staan
echter veelvuldig auto’s geparkeerd. Ook wordt een groot deel in beslag genomen door uitgestalde lege
emballage. De vrachtauto’s zijn dan op regelmatig genoodzaakt op de weg te blijven staan, waardoor de
doorstroming en hulpverlening in het geding komt.
Het uitrijdend vrachtverkeer wordt geacht bij Tango
rechtsaf te slaan,om vervolgens via de Safariweg terug te
rijden naar het hoofdwegennet. De verwijzing geschiedt
vrijblijvend middels een ANWB-bord met de tekst
“doorgaand verkeer”. Uitrijden via de binnenring
“linksom” is ongewenst, omdat hier veel kruisend
fietsverkeer en overstekend voetgangersverkeer
plaatsvinden.
Voorgestelde maatregel(en), afhankelijk van de nieuwe
situatie:
1. Voorrang fietsers explicieter aangeven;
2. Handhaving parkeerverbod laad- en loszones
3. Bij herinrichting ruimte reserveren voor lege
emballage
4. Lengtebeperking van 12.00 meter op noordelijke
en westelijke poot van de “binnenring”, waardoor
lang vrachtverkeer verplicht wordt bij Tango
rechtsaf te slaan.

figuur 24, maatregelen Bisonspoor

Diverse woonstraten
Veel woonstraten zijn qua breedte, bochtstralen en/of constructie niet geschikt voor vrachtverkeer.
Vrachtverkeer veroorzaakt hier schade aan wegen, trottoirs en bermen en geeft aanleiding tot
verkeersonveilige situaties. Waar dit het geval is kan een algeheel verbod voor vrachtverkeer worden
ingevoerd of een beperking ten aanzien van lengte, breedte en/of aslast.
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Om deze redenen wordt een algeheel verbod voor vrachtverkeer aanbevolen voor de bij het project
Kockengen Waterproof betrokken woonstraten. In fase 1 van Kockengen Waterproof is de maatregel reeds
doorgevoerd.
De Dannestraat, Herenstraat en Brugstraat in Breukelen zijn voorbeelden van woonstraten waar om
bovengenoemde redenen een lengtebeperking is ingesteld.
Diverse wegen in het buitengebied
Voor de bevoorrading en bedrijfsvoering van de veelal agrarische bestemmingen in het buitengebied worden
steeds grotere en zwaardere vrachtwagencombinaties gebruikt. Dit geldt met name voor het vervoer en
bulkgoederen, zoals veevoeder.
De meeste wegen in het buitengebied zijn qua breedte en wegconstructie voor deze zware transporten niet
geschikt. Een enkele vrachtauto laat de constructie nog wel toe, maar wanneer de frequentie van de
transporten te hoog wordt, ontstaat “asfaltmoeheid” en treedt ernstige schade op.
Naast schade geven de zware en grote vrachtwagen(combinatie)s aanleiding tot verkeersonveilige situaties.
Dit geldt vooral voor de buitenwegen in utilitaire en recreatieve fietsroutes, zoals de Vechtwegen, Spengen
en Kortrijk.
Om schade aan wegen en bermen te voorkomen zijn op de in bijlage 4 aangegeven wegen beperkende
maatregelen ten aanzien van breedte, aslast en/of lengte ingevoerd. In bijlage 4 is aangegeven om welke
wegen het hier gaat. Desgevraagd kan voor de aangegeven maximale breedte/aslast/lengte onder
voorwaarden ontheffing worden verleend.
Naast de in paragraaf 4.4.4 en 4.5.4 genoemde maatregelen,is het vooralsnog niet noodzakelijk de in bijlage
4 opgenomen lijst met wegen verder aan te vullen. Aandachtspunt op de wegen waar reeds een beperking is
opgelegd, is de handhaving op de genomen verkeersmaatregelen.
4.4.5

Beperkingen bij het uitvoeren van werken en diensten voor eigen organisatie.

De gemeentelijke organisatie zal in de bestekken, werkomschrijvingen en offerteaanvragen expliciet
vermelden dat bij het uitvoeren van werken en diensten (bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden en inzamelen
huisvuil) rekening gehouden dient te worden met de geldende breedte- , lengte- en aslastbeperkingen.
Alleen wanneer de uitvoerende van de werken of de aanbieder van de diensten kan aantonen dat hiervoor
een zwaarder/ langer/ breder voertuig benodigd is, kan onder stringente voorwaarden een ontheffing worden
verleend.
4.4.6 Vrachtverkeer, toekomst.
Om de transportkosten beheersbaar te houden zullen de vrachtauto’s, met name voor de internationale
transporten steeds zwaarder en langer worden. Sedert het toestaan van de zogenaamde LZV’s (extra lange
en zware vrachtauto’s) op het Nederlands hoofdwegennet in 2011 is het percentage LZV’s explosief
gestegen.
Het gemeentelijk wegennet is qua breedte en bochtstralen ongeschikt voor deze voertuigen. Het eventueel
toestaan van deze voertuigen op het gemeentelijk wegennet is met oog op de verkeersveiligheid en
leefbaarheid ook niet wenselijk. Integendeel, hier zouden juist kleinere vrachtwagens het eindtransport
moeten gaan verzorgen.
Een oplossing voor de problematiek lijkt gelegen in het creëren van overslagpunten vanuit de LZV’s en
andere grotere vrachtauto’s naar kleinere (bij voorkeur emissievrije) transportmiddelen voor het
eindtransport over korte afstand.
Eventuele geschikte locaties voor een dergelijk overslagpunt liggen op de Corridor te Breukelen, de
omgeving van de Planetenbaan te Maarssen of Lage Weide te Utrecht.
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4.5Landbouwverkeer
4.5.1

Beleidsuitgangspunten landbouwverkeer

In deel A van het GVVP zijn de volgende beleidsuitgangspunten voor het vrachtverkeer opgenomen.
• Landbouwverkeer dient uit woon- en winkelgebieden te worden geweerd;
• De handhaving op het in bezit zijn van een ontheffing bij overschrijding van de wettelijke eisen dient
te worden aangescherpt;
• In samenspraak met de regio, provincie Utrecht en de sector wordt bezien in hoeverre op wegen,
waar de verkeersveiligheid in het geding is en/of de onderhoudslasten buitensporig hoog zijn, aan
het landbouwverkeer beperkingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van breedte en aslast.
4.5.2

Landbouwverkeer, wet- en regelgeving

Categorieën landbouwvoertuigen
Er bestaan veel verschillende landbouwvoertuigen. Er wordt vaak grofweg onderscheid gemaakt tussen
tractoren, werktuigen en landbouwaanhangers. In de wetgeving is er echter voor bijvoorbeeld een trekker al
onderscheid in verschillende categorieën en subcategorieën. De meest voorkomende landbouwvoertuigen in
Stichtse Vecht vallen onder de categorie T: Trekkers op wielen, waarvoor de volgende wettelijke eisen
gelden:
• maximumsnelheid van 40 km/u (door constructie bepaald)
• minimumspoorbreedte van ‘niet minder’ dan 1150 mm (as dichtst bij de bestuurder as)
• lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg.
Voor deze voertuigen geldt dat tijdens het rijden op de openbare weg de onderstaande aslasten en
totaalgewichten niet overschreden mogen worden:
• maximale aslast ‘aangedreven’ as: 11.5 ton
• maximale aslast ‘niet aangedreven’ as: 10 ton
• aslast gestuurde as(sen): minimaal 20% van de ‘rijklare massa’ van de trekker
• maximale wiellast op ‘onverharde’ wegen: 2.4 ton
• maximum totale massa of de som van de aslasten: 2 assig = 18 ton
• maximum totale massa of de som van de aslasten: 3 assig = 24 ton
Wettelijke maximale afmetingen landbouwvoertuigen:
• Landbouwvoertuigen mogen niet breder zijn dan 3,00 m., waarbij de breedte bijna altijd wordt
bepaald door de breedte van de banden
• Bij een breedteontheffing van de wegbeheerder mogen landbouwvoertuigen maximaal 3,50 m. breed
zijn.
• Een enkel landbouwvoertuig mag maximaal 12,00 m. lang en maximaal 4,00 m. hoog zijn.
Voertuigcombinaties van een landbouwvoertuig en aanhangwagens mogen maximaal 18,75 m. lang
zijn.
Snelheid
Door de constructie, vorm, grootte en toepassingsdoeleinden zijn landbouwvoertuigen speciale
verkeersdeelnemers waar met een speciale manier mee om moet worden gegaan. Dit is één van de
redenen waarom de snelheid van landbouwvoertuigen in vergelijking met vrachtwagens en auto’s beperkt is.
De lagere snelheid komt de verkeersveiligheid ten goede omdat er zo onder andere meer tijd is om te
reageren op de landbouwvoertuigen door de overige verkeersdeelnemers. Ook draagt een lagere maximum
snelheid er toe bij dat de remweg van de (veelal zware) landbouwvoertuigen wordt beperkt, want hoe hoger
de beginsnelheid bij een remactie hoe langer de remweg bij gelijke remvertraging. Er gaan stemmen op dat
de maximaal toegestane snelheid van 25 km/u van nieuwe tractoren verhoogd kan worden omdat de
goedgekeurde constructiesnelheid (door de Typegoedkeuringsrichtlijnen) dit toelaat.
Het wetsvoorstel om de maximum snelheid van tractoren per 1 januari 2017 te verhogen van 25 naar 40
km/uur is op 13 december 2016 na hoofdelijke stemming met 69 voor en 71 stemmen tegen verworpen
door de Tweede Kamer. Daarmee is voorlopig ook de verplichte kentekenregistratie van de baan.
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4.5.3

Knelpunten landbouwverkeer.

Landbouwverkeer wordt als knelpunt ervaren wanneer de verkeersveiligheid in het geding komt, hinder
wordt ondervonden door trillingen, geluid en/of stank, de breedte van de combinaties het gehele wegprofiel
inneemt en/of schade optreedt aan bermen, wegen of wegmeubilair.
In onderstaande tabel (figuur 25) zijn de belangrijkste knelpunten aangegeven met betrekking tot
landbouwverkeer. Hierin is nader aangeduid waar het knelpunt betrekking op heeft: verkeerveiligheid (V),
hinder t.a.v. geluid, trillingen en/of stank (H), breedte (B), gewicht vrachtauto/ aslast (A) en
houding/gedrag/snelheid (G). Tevens is hierin aangegeven in hoeverre dit aspect langs deze weg speelt:
zeer nadrukkelijk (++), nadrukkelijk (+), enigszins (o) of niet (-).
Weg(vak)

Voorstraat
Parallelweg N401
Dannestraat, Brugstraat,
Herenstraat
Rijksstraatweg binnen de
bebouwde kom
Zandpad
Kerkweg, Parkweg, Binnenweg
(*)
Kortrijk
Spengen (*)
Diverse in bijlage 4 aangegeven
wegen in het buitengebied (*)

Kern

Soort weg
Woon-en winkelstraat
Hoofdfietsroute
Woon-en winkelstraat

V
++
++
++

H
++
++

B
++
++
++

A
o
+

G
o
o
++

Loenen a/d
Vecht
Nieuwersluis/
Maarssen
MaarssenDorp
Breukelen
Kockengen
Stichtse Vecht

Woon-en winkelstraat

++

++

o

o

o

Hoofdfietsroute

++

++

+

+

++

Woonstraten

+

++

o

o

o

Weg buitengebied
Weg buitengebied
Weg buitengebied

+
+
+

-

++
++
++

+
+
++

++
o
o

Kockengen
Kockengen
Breukelen

figuur 25: knelpunten vrachtverkeer op erftoegangswegen
(*): Voor deze wegen is in het verleden reeds een verkeersmaatregel genomen om de hinder door landbouwverkeer te beperken. In
bijlage 4 is aangegeven om welke wegen het hier gaat en welke beperking(en) daar geldt cq. gelden. Aandachtspunt is hier vooral de
handhaving op de vastgestelde maatregel. Zie ook paragraaf 4.4.4.

4.5.4 Beperkende maatregelen landbouwverkeer.
Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten in deel A van het GVVP dient landbouwverkeer in woon- en
winkelgebieden te worden geweerd en kunnen hiertegen beperkende maatregelen worden genomen
wanneer de verkeersveiligheid in het geding is en/of buitensporig hoge kosten gemaakt moeten worden
voor het onderhoud van de wegen ten gevolge van de zwaarte en/of breedte van de landbouwvoertuigen.
Maatregelen om de overlast door landbouwverkeer te beperken worden noodzakelijk geacht op de in figuur
25 genoemde wegen waar één of meer knelpunt zeer nadrukkelijk (++)speelt, te weten de Voorstaat en
Parallelweg N401 te Kockengen, de Dannestraat, Brugstraat, Herenstraat en Kortrijk te Breukelen en het
Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen.
Hieronder is aangegeven welke maatregelen hier worden voorgesteld. Voor de wegen waar reeds
(verkeers)maatregelen zijn getroffen (bijlage 4), zal de handhaving worden aangescherpt.
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Voorstraat te Kockengen
Probleem:
Omdat de N401 is gesloten voor landbouwverkeer volgt het landbouwverkeer vanuit bijvoorbeeld Spengen
naar Portengen Zuid de route via de Meentweg, Wagendijk, Voorstraat, Korte Kerkweg en Kerkweg. Met
name de smalle passage door de Voorstraat levert hierbij veel hinder op. Overeenkomstig de
beleidsuitgangspunten uit deel A van het GVVP zou het landbouwverkeer hier geheel geweerd moeten
worden (woon- en winkelstraat).
Potentiële maatregelen:
Een afsluiting van de Voorstaat tussen de Nieuwstraat en Verlengde Kerkweg is alleen mogelijk wanneer
voor dit verkeer alternatieven worden geboden.
Variant 1: Landbouwverkeer toestaan op de N401 tussen Spengen en rotonde Oud Aa.
Vanwege doorstroming en verkeersveiligheid (snelheidsverschil auto- en landbouwverkeer) is de provincie
Utrecht (wegbeheerder N401) hier vooralsnog echter niet toe bereid. Niettemin is dit vanwege het weren van
landbouwverkeer in de bebouwde kern en doorgaande fietsroute (de Meent, Wagendijk) de meest gewenste
optie. Voorgesteld wordt dan ook het overleg hierover met de provincie te continueren en er bij de provincie
op aandringen om de route voor het landbouwverkeer te verleggen naar de N401.
Variant 2: Landbouwverkeer toestaan op de N401 tussen Spengen en de Dreef.
Een variant, waarbij het landbouwverkeer alleen wordt toegestaan op het wegvak tussen Spengen en de
Dreef (ca. 1300 meter) is minder effectief, maar mogelijk bij de provincie wel bespreekbaar. Eventueel zou
dan op dat deel van de N401 een snelheidsbeperking van 60 km/uur kunnen worden ingesteld.
In een derde variant, wordt het landbouwverkeer omgeleid via de Geerkade en Portengense Zuwe. Deze
omleiding betekent een extra reisafstand van ca. 10 km voor de vele agrarische bedrijven die aan
weerzijden van de kern Kockengen belangen hebben. Het LTO-Noord stelt dat overlast van het
landbouwverkeer in de kern Kockengen beperkt is en beschouwt deze variant dan ook als onproportioneel
zwaar. Variant 3 wordt dan ook verder niet al optie aangemerkt.

figuur 26, maatregelen landbouwverkeer Voorstraat Kockengen
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Parallelweg N401
Probleem:
Landbouwverkeer vanuit Kortrijk naar Oud-Aa/ Breukelen en omgekeerd moeten gebruik maken van de
parallelweg N401 waar zeer veel fietsverkeer (hoofdfietsroute Kockengen- Breukelen) rijdt. Daarnaast wordt
de parallelweg N401 gebruikt als doorgaande route voor het landbouwverkeer vanaf Portengen.
Voorgestelde maatregel(en):
Variant 1: Landbouwverkeer toestaan op de
N401 tussen Spengen en rotonde Oud Aa.
Gezien vanuit het fietsverkeer zou voor het
doorgaande landbouwverkeer vanuit Portengen de
beste optie zijn om het landbouwverkeer, conform
variant 1 problematiek Voorstraat, toe te laten op de
N401. Vanwege het ontbreken van een aansluiting op
de N401 biedt deze optie voor het landbouwverkeer
vanuit Kortrijk echter geen oplossing.
-

Variant 2: Geslotenverklaring Parallelweg
N401 voor landbouwverkeer in
ochtendspits
Een alternatief is om de parallelweg N401 geheel
gesloten te verklaren voor landbouwverkeer. De
alternatieve route loopt via Portengen NoordPortengense Zuwe en Oud Aa. Voor het
landbouwverkeer vanuit Portengen is dit een reële
optie, maar voor het landbouwverkeer vanuit Kortrijk is
deze omleidingroute behoorlijk lang.
Voorgesteld wordt dan ook de afsluiting van de
Parallelweg N401 te beperken tot de ochtendspits van
maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 9:00 uur, waarin hier
vooral veel fietsende scholieren rijden.
-

figuur 27, maatregelen landbouwverkeer parallelweg N401

Dannestraat, Brugstraat en Herenstraat te Breukelen
Probleem:
Breukelen kent maar één traverse over de Vecht. Vrijwel alle landbouwverkeer tussen de Oost- en
Westoever van de Vecht verloopt dan ook via die ene Vechtbrug en de toe-/ afleidende wegen Dannestraat,
Brugstraat en Herenstraat.
In de smalle Brugstraat, met veel fietsverkeer, verkeer in twee richtingen en monumentale, niet onderheide
woningen, worden alle in figuur 25 benoemde knelpunten in zeer belangrijke mate ervaren. Momenteel
gelden voor het landbouwverkeer in de Dannestraat, Brugstraat en Herenstraat geen beperkende
maatregelen. De voor de Dannestraat en Brugstraat opgelegde lengtebeperking geldt namelijk niet voor
landbouwverkeer. Alleen voor de Vechtbrug zelf geldt een aslastbeperking van 4,8 ton. Hiervoor is
landbouwverkeer niet uitgezonderd.
Het landbouwverkeer dat door de Brugstraat bestaat voornamelijk uit het (landbouw)verkeer van perceel
Straatweg 15 (westoever) naar de bij dit perceel behorende gronden ten oosten van de Vecht en
omgekeerd, van het verkeer (afvoer pulp) vanaf Zandpad 76 naar hetzelfde perceel aan de Straatweg en uit
onderhoudsvoertuigen (t.b.v. maaien bermen ed.)
De voorgestelde maatregelen richtten zich dan ook in hoofdzaak op deze (landbouw)verkeersstroom.
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Voorgestelde maatregelen:
Variant 1, met veerverbinding voor landbouwverkeer
Deze variant, die in Friesland en Noord-West Overijssel veelvuldig
wordt toegepast, gaat uit van het transport van het landbouwvoertuig
met aanhanger over de Vecht middels een al dan niet zelfvarende
dekschuit. Om dit mogelijk te maken zal aan weerszijden van de
Vecht een afmeerplateau worden aangelegd. Gelet op de relatie
Zandpad 76 – Straatweg 15 levert een oversteekvoorziening even ten
zuiden van Nyenrode het hoogste rendement. In deze optie kan
zonder bezwaar het centrum van Breukelen worden afgesloten voor
het landbouwverkeer. Lastig bij deze variant is de bediening van het
“veer” voor landbouwverkeer, anders dan de transporten van en naar
Zandpad 76 en Straatweg 15.
Variant 2, met persleiding voor het pulp
In deze variant wordt de pulp van het productieproces op Zandpad 76
via een leiding naar Straatweg 15
geperst. Aangezien hierdoor alleen een relatief klein deel van de
problematiek wordt ondervangen, is deze variant alleen
effectief in combinatie met de varianten 1, 3 en 4.
Opmerking: In het verleden is deze variant om diverse redenen niet haalbaar gebleken
en wordt derhalve ook nu niet aanbevolen

figuur 28, maatregelen landbouwverkeer
variant 1 en 2

Variant 3, opheffen uitzondering voor landbouwverkeer op
lengtebeperking in Dannestraat en Brugstraat
De huidige lengtebeperking van 9.00 meter in de Brugstraat en
Dannestraat geldt niet voor het landbouwverkeer. Juist deze brede en
lange combinaties veroorzaken de hinder. De combinaties zijn vaak
zo lang en breed dat ook voor hen de bocht Dannestraat- Brugstraat
en Brugstraat - Herenstraat te krap is. Zij rijden dan, geheel tegen de
regels in via de Kerkbrink.
Bij het opheffen van de lengtebeperking voor het landbouwverkeer, is
het landbouwverkeer langer dan 9.00 meter genoodzaakt via
Nieuwersluis of Maarssen (Sportparkweg) te rijden, een omweg van
resp. 5,7 en 8,7 km. Bij een snelheid van 25 km/uur geeft dit een extra
rijtijd van 14 tot 21 minuten. Het kortste alternatief (5,4 km) via de
Kerkweg, Parkweg en Huis ten Boschstraat in Maarssen is niet voor
handen, gezien de daar geldende geslotenverklaring voor vracht- en
landbouwverkeer. De extra rijtijd van 14 minuten wordt acceptabel
geacht, mede vanwege het feit dat door regelmatig oponthoud in de
Brugstraat in de praktijk van minder extra reistijd sprake zal zijn.
figuur. 29, maatregelen landbouwverkeer
variant 3

Variant 4, geslotenverklaring Centrum Breukelen voor landbouwverkeer
In variant 4 wordt, in navolging van de in Maarssen-Dorp genomen maatregelen, de Dannestraat,
Brugstraat, Kerkbrink en Herenstraat te Breukelen gesloten verklaard voor landbouwverkeer. Voor het
landbouwverkeer geldt in deze optie dezelfde extra rijtijd als genoemd bij variant 3. In tegenstelling tot deze
variant geldt het verbod bij variant 4 ook voor tractoren zonder aanhangwagen of verwisselbare
uitrustingsstukken, hetgeen de duidelijkheid en handhaafbaarheid ten goede komt.
Een alternatief zou kunnen zijn om de geslotenverklaring alleen van toepassing te verklaren voor de
ochtend- en avondspits op maandag t/m vrijdag. Hiermee wordt de confrontatie met schoolgaand
fietsverkeer voorkomen en vormt het landbouwverkeer minder hinder voor het doorgaande verkeer. Voor de
leefbaarheid van de langs de route gelegen woningen biedt dit alternatief geen soelaas. Doordat meer
transporten in de avonduren zullen gaan plaatsvinden wordt mogelijk de hinder zelfs groter.
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Om lang vrachtverkeer uit het centrum te weren, blijft in variant 4 de huidige lengtebeperking voor de
Dannestraat, Brugstraat en Herenstraat van kracht.
Variant 5, instellen van breedtebeperking van 2.60 meter in de Brugstraat
De toegestane breedte van tractoren is 3.00 meter. Voor het landbouwverkeer komt een breedtebeperking
van 2.60 meter dan ook vrijwel op het zelfde neer als het opheffen van de lengtebeperking (variant 3) of een
geslotenverklaring (variant 4). In tegenstelling tot variant 3 en 4 kan variant 5 eventueel fysiek worden
ondersteund, bijvoorbeeld door het plaatsen van palen of bloembakken
Bij een breedtebeperking van 2.60 meter blijft de Brugstraat beschikbaar voor bijvoorbeeld een
tankautospuit. Een verdere breedtebeperking (< 2.60 meter) wordt met oog hierop niet aanbevolen.
Om lang vrachtverkeer uit het centrum te weren, blijft in variant 5 de huidige lengtebeperking voor de
Dannestraat, Brugstraat en Herenstraat van kracht, met dien verstande dat overeenkomstig variant 3 de
uitzonderingspositie voor het landbouwverkeer vervalt.

figuur 30, maatregelen landbouwverkeer variant 4

figuur 31, maatregelen landbouwverkeer variant 5

Rijksstraatweg Loenen a/d. Vecht
probleem:
(Doorgaand) landbouwverkeer kan en mag gebruik
maken van de Randweg rond Loenen a/d. Vecht maar
verkiest, vanwege de iets kortere route dikwijls de
recentelijk heringerichte Rijksstraatweg dwars door de
kern.
Aanbevolen wordt het wegvak binnen de bebouwde kom
afgesloten te verklaren voor landbouwverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer. Bij de rotonde StraatwegRandweg aan de noordzijde van Loenen a/d Vecht zou
dan een bord geplaatst moeten worden met
geslotenverklaring voor landbouwverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer na 250 meter.
Zoals is aangegeven in paragraaf 4.4.4. geldt de
voorgestelde geslotenverklaring uitgezonderd
bestemmingsverkeer ook voor vrachtauto’s.
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figuur 32, afsluiting Rijksstraatweg Loenen a/d Vecht

Kortrijk
probleem:
Kortrijk maakt deel uit van de een belangrijke (doorgaande) route voor het landbouwverkeer vanaf
Portengen naar Oud Aa en verder. Langs deze weg zelf liggen ook veel agrarische bedrijven. Kortrijk is ook
voor het utilitair en recreatief fietsverkeer van belang. Beide belangen komen met elkaar in conflict, wanneer
de bestuurders van de landbouwvoertuigen zich niet houden aan de voor hen geldende maximum snelheid
(25 km/uur), gedrags- en veiligheidsinstructies. Door de uitgestrektheid van Kortrijk zijn de vaak jonge
bestuurders van de tractoren hier geneigd veel te hard te rijden.
Aanbevolen wordt met de brancheorganisatie afspraken te
maken aangaande het gedrag van de bestuurders van
landbouwvoertuigen. Borden langs de weg kunnen ertoe
bijdragen de bestuurders van de landbouwvoertuigen telkens
op deze afspraken te wijzen.
Noot: De agrariërs en loonbedrijven, die gebruik maken van
Kortrijk, worden eerst in de gelegenheid gesteld met de
bewoners afspraken over het gedrag te maken. Wanneer dit tot
een succes leidt, kan van de voorgestelde maatregel worden
afgezien

figuur 33, voorbeeld attentiebord

4.5.5 Landbouwverkeer, toekomst
De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op dat het tijd is voor een grondige update van alle nationale
wetgeving ten aanzien van landbouwvoertuigen (i.e. Regeling Voertuigen en Wegenverkeerswet) en de
eisen beter af te stemmen op de Europese Typegoedkeuringseisen. De reden hiervoor is dat niet alle eisen
die gesteld worden meer van deze tijd zijn. De nationale wetgeving ten aanzien van verkeersdeelname is
verouderd, de basis dateert uit 1974 en is te weinig meegegaan met de ontwikkelingen in de
landbouwtechniek en met de ontwikkelingen in het verkeer. Het verkeer is steeds drukker geworden en
daarnaast zijn landbouwvoertuigen steeds groter, zwaarder en sneller (!) geworden. Dit heeft gevaren met
zich mee gebracht die helaas soms op een pijnlijke manier naar voren komen bij ongevallen.
Gunstige ontwikkelingen in de landbouwbranche zijn verder:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invoering van het T-rijbewijs voor alle bestuurders van landbouwvoertuigen. Alle bestuurders hebben
kennis van de verkeersregels en kan er effectiever op het gedrag van bestuurders worden
gehandhaafd.
Registratie van landbouwvoertuigen met bijbehorend kentekenbewijs (*)
Invoering van verplichte periodieke technische keuring voor landbouwtrekkers, welke harder kunnen
rijfden dan 40 km/uur.
Toelating van nieuwe landbouwvoertuigen met als basis de Europese Typegoedkeuringseisen
Europese harmonisatie van de regelgeving omtrent de wegvereisten voor landbouwvoertuigen
Verplichte stootbalk en zijafscherming voor landbouwaanhangers en MMBS (Motorrijtuigen met
beperkte snelheid))
Onderrijbeveiliging voorkant van tractor in de vorm van een tractorfrontbumper
Dode hoek spiegel (gewenst maar nog niet verplicht)
Contourmarkering aan zijkant en achterkant van landbouwaanhangers (gewenst maar nog niet
verplicht).
Revisie van de vereisten voor verlichting en signalisatie voor landbouwmachines als zelfrijders,
getrokken en gedragen voertuigen
Regelgeving ten aanzien van de veiligheid tractorwerktuig combinatie
Aangescherpte vereisten voor de Europese remmen verordening
Standaardisatie mechanische koppelingen trekkerwerktuig/trekkeraanhanger

(*) Het wetsvoorstel om de maximum snelheid van tractoren per 1 januari 2017 te verhogen van 25 naar 40 km/uur is op 13 december
2016 na hoofdelijke stemming met 69 voor en 71 stemmen tegen, verworpen door de Tweede Kamer. Daarmee is voorlopig ook de
verplichte kentekenregistratie van de baan.
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4.6Motoren en recreatief autoverkeer
Beleidsuitgangspunten motoren en recreatief autoverkeer
In deel A van het GVVP zijn de volgende beleidsuitgangspunten voor het vrachtverkeer opgenomen.
•
•
•

Motorrijders en toerrijders per auto zijn welkom, onder de voorwaarde dat zij snelheid en
geluidsproductie zoveel mogelijk beperken;
In samenspraak met de KNMV zal de gedragscode, die thans geldt in een aantal Gelderse
gemeenten, ook voor de gemeente Stichtse Vecht van toepassing worden verklaard;
Met de sector worden afspraken gemaakt om het vervoer per touringcar over de smalle Vechtwegen
zoveel mogelijk te beperken dan wel op deze wegen voor touringcars een lengtebeperking op te
leggen.

Overlast
Veel bewoners van met name de Vechtwegen klagen over de overlast, veroorzaakt door vaak grote groepen
motorrijders die in de zomermaanden over deze wegen toeren. Ook ondervindt men soms hinder van
georganiseerde tourtochten. In toenemende mate vormt groepsvervoer per touringcar op de smalle
Vechtwegen een probleem.
Bij de motorrijders gaat het vooral om de geluidsoverlast. Het “probleem” doet zich niet alleen in Stichtse
Vecht voor, maar eigenlijk in alle gemeenten met voor motoren aantrekkelijke routes. Bekend zijn hierbij de
routes langs Lek en Linge. Met succes hebben een aantal Gelderse gemeenten, in samenspraak met de
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), een gedragscode afgesproken met de onder meer
de motorrijders.
Gedragscode
De gemeenten vragen alle weggebruikers – en dus ook de
motorrijders – het volgende:
• Zo min mogelijk in grote groepen rijden;
• Snelheid aanpassen aan het geldende maximum en
andere weggebruikers en rekening houden met
aanwonenden;
• Rustig rijden in kleine dorpjes met smalle straatjes;
• Met motor, auto of brommer zo weinig mogelijk toeren
maken (gebruik hoge versnelling);
• Niet rijden met illegale uitlaten.

figuur 34 Aanpak problematiek Lekdijk

Ontheffingsmogelijkheid toertochten
Voor het organiseren van een toertocht per auto, squad, motor of touringcar wordt geen ontheffing verleend
op de geldende verkeersmaatregelen, zoals breedte- en aslastbeperkingen en geslotenverklaringen m.u.v.
bestemmingsverkeer of aantoonbare bestemming. Dit met het oog op het vele recreatieve fietsverkeer op
deze wegen in dezelfde periode,
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5 Uitvoeringsprogramma 2017-2020
auto- vracht en landbouwverkeer

Het uitvoeringsprogramma auto- vracht en landbouwverkeer is erop gericht om uiterlijk in het jaar 2020:
• Een oplossing te bieden voor de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid als
weergegeven in paragraaf 4.1.3;
• Een oplossing te bieden voor de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de bereikbaarheid en
doorstroming voor het auto- en vrachtverkeer als weergegeven in paragraaf 4.3.5;
• Een oplossing te bieden voor de belangrijkste knelpunten ten aanzien van het vrachtverkeer op
erftoegangswegen als weergegeven in paragraaf 4.4.4;
• Een oplossing te bieden voor de belangrijkste knelpunten ten aanzien van het landbouwverkeer als
weergegeven in paragraaf 4.5.4;
• Uitvoering te geven aan het beleidsdoel uit deel A van het GVVP om de overlast door motoren en
recreatie autoverkeer te beperken.
In onderstaande tabellen staat B voor Breukelen, K voor Kockengen, L voor Loenen a/d Vecht, LS voor
Loenersloot, MD voor Maarssen-Dorp, MB voor Maarssenbroek, MV voor Maarsseveen, NS voor
Nieuwersluis, NTA voor Nieuwer Ter Aa, NV voor Nigtevecht, SV voor Stichtse Vecht (hele gemeente), T
voor Tienhoven en V voor Vreeland.

Uitvoeringsprogramma 2017-2020

projectnr.
01
02

Ongevallen kruising burg.
WaverijnwegSafariweg/Ruimteweg
Ongevallen kruising burg.
Waverijnweg- Vogelweg/ Floraweg

03

Ongevallen dr. Plesmanlaan

04

Ongevallen kruising
Maarsseveensevaart/
Tuinbouwweg/ Sweserengseweg
Ongevallen oversteekplaatsen
Straatweg Breukelen

05

Knelpunten verkeersveiligheid

omschrijving knelpunt

06

Ongevallen oversteekplaatsen
Straatweg Maarssen-Dorp

07

Verkeersveiligheid Bisonspoor

08

Verkeersveiligheid Driehoekslaan

09

Vrachtverkeer in oude kern
Vreeland

10
11
12
13

Noot m.b.t. 50% cofinanciering:
Greif is bereid om in overleg te
treden over een bijdrage en een
verdeling van de kosten voor
derden, waarbij Greif het redelijk
acht dat deze onder meerdere
partijen worden verdeeld.
Kruising Rijksstraatweg-Slootdijk
Doorstroming en
verkeersveiligheid Rijksstraatweg
Op zebra in Rijksstraatweg bij
Stationsweg wordt geen voorrang
verleend
Ontsluiting bedrijventerrein

pl.
MB

MB

MD

MD

B

MD

MB

MD

V

V
NS

NS
B

actie

jaar
uitv.

Omvorming tot rotonde
Omvorming tot rotonde
Aanvullende maatregelen gericht op het
terugbrengen van de snelheid naar 30
km/uur;
Omvorming tot rotonde
Verbeteren zichtbaarheid oversteekplaats
Kerkbrink, Markt, Brugoprit en
Stinzenlaan;
Verbeteren zichtbaarheid oversteekplaats
Kerkstraat, Straatweg, Burg. Waverijnweg
en Binnenweg
Autoluw maken binnenring;
Inrichting wegvak en oversteek bij
parkeerplaats Safari herzien
Aanvullende maatregelen gericht op het
terugbrengen van de snelheid naar 30
km/uur;

kosten
x 1000

2018

1.500

2018

1.500

2019

50

2019

850

2017

p.m.

2017

p.m.

2017

p.m.

2017

50

Verkeersregeling

om te voorkomen dat
vrachtauto’s elkaar tegenkomen met
aanleg wachtstroken

2017

100

Antiparkeermaatregelen in de bocht
Lindengracht-Raadhuislaan;

2017

2

Aanleg compenserende parkeerplaatsen
op Sperwerveld.

2017

p.m.

Inrichting als rotonde (door provincie
Utrecht)
Betrekken bij trajectaanpak N402 door
provincie Utrecht
Betrekken bij trajectaanpak N402 door
provincie Utrecht;
Drempel aanleggen
In samenspraak met bewoners Rode Dorp
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dekking/
bijzonderheden
Investeringsschema
750
Bijdrage provincie 750
Investeringsschema
750
Bijdrage provincie 750
30% post
verkeersbeleid
70% lokaal maatwerk
Investeringsschema
850
Krediet verbeteren
zichtbaarheid
oversteekplaatsen
Betrekken bij
revitalisering
Bisonspoor
30% post
verkeersbeleid
70% lokaal maatwerk
50% cofinanciering
door derden (zie noot
2e kolom).
35% lokaal maatwerk
15% post
verkeersbeleid
Post
verkeersvoorzieningen

2018

p.m.

n.v.t. (provincie)

20172020

p.m.

n.v.t. (provincie)

2018

25

2017

35
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30% post
verkeersbeleid
70% lokaal maatwerk
30% post

Keulsche Vaart

Vervolg verkeersveiligheid

projectnr.
14
15

16

pl.

Sluipverkeer en zwaar
vrachtverkeer Zandpad
Overlast van motorclubs en
wielrenners.

NS/
B/
MD

Snelheid en onoverzichtelijk
kruispunt Heycoplaan/ van
Nijenrodestraat (Breukelen)

SV

18

Ontsluiting bedrijventerrein
Keulsche Vaart

B

19

Ontsluiting bedrijventerrein
Angstelkade
Bereikbaarheid Winkelgebied
Maarssen-Dorp

21

Bereikbaarheid jachthavens
Scheendijk

22

Doorstroming Rijksstraatweg
Loenersloot
Doorstroming N201 tussen
Vreeland en A2
Doorstroming N402 tussen
Loenen a/d Vecht en N201

23
24

25

Doorstroming N402 te
Nieuwersluis

26

Doorstroming N402 te Breukelen
(wegvak Karel-DoormanwegBrugoprit)

V

LS

MD

B

LS
V

L

N

B

27

Doorstroming N402 tussen
Breukelen en Maarssen
B/
MD

28
29
30

Doorstroming N402 Maarssen
(wegvak grens bebouwde kom
noordzijde - rotonde Hoge Brug)
Doorstroming Burgemeester
Waverijnweg

Middels bebording motorrijders en
wielrenners vragen gedrag aan te passen.

kosten
x 1000

2016

2020

B

pl.

20

Maatregelen Zandpad zijn vervallen

jaar
uitv.

Post
verkeersvoorzieningen

50

Wegbeheer
Betrekken bij
herinrichting gebied na
bouw woningen
Winkelcentrum Noord

MD

MB

Doorstroming N230 (wegvak
aansluiting Sweserengseweg- A2
MD
?
MB

Zie projectnummer 09
actie
Haalbaarheidsonderzoek naar
mogelijkheden alternatieve ontsluiting
Bij groot onderhoud van de Westkanaaldijk
door Rijkswaterstaat (op hoogte brengen
dijklichaam) 8 extra uitwijkplaatsen
realiseren.
Verbeteren routeaanduiding naar
parkeerplaatsen Maarssen-Dorp
(Nassauplein, Achter Raadhoven, Pieter
de Hooghplein)
Verbeteren bewegwijzering via
Nieuwersluis
Vergroten capaciteit N201 door provincie
Utrecht
Vergroten capaciteit N201 door provincie
Utrecht
Vergroten capaciteit N201 door provincie
Utrecht;
Kleinschalige maatregelen in het kader
van de trajectaanpak N402 door provincie
Utrecht
Kleinschalige maatregelen in het kader
van de trajectaanpak N402 door provincie
Utrecht
VOP Kerkbrink vervangen door
verkeersafhankelijke
verkeerslichteninstallatie (bij veel verkeer
voetgangers langer rood).
Haalbaarheidsonderzoek naar verbetering
van de doorstroming door de (scheve)
brug over de Kerkvaart recht te trekken.
Geen extra maatregelen voorgesteld.
N402 is nu reeds “beschermde weg”.
Problemen treden op bij congestie A2.
Mogelijk helpt de verlaging maximum
snelheid naar 60 km/uur door provincie
Utrecht. De route via de N402 wordt dan
minder snel door de navigatiesystemen als
alternatief voorgesteld.
Geen extra maatregelen voorgesteld. Zie
doorstroming N402 tussen Breukelen en
Maarssen
Ombouw kruispunten Burg. WaverijnwegSafariweg/Ruimteweg en Burg.
Waverijnweg- Vogelweg/Floraweg tot
rotonde.
Vergroten capaciteit aansluiting N230-A2
door Rijkswaterstaat/ Provincie Utrecht.
Aanbrengen bewegwijzering en promoten
alternatieve route Maarssenbroek- A2
(richting ’s-Hertogenbosch) via Atoomweg.
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jaar
uitv.

verkeersbeleid
70% lokaal maatwerk
dekking/
bijzonderheden

1,5

Herinrichting kruispunt

Vrachtverkeer in oude kern
Vreeland
omschrijving knelpunt

17

projectnr.

Knelpunten bereikbaarheid en doorstroming

omschrijving knelpunt

maatregelen treffen om snelheden van het
verkeer en overlast tegen te gaan
actie

kosten
x 1000

dekking/
bijzonderheden

2017

15

Post verkeersbeleid

?

275

p.m.

2016

2

Post
verkeersvoorzieningen

2017

5

Post
verkeersvoorzieningen

p.m.

p.m.

n.v.t. (provincie)

p.m.

p.m.

n.v.t. (provincie)

2018

p.m.

n.v.t (provincie)

2018

p.m.

n.v.t (provincie)

2019

100

Kapitaalskrediet of
reserve 2e Vechtbrug

2017

15

Post verkeersbeleid

2020

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2018

Zie projectnummer. 01
Zie projectnummer 02

p.m.

n.v.t.

Provincie/Rijk

2017

50

50%
Rijk/Provincie/gem.
Utrecht
Lokaal maatwerk 35%
Post verkeersbeleid
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15%
projectnr.

31
32
33
34

omschrijving knelpunt

pl.

actie

Doorstroming dr. Plesmanlaan thv
winkelcentrum.
De Corridor

MD

Afslaand verkeer naar wc houdt verkeer
op ; wegversmalling iets opschuiven

2018

25

B

Verbeteren bewegwijzering

2017

2,5

V

Zie projectnummer 09
Afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer
Eenrichtingverkeer
Stopverbod Orttswarande-Vrijheidslaan
Lengtebeperking 12.00 m

35

Lindengracht
Rijksstraatweg binnen de
bebouwde kom
Orttswarande

36

Kerkbrink/ Herenstraat

37

Broekdijk West

38

Zandpad

39

Bisonspoor

L
B
B
B
N/
B/
MD

MB

Knelpunten landbouwverkeer

projectnr.
40

Voorstraat

41

Parallelweg N401

42A

Dannestraat, Brugstraat en
Herenstraat

42B

pl.
K
K

B

42C
42D
43
44

projectnr.

Alg.

omschrijving knelpunt

45

Rijksstraatweg binnen de
bebouwde kom
Kortrijk

omschrijving knelpunt
Sluipverkeer bij filevorming

L
B

pl.
SV

jaar
uitv.

Haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve
ontsluiting Keulsche Vaart
Maatregelen Zandpad zijn vervallen
-Voorrang fietsers expliciet aangeven
-Handhaving parkeerverbod laad- en
Loszones
-Ruimte reserveren voor emballage
-Lengtebeperking 11.00 m.
noordwestelijke binnenring
actie

2017
2018
2017
2017

kosten
x 1000

dekking/
bijzonderheden
30% Post
verkeersvoorzieningen
70% lokaal maatwerk
Post
verkeersvoorzieningen

Post
verkeersvoorzieningen
Post
1,5
verkeersvoorzieningen
Post
0,5
verkeersvoorzieningen
Zie projectnummer 18
1

2017

p.m.

Betrekken bij
revitalisering
Bisonspoor

jaar
uitv.
2018

kosten
x 1000
p.m.

dekking/
bijzonderheden
n.v.t. (provincie)

-Afsluiting voor landbouwverkeer op ma
t/m vrij van 7.00- 9.00 uur
Variant 1: veerverbinding voor
landbouwverkeer
Variant 3: opheffen lengtebeperking
Brugstraat voor landbouwverkeer
Variant 4: geslotenverklaring BreukelenCentrum voor landbouwverkeer
Variant 5: Breedtebeperking Brugstraat
2.60 m
Afsluiting voor vracht-en landbouwverkeer
m.u.v. bestemmingsverkeer
Afspraken maken m.b.t. gedrag
ondersteund met bebording

2018

1

2020

50

Post
verkeersvoorzieningen

2018

1

2018

2

2018

1,5

2017

1

2018

1

actie

jaar
uitv.

kosten
x 1000

Landbouwverkeer via N401

met beheerders van navigatiesystemen in
onderhandeling gaan over het uitsluiten
van bepaalde wegen als alternatieve route
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2017

Reserve 2e Vechtbrug

Post
verkeersvoorzieningen
Post
verkeersvoorzieningen

n.v.t.
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dekking/
bijzonderheden
n.v.t.

