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Onderwerp: 
Infrastructurele maatregelen N237 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan: 
Bijlage 1- 5, behorende bij het A-stuk ‘Infrastructurele maatregelen N237’(GS besluit, 
15 mei 2007). 
 

Aanleiding 
In 2006 is een verkeerskundige studie uitgevoerd met het doel om te komen tot een 
maatregelpakket voor de N237 om de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren. 
 
Hierbij bieden wij u de geactualiseerde bijlagen aan uit de stukken bij het besluit van GS over 
de basisprincipes bij de herinrichting van de N237 en informeren wij u over de 
vervolgstappen. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
De bereikbaarheid voor auto en het openbaar vervoer van de regio tussen Utrecht en 
Amersfoort staat onder druk: de groei van het autoverkeer is groter dan het tempo waarin 
bestaande wegen worden uitgebreid of nieuwe wegen kunnen worden aangelegd. Dagelijkse 
files zijn het gevolg. Hoewel het Rijk eind 2006 heeft besloten tot een forse investering voor 
uitbreiding van het wegennet in de regio (pakketstudies), zal het effect hiervan pas na 2020 
zichtbaar worden op straat. Tot die tijd is het dus zinvol om maatregelen te realiseren die 
zorgen dat het verkeer beter wordt verdeeld over de bestaande wegen om daarmee de druk op 
het totale wegennet te verlichten.  
 
De verkeerskundige studie is uitgevoerd in het kader van de bestuursovereenkomst 
Bereikbaarheidoffensief Randstand (BOR). In deze bestuursovereenkomst is de N237 
aangemerkt als 1 van de 5 belangrijkste knelpunten op het provinciale wegennet van de Regio 
Utrecht als onderdeel van de Randstad. Uit de verkeerskundige studie blijkt dat er op de N237 
heel wat te winnen is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, door een deel 
van de N237 in te zetten als overloop van de A28. Het gaat om het gedeelte tussen De Bilt 
(kruising N412) en Soesterberg (kruising N413). Op dit wegvak dient de huidige 
rijstrookindeling van 2x2 rijstroken te worden gehandhaafd voor de afwikkeling van het 
regionaal bestemmingsverkeer. Modernisering van de grote kruispunten op dit wegvak zorgt 
voor minder oponthoud voor auto, bus en fiets én neemt de kans op ongevallen aanzienlijk af. 
Omdat beide uiteinden van de weg in woongebieden liggen zal daar de overloopfunctie niet 
gelden. Deze wegvakken zijn bedoeld voor de afwikkeling van het lokale 
bestemmingsverkeer. Op deze wegvakken mag de leefbaarheid en verkeersveiligheid niet ten 



koste gaan van de bereikbaarheid. De N237 wordt daar dan ook Duurzaam Veilig ingericht 
met een rijstrookindeling van 2 x 1 met aan weerszijde een parallelweg.  
 
Het totaalpakket van maatregelen voor de reconstructie van de N237 is op 21 september 2006 
besproken in een bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders van verkeer van provincie, 
van de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort, Rijkswaterstaat - directie 
Utrecht en het BRU. Overeengekomen is om het maatregelpakket verder uit te werken tot een 
voorlopig ontwerp. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na besluit door GS over de herinrichting van de N237 en de financiering daarvan, zullen de 
maatregelen worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Na vaststelling van het voorlopig 
ontwerp door GS (na reacties van bewoners op het voorlopig ontwerp) volgen de eventueel 
noodzakelijke planologische procedures (bestemmingsplanwijzigingen en grondaankoop). De 
uitvoering van de beheersmaatregelen start in 2007 (vervangen verkeerslichten in 2007 en 
herinrichting wegvak N142 – N238 in 2008). De realisatie van de overige maatregelen start 
2009 en zal duren tot en met 2012. 
 
De voortgang van het vervolgproces tot en met de realisatie zal aan de Provinciale Staten 
periodiek worden voorgelegd onder meer via het infrabulletin en via nieuwsbrieven. 
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