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Aanleiding en opgave 

Medio 2012 wordt door de gemeentes Houten en Bunnik, samen met de Provincie Utrecht 

geconstateerd dat er in het gebied ten zuiden van de A12, tussen Bunnik en Houten verschillende 

ruimtelijke vraagstukken spelen die in samenhang bekeken dienen te worden. De dragende 

ontwikkelingen komen vanuit een infrastructuuropgave: een verbinding vanuit Houten naar de A12 

in oostelijke richting en een rondweg rond de contour van de nog te ontwikkelen wijk Odijk- West. 

Dit leidt tot de start van een integrale haalbaarheidsstudie naar verschillende inrichtingsvarianten. 

Het proces is geschetst in figuur 1. Het gaat in de eerste fase om een haalbaarheidsstudie.  

 

Figuur 1. Weergave proces haalbaarheidsstudie 

 
Doelstelling 
 
De haalbaarheidsstudie is gericht op het vaststellen van haalbare varianten. Dit zijn varianten die aan 

de voldoende de doelstellingen behalen, maakbaar, juridisch acceptabel en betaalbaar zijn. 

Bij de start van het proces zijn de belangen, de problemen en de criteria voor een acceptabele 

oplossing benoemd. Hieruit volgde de concrete opgave: 

Het ontwerpen van een ruimtelijk optimale infrastructuur tegen acceptabele kosten, rekening 

houdend met ontwikkelingen die spelen in het gebied: 

 Verbeteren mobiliteit Houten naar het oosten A12 

 Inpassing Odijk West d.m.v. omlegging N229 

 Buitengebied autoluw maken 

 Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken  
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Aanpak 

Er zijn  4 werkgroepen ingericht vanuit de thema’s ruimtelijke ordening, planeconomie, mobiliteit en 

natuur & landschap. Per werkgroep zijn de deskundigen uit de verschillende betrokken organisaties 

aangesloten waarin is aangeven welke informatie noodzakelijk is voor de juiste beoordeling van de 

varianten.  

De voorzitters van de themawerkgroepen vormden samen met de projectleider de projectgroep. Met 

regelmaat vond de afstemming met de bestuurders van de gemeente Houten, Bunnik en de Provincie 

Utrecht plaats in een bestuurlijk overleg.  

In dit traject zijn 5 varianten ontworpen en beoordeeld. Twee varianten zijn volgens een 

parallelstructuur ontworpen en twee varianten geven een directe verbinding naar de rondweg bij 

Odijk West. Tijdens het proces is ook een variant onderzocht waarbij een verbinding tussen de N421 

(Salto 1) en de Baan van Fectio wordt gemaakt. De bijlage 1 geeft een overzicht van de onderzochte 

varianten. 

Resultaten haalbaarheidsstudie 

De resultaten van de beoordeling worden per thema besproken: 

- Natuur & landschap 

Een doorsnijding van het buitengebied is ongewenst en tast de landschappelijke kwaliteiten aan. 

Vanuit landschappelijke kwaliteit heeft het de voorkeur om geen nieuwe infrastructuur aan te 

leggen. Als er toch een groot maatschappelijk belang bestaat, dan zijn in elk geval de varianten die 

het gebied dwars doorsnijden vanuit de N421 naar de rondweg Odijk ongewenst.  

De parallelvarianten langs de A12 doorsnijden het grondwaterbeschermingsgebied en het 100-

jaarsaandachtsgebied Bunnik. Bij het aanleggen van een weg door de beschermingszones, moeten er 

maatregelen worden getroffen om het grondwater zo optimaal mogelijk te beschermen. 

Vanuit de Natuurbeschermingswet zijn compenserende maatregelen nodig voor de effecten  (stikstof 

depositie, licht, geluid) van de verschillende varianten op het beschermd natuurmonument de 

Raaphof. Volgens de EHS moet worden aangetoond dat er sprake is van groot maatschappelijk 

belang en er geen alternatief aanwezig is. Compensatie voor de aangetaste waarden is noodzakelijk.  

Op basis van het onderzoek zijn geen gefundeerde uitspraken te doen over de effecten op 

leefbaarheid in het gebied in termen van geluidmaatregelen of juridische maatregelen als gevolg van 

de verslechtering van de luchtkwaliteit.  

De varianten, met uitzondering van de kortsluiting naar de baan van Fectio, bevinden zich in een 

gebied met ‘hoge archeologische verwachting’ van de archeologische verwachtingenkaart. Het 

betreft zones met naar verwachting een hoge dichtheid aan archeologische sporen. Deze gebieden 

zijn in de Monumentenwet aangewezen als beschermd monument. Er geldt een  vergunningplicht 

voor wijziging, afbraak of verwijdering. 
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Voor alle varianten wordt gesignaleerd dat de impact op de thema’s natuur en landschap groot is en 

dat er een serie compenserende maatregelen nodig is vanuit Natuurbeschermingswet< 

grondwaterbeschermingswet en EHS. 

- Ruimtelijke ontwikkeling 

In het thema ruimtelijke ontwikkelingen is gekeken naar de kansen en bedreigingen in de ruimte 

voor wonen, werken en recreatie. Hieruit blijken er kansen liggen voor de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein bij verschillende varianten, maar dat diezelfde varianten een bedreiging vormen 

voor de ontwikkelperspectieven van de agrarische bedrijven. Op basis van de bekende gegevens is 

geen duidelijke voorkeur aan te geven voor één van de varianten ten aanzien van de ruimtelijke 

ontwikkeling 

- Planeconomie 

Voor de het opstellen van de kosten van de verschillende varianten zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: prijspeil 1-1-2013, exclusief BTW, het betreft alleen aanlegkosten en geen 

beheerkosten, er  is geen rekening gehouden met fasering van de werkzaamheden en daarbij 

behorende rentelasten en er is geen rekening gehouden met eventueel aanbestedingsvoordeel. Op 

basis van een degelijke ontwerp exercitie heeft een calculatie van de totale aanlegprijs plaats 

gevonden. Kosten zijn bepaald op de bouw van het werk conform de bestaande richtlijnen, en de 

verwachte proceskosten en benodigde compenserende maatregelen. Uiteindelijk blijken alle 

varianten ca €40 mln te kosten. Uit de berekening blijkt dat de op het oog eenvoudiger te  realiseren 

varianten met duurder worden, vanwege de complexiteiten die zich op het tracé bevinden. Dat geeft 

hogere proceskosten en compensatiekosten. De minder complexe tracés zijn weer duurder in de 

aanleg. Dit houdt elkaar in evenwicht. 

- Mobiliteit 

Voor de berekening van de mobiliteitseffecten zijn de 5 varianten in een modelstudie doorgerekend 

en vergeleken met een referentiescenario. Alle varianten, en ook de referentiesituatie, kennen 

wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Dat betreft: 

- Aanleg van de N421, de Rijsbruggerweg als nieuwe ontsluiting aan de oostzijde van Houten, die op 

de A12 van en naar Utrecht is aangesloten; 

- Het doortrekken van de Baan van Fectio naar de Provinciale weg naar Utrecht; tevens het vervallen 

van de huidige spoorkruising bij het treinstation; 

- Een spitsafsluiting op de Achterdijk ter hoogte van de onderdoorgang van de A12. 

Deze netwerkvarianten zijn bekeken bij een verkeersvraag die voor het jaar 2020 geprognosticeerd 

is. Daarbij is uitgegaan van algehele autonome ontwikkelingen zoals opgenomen in de Provinciale 

Structuurvisie (PRS). In het model is voor de situatie 2020 aangenomen dat er 668 extra woningen in 

Odijk-West en 962 woningen extra in Wijk bij Duurstede zijn gebouwd, beide ten opzichte van 2010. 
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Uit een eerdere netwerkstudie is gebleken dat er een toename van het vrachtverkeer op de N229 

wordt verwacht. Dit effect is meegenomen als input voor de modelberekeningen.   

Uit de modelstudie blijkt dat de behoefte om vanuit Houten naar A12 oost te reizen berekend wordt 

op 3800 bewegingen per etmaal. Van het verkeer op de relatie tussen Houten en de A12-oost maakt 

ongeveer de helft gebruik van de parallelvarianten. Bij de doorsnijdingen met aansluiting op de 

rondweg is dat ongeveer tweederde. De anderen rijden via De Staart en de A27. Het totale aantal 

bewegingen op de varianten ligt hoger, daar is ook verkeer met een andere route dan Houten – A12 

oost. Met name het aantal bewegingen op de wegen die de het gebied doorsnijden neemt toe 

doordat deze verbinding een alternatief vormt voor de N410.  

Vanuit de werkgroep mobiliteit wordt geconstateerd dat alle varianten bijdragen bij aan de 

doelstellingen, maar geen van de varianten de problemen volledig oplost.  

Eindconclusie 

In de integrale beoordelingsmethodiek blijken alle 5 varianten een grote impact op de kwaliteit van 

de omgeving te hebben, hoge kosten met zich mee te brengen en slechts een beperkt aantal 

verkeersbewegingen te faciliteren.  

Bovendien worden de problemen in het gebied niet voldoende opgelost. De conclusie van de 

haalbaarheidsstudie is dan ook dat geen van de 5 varianten wenselijk is.  

Concreet betekent dit dat er geen oostelijke ontsluiting vanuit Houten naar de A12 wordt 

gerealiseerd en dat er geen rondweg Odijk wordt aangelegd.  

  



 
 
 
 

6 
 

Vervolgproces 

Als duidelijk is dat de grote infrastructurele inpassingen niet uitgevoerd worden, begint het proces 

van de haalbaarheidsstudie opnieuw. Er wordt opnieuw gekeken naar de problemen in gebied en de 

oplossingsrichtingen. Door het grondige proces in het voorgaande traject is de inventarisatie 

vereenvoudigd. De maatregelen die de problemen aanpakken zullen moeten plaatsvinden op het 

bestaande wegennet. De spin-off naar de ruimtelijke kansen en bedreigingen zijn grotendeels al in 

kaart gebracht.  

Op basis van de gedane onderzoeken kunnen twee typen projecten worden onderscheiden, 

weergegeven in bijlage 2:  

1) Concrete projecten waarvan duidelijk is dat er een significante bijdrage aan de verbetering 

van de mobiliteitsdoelstellingen wordt geleverd en waarvoor budget voor de uitvoering 

beschikbaar is. In detailontwerp vragen de projecten nog om nadere uitwerking. Het gaat om 

de volgende maatregelen: 

a. Vrijliggend fietspad langs de N410, inclusief benodigde aanpassingen op de N410 

b. Aanpak veiligheid ter hoogte van kruising N229 – Singel 

 

Deze projecten gaan verder in de planuitwerkingsfase. In dit vervolgproces is het van groot belang 

om samen met de stakeholders in het gebied te komen tot gedragen ontwerpen van de maatregel. 

 

2) Onderzoeksgebieden. Dit betreft locaties waar problemen zijn geïdentificeerd, maar waarvan 

de exacte oplossing nog niet voldoende duidelijk is. De concrete oplossing moet vervolgens 

op haalbaarheid en effectiviteit worden getoetst. Dit speelt bij: 

a. Aanpak knelpunten doorstroming N229  

b. Ontwikkelingen N411 inclusief de verbinding met Fort Vechten 

c. Locatie carpoolplaats N229 / A12 

d. Autoluw maken buitengebied 

 

Deze maatregelen worden in opnieuw op haalbaarheid getoetst. Van deze projecten moet 

aangetoond worden dat er een duidelijk positief effect op het gebied van doorstroming en veiligheid 

op het regionale wegennet. Daarbij wordt nadrukkelijk breder gekeken naar de mogelijkheden om in 

een gebiedsaanpak met combinatie van maatregelen per saldo kwaliteit toe te voegen aan het 

gebied.  

De dekking van de oorspronkelijke maatregel “A12Salto 2e fase” komt vanuit het VERDER pakket. Uit 

deze studie blijkt dat het gedefineerde project, zoals opgenomen als VERDER maatregel, niet 

effectief is ten opzichte van de in VERDER gestelde doelen.  

Uit het onderzoek blijkt dat de alternatieve set van maatregelen in samenhang wel in staat is om de 

doelstellingen voor het gebied te realiseren. De maatregelen bij de N410 en N411 worden 

meegenomen in de evaluatie van het VERDER pakket, met als doel dit maatregelen pakket te 

vervangen ten opzichte van het eerdere project A12Salto 2e fase. De onderzoekslocaties 
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carpoolplaatsen en de veiligheid bij de kruising N229 / Singel vallen in het Beter Benutten 

programma. De studie naar de knelpunten is een beleidsuitwerking van de Provincie Utrecht. Het 

initiatef voor de uitwerking van het autoluw maken van het buitengebied is bij de gemeente Bunnik 

belegd. 

Besluitvorming 

De colleges van de Provincie Utrecht, gemeente Houten en gemeente Bunnik hebben op 9 juli 2013 

ingestemd met de aanpak zoals beschreven in dit rapport.
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Bijlage 1. Overzicht van de onderzochte tracés haalbaarheidsstudie  

Varianten parallel aan de A12  

 

Varianten gekoppeld aan de rondweg 

Detail variant verbinding Rijsburgerweg en Baan van Fectio 
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Bijlage 2 Overzichtskaart maatregelen fase 2 
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie maatregelen 

Type 1: concrete projecten: 

a) Aanleg vrijliggend fietspad N410  

Doelstelling: verbeteren doorstroming en veiligheid N410 

Trekker: Provincie Utrecht 

Beschrijving maatregel De maatregel betreft de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de N410 

en aanvullende maatregelen voor de herinrichting van de N410. De maatregel is op deze locatie 

gewenst om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de N410 te verbeteren. In een 

verkeersmodel is de situatie voor 2020 doorgerekend met robuuste aannames voor de 

groeiontwikkeling, in Odijk West zijn ruim 600 woningen gerealiseerd, in Wijk Bij Duurstede bijna 

1000. Daarbij is aangenomen dat de Achterdijk in de spits is afgesloten voor autoverkeer. De 

verwachte toename van het vrachtverkeer op de N229 is meegenomen in de modelberekeningen. 

Specifiek voor de N410 is een toename van het verkeer waar te nemen. De N410 bestaat uit een 

westelijk en een oostelijk tracé en een korte passage over de Achterdijk. Zie tabel 1. 

 
Bewegingen / etmaal  

N410 Oost  3700 

N410 West  7900 

Tabel 1. Weergave van de berekende intensiteiten op de N410. 

Bij deze intensiteiten wordt gekozen voor een volledig vrijliggend fietspad langs de gehele N410. Er 

zijn ook aanpassingen op de N410 zelf nodig ter verbetering van de doorstroming en de veiligheid. 

Deze aanpassingen vallen binnen de scope van dit project. Bij snelheid 60 km/uur is het bestaande 

wegprofiel voor het autoverkeer toereikend voor de veiligheid.  

Effecten voor gemeente Houten 

Vanuit de modelberekeningen zijn geen effecten zichtbaar die wijzen op stagnatie van de 

doorstroming van het kruispunt van de N410 en de rondweg Houten. De verwachte toename op de 

N410 West in 2020 is berekend op ca 2500 extra bewegingen. Dit effect ontstaat met name  als 

gevolg van het afsluiten van de Achterdijk. Bij de maatregelen om het buitengebied autoluw te 

maken zal het effect van de verandering van de mobiliteitsstromen op de aansluiting van de rondweg 

van Houten een aandachtspunt blijven. 
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b) Aanpak veiligheid N229 / Singel 

Doelstelling: Vergroten van de verkeersveiligheid aansluiting Singel en N229 ter hoogte 

gemeentehuis 

Trekker: provincie Utrecht 

Maatregel beschrijving: De toestroom van het verkeer vanuit Odijk via de Singel naar de N229 

stagneert bij drukte op de N229, de kruising is onvoldoende veilig voor het verkeer. Voor de 

oplossing zijn een rotonde en een VRI in beeld. Een goede afweging tussen beide opties moet nog 

plaats vinden, maar kan snel worden gemaakt. Daarna kan het project worden opgepakt richting de 

uitvoering. 

Type 2. Onderzoekslocaties  

Dit betreft locaties waar problemen zijn geïdentificeerd, maar waarvan de exacte maatregel nog niet 

duidelijk is.  

a. Aanpak knelpunten doorstroming N229  

Trekker: provincie Utrecht 

De doorstroming van de N229 is met name in de ochtendspits niet optimaal. Het betreft een keten 

van knelpunten. Het grootste knelpunt is te zien op de N229 nabij de aansluiting met de A12. Langs 

de N229 lijkt op meerdere locaties een optimalisatie mogelijk, maar hoe die zich tot elkaar 

verhouden en hoe de kosteneffectiviteit van die maatregelen er precies uitzien is nog onbekend. 

Voorgesteld wordt om de effecten van het aanpakken van de knelpunten in samenhang te 

onderzoeken bij vooraf expliciet gemaakte randvoorwaarden, om vervolgens maatregelen vast te 

stellen die kosteneffectief bijdragen aan de verbetering van de doorstroming van de N229. 

Knelpunten die in deze studie aan de orde komen zijn de oprit naar de A12, de aansluiting Brothers, 

de instelling van de VRI of een rotonde bij de Singel en de  kruising met de N410.  

De verwachte toename van het vrachtverkeer vanuit de Utrechtse Heuvelrug op de N229 wordt 

meegnomen in deze knelpuntenanalyse.  

b. Ontwikkelingen N411 inclusief de verbinding met Fort Vechten 

Trekker: provincie Utrecht 

De aanpak van de N411 is nog in concept ontwerp. Opgave betreft het veiliger maken van deze weg, 

maatregelen richten zich op aanleg van een fietspad ten noorden van de N411, herinrichting van de 

aansluiting met de Achterdijk ter hoogte van Vechten (verkeerslichten incl. fiets-

/voetgangersoversteek) en de aanleg van een parkeerplaats tussen N411 en A12. Het ontwerp 

hiervoor is nog niet definitief vastgesteld, maar de ontwikkelingen zijn in volle gang. Voorgesteld 

wordt om deze ontwikkelingen te volgen en de relevantie voor de koppeling met de bereikbaarheid 

van Fort Vechten in de gaten te houden. 
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c. Carpoolplaats A12/N229 

Trekker: provincie Utrecht 

De carpoolplaats A12/N229 Bunnik is onderdeel van het project Carpoolplaatsen binnen het 

programma Beter Benutten. Het project dient voor 1 jan 2015 uitgevoerd te zijn. In de zoektocht 

naar een geschikte carpoolplaats langs de N229 zijn verschillende locaties zijn in beeld gebracht en 

onderzocht. Er is nog geen definitieve keuze voor een locatie gemaakt.  Voorstel is om als eerste stap 

draagvlak te vinden voor een geschikte locatie en vervolgens binnen de uitvoeringstermijn van Beter 

Benutten het project uit te voeren. 

d. Autoluw maken buitengebied 

Trekker: gemeente Bunnik  
 
Het doel om het buitengebied autoluw te maken betekent concreet het beperken van de 

verkeersintensiteiten op de Achterdijk en Rijsbruggerweg.  Het verkeer op de Marsdijk, Tureluurweg 

en Parallelweg niet mag toenemen, en bij voorkeur afnemen. De maatregel waar aan wordt gedacht 

betreft zijn bijvoorbeeld (spits)afsluitingen, doseerinstallaties of snelheid remmende maatregelen. 

Maatregelen moeten tot stand komen in overleg met bewoners en belanghebbenden. 

 
 
 
 
 

 

 


