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2007MME13 bijlage 1 
 
Netwerkvisie en maatregeloverzicht N237  
 

1. Inleiding 
Op de N237 zijn nu en in de toekomst knelpunten doorstroming (auto, fiets en OV), de 
verkeersveiligheid (verkeersongevallen) en de leefbaarheid. Daarnaast is er vanuit de regio 
(gemeenten en private partijen) de wens tot realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen die een toename 
van het verkeer betekenen. 
 
Om de knelpunten op te lossen is een maatregelpakket geformuleerd. Het maatregelpakket voldoet aan 
de volgende eisen: 

1. Er is een oplossing van huidige en toekomstige knelpunten op verschillende beleidsvelden 
voor elke locatie afzonderlijk. 

2. Er is verkeerskundige samenhang tussen alle oplossingen 
3. de oplossing heeft een duurzaamheid tot 2015-2020 (het moment dat de maatregelen 

voorkomend uit de Netwerkanalyse worden gerealiseerd) 
 

2. Knelpunten N237 
In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de knelpunten op de N237. 
 
Tabel 1: Knelpunten op hoofdlijnen 
1 Snelheid van autoverkeer in de spits < SMPU norm 
2 Dubbele stops voor autoverkeer voor VRI’s 
3 Doorstroming (H)OV in toekomst onder druk 
4 Lange wachttijden voor de fiets bij VRI’s 
5 Hoge verkeersonveiligheid op kruispunten  
6 Hoge wegvakonveiligheid op oostelijk deel N237  
7 Geluidsbelasting op gevels van woningen langs de N237 hoger dan SMPU norm 

Huidige weginrichting en ontwikkeling van intensiteiten 
De huidige weginrichting van de N237 hoort bij een functie en gebruik uit de tijd dat weg de 
belangrijkste verbinding / Rijksweg tussen Utrecht en Amersfoort was. De functie van deze verbinding 
was die van een stroomweg (avant la lettre), met verkeersintensiteiten van rond de 40.000 mtv/etmaal 
De weginrichting die hierbij hoorde was 2 x 2 rijstroken met aan weerszijden een vluchtstrook voor 
het gedeelte tussen de Berekuil en de kruising met de N413. Deze weginrichting is tot op heden 
gehandhaafd met uitzondering van enkele delen van het wegvak tussen de Berekuil en de kruising met 
de N412, waar de weg plaatselijk een indeling heeft van 2 x 1 rijstroken. Voor het gedeelte tussen de 
kruising met de N413 en de Stichtse rotonde is vroeger sprake geweest van een 3 x 1 strooksweg. De 
derde strook werd gebruikt voor verkeer in beide richtingen. In de huidige situatie is de derde rijstrook 
verwijderd, omdat deze te verkeersonveilig was. 
 
De grote kruispunten op de N237 zijn ruim vormgegeven voor het afwikkelen van grote 
verkeersstromen op de hoofdrichting (tussen Utrecht en Amersfoort). Deze kruispunten zijn uitgerust 
met een VRI en met opstelcapaciteit op de hoofdrichting: 

- 2 x rechtdoor 
- 1 x linksaf 
- 1 x rechtsaf 
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Voor de meeste zijwegen is de opstelcapaciteit beperkter, omdat de intensiteiten op de zijwegen veel 
lager lag t.o.v. de hoofdrichting. In de regel ligt er een gecombineerde strook voor rechtdoor met of 
een rechtsaffer of een linksaffer.  



3

Na de oplevering van de A28 in 1986 zijn de verkeersintensiteiten op de N237 in belangrijke mate 
afgenomen. Voor het grootste gedeelte van de N237 komen de gemiddelde werkdag 
etmaalintensiteiten niet boven de 20.000 mtv/uur. Een uitzondering is het gedeelte tussen de kruising 
met de N412 en de kruising met de Utrechtseweg (N225) naar Zeist. Op dit wegvak liggen de 
intensiteiten boven de 30.000 mtv/uur. De intensiteiten op de zijwegen op de grote kruispunten is 
sinds de overdracht van de N237 van het Rijk naar de provincie toegenomen. 
 
Overloop A28 
Analyse van het huidig gebruik van de N237 laat zien dat er naast het verkeer dat gebruik maakt van 
de N237 als gebiedontsluitingsweg, er sprake is van een overloop van verkeer van de A28. Het gaat 
om verkeer dat bij congestie op de A28, de N237 als alternatief gebruikt. De A28 heeft dus, direct na 
in gebruikneming veel van het doorgaande verkeer van de N237 weggetrokken, maar zit inmiddels 
weer aan zijn capaciteit. De overloop is structureel, wat wil zeggen dat er op elke gemiddelde 
werkdag, zowel in de ochtendspits als in de avondspits sprake is van overloop. Daarnaast wordt de 
N237 ook als overloop gebruikt bij incidentele congestie op de A28. Het gaat in deze gevallen om een 
file op de A28 die niet in het normale beeld van een gemiddelde werkdag hoort. De oorzaken voor 
incidentele overloop van de A28 naar N237 zijn uitzonderlijk lange files op de A28 door bijvoorbeeld 
een ongeval op de A28 of slechte weersomstandigheden, waardoor het verkeer minder goed 
doorstroomt. 
 
Oorzaak huidig problemen doorstroming 
Hoewel de N237 een relatief hoge wegvakcapaciteit heeft, stroomt het verkeer in de huidige situatie 
matig door over het gehele traject. Dit is opmerkelijk, omdat de verkeersintensiteiten op de N237 zijn 
afgenomen sinds 1986. Een oorzaak voor de matige doorstroming moet gezocht worden in de matige 
prestatie van de kruispunten en in mindere mate door toename van het aantal kruisingen. Het totale 
aanbod van het verkeer op de kruisingen is wel toegenomen, vooral door de toename van het verkeer 
op de zijtakken van de N237. Binnen de huidige kruispuntconfiguraties is het niet mogelijk om het 
verkeer snel af te wikkelen. Het gevolg is dat er of een lange cyclustijd nodig is, of er staan lange 
wachtrijen en dan vooral op de zijtakken van de N237.  
 
Oorzaak huidig problemen verkeersveiligheid 
De matige doorstroming op de kruispunten heeft ook een relatie met de ongevalstatistieken. De meest 
voorkomende oorzaken van ongevallen hebben te maken met een gedrag dat wijst op hard doorrijden 
voor en op kruisingsvlakken (kop-staart botsingen). Door de lange cyclustijden bij VRI’s, ondervinden 
ook het OV en de fietsers vertraging op de route over de N237. De problemen voor het OV zijn 
inmiddels zo goed als verholpen doordat er OV prioriteit in de regelingen is opgenomen en de aanleg 
van passeerstroken voor enkele kruispunten. De huidige relatief gunstige situatie voor het OV staat 
echter wel onder druk door de toename van het autoverkeer. 
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3. Visie op de N237 tot 2015-2020 
Uit de knelpuntbeschrijving is de volgende opdracht voor de N237 geformuleerd: 
 
Tabel 2: Doelen N237 
1 Functie, gebruik en inrichting van de weg in evenwicht 
2 Doorstroming van autoverkeer garanderen 
3 Doorstroming van (H)OV garanderen  
4 Minimaliseren van verkeersongevallen 
5 Ernstige geluidshinder terugbrengen tot aanvaarbaar niveau 

Om bovenstaande doelen te bereiken is een visie op de N237 ontwikkeld. In de visie wordt de 
samenhang tussen functie, gebruik en inrichting (maatregelen) van de N237 weergegeven. 
 

SMPU 
In het SMPU is de N237 aangemerkt als een GOW. In strikte zin betekent dit dat de N237 
voornamelijk bedoeld voor het afwikkelen van verkeer: 

1. tussen kernen langs de N237 
2. tussen kernen langs de N237 en het rijkswegennet 

 
Relatie met Netwerkanalyse ‘Ring-Driehoek’ 
In de huidige situatie is sprake van een overbelasting van het wegennet in de driehoek A1-A27-A28. 
dit veroorzaakt ‘overloop’ van verkeer van het HWN naar het provinciale wegennet en dus ook op de 
N237. De ‘overloop’ bestaat voornamelijk uit regionaal bestemmingsverkeer. Hoewel op enkele 
trajecten is voorzien in de aanleg van een spitsstrook of plusstrook, is de verwachting dat tot 2015-
2020 de druk op het wegennet groot blijft. De Netwerkanalyse of MIT-Verkenning Ring-Driehoek 
wordt momenteel uitgevoerd met het doel om in beeld te krijgen met welke maatregelen de druk op 
het wegennet in belangrijke mate kan worden weggenomen.  
 
Duidelijk is dat tot 2015-2020 (het moment dat de maatregelen uit de MIT-Verkenning kunnen  
worden gerealiseerd) verkeer op de N237 rijdt dat bij voldoende capaciteit op het hoofdwegennet de 
A28 als voorkeurroute zal kiezen. 
 
Een belangrijke overweging bij de keuze van maatregelen op de N237 is of provincie Utrecht deze 
overloopfunctie wenst te faciliteren (GOW+) of dat getracht moet worden om het gebruik van de 
N237 zoveel mogelijk conform de strikte GOW definitie te beperken. Optie 2 is een uitwerking in 
meest strikte zin van het uitgangspunt van de wegcategorisering ‘zo veel mogelijk kilometers op de 
hoogste categorie wegen’. Een keuze voor optie 1 betekent dat het beleid voor gebruik van de N237 
wordt ingezet op benutten: ‘zo veel mogelijk evenwichtige verdeling van kilometers over het gehele 
wegennet’. 
 
Hieronder zijn twee opties voor de functie van de N237 schematisch uitgewerkt. Het gaat om 
ideaalplaatjes die een extreem doorgevoerd maatregelpakket laten zien. Het doel van de twee opties is 
om de consequentie van een keuze scherp in beeld te krijgen.
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Optie 1: GOW – ‘Ontsluiting van kernen’ 
 

Enkele ideale eigenschappen: 
Voor verkeersafwikkeling / structuur van het netwerk: 

- Uitgangspunt is: maximale verkeersveiligheid 
- Veel verbindingswegen tussen N237 en A28 
- Veel verbindingen van N237 met andere provinciale wegen 
- Lokaal verkeer rijdt op N237 
- Regionaal verkeer rijdt op A28 
- 2 x 1 profiel 
- Rotondes op kruisingen 
- Geen prioriteit naar richting op kruisingen 

 

Overwegingen bij de keuze voor GOW 
Voordelen bij de keuze voor GOW: 
- Functie van de weg sluit relatief goed aan op huidige structuur van het netwerk 
- Beperkte verkeersdruk op de N237 vermindert druk op leefbaarheid 

Nadelen bij de keuze voor een GOW: 
- Probleem van de slechte verkeersafwikkeling op netwerkniveau wordt volledig afgewenteld op het 

Rijk 
- De instroom van de A28 naar de N237 (en daarmee het tegengaan van de overloop van de A28) is 

moeilijk te realiseren met maatregelen 
 
Aandachtpunten GOW t.o.v. huidige weginrichting (de nummers verwijzen naar locaties op de kaart) 
- Aansluiting op A28 functioneert niet goed (punt 1) 
- Veel erfaansluitingen in verblijfsgebied op N237 (punt 2) 
- Huidige weginrichting is te ruim voor een GOW (punt 3 en 4) 
 

1

2

3
4
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Optie 2: GOW+ - ‘Stromen tussen grote steden’ 
 

Enkele eigenschappen: 
Voor verkeersafwikkeling / structuur van het netwerk: 

- Uitgangspunt is: betere verdeling van het verkeer over het netwerk 
- Lokaal en regionaal verkeer rijdt op N237 
- Interregionaal verkeer rijdt op A28 
- Prioriteit is doorstroming op de N237 
- Minimum aantal verbindingen met A28 
- 2 x 2 profiel 
- Grote VRI geregelde kruisingen 

 
Overwegingen bij de keuze voor GOW+ 
Voordelen bij de keuze voor GOW+: 

- Een beter gebruik van het bestaande asfalt (er hoeft minder asfalt extra op andere wegen te 
worden aangelegd) 

- Files op de A28 worden minder en dus op netwerkniveau een betere verkeersafwikkeling 
- Bestaand profiel op grootste gedeelte van de N237 sluit aan op deze functie 
- De N237 is een alternatief bij incidenten op het Rijkswegennet (vooral A28) 
- Het totale wegennet in de regio Utrecht-Amersfoort is robuust (mogelijkheden voor opvang 

van meer dan gemiddeld verkeer)  
 
Nadelen bij de keuze voor een GOW+:  

- toename van verkeersintensiteiten op de N237 (en omliggende provinciale wegen) leidt tot 
hogere belasting op waarden van de leefbaarheidsindicatoren 

- aansluitend wegennet is niet toegerust op GOW+ functie  (nummers verwijzen naar locaties 
op de kaart) 
1. Geringe capaciteit van de ‘Westtangent’ (2x1 rijstroken) 
4. Doorsteek -> N230 bestaat niet 

 
Aandachtpunten GOW+ t.o.v. huidige weginrichting (nummers verwijzen naar locaties op de kaart) 

2. Geringe capaciteit N237-oost (2 x1) en is een verblijfsgebied 
3. Niet voldoende capaciteit N237-west en is een verblijfsgebied 
5. Te veel verbindingswegen tussen N237 en A28 in de huidige situatie 

2
5

3

4

1
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4. Synthese 
 
Uit de opsomming van de voor en nadelen van de keuze voor GOW of GOW+ wordt de volgende 
conclusie getrokken: 
 
De functie van de N237 als GOW+ verdient de voorkeur, voornamelijk omdat deze bijdraagt aan de 
robuustheid en een betere benutting van het totale wegennet. Het faciliteren van de overloop van de 
A28 over de gehele lengte van de N237 is echter niet gewenst, omdat: 

a. de beide ‘uiteinden’ van de N237 verblijfsgebieden zijn en 
b. de N237 op beide uiteinden aansluit op wegen die in de huidige situatie niet zijn toegerust op 

het verwerken van grote hoeveelheden verkeer. 
Daarom wordt voorgesteld om de N237 een GOW met een beperkte overloopfunctie toe te kennen. Dit 
betekent dat de N237 gebruikt kan worden als alternatief voor de A28, maar niet voor de verbinding 
Utrecht – Amersfoort. De beperkte overloop wordt door middel van maatregelen gefaciliteerd. Hierbij 
geldt dat de ‘kraan’ wordt opengedraaid tussen N412 en de N413, en de ‘kraan’ beperkt dicht wordt 
dichtgedraaid op de beide uiteinden. De overloop geldt dus met name voor het gedeelte tussen de 
N412 en de N413 en de verbindingswegen tussen de N237 en de A28.  
 
De overloopfunctie levert het volgende beeld op voor de routekeuze van het autoverkeer over de 
N237: 
- Het verkeer met bestemming in de regio Utrecht – Amersfoort kiest eerder op zijn / haar route een 

afslag van de A28 naar de N237 en vervolgt zijn / haar weg over de N237. 
- Het noord-zuid verkeer rijdt voor een deel van de route een deel over de N237.  
 

GOW 

GOW+ 
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5. Oplossingrichtingen op hoofdlijn 
 
Bij de keuze van maatregelen speelt de afweging tussen optimale verkeersveiligheid en kwaliteit van de 
doorstroming een belangrijke rol. De keuze van een (beperkte) overloopfunctie voor de N237 betekent dat de 
provincie Utrecht een groot belang toekent aan de doorstroming op de hoofdrichting van de N237. Daarnaast 
moet de doorstroom op de N237 een groter belang krijgen dan de instroom vanaf de grote zijwegen / 
aansluitingen. De uitstroom van de N237 naar de verbindingswegen met de A28 en de wegen noordelijk van 
de N237 richting Bithoven en Soest moet grote prioriteit krijgen. 
 
De keuze voor een groot belang van doorstroming op de N237 betekent het volgende: 
 
Keuze VRI - rotondes 
Om de doorstroming te kunnen garanderen is het noodzakelijk om over een sturingsinstrument te beschikken 
op de grote kruisingen van de N237. Een oplossing met VRI’s heeft daarom de voorkeur boven een oplossing 
met rotondes. Een belangrijk aspect van de overloopfunctie, is dat de kruispunten op de N237 in de reguliere 
spitsperioden op een gemiddelde werkdag altijd belast zullen worden tegen de grens van de capaciteit aan. De 
verkeersafwikkeling op rotondes die tegen de grens van de capaciteit aan zitten, is niet meer te beïnvloeden 
omdat de rotondes dan vast zullen lopen. 
 
Inzet van DVM 
De keuze voor VRI’s maakt het mogelijk om de doorstroming op de N237 verder te bevorderen door slimme 
technologie toe te passen. Waar de afstand tussen VRI’s kort is, worden deze gekoppeld met het doel om het 
aantal malen stoppen voor kruisingen te minimaliseren (‘groene golf’). Dit levert behalve winst op de 
doorstromingssnelheid en de verkeersveiligheid, ook een groot voordeel op ten aanzien van de uitstoot van 
uitlaatgassen. Het meetlussensysteem van de VRI’s zelf wordt ingezet als systeem voor de monitoring van de 
verkeersbelasting op de N237 met het doel om deze informatie te gebruiken bij de dynamische afstelling van 
de VRI’s. 
 
Maximum snelheid 
Om de verkeersveiligheid te optimaliseren binnen de randvoorwaarde van VRI geregelde kruispunten wordt 
het concept van duurzaam veilige VRI’s toegepast, in eerste instantie regeltechnisch aangevuld met een 
verlaging van de maximum snelheid bij kruisingen (60 km/uur). Het zoveel mogelijk verwijderen van de 
bestaande vluchtstrook draagt bij aan het afdwingen van een maximum snelheid op de wegvakken van 80 
km/uur en verstrekt het effect van de duurzaam veilig ingerichte VRI’s. 
 
Inrichting van N237 oost en N237 west 
Omdat de beide uiteinden van de N237 niet gebruikt worden als overloop van de A28, worden deze 
wegvakken zoveel mogelijk ingericht als 2 x 1 strooks GOW conform Duurzaam Veilig. 
 
Omgaan met verzoeken van nieuwe aansluitingen 
Gezien het belang van het garanderen van de doorstroming op de N237 is het uitgangspunt bij de 
weginrichting dat het huidige aantal aansluitingen op de N237 tevens het maximum aantal aansluitingen is. 
Het beleid ten aanzien van verzoeken om nieuwe aansluitingen is:  
1. nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur op bestaande aansluitingen 
2. bij extra nieuwe aansluitingen, onderzoek naar mogelijkheid tot opheffen bestaande aansluiting 
3. onderzoek naar mogelijkheid tot opheffen bestaande aansluitingen 
Dit uitgangspunt geldt met name voor het gedeelte tussen de N412 en de N413. 
 
Uit bovenstaande hoofdlijn voor de oplossingen zijn de volgende oplossingsrichtingen voor elke locatie 
afzonderlijk uitgewerkt (pagina 7-14). 
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6. Maatregeloverzicht 
 
Maatregelen op locatie afzonderlijk  
 
Overzichtskaart van de maatregelen. De beschrijving van de nummers en letters is opgenomen in de tabellen  
3 (nummers) en 4 (letters) op de volgende pagina’s. 
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Tabel 3.  N237 knelpunten en oplossingen 1 
 (maatregelen waarvoor projectkrediet is aangevraagd bij GS besluit van 15 mei 2007)  
Deelproject Knelpunt  Oplossing 
N237 west  1 Duurzaam veilige VRI Archimedeslaan 

(Berekuil – 
N412) 

2 Aanleg kruising Bilthovenseweg, met 
doorsteek Bilthovenseweg op N237 voor 
OV en aansluiting woonwijk Kloosterpark 
en KNMI op N237 

3 Duurzaam veilige VRI kruising N237 – 
N412 

4 Herinrichting wegvak Berekuil - N412 
conform Duurzaam Veilig 

- Geluidshinder > 63 dB(A) 
- De grote breedte van het dwarsprofiel 

van dit wegvak suggereert een 
stroomweg. 

- Doorstroming OV staat onder druk 
- Verkeersonveiligheid op 

parallelwegen 
- Verkeersonveiligheid kruispunt 

Archimedeslaan 
- Verkeer KNMI door Kloosterpark naar 

N412 
- Woonwijk Kloosterpark afgesloten 

van De Bilt 
- OV door Dorpstraat in De Bilt 
- Verkeersonveiligheid kruising N412 

5 Aanleg geluidsreducerend asfalt 
 

N237 Zeist 
6 Aanpassen hoofdrichting kruising 

Vollenhoven 
(N412 – N238) 7 VRI vervanging Panweg 

8 Aanpassing opstelruimte kruising Panweg 
9 VRI vervanging Prins Alexanderweg 
10 Vergroten capaciteit kruising N238 
11 Reconstructie wegvak N412 - N238 
12 Aanleg geluidsreducerend asfalt 

- Geluidshinder > 63 dB(A) 
- Dwarsprofiel suggereert stroomweg 
- Uitritten direct op hoofdrijbaan bij 

Huis ter Heide 
- Onevenwichtige verdeling van verkeer 

over zijwegen van en naar Zeist 
- Verkeersonveiligheid kruispunt 

Vollenhoven 
- Vormgeving kruispunt Vollenhoven 

niet conform de overloopfunctie 
- Verkeersonveiligheid kruispunt 

Panweg 
- Verkeersonveiligheid kruising Prins 

Alexanderweg 
- Slechte doorstroming en 

verkeersonveiligheid kruising N238 

 

N237 Soest 13 VRI vervanging N413 
(N238 – N412) 14 Vergroten capaciteit kruising N413  

15 Optimalisatie doorstroming en 
verkeersveiligheid  

16 Reconstructie wegvak N238 - N413 

- Geluidshinder > 63 dB(A) 
- Verkeersonveiligheid op kruising 

Beukbergenlaan 
- Slechte doorstroming op wegvak door 

groot aantal kruisingen  
- Slechte doorstroming en 

verkeersonveiligheid op kruising N237 
- N413 

17 Aanleg geluidsreducerend asfalt 

N237 oost 
(N413 – Stichtse 
Rotonde) 

- Verkeersonveiligheid op gehele 
wegvak door veel uitritten op 
hoofdrijbaan 

- Slechte doorstroming bij 
voetgangersoversteek (Lichtenberg en 
scholen) 

18 Reconstructie wegvak N413 - Stichtse 
Rotonde volgens Duurzaam Veilig (aanleg 
parallelvoorziening) 
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Voor alle wegvakreconstructie (maatregelnummers 4, 11, 16 en 18) worden de volgende knelpunten integraal 
opgepakt: 
- Verlichting conform richtlijnen voor zover van toepassing 
- Bushaltes conform richtlijnen voor functiebeperkten  
- Breedte fietspaden naar 3.00 meter voor zover van toepassing 
- Toepassing van Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (markering)  
- Verwijderen van vluchtstroken, met behoud van enkele noodhaltevoorzieningen (pechhavens) 
De uitvoering van deze maatregelen worden gelijktijdig opgepakt met de uitvoering van groot 
onderhoud van de wegvakken.  
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Tabel 4.  N237 knelpunten en oplossingen 2 
(maatregelen waarvoor projectkrediet eerder is aangevraagd of worden gefinancierd uit andere bronnen dan het 
Richtprogramma van het SMPU)  
 
Deelproject Knelpunt  Oplossing Toelichting 

A Aanleg faunapassage Besluit op nader 
tijdstip N237 west  

(Berekuil – 
N412) 
 

A. Weg is barrière in ecologische 
hoofdstructuur 

B. Slechte doorstroming op wegvak 
N412 – A28 

 

B Vergroting capaciteit 
kruising N237 – N412 
en aansluiting N412 -  
A28 

Dekking uit N412 
BOR project 

N237 Zeist 
(N412 – N238) 

C. Einde technische levensduur bereikt 
van VRI op kruising N237 – N238 

C VRI vervanging 
kruising N237 – N238 

Dekking uit 
voorziening beheer 
en onderhoud 

D Aanleg faunapassage 
(westelijk corridor uit 
Hart van de 
Heuvelrug) 

Dekking uit 
opbrengsten ‘rood 
voor groen’ 

E,F,
G

Aanleg nieuwe 
aansluiting aan 
westzijde van dorp 
Soesterberg 

Dekking uit 
planexploitatie 
locatie Sterrenberg 
(Abrona) en en ISV 
subsidie aan 
gemeente Soest 

H,I Afsluiten van 
aansluiting 
Beukbergenlaan voor 
autoverkeer  

Maakt deel uit van 
besluitvorming over 
Hart van de 
Heuvelrug 

N237 Soest 
(N238 – N412) 
 

D. N237 is barrière in ecologische 
hoofdstructuur  

E. Ontbreken van oostelijke aansluiting 
voor locatie Sterrenberg (Abrona) op 
N237 

F. Ontbreken van volledige westelijke 
aansluiting bedrijventerrein  
Soesterberg –Noord op N237 

G. Ontbreken van aansluiting terrein 
Dorrestein op N237 

H. Verkeersonveiligheid op aansluiting 
Beukbergen 

I. Autoverkeer op Beukbergenlaan direct 
langs ecologische corridor  

J. Weg is barrière voor verbinding (met 
name langzaam verkeer) tussen 
dorpsdelen aan weerszijden van de 
N237 

 

J Nader te bepalen Maakt deel uit van 
besluitvorming over 
Hart van de 
Heuvelrug 

K,L Aanleg linksaffer voor 
verkeer vanaf A28 

Dekking uit 
exploitatiebegroting
en Apollo-Noord en 
inrichting nieuwe 
locatie sauna 

N413 
(N237 – A28) 

K. Ontbreken van aansluiting voor 
nieuwe woonwijk Apollo - Noord 

L. Ontbreken van aansluiting voor 
nieuwe locatie sauna Soesterberg 

M. Slechte doorstroming op kruising 
N413 – Mercury (na realisatie van 
ruimtelijke ontwikkelingen) 

 

M Uitbreiding capaciteit 
kruising N413 - 
Mercury 

Dekking uit 
exploitatiebegroting
en Apollo-Noord en 
bedrijventerrein 
Richelleweg 

N237 oost 
(N413 – Stichtse 
Rotonde) 

N. Weg is barrière in ecologische 
hoofdstructuur 

N Aanleg faunapassage 
(oostelijke corridor uit 
Hart van de 
Heuvelrug) 

Dekking uit 
opbrengsten ‘rood 
voor groen’ 
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7. Kosten, dekking en uitvoering  
 
kosten 
De ramingen van de kosten zijn gebaseerd op: 

1. kostenberekeningen op basis van schetsontwerpen (voor de wegvakken: Berekuil – kruising 
N412 en kruising N413 - Stichtse Rotonde) 

2. kengetallen voor kosten van asfalt en VRI uitbreidingen (voor de kruispunten Vollenhoven, 
N238, Panweg, N413 en de wegvakken: kruising N412 – kruising N413)  

De ramingen zijn maximumbedragen en exclusief BTW.  
 

Tabel 5.  Kostenraming en planning 
Deelproject  Maatregel Raming Jaar van 

uitvoerin
g

Toelichting

N237 west  1 Duurzaam veilige VRI Archimedeslaan 100 2009  
(Berekuil – N412) 2 Aanleg kruising Bilthovenseweg 300 2009 a 

3 Duurzaam veilige VRI kruising N237 – N412 100 2009  
4 Herinrichting wegvak Berekuil - N412 2.500 2009  
5 Aanleg geluidsreducerend asfalt 1.230 2009  

N237 Zeist 
6 Aanpassen hoofdrichting kruising 

Vollenhoven 
3.000 2010 g 

(N412 – N238) 7 VRI vervanging Panweg 170 2006  
8 Aanpassen opstelruimte kruising Panweg 300 2008  
9 VRI vervanging Prins Alexanderweg 170 2006  
10 Vergroten capaciteit kruising N238 1.500 2010 g 
11 Reconstructie wegvak N412 - N238 600 2008  
12 Aanleg geluidsreducerend asfalt 425 2008  

N237 Soest 13 VRI vervanging N413 340 2006  
(N238 – N412) 14 Vergroten capaciteit kruising N413 PM PM b,g 

15 Optimalisatie doorstroming en 
verkeersveiligheid 

PM PM b,g 

16 Reconstructie wegvak N238 - N413 300 2008  
17 Aanleg geluidsreducerend asfalt 425 2008  

N237 oost 
(N413 – Stichtse 
Rotonde) 

18 Reconstructie wegvak N413 - Stichtse 
Rotonde 

5.000 2012 g 

Communicatie en 
aanvullende 
proceskosten 

 400 Ntb  

Onvoorzien  415 Ntb  
totalen  17.275

Toelichting 
a. De raming van de aanleg van deze nieuwe aansluiting bedraagt k € 1.400. De totale kosten 

worden betaald uit 3 projectbudgetten, te weten: 
300: N237 BOR (UMP project) 
300: Tidal Flow N412 (UMP project) 
800: HOV Bilthoven - De Uithof BOR (BOR project van het BRU) 
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b. Het besluit over de maatregelen die nodig zijn voor de ontsluiting van de ruimtelijke ontwikkelingen uit 
het programma Hart van de Heuvelrug en de financiering van deze maatregelen vindt plaats als onderdeel 
van de besluitvorming over het ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg uit Hart van de Heuvelrug.  

 
g. Voor de uitvoering van deze maatregelen is grondaankoop noodzakelijk 
 
Dekking 
Het onderstaand overzicht geeft de dekking van de raming uit tabel 1 weer.  
 
Tabel 6. Dekking van de kosten van het maatregelpakket uit richtprogramma SMPU 

Deelproject 

m
aa

tr
eg

el
nu

m
m

e
r

Ra
m

in
g

N
23

7
BO

R

N
41

2
BO

R

BO
R

(o
ve

rig
)

N
23

7
oo

st

Aa
np

ak
di

ve
rs

e
kr

ui
sp

un
te

n

IC.18b A.7  II.7 II.5 
N237 west  1 100 100
(Berekuil – N412) 2 300 300

3 100 100
4 2.500 2.500
5 1.230 1.000 230

N237 Zeist 6 3.000 1.000 2.000
(N412 – N238) 7 170 170

8 300 300
9 170 170
10 1.500 500 1.000
11 600 600
12 425 425

N237 Soest 13 340 340
(N238 – N412) 14 PM

15 PM
16 300 300
17 425 425

N237 oost 
(N413 – Stichtse 
Rotonde) 

18 5.000 4.000 1.000

Onvoorzien  415 20 145 250
Communicatie en 
aanvullende proceskosten 

 400 400

Totaal raming (excl 
BTW) 

 17.275 6.800 4.145 1.080 4.250 1.000

BTW (alleen BOR)  2.150 2.150
Totaal  19.425 6.800 4.145 3.230 4.250 1.000
Totaal BOR fonds  14.175 6.800 4.145 3.230
Totaal GWW  5.250 4.250 1.000


