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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 15 mei 2007 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Beleidsuitwerking oversteekbaarheid 
vastgesteld. In deze beleidsuitwerking is op 93 locaties in de provincie de gemiddelde wachttijd voor 
overstekende fietsers en voetgangers bepaald. Twee locaties die slecht scoren op het gebied van 
oversteekbaarheid bevinden zich op de N224 tussen Zeist en de aansluiting met de N227 (Quatrebras). 
Dit zijn de aansluiting met de Traayweg en de aansluiting met de Pyramide van Austerlitz. De 
wachttijd voor overstekende fietsers wordt gekwalificeerd als 'matig' (Pyramide van Austerlitz) tot 
'slecht' (Traayweg) en als 'zeer slecht' voor overstekende voetgangers (beide locaties). Daarnaast heeft 
de Stichting Pyramide van Austerlitz in 2008 de provincie verzocht de verkeerssituatie ter hoogte van 
de toegang tot het terrein van de Pyramide verkeersveiliger te maken. De huidige inrichting voldoet 
niet meer om de toenemende verkeersstromen van en naar de Pyramide vlot en veilig af te wikkelen. 
De Pyramide trekt momenteel naar schatting zo´n 30.000 bezoekers per jaar en behoort daarmee tot de 
top 10 van publiekstrekkende historische attractiepunten in de provincie Utrecht (Beleidsprogramma 
Vrije Tijd 2009-2012, pag. 40). 

 

Traayweg Pyramide van 
Austerlitz 
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Voorgeschiedenis 
-

Essentie / samenvatting: 
Op beide locaties zal een middensteunpunt worden aangelegd waardoor fietsers en voetgangers 
voortaan in etappes kunnen oversteken en de wachttijden worden verkort. Hiervoor zal op beide 
locaties het wegprofiel worden verbreed en het fietspad enigszins moeten worden verschoven. Bij de 
Pyramide van Austerlitz wordt de oversteek voor fietsers en voetgangers verplaatst naar de in- en 
uitgang voor autoverkeer zodat er één overzichtelijke in- en uitgang voor alle verkeersdeelnemers 
ontstaat. Om dit mogelijk te maken dient echter wel een bushalte te worden verschoven. Daarnaast 
wordt er een opstelvak voor linksafslaand autoverkeer uit de richting Zeist naar de Pyramide van 
Austerlitz aangelegd. 
 
Om ruimte te maken voor de oversteekvoorzieningen dienen er ter hoogte van de Traayweg ongeveer 
15 en ter hoogte van de Pyramide van Austerlitz ongeveer 20 bomen te worden gekapt. Vanwege de 
beperkte beschikbare ruimte en benodigde obstakelafstanden langs de weg is het niet mogelijk om de 
bomen direct langs de N224 te compenseren. Daarom zal er in overleg met Landgoed  Den Treek naar 
geschikte compensatiemogelijkheden op het landgoed worden gezocht. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
• Verkorting van de wachttijden voor overstekende fietsers en voetgangers. 
• Vermindering van het aantal ongevallen. 
 
Financiële consequenties 
Realisatie 
De kosten voor realisatie van de voorgestelde maatregelen worden geraamd op: 
• Traayweg: € 420.000,- ex. BTW (prijspeil 2009) 
• Pyramide van Austerlitz: € 540.000,-  ex. BTW (prijspeil 2009) 
Deze kosten komen ten laste van de post IB.7 Oversteekbaarheid fiets van het Richtprogramma 
SMPU+. Bij financiële afwijkingen groter dan 25 %, dan wel fundamentele wijziging van de 
voorkeursoplossingen, zal GS opnieuw worden geïnformeerd. 
 
Beheer en onderhoud 
De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn geraamd op: 
• Traayweg: € 5.500,- ex. BTW (prijspeil 2009) 
• Pyramide van Austerlitz: € 5.500,- ex. BTW (prijspeil 2009) 
Het jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud moet daarom per 01-01-2011 worden verhoogd met € 
11.000, vermeerderd met de indexering van 2010 en verder. Dit conform het GS-besluit van 25-05-
1993 betreffende de onvermijdbare verhoging/verlaging van de voorziening beheer en onderhoud 
Wegen als gevolg van de uitvoering van wegenprojecten. Deze kosten worden (geïndexeerd) 
betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota 2010 en na besluitvorming door Provinciale Staten 
verwerkt in de begroting 2011. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na goedkeuring van de maatregelen door het college van Gedeputeerde Staten zal verdere uitwerking 
en detaillering van de plannen plaatsvinden. Uitvoering van de maatregelen staat gepland voor het 
najaar van 2010. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
-
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De voorzitter, R.C. Robbertsen 
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