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DATUM 3-3-2017 

AAN Statenleden  

VAN Gedeputeerde mw. Verbeek-Nijhof  

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP  Inpassingsplan reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan  

 

 

Geachte Statenleden, 

 

In de vergadering van de commissie RGW op 27 maart jongstleden heeft u gesproken over het inpasingsplan met 

betrekking tot de reconstructie van de N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel. Hierbij heeft u 

gevraagd om nadere informatie over de verkeerskundige kant van de reconstructie. Bij deze wil ik u hierover, 

zoals toegezegd, informeren.  

 

Aanleiding 

Het verkeer op het gedeelte van de N226 tussen de Rijksweg A28 en Leusden Zuid is de afgelopen jaren 

toegenomen als gevolg van de nieuwe wijk Tabaksteeg in Leusden en door de capaciteitsuitbreiding van de 

Rijksweg A28. Om de hiermee gepaard gaande doorstromings- en veiligheidsproblemen te beperken hebben de 

provincie en de gemeente Leusden in het verleden besloten tot het treffen van een aantal maatregelen ter plaatse 

van de N226, waaronder de reconstructie van het kruispunt de Hertekop, namelijk: 

1. aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg van Leusden-Zuid op de N226 (Groene Zoom); 

2. afsluiting van de bestaande ontsluitingsweg van Leusden-Zuid op de N226 (Maanweg); 

3. verplaatsing van de komgrens zuidelijk van de Groene Zoom naar noordelijk van de Groene Zoom; 

4. verlaging van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom van 70 naar 50 km/u; 

5. reconstructie van Hertekop, inclusief snelheidsverlaging op het kruispunt en N226 van 80 naar 60 km/u. 

De maatregelen genoemd onder 1 t/m 3 zijn inmiddels uitgevoerd. Maatregel 4 is in voorbereiding maar valt 

buiten de scope van het onderhavige project c.q. inpassingsplan. Maatregel 5 maakt deel uit van het project,  

en - voor een klein gedeelte - van het onderhavige inpassingsplan (namelijk de gedeelten van de kruising 

Arnhemseweg - Lockhorsterweg - Dodeweg die binnen de gemeente Leusden liggen).   

 

Besluitvorming 

Nadat GS op 13 maart 2007 besloten had tot reconstructie van de Hertekop, en vervolgens op 10 mei 2011 tot de 

realisering van de VERDER-maatregel fietstunnel Hertekop onder de N226, bleek er nog een knelpunt te zijn, 

namelijk de ontsluiting van de Schutterhoeflaan op de N266. De gemeente Leusden heeft verzocht om dit 

knelpunt bij de reconstructie van de Hertekop mee te nemen. GS heeft hier op 10 februari 2015 toe besloten.  

 

Keuze inpassingsplan 

In de Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028 is aangegeven dat voor alle provinciale infrastructuurhet 

instrument  provinciaal inpassingsplan het uitgangspunt is bij aanleg van nieuwe infrastructuur.   

De reconstructie van de Hertekop vindt deels plaats op het grondgebied van de gemeente Leusden en deels op 

het grondgebied van de gemeente Amersfoort. De voorgestelde reconstructie is voor het deel van het grond-

gebied van de gemeente Amersfoort planologisch geregeld in vigerende bestemmingsplannen. Voor het grond-

gebied van de gemeente Leusden is dit nog niet het geval. Het provinciaal inpassingsplan gaat dus enkel over de 

planologische inpassing van de reconstructie van de Hertekop voor het grondgebied van de gemeente Leusden, 

inclusief de reconstructie van de Schutterhoeflaan en de aanleg van de fietstunnel. 
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Communicatie met de omgeving 

De bewoners en direct belanghebbende zijn goed in het gehele proces meegenomen vanaf 2014 (1
e
  

inloopavond). Er heerst mbt dit project en het proces ervan een overwegend positief gevoel. Bewoners zijn blij dat 

er nu gewerkt wordt aan uitvoering van de verkeersveiligheid en zijn zeer positief over het proces dat doorlopen 

is. Dit wordt ook bevestigd door meerdere statenleden. Zij hebben vooraf aan de vergadering hun fracties in 

Leusden geraadpleegd en zij waren ook zeer positief over het plan en het proces. De laatste keer dat de 

provincie een informatieavond voor bewoners/belanghebbenden /omwonenden heeft gehouden was in oktober 

2016. Tijdens die avond werd voornamelijk gevraagd wanneer er tot uitvoering van de reconstructie wordt 

overgegaan.   

 

Natuurcompensatie 

Er is uitgebreid Natuuronderzoek gedaan. Alle hieruit volgende mitigerende maatregelen worden geborgd. 

Tevens is er een “Nee,tenzij” onderzoek verricht omdat aangetaste natuur onderdeel vormt van de boswet en 

EHS-structuur (tegenwoordig NNN). Alle compenserende maatregelen worden deels binnen het plangebied en 

deels erbuiten gecompenseerd. Hiervoor wordt een natuurcompensatieplan opgesteld. De locatie buiten het 

plangebied is bekend op het moment dat het ontwerp PIP aan de commissie RGW ter behandeling wordt 

voorgelegd. 

 

Alternatieven 

Voor de ontsluiting van de Schutterhoeflaan op de N226 als voor Hertekop zijn varianten opgesteld. 6 januari 

2013 zijn de varianten doorgerekend en gerapporteerd in een variantenstudie. Hierin zijn zowel ongeregelde als 

VRI-geregelde kruispunten onderzocht.  

Voor Hertekop incl. fietstunnel zijn middels quickscan ook varianten onderzocht. Zowel bovengronds als 

ondergronds. Omdat doorstroming en veiligheid hier belangrijke doelstellingen zijn is gelijkvloers geen oplossing. 

Zowel varianten met een fietsviaduct als een fietstunnel zijn, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en 

omgeving, onderzocht.  

Uiteindelijk is er een voorkeursvariant vastgesteld door GS waarin reconstructie Hertekop en ontsluiting van de 

Schutterhoeflaan via een parallelweg op de Lockhoersterweg in combinatie met een fietstunnel als integraal plan 

is uitgewerkt. Deze voorkeursvariant is in de informatieavond van 2014 aan 

burgers/belanghebbenden/omwonenden gepresenteerd. 

 

Fietstunnel 

Verlenging van de fietstunnel tot na de afrit tpv de Dodeweg is in de ontwerpfase financieel doorgerekend en niet 

haalbaar geacht. De fietstunnel op deze locatie maakt geen onderdeel uit van het PIP omdat deze op 

grondgebied van de gemeente Amersfoort ligt en al in een vigerend bestemmingsplan is geregeld. 

 

Sluipverkeer 

Het project zit nu in het aanbestedingstraject. Bewust is hier gekozen voor een nieuwe contractvorm richting 

aannemer met Best Value. In de door ons opgestelde criteria is minder hinder voor de omgeving tijdens uitvoering 

een belangrijk beoordelingspunt. De inschrijver die het beste scoort op verschillende criteria krijgt het werk 

gegund. Gezamenlijk met de aannemer zullen we na gunning verdere optimalisatie toepassen. 

 

 

Bijlagen: 

 Reactie informatieavond 2014  

 Verslag informatieavond 2016 

 




