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Het meest recente ontwerp voor de aansluiting Hertekop is met de meest recente prognoses uit het regionale 
verkeersmodel doorgerekend met het programmapakket COCON doorgerekend . 
De prognoses zijn afkomstig uit het Eemlandmodel. Dit model heeft als basisjaar 2014 en prognosejaar 2025. 
Dit model is ook gehanteerd bij de recentelijke variantenstudie m.b.t. verkeerscirculatie Amersfoort-zuid na 
openstelling van de Kersenbaan. 
 
Tabel 1 Gehanteerde intensiteiten berekeningen 
 

wegvakken Ochtendspits 2025 
motorvoertuigen 
per uur 

Avondspits 2025 
motorvoertuigen 
per uur 

Afrit vanuit Zwolle 715 844 

Toerit richting Utrecht 1255 776 

Afrit vanuit Utrecht 608 641 

Toerit richting Zwolle 1060 1214 

Arnhemseweg richting Amersfoort 813 614 

Arnhemseweg vanuit Amersfoort 1200 1210 

N227 Richting Woudenberg 706 1267 

N227 Vanuit Woudenberg 1409 1017 

 
Meest recent ontwerp aansluiting Hertekop (schetsontwerp aansluiting Schutterhoeflaan, bron Provincie 
Utrecht) 
 

 

  

K1 

K2 

K3 

K2a 



 
 
In feite is dit een klein netwerk van 4 dicht op elkaar gelegen geregelde kruispunten. Dit maakt de situatie 
complex en lastig regelbaar. Door de korte afstanden moeten drukke richtingen gekoppeld worden omdat 
anders wachtrijen andere kruispunten kunnen blokkeren, dat zorgt voor extra verliestijden in de regeling. Door 
de korte afstand moeten voertuigen al op een voorafgaand kruispunt voorsorteren, dat heeft weer tot gevolg 
dat rijstroken niet optimaal gevuld worden. 
 
Resultaten berekeningen 
 
Uit de berekeningen komt als algemeen beeld naar voren dat als iedere richting in een cyclus aan de beurt 
komt de regeling op K2 6 fasen kent. Binnen de verkeersregeltechniek is dat behoorlijk veel. Het liefst wikkel je 
een 4-taks kruispunt met 4 fasen af. 
 
Tabel 2 Volledig kruispunt met koppelingen, berekening per rijstrook 
 
 

  Maximum 
waarde 

Ontwerp 2014  
Koppelingen - 
rijstrook 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 81,8% 

 Cyclustijd 120 sec. 169,5 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 85,9 % 

 Cyclustijd 120 sec. 247 sec. 

 
Om het effect van de ongelijke verdeling van het verkeer over de rijstroken te kunnen bepalen is ook een 
berekening gemaakt waarbij niet per rijstrook maar per signaalgroep wordt gekeken. Daarbij is uitgangspunt 
dat het verkeer, bij meerdere opstelstroken op dezelfde richting, zich gelijkmatig over de opstelstroken 
verdeeld. 
 
Tabel 3 Volledig kruispunt met koppelingen, berekening per signaalgroep 
 
 

  Maximum 
waarde 

Ontwerp 2014  
Koppelingen – 
signaalgroep 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 72,4% 

 Cyclustijd 120 sec. 102,8 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 72,9 % 

 Cyclustijd 120 sec. 129,6 sec. 

 
Hieruit blijkt dat het effect van de ongelijke verdeling met name in de ochtendspits optreedt. 
 
Om te kunnen analyseren op welke punt de grootste druk ligt is vervolgens onderzocht wat het effect van de 
koppelingen tussen K1 en K2 is. Als ervan uitgegaan wordt dat er geen koppeling in de regelingen aanwezig is 
dan zijn de resultaten. 
  
Tabel 4 Solitaire kruispunten zonder koppelingen, berekening per signaalgroep 
 

  Maximum 
waarde 

K1 K2+2a K3 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 72,4% 70,6% 23,4% 

 Cyclustijd 120 sec. 61,9 sec. 102,8 sec. 21,0 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 72,9 % 68,6% 31,5% 

 Cyclustijd 120 sec. 63,6 sec. 129,6 sec. 31,0 sec. 

 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de berekende cyclustijd op K2/2a nog steeds te hoog is. Dat wordt 
veroorzaakt door de 6 fasen die in de regeling nodig zijn. 



Van de 6 fasen op K2/2a worden er 2 fasen veroorzaakt door de rechtdoorrichting vanaf de Lockhorsterweg en 
de linksafrichting van de Schutterhoeflaan. Omdat er geen volgrichtingen aanwezig zijn moet het hele 
kruispunt K2 stilgezet worden ongeacht welke richting het voertuig rijdt. 
 
Om het effect van deze richtingen op de afwikkeling in beeld te brengen zijn 2 situaties berekend, 1 waarbij 
maar een van deze richtingen per cyclus groen mag hebben en de (theoretische) situatie waarbij deze 
richtingen helemaal niet mogelijk zijn 
 
Tabel 5 Kruispunt 2/2a zonder koppelingen, berekening per signaalgroep, variant zijrichting Lockhorsterweg 
en Schutterhoeflaan 
 

  Maximum 
waarde 

K2/2a 
Zijrichting 
1 maal 
per cyclus 

K2/2a 
Geen 
zijrichting 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 67,8% 67% 

 Cyclustijd 120 sec. 82,3 sec. 61,7 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 67,2 % 66,4% 

 Cyclustijd 120 sec. 100,1 sec. 70,6 sec. 

 
 
Uit bovenstaande kan nog niet geconcludeerd worden dat de oplossing alleen hier gezocht moet worden. Ook 
al wordt er niet gekoppeld dan nog zal de ongelijke verdeling van de intensiteiten over de opstelstroken op de 
rechtdoorrichtingen vanuit noord en zuid nog steeds van invloed zijn. 
 
Uit het verkeersmodel kan de volgende verdeling afgeleid worden. 
 
Tabel 6 Verdeling intensiteiten over opstelstroken 
 
  

 K1 vanuit noord  
Opstelstrook 
richting N226 

K1 vanuit noord 
opstelstrook 
richting  A28 
Zwolle 

K2 vanuit zuid 
opstelstrook 
richting A28 
Utrecht 

K2 vanuit zuid 
opstelstrook 
richting 
Amersfoort 

Ochtendspits 2025 102 458 557 219 

Avondspits 2025 139 619 333 204 

 
Het meest optimale is als dit gelijkmatig verdeeld is. 
 
Als laatste is onderzocht wat deze ongelijke verdeling specifiek voor K1 betekent. 
 
Tabel 7 Kruispunt 1 zonder koppelingen, berekening per signaalgroep en per opstelstrook 
 

  Maximum 
waarde 

K1 
Signaalgroep 

K1 
Opstelstrook 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 72,4% 81,8% 

 Cyclustijd 120 sec. 61,9 sec. 132,7 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 72,9 % 85,6% 

 Cyclustijd 120 sec. 63,6 sec. 247,3 sec. 

 
De ongelijke verdeling van intensiteiten leveren dus op K1 afwikkelingsproblemen op. 
 



Tabel 8 Kruispunt 2 zonder koppelingen, zijrichting om en om,  berekening per signaalgroep en per 
opstelstrook 
 

  Maximum 
waarde 

K2 
Signaalgroep 

K2 
Opstelstrook 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 67,8% 67,8% 

 Cyclustijd 120 sec. 82,3 sec. 82,3 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 67,2 % 67,2 % 

 Cyclustijd 120 sec. 100,1 sec. 100,1 sec. 

 
Op K2 speelt het effect van een ongelijke verdeling over opstelstroken niet. 
 
Conclusie analyse huidig ontwerp 
Uit de analyse van het ontwerp komt naar voren dat het voorliggende ontwerp de te verwachten 
verkeersintensiteiten in 2025 niet goed kan verwerken. De voornaamste oorzaak hiervan is de grote druk op 
K1 in combinatie met een ongelijke verdeling over de beschikbare opstelstroken. Daarnaast zorgt het grote 
aantal conflicten op K2 voor veel verliestijden in de regeling. 
 
 



Oplossingsrichtingen 
 
Er zijn gezamenlijk door de deelnemers vier mogelijke oplossingsrichtingen vastgesteld. 
 
Variant 1 
In deze variant wordt op zowel K1 als K2 een extra opstelstrook vanuit Amersfoort voor verkeer linksaf richting 
Zwolle gecreëerd. 

 
 
Variant 2 
In variant 2 wordt op K1 een extra linksafstrook op de afrit vanuit Zwolle gerealiseerd. Onder het viaduct 
tussen K1 en K2 wordt een extra strook aangelegd die aansluit op de huidige opstelstrook voor rechtsaf op K2. 
Deze rechtsafstrook naar de Dodeweg wordt omgezet naar een combinatierichting voor rechtdoor/rechtsaf. 
 

 



Variant 3 
Hier wordt de richting Amersfoort Zwolle niet via een linksafbeweging naar de bestaande toerit geleid maar 
rechtsaf via de Dodeweg.  

 
 
Variant 4 
Hier wordt de richting Amersfoort Zwolle niet via een linksafbeweging naar de bestaande toerit geleid maar 
rechtsaf via de Dodeweg . 
 

 
 
 
Het is, gezien de intensiteiten, niet te verwachten dat de richtingen uit de Schutterhoeflaan en de 
Lockhorsterweg iedere cyclus een aanvraag zullen hebben. Uitgangspunt bij de volgende berekeningen is dan 
ook dat deze richtingen afwisselend per cyclus gerealiseerd zullen worden. Er is (in de spitsperioden) dus per 
cyclus maar een maal de mogelijkheid om groen licht te geven aan een van deze richtingen (1 realisatie).  
 



Tabel 9 Resultaten variant 1 (richting Amersfoort-Zwolle dubbel) met koppelingen, berekening per rijstrook 
 
 

  Maximum 
waarde 

Variant 1 
Koppelingen – 
rijstrook – 1 
realisatie 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 66% 

 Cyclustijd 120 sec. 61,6 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 69 % 

 Cyclustijd 120 sec. 59,6 sec. 

 
Uit de berekening blijkt dat dit een goede oplossing is, deze oplossing vraagt echter wel over een behoorlijke 
afstand uitbreiding van de wegen en grote aanpassing van het ontwerp. 
 
Tabel 10 Resultaten variant 2 (richting Zwolle-N226 dubbel) met koppelingen, berekening per rijstrook 
 
 

  Maximum 
waarde 

Variant 2 
Koppelingen – 
rijstrook – 1 
realisatie 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 77% 

 Cyclustijd 120 sec. 116 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 68 % 

 Cyclustijd 120 sec. 101 sec. 

 
Uit de berekening blijkt dat deze zorgt dat de afwikkeling op een acceptabel niveau komt. De aanpassing op 
het bestaande ontwerp lijkt beperkt tot alleen een uitbreiding van de afrit Zwolle. 
 
 Tabel 11 Resultaten variant 3 (verleggen toerit) met koppelingen, berekening per rijstrook 
 
 

  Maximum 
waarde 

Variant 3 
Koppelingen – 
rijstrook – 1 
realisatie 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 84,6% 

 Cyclustijd 120 sec. 219 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 85,6% 

 Cyclustijd 120 sec. 247 sec. 

 
 
Hier komt naar voren dat het verleggen van de toerit het probleem hier verergert. Dat wordt veroorzaakt door 
de stroom verkeer komende uit zuidelijke richting richting Zwolle. Dat verkeer moet nu linksaf slaan ipv 
rechtsaf. Dat heeft extra belasting van het kruispunt tot gevolg. Omdat inrichting en stromen op K1 in deze 
variant nauwelijks wijzigen blijft problematiek bestaan. 
 



Tabel 12 Resultaten variant 4 (aanleg extra toerit) met koppelingen, berekening per rijstrook 
 
 

  Maximum 
waarde 

Variant 4 
Koppelingen – 
rijstrook – 1 
realisatie 

Ochtendspits 2025 Belastingraad 85% 81,8% 

 Cyclustijd 120 sec. 132 sec. 

Avondspits 2025 Belastinggraad 85% 85,6 % 

 Cyclustijd 120 sec. 247 sec. 

 
De afwikkelingsproblematiek op K2 is hiermee volledig opgelost echter blijft ook in deze variant de 
problematiek op K1 bestaan. 
 
Voorkeursvariant 
Op basis van bovenstaande analyse is door de betrokken partijen gezamenlijk geconcludeerd dat variant 2 een 
haalbare oplossing lijkt te zijn en voldoende oplossend vermogen voor het geconstateerde 
afwikkelingsprobleem heeft. Daarmee wordt de voorkeur gegeven om deze variant verder uit te werken.  
 



Ontwerpkeuze fietstunnel N226 Hertekop 
In het GS besluit is gekozen voor een tunnel vanwege de doorstroming. Om het kruispunt Hertenkop goed te 

kunnen afwikkelen moesten de maatgevende conflictgroepen verwijderd worden. Door de gelijkvloerse 

fietsoversteek uit de regeling te halen komt er “lucht” voor de andere richtingen. 

In de praktijk was het zo dat de grote fietsstromen (schoolgaande jeugd) door rood reden (in collonne) zodat 

het autoverkeer niet optimaal van hun groenperiode gebruik konden maken. 

Bij deze variant gaat natuurlijk daarnaast de verkeersveiligheid omhoog omdat de fietsers ongelijkvloers 

kruisen. 

1) Vanuit GS is gekozen voor een tunnel in oost-west verbinding: huidige ontwerp 

 

2) Naar een fietspad in de hoogte is gekeken in de quickscan Hertenoog. Zie bijlage varianten  

 Hertenoog. Hier is ook de afweging en onmogelijkheid van een Hertenoog aangegeven. 

 

 



 

 

 



 
3) Voor de 1

e
 inloop: Vanuit bewoners is de vraag geweest waarom een tunnel. (sociaal onveilig) 

waarom niet bovenlangs? 

 

4) Voor de 1
e
 inloop bewoner + vraag fietserbond op inloopavond zelf: Waarom geen Noord-Zuid tunnel 

erbij? De aantakking aan de zuidzijde is moeilijk inpasbaar. Hier zal meer inbreuk gemaakt worden op het 

perceel Lockhorsterweg. Bij het dan ontstane kruispunt onderin de tunnel ontstaat een verkeersonveilig 

punt. Dit zou dan als rotonde uitgevoerd moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Hiervoor is 

geen ruimte. Tevens zijn de te overwinnen hoogtemeters ook moeilijk inpasb aar. Dus alleen maar 

minpunten voor deze oplossing zodoende niet gekozen. 

 

5) Na de 1
e
 inloop: Verder ook nog gekeken naar de variant om de gelijkvloerse oversteek ten oosten 

van de toerit te leggen. Hiervoor zijn gesprekken met RWS geweest om te kijken of we onder de toerit 

doorkonden om de autoluwe Lockhorsterweg te kunnen bereiken en hier over te steken.  Deze 

inpasbaarheid was helaas ook niet mogelijk i.v.m. de ligging van de toerit van de A28, zie bijlage. 

 

Wijzigen fietsstroom vanuit Amersfoort, onder oprit A28 door. Hierdoor vervalt de gelijkvloerse oversteek 

bij kruispunt. Daarvoor gelijkvloers over Lockhorsterweg, maar geen invloed op de VRI. 

 



 
 

 



Bijlage 1: Verandering fietsstromen door de komst van de tunnel 

 

 



Bijlage 2: negatief advies RWS variant gelijkvloerse oversteek ten oosten van de toerit   

 
Van: Liere, Jan van (MN) [mailto:jan.van.liere@rws.nl]  

Verzonden: dinsdag 13 mei 2014 13:16 

Aan: Bruger, Harry; Klinkers, Marc 

Onderwerp: RE: N226/Schutterhoeflaan 

 

Harry, Marc, 

 

Onze ontwerpers hebben nog eens gekeken naar de mogelijkheden van het ontwerp van het 

fietstunneltje onder de toerit naar de A28 ter plaatse van de Hertekop. 

Onze toerit is zoals ik al eerder heb aangegeven bewust anders vormgegeven dan de huidige toerit. De 

noodzaak hiervoor zit hem in de verbreding van de A28, waardoor de toerit op een ander plaats aansluit. 

Om toch te kunnen voldoen aan de richtlijn ten aanzien van de hoek tussen hoofdrijbaan en toerit moet 

de ligging van de toerit worden gewijzigd. Bovendien is deze toerit als gevolg van de ligging van het 

viaduct over de Ponlijn veel te stijl in vergelijking met de richtlijn, waardoor vooral vrachtverkeer veel 

moeite heeft om voldoende snelheid te ontwikkelen om goed te kunnen invoegen. Dit is weer van 

invloed op de doorstroming op de hoofdrijbaan, dus willen wij de toerit zoveel mogelijk lengte geven en 

gestrekt vormgeven. 

 

Onze ontwerper heeft gekeken naar een tunneltje in combinatie met ons ontwerp van de toerit. 

Bijgevoegd zijn “ontwerp”. Het komt er op neer, dat het fietspad niet meer voorlangs de zendmast past 

en er dus achterlangs moet. Dat brengt het nadeel met zich mee, dat fietsers van Amersfoort naar 

Leusden Zuid en Woudenberg relatief ver moeten omrijden en toch hun eigen weg gaan zoeken met alle 

veiligheidsrisico’s van dien. 

Bovendien zou voor deze optie de tunnel tussen Lockhorsterweg en de Dodeweg moeten worden 

verlengd om met dit fietspad over de tunnel heen te kunnen. Dat lijkt ook geen optie. 

Onze conclusie is, dat wij geen goede oplossing zien voor dit tunneltje. Overigens is jullie ontwerp met 

alle bochten voor fietsers ook niet bepaald prettig om te rijden.  

Dit houdt in, dat je zou moeten terugvallen op een fietsoversteek meegenomen in de VRI. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Jan van Liere 

Disciplineleider Wegen 

Project Knooppunt Hoevelaken 

…………………………………………………………………………………………………… 

Rijkswaterstaat  

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | H18 

Postadres: Project Knooppunt Hoevelaken | Postbus 24094 | 3502 MB Utrecht 

…………………………………………………………………………………………………… 

T  06 54 24 51 51 

jan.van.liere@rws.nl  

www.rijkswaterstaat.nl 

…………………………………………………………………………………………………… 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
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Bijlage 3: Verslag overleg Werkgroep Beekdal, 9 oktober 2012 

Hanneke van Wijk (verslag), Marc Klinkers, Harry Bruger (allen Provincie Utrecht) 

Erik Faasse, Peter Groenendaal, (beiden Werkgroep Beekdal) 

 

Werkgroep Beekdal (WGB) licht toe dat de aanleiding voor de bewoners van de Schutterhoeflaan om een 

klacht bij de provincie Utrecht (PU) in te dienen de volgende zaken betreft: de doorstroming van het verkeer 

op de N226, de verkeersveiligheid van de bewoners van de Schutterhoeflaan (SHL) bij het in- en uitrijden van 

de SHL, en de leefbaarheid. 

Het gaat hierbij met name om twee tijdstippen: tijdens de spitsen ’s ochtends tussen 8 en 9 uur, en ’ s avonds 

tussen 16.30 en 18.00 uur. Er staat dan bijna dagelijks een file.  

De 4 oplossingsvarianten die nu door PU verder worden bekeken en afgewogen zijn bekend bij de bewoners 

en omwonenden en Werkgroep Beekdal. Bij alle oplossingen wordt de verkeersveiligheid verbeterd, maar er 

zijn grote bezwaren vanuit de bewoners die ook al zijn gecommuniceerd aan de provincie. De belangrijkste 

bezwaren zijn: 

- de enorme hoeveelheid asfalt die nodig is bij alle oplossingsvarianten; 

- het landschappelijke karakter van de entree van Leusden Zuid via de N226 dreigt te verdwijnen; 

De vraag is of een dergelijke grote ingreep in het landschap gewenst is. 

De werkgroep vraagt zich de volgende zaken af: 

1: waarom kan de maximum snelheid op de N226 niet naar 50km p/u worden verlaagd? Vanuit Leusden wordt 

de Nieuwe Maanweg een weg met een maximum snelheid van 50 km p/u evenals de N226 van/naar 

Woudenberg ter hoogte van Leusden Zuid tot de aansluiting Nieuwe Maanweg. Alle oplossingsvarianten van 

SHL zullen een aantrekkende kracht op het verkeer vanuit Leusden hebben; meer mensen zullen deze 

aansluiting gaan kiezen boven de aansluiting via de Groene Zoom en de Randweg, omdat op dit traject veel 

stoplichten staan die niet op elkaar aansluiten. 

2: waarom kan er niet een VRI geplaatst worden ter hoogte van de SHL om de SHL uit te kunnen komen, die 

gesynchroniseerd wordt met de VRI’s van Hertekop (HK). 

De provincie beantwoordt de vragen als volgt: 

Ad 1: In het Strategisch Mobiliteits Plan Utrecht (SMPU) is het hele wegennetwerk in de Provincie Utrecht in 

kaart gebracht. Daarin is bepaald dat de N226 een Gebieds Ontsluitingsweg (GOW) is. Bij een GOW hoort een 

bepaalde snelheid en een bepaald karakter/inrichting van de weg. Het gedeelte van de N226 tussen de Nieuwe 

Maanweg en Hertekop ligt buiten de bebouwde kom, daarom is de maximum snelheid hier bepaald op 80 km 

p/u en niet 50 km p/u. De provincie sluit hiermee aan op landelijk vastgestelde regels. Ook is het beleid van de 

Provincie dat er zo weinig mogelijk directe ontsluitingen op een GOW zijn. Er is geen aanleiding voor PU om 

van dit beleid af te wijken. Het aantrekkende karakter voor verkeer vanuit Leusden wordt niet belangrijk 

beïnvloed door de oplossing bij SHL, maar door een vergelijking tussen verschillende gemeentelijke wegen. 

Ad 2: er wordt uitgelegd dat er niet enkel een VRI geplaatst kan worden ter hoogte van de SHL omdat het 

conflict met de fietsers dan blijft bestaan en de verkeersveiligheid er niet op vooruit gaat. En omdat dit anders 

verkeersproblemen op Hertekop veroorzaakt. 

WGB licht nog eens toe dat de bocht in het fietspad richting Leusden het zicht ernstig belemmerd, met name 

als je met de auto vanuit Leusden de SHL in wilt rijden. Verder benadrukt hij dat tijdens de ochtendspits er zo 



veel verkeer op de N226 vanuit Leusden naar de A28 rijdt, dat je vanuit de SHL niet of nauwelijks de weg op 

kunt komen: de automobilisten willen je er niet tussen laten en je moet je er dus ‘ tussen persen’, ondanks dat 

ze vaak slechts minder dan 50 km p/u rijden. Dit is een gevaarlijke situatie. Vanuit Amersfoort richting Leusden 

wordt er dan wel 80 km p/u gereden dus het is extra gevaarlijk als je vanuit de SHL de N226 richting Leusden 

wilt oprijden. Er is ook geen ruimte tussen fietspad en N226 om een auto op te stellen.  

Allen zijn het er over eens dat als je hier op de N226 een maximale snelheid van 50km p/u invoert het 

hierboven geschetste probleem van de oprijdbaarheid tijdens de spits niet oplost.  

De provincie merkt op dat elk onderdeel van het probleem een eigen oplossing vraagt. Als er gezocht wordt 

naar een oplossing moet deze ook goed functioneren en veilig zijn.  

Op de vraag van WGB waarom er hier geen knipperstoplicht kan komen om te waarschuwen voor de 

(brom)fietsers is het antwoord dat dit de onveilige conflictsituatie niet oplost: het rechtsafslaan van de auto’s 

en de rechtdoor van de (brom)fietsers geeft een conflict dat, omdat de weg en het fietspad direct naast elkaar 

liggen zonder tussenberm, alleen met een rechtsaf strook voor de auto’s vanuit Leusden en een linksaf strook 

voor de auto’s vanuit Hertekop is op te lossen. Deze zijn nodig om de auto te kunnen opstellen en de 

doorstroming niet te belemmeren op de N226. En dus moeten er in het geval van een VRI bij SHL stroken bij 

komen en wordt de weg breder. 

WBG waarschuwt dat de provincie door een grote ingreep in het gebied het landschappelijke karakter hier 

onomkeerbaar kan vernietigen. De bewoners hechten zeer veel waarde aan de monumentale beuken en eiken 

langs de N226. Velen zijn vanwege het landschappelijke karakter hier komen wonen en willen dat dit bewaard 

blijft. Uiteraard is iedereen zich ervan bewust dat men hier in een druk stukje Nederland woont, dichtbij  de 

A28 en een provinciale weg.  

WGB benadrukt nogmaals dat de bewoners ervan overtuigd zijn dat de oplossingen van het verkeersprobleem 

ter hoogte van SHL een aantrekkende werking op het verkeer van en naar Leusden zal hebben, met name ook 

omdat de gemeente Leusden de hoofdontsluiting naar de A28 niet heeft geoptimaliseerd in de ogen van de 

werkgroep Beekdal. Zij verwachten dat deze ontsluiting straks 80% van het verkeer van/naar Leusden gaat 

aantrekken.  

De provincie geeft echter aan dat uit allerlei cijfers en metingen blijkt dat het merendeel van het verkeer op de 

N226 vanuit/naar Woudenberg rijdt. De Provincie heeft de wegen zo ingericht dat het meeste verkeer vanuit 

het Zuiden niet dóór Woudenberg en via de N226 naar de A28 rijdt, maar geeft toe dat ook zij niet alles 

kunnen regelen. Verder geeft PU aan niet te kunnen oordelen over de Groene Zoom: dat is een gemeentelijke 

aangelegenheid. 

Werkgroep Beekdal geeft aan dat de provincie met de oplossing voor het probleem Schutterhoeflaan ook het 

probleem van de Groene Zoom voor Leusden oplost. De Provincie ontkent dit: zij is bezig het probleem SHL op 

te lossen, niet een vermeend probleem van Leusden.  

 

PU licht nog eens toe dat de reden voor de reconstructie Hertekop de doorstroming is. Dat is een gezamenlijk 

probleem van gemeenten Amersfoort en Leusden en de provincie Utrecht. Hij benadrukt ook nog eens dat er 

geen sprake zal zijn van een aanzuigende werking op de N226 door het oplossen van het probleem bij SHL. Er 

is wel sprake van een aanzuigende werking door de realisatie van de Nieuwe Maanweg (door gemeente 

Leusden) en het aanleggen van de Kersenbaan (door gemeente Amersfoort) en de aanpassingen van Hertekop. 

Hierdoor zal het drukker worden op de N226 en zal het bij SHL nóg gevaarlijker worden. Dat wordt door allen 

onderkent.  

De 4 oplossingsvarianten die PU aan het uitwerken en afwegen is worden nogmaals doorgenomen: 



Variant 1: de provincie licht toe dat er is geprobeerd deze oplossing zo compact mogelijk te houden, maar je 

ontkomt er niet aan de monumentale bomen te kappen. WGB vraagt naar de scheidslijnen die op het ontwerp 

zijn ingetekend tussen Hertekop en SHL, en Nieuwe Maanweg (NMW) en SHL. PU licht toe dat de lijn met 

Nieuwe Maanweg keihard. De NMW is al in een uitvoeringsfase. De lijn Hertekop geeft aan tot hoever het 

definitief ontwerp (DO) van Hertekop nu loopt. We kijken nu echter ook naar de koppeling met de oplossingen 

voor SHL. Er kan nog een klein beetje in het DO van Hertekop geschoven worden ten koste van het bos. Daarbij 

is opgemerkt dat door PU het bos aan de zuidkant van de N226 als waardevoller wordt beschouwd dan het bos 

ten noorden ervan. 

De bezwaren van de WGBeekdal op variant 1 zijn ook al eerder gecommuniceerd: de bewoners zijn tegen het 

kappen van de monumentale bomen en het verdwijnen van het landschappelijke karakter. Het positieve van 

deze variant is dat de veiligheid wordt verbeterd door de scheiding tussen het fietspad en de weg middels een 

berm, hetgeen ten goede komt aan de af –en oprijdbaarheid van SHL doordat de auto’s eerst het fietspad 

kunnen kruisen, dan kunnen opstellen ter hoogte van de tussenberm, en dan de weg op/af kunnen rijden. Ook 

de linksafstroken dragen bij aan de veiligheid.  

Variant 2: volgens de provincie is deze oplossing het meest veilig omdat er geen aansluiting meer is op de 

N226 maar een ontsluiting via de Lockhorsterweg.  

Werkgroep Beekdal geeft aan dat de bewoners van de Lockhorsterweg 1 uiteraard niet blij zijn met deze 

oplossing. Zij krijgen nieuw asfalt en verkeer naast hun huis. Ook wijst hij erop dat de fietsers en groot verkeer 

zoals de vuilniswagen elkaar op de parallelweg zullen kruisen wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ook 

rijdt er in deze variant verkeer (auto’s)  dichter langs de huizen die hier aan de N226 liggen. 

De provincie beaamt dat er autoverkeer op de parallelweg komt maar de inrichting van de weg wordt 

aangepast aan de dynamiek van het verkeer. Er komt voldoende ruimte voor fietsers en auto’s. 

WGB vertelt dat hij nu al dagelijks door naast elkaar fietsende schoolkinderen wordt geraakt als hij zijn kind 

met de fiets van school haalt. De provincie geeft aan het gedrag van deze kinderen helaas niet te kunnen 

beïnvloeden.   

Werkgroep Beekdal geeft aan dat het positieve punt van deze oplossing is dat de monumentale bomen langs 

de N226 kunnen blijven. 

Variant 3 wordt in de uitwerking en afweging nog wel meegenomen maar PU geeft aan dat dit een niet 

realistische optie is. Met name vanwege landschappelijke inpakt op het EHS gebied naast de Ponlijn.  

 

Variant 4: WGB geeft aan dat deze variant volgens hun veilig is en voldoet aan de eis dat het verkeer niet 

dichter langs de huizen aan de N226 komt. Ook het landschappelijke karakter blijft meer bewaard, maar wat 

hun betreft nog niet genoeg. Toch zou deze variant de voorkeur van de werkgroep hebben. 

WGB oppert nog een nieuw idee:waarom niet van de huidige N226 een parallelweg maken en de 2 rijstroken 

verplaatsen naar áchter de 2 monumentale bomenrijen. De parallelweg kan dan ontsloten worden als in 

variant 2 op de Lockhorsterweg. Deze variant is een combinatie van varianten 2 en 4. De provincie zegt toe 

deze variant 5 nog uit te werken en mee te nemen in de afwegingen.  

WGB vraagt waarom ervoor is gekozen om de fietstunnelbak bij Hertekop aan deze kant van de zendmast te 

plaatsen en niet erachter (noordkant). Dan zouden de monumentale bomen langs de Lochkhorsterweg kunnen 

worden behouden. PU licht toe dat dit vanwege de veiligheid van de fietsers is en er is rekening gehouden met 

de A28 die mogelijk in de toekomst nogmaals verbreed wordt. De fietstunnel wordt ontworpen voor de 

komende 30 jaar. Er is gekeken naar de lange termijn. WGB vraagt zich af of de tunnelbak inderdaad wel veilig 

is. PU vertelt dat er nog wordt gekeken of in het kader van de veiligheid de tunnelbak gedeeltelijk open kan 

worden aan de bovenzijde.  



Op de vraag waarom er niet is gekozen voor een fietsbrug licht Harry Bruger toe dat het ontwerp van Hertekop 

zo goed als vastligt en er geen discussie meer gevoerd wordt over fietstunnel of -brug. (Het te overbruggen 

hoogteverschil voor een fietser bij een fietsbrug is veel veel groter dan die bij een fietstunnel, waar door 

langere hellingen en omrijafstanden nodig zijn). 

WGB uit zijn zorgen over de monumentale bomen langs de Lockhorsterweg. PU geeft aan dat de insteek is dat 

zo veel mogelijk van deze bomen gespaard zullen blijven.  

WGB benadrukt tot slot nogmaals hun wensvoor een maximum snelheid van 50 km p/u op de N226 tussen 

Hertekop en Nieuwe Maanweg. PU geeft aan dat het wat hun betreft 80 km blijft maar als de Werkgroep het 

niet hiermee eens is, ze vrij is een brief met dit verzoek aan de gedeputeerde te schrijven.  

Daarnaast vraagt de Werkgroep aan de provincie druk op Leusden te zetten om de Groene Zoom te 

optimaliseren. De provincie geeft nogmaals aan dat het oplossen van het verkeersknelpunt bij SHL niets te 

maken heeft met de afwikkeling van het verkeer vanuit Leusden en het geen verkeersaantrekkende werking 

heeft. PU geeft aan dat de werkgroep dit probleem met Gemeente Leusden moet bespreken.  

PU geeft aan dat de verwachting is dat Gedeputeerde Staten eind 2012 of begin 2013 een besluit zal nemen 

over de oplossing van dit verkeersknelpunt bij Schutterhoeflaan. De bewoners en andere betrokkenen zullen 

door PU worden geïnformeerd over dit besluit. Indien PU besluit te kiezen voor uitvoering van één van de 

oplossingsvarianten kunnen belanghebbenden via de bestemmingsplanprocedure bezwaar aantekenen tegen 

de plannen.  

 

  



 

Bijlage 4 Telling fietsers 2016 

Dinsdagmorgen 29 november 2016           07:00 tot 09:00 uur   
Brom/fietsers  

  
Vanuit Amersfoort richting 

Schuttershoeflaan; 

28    

Vanuit Amersfoort richting Dodeweg 20    

Vanuit Amersfoort richting 

Lockhorsterweg 

14    

     

Vanuit Schuttershoeflaan richting 

Amersfoort; 

392    

Vanuit Schuttershoeflaan richting 

Dodeweg; 

177    

Vanuit Schuttershoeflaan richting 

Lockhorsterweg 

166    

     

Vanuit Dodeweg richting 

Schuttershoeflaan; 

4    

Vanuit Dodeweg richting Amersfoort; 2    

Vanuit Dodeweg richting 

Lockhorsterweg; 

6    

     

Vanuit Lokhorsterweg richting 

Amersfoort 

42    

Vanuit Lockhorsterweg richting 

Dodeweg; 

201    

Vanuit Lockhorsterweg richting 

Schuttershoeflaan 

12    

     

  
 

 
 
 



donderdagmorgen  1-12-2016      07:00 tot 09.00 uur                             
fietsers/Bromfietsers 
  

Vanuit Amersfoort richting 

Schutterhoeflaan; 

 26   

Vanuit Amersfoort richting Dodeweg  20   

Vanuit Amersfoort richting 

Lockhorsterweg 

 8   

     

Vanuit Schutterhoeflaan richting 

Amersfoort; 

 337   

Vanuit Schutterhoeflaan richting 

Dodeweg; 

 180   

Vanuit Schuttershoeflaan richting 

Lockhorsterweg 

 164   

     

Vanuit Dodeweg richting 

Schutterhoeflaan; 

 7   

Vanuit Dodeweg richting Amersfoort;  3   

Vanuit Dodeweg richting 

Lockhorsterweg; 

 4   

     

Vanuit Lokhorsterweg richting 

Amersfoort 

 48   

Vanuit Lockhorsterweg richting 

Dodeweg; 

 185   

Vanuit Lockhorsterweg richting 

Schuttershoeflaan 

 16   

     

 

 




