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Verkeerskundige situatie en voorgenomen plannen

Landschappelijke situatie en cultuurhistorische waarden
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Aanleiding

De N411 is een provinciale weg van 3,5 kilometer lang, tussen Utrecht en Bunnik. Het is een 
drukgebruikte weg en er vinden relatief veel (letsel)ongevallen plaats. De N411 behoort tot een van 
de onveiligste wegvakken op het provinciale wegennet, doordat doorgaand autoverkeer en het lokale 
recreatie- en landbouwverkeer hier dicht bij elkaar komen, en elkaar kruisen. Er zijn enkele gevaarlijke 
oversteekpunten over de gehele lengte van het wegvak en de verkeersintensiteit rondom de kern 
Vechten is hoog.
De provincie is in 2009 begonnen met een verkenning naar maatregelen om de verkeersveiligheid 
op de N411 te verbeteren, waarbij zowel externe partijen, als de gemeenten Utrecht en Bunnik zijn 
betrokken. Onlangs hebben de provincie Utrecht, en de gemeenten Utrecht en Bunnik afzonderlijk 
een schetsvoorstel ingediend, en hebben Utrecht en Bunnik tevens een gezamenlijke variant 
ontwikkeld. Deze vier modellen richten zich met name op de verkeersveiligheid rond Vechten en 
leiden tot de realisatie van een relatief forse en complexe infrastructurele knoop ter hoogte van de 
kern. Door de aanzienlijke landschappelijke en cultuurhistorische impact hebben de voorstellen nog 
niet geleid tot een oplossing. Het Kwaliteitsteam is om een advies gevraagd, waarbij de N411 als 
gebiedsontsluitingsweg (80 km/u) moet worden gehandhaafd.

Opdracht

Het kwaliteitsteam heeft de tot nu toe ontwikkelde voorstellen grondig bestudeerd en met de 
betreffende verkeerskundigen en andere betrokken deskundigen gesproken. Het team waardeert de 
wijze waarop de partijen hun ambities en uitgangspunten naar ruimtelijke schetsen hebben vertaald, 
maar heeft twijfel bij de sectorale (verkeerskundige) benadering van het probleem en de opgave. Het 
redeneren vanuit die invalshoek, waarbij deeloplossingen op deeloplossing wordt gestapeld, leidt niet 
tot een logisch ruimtelijk verhaal. Het kwaliteitsteam bepleit een ruimtelijke gebiedsgerichte aanpak 
en heeft gezocht naar een oplossingsrichting die vanuit alle disciplines vanzelfsprekend, eenvoudig en 
toekomstbestendig is.

Positionering van de weg

Als gebiedsontsluitingsweg faciliteert de N411 zowel het regionale (doorgaande) verkeer, als het 
onderliggende wegennet. De N411 voert door een cultuurhistorisch en recreatief waardevol landschap, 
waarin vele mensen wonen, werken en recreëren. Er zijn vele soorten weggebruikers: wandelaars, 
fietsers, auto’s, bromfietsers, ruiters en landbouwvoertuigen. Er is snel en langzaam verkeer. Het 
Kwaliteitsteam voorziet de komende jaren een verandering in het gebruik van de weg, als gevolg van:

• de verwachte toename van het verkeer als gevolg van o.a. de verlenging van de Baan van Fectio en 
de nieuwe ‘Salto’ tussen de A12 en Houten; van 9.000 naar 14.000 motorvoertuigen per dag.

• de ontwikkeling van een nieuw HOV-tracé door dit gebied.
• de door de gemeente Bunnik voorgenomen spitsafsluiting van de Achterdijk.
• de toenemende belangstelling voor de recreatieve bestemmingen in dit gebied: landgoed 

Amelisweerd, de forten van Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO-nominatie), de rivier de 
Kromme Rijn, etc. 

• de komst van nieuwe recreatieve trekpleisters, zoals het Armandomuseum bij Oud-Amelisweerd en 
het Nationaal Waterliniemuseum in Fort Vechten.

• de vraag naar, en toename van, verkooppunten van groente en fruit langs de weg.
• de ontwikkeling van Maarschalkerweerd als aantrekkelijk sportlandschap.

Er is alle reden om deze brede verkeerstoename optimaal te organiseren.
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Model 1) een doorgaande fietslaan/parallelweg aan de noordzijde van de N411

De twee onderzochte ruimtelijke modellen:

Model 2) een (doorgetrokken) fietslaan/parallelweg aan de zuidzijde van de N411
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Visie op het gebied

Aan de hand van enkele werksessies met specialisten van de provincie, en een schouw ter plaatse, is 
het Kwaliteitsteam tot inzicht gekomen dat het gebied rondom de N411 de potentie heeft om uit te 
groeien tot een waardevol cultuurhistorisch parklandschap voor stad en regio Utrecht. Met restaurant 
Vroeg in de kern Vechten als recreatief scharnierpunt kan het gebied als stepping stone fungeren 
tussen de ontwikkelingen op de Uithof en de Houtense Vlakte, parallel aan de structuur van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De N411 loopt hier doorheen en heeft de potentie om een verkeersveilige 
aantrekkelijke route te worden die de landschappelijke en cultuurhistorische waarde versterkt en de 
recreatieve gebieden optimaal ontsluit. Rijden over deze weg moet een ervaring op zich zijn. Deze visie 
sluit naadloos aan bij het door provincie, gemeenten en rijk geformuleerde beleid voor dit gebied1.

Vanuit deze gedachte hanteert het Kwaliteitsteam de volgende uitgangspunten, ten aanzien van:

1. Verkeersveiligheid
 - het verminderen van het aantal oversteekpunten
 - het maken van veilige (logische) oversteekpunten
 - het scheiden van snel en langzaam verkeer
 - streven naar overzichtelijke continue wegprofielen

2. Landschap en cultuurhistorie
 - behoud van het historische karakter en lijnvoering van de weg
 - behoud en versterken van de Napoleontische boombeplanting langs de weg
 - aanzetten van de haakse bomenstructuur van de Koningsweg en de (oprij)laan van  
  Amelisweerd
 - versterken en uitdragen van de sfeer van landgoed Amelisweerd
 - versterken van de landschapsensembles van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

3. Recreatie
 - toegankelijk maken van bestaande en toekomstige recreatieve bestemmingen
 - aansluiting zoeken bij het sport- en uitloopgebied Maarschalkerweerd
 - benutten van kansen voor Amelisweerd bij de reconstructie van de A27
 - stimuleren van fietsgebruik van en naar de recreatieve trekpleisters

Advies

In de eerder genoemde werksessies zijn twee ruimtelijke basismodellen onderzocht, waarbij het 
weggedeelte voor auto’s en de parallelweg/fietspad los van elkaar werden beschouwd en waarbij 
gezocht is naar een zo continu mogelijk profiel, dat recht doet aan het monumentale karakter van de 
weg en een rustig wegbeeld oplevert. In het eerste model werd de fietsroute van Utrecht tot Bunnik 
over de hele lengte aan de noordzijde van de autoweg gelegd (daar waar de meeste recreatieve 
bestemmingen liggen) en de huidige parkeerplaats Amelisweerd naar het zuiden verplaatst. In het 
tweede model werd het bestaande fietspad/parallelweg tussen Utrecht en Vechten, ten zuiden van 
de autoweg, doorgetrokken tot aan Bunnik. Alle ruimtelijke consequenties werden in kaart gebracht 
en afgewogen. Het eerste model kwam verreweg het beste uit de bus: met een nieuwe fietsroute 
aan de noordzijde en een parkeerplaats aan de zuidzijde van de N411 wordt het aantal oversteken 
gereduceerd, de verbindingen met de recreatieve bestemmingen worden logisch en het beoogde 
kruispunt bij de kern Vechten kan zo eenvoudig mogelijk worden uitgevoerd. Het team heeft in het veld 
geconstateerd dat de oplossing werkt, en dat deze zonder veel problemen kan worden uitgevoerd.

1. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, Visie Recreatie en Toerisme 2020, concept 
koersdocument Nieuwe Hollandse Waterlinie, Toekomstvisie Amelisweerd, Gebiedsvisie Houtense Vlakte, Gebiedsstudie tbv Utrechtse Agenda A27
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Advies: een doorgaande fietslaan/parallelweg ten noorden van de N411
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Het advies luidt dan ook als volgt:

Leg, in samenwerking met de gebiedspartners, een uitnodigende fietslaan aan van ± 4,5 meter 
breed (met mogelijkheid voor landbouwverkeer) aan de noordzijde van de bestaande weg, vanaf 
de Waterlinieweg tot aan de kern van Bunnik. Over de A27, langs het Markiezenbos, door het open 
gebied met zicht op de Kromme Rijn, langs het kersenverkooppunt, tussen de monumentale woningen 
en restaurant Vroeg door (waarbij de provinciale weg iets uitbuigt naar het zuiden), waarna het pad 
aantakt op de bestaande parallelweg naar Bunnik. Schrap de zuidelijke parallelweg vanaf de laatste 
bebouwing vanaf Utrecht tot de kern Vechten (fietsers uit Houten steken over bij de Mereveldseweg), 
verplaats de huidige parkeerplaats van Oud-Amelisweerd naar de zuidzijde, zodat het probleem van 
overstekend autoverkeer wordt opgelost en maak ter plekke van de kern Vechten en de Achterdijk een 
overzichtelijke kruising met één verkeersregelinstallatie.

Het kwaliteitsteam is ervan overtuigd dat deze systeemkeuze leidt tot een verkeersveilige en 
toekomstbestendige situatie, waarmee wordt voorgesorteerd op de potentiële ontwikkelingen 
in het gebied en waarmee recht wordt gedaan aan de gestelde uitgangspunten ten aanzien van 
veiligheid, landschap, cultuurhistorie en recreatie. De doorgaande fietslaan is, los van de vraag of er 
wel of geen overkapping over de A27 komt (Dak op Bak), uitvoerbaar. De keuze voor deze structuur 
heeft consequenties voor de omgang en aansluiting met het gebied rondom Maarschalkerweerd en 
Mereveld; zowel ruimtelijk als verkeerskundig. Het kwaliteitsteam adviseert om samen met de stad 
Utrecht een integrale ruimtelijke visie voor dit gebied op te stellen, en de doorgaande fietsverbinding 
als vertrekpunt te nemen.

Dit voorstel lost niet alleen de belangrijkste knelpunten op, het biedt ook nieuwe kansen en 
mogelijkheden:

• Door het kruispunt bij Vechten eenvoudig en compact te houden, kan de open ruimte voor 
restaurant Vroeg uitgroeien tot een recreatieve (brink-achtige) pleisterplaats. Daarvoor dient 
de nieuwe parkeerplaats met zorg en in samenhang met de verkeerskundige inrichting van het 
kruispunt worden ontworpen.

• Een goed ontworpen parkeerplaats kan een verbindend element zijn tussen recreatiegebied Fort 
Vechten en landgoed Amelisweerd en tal van wandelroutes faciliteren. Het kan ruimte bieden voor 
touring cars voor bezoekers van forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en voor het oplossen 
van het huidige parkeerprobleem (auto’s langs de weg voor restaurant Vroeg). Het biedt ook 
groeiruimte wanneer er meer horeca naar de kern Vechten komt.

Vergrotingen van deze kaart in de bijlage
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Referentie van een landschappelijke weg met rammelstroken en rijbaanscheiding in cobblestones (Proostwetering, Leidsche 
Rijn, Utrecht)



  Vormgeving en inrichting

Het Kwaliteitsteam hecht veel waarde aan de vormgeving en inrichting van de nieuwe wegstructuur: 
de fietsroute, de bestaande autorijbanen en de beoogde kruising bij de kern Vechten. Een gepaste 
vormentaal van de weg is cruciaal voor de beleving van het gebied als geheel. Het cultuurhistorische 
parklandschap moet zichtbaar en voelbaar zijn voor de weggebruiker. Het idee is om de sfeer van 
Amelisweerd verder uit te dragen en tot aan de Waterlinieweg te brengen. 
Het Kwaliteitsteam adviseert om te streven naar een herkenbaar continu wegprofiel en om de 
Napoleontische boombeplanting als vertrekpunt te nemen voor het bepalen van het tracé van de weg 
en het fietspad en de positionering van het kruispunt bij Vechten. Completeer en herstel waar mogelijk 
de Napoleontische eikenlaan. Handhaaf zo veel mogelijk karakteristieke bomen, en overweeg – indien 
onoverkomelijk – deze te verplanten naar landgoed Amelisweerd of de kern Vechten.
Wij stellen voor om een landschapsarchitect aan te stellen die dit traject kan leiden en die samen met 
een verkeerskundig ontwerper het ruimtelijk plan, de aansluitingen en de inrichting uitwerkt. Houd 
daarbij het wegontwerp zo eenvoudig en vlak mogelijk en gebruik zo veel mogelijk landschappelijke 
inrichtingselementen, zoals cobble stones, voor onder andere het scheiden van rijbanen.

  Fasering en uitvoering

Om het succes van de voorgestelde systeemkeuze te kunnen garanderen, adviseert het Kwaliteitsteam 
om het aanleggen van het fietspad niet te faseren (of onder te brengen bij deelprojecten), maar in 
één keer, van Utrecht tot Bunnik, aan te leggen. Voor de verwervingskosten van deze gronden en de 
aanleg van de zuidelijke parkeerplaats zouden compensatiegelden uit de reconstructie van de A27 
kunnen worden ingezet. Ook kunnen rood-voor-groen-regelingen worden verkend, voor met name het 
realiseren van een kwalitatieve ontwikkeling bij de kern Vechten.

Het kwaliteitsteam is zich ter dege bewust van het feit dat de kernkeuze voor een doorgaande fietslaan 
consequenties heeft voor actuele planontwikkelingen, en dat de verkeerskundige afwikkeling op enkele 
punten nog goed moet worden uitgewerkt. Het advies is bedoeld als een denkrichting, een wenkend 
perspectief. Het Kwaliteitsteam is bereid het advies en de onderbouwing, als ook handreikingen voor 
het vervolgproces, in een nader gesprek met de bestuurders toe te lichten.

Tot besluit

Zoals een goed kwaliteitsteam betaamt, heeft het Kwaliteitsteam, zonder de ernst van het 
verkeersveiligheidsvraagstuk uit het oog te verliezen, gekozen voor het uitbrengen van een 
integraal ruimtelijk kwaliteitsadvies - en geen alternatief verkeerskundig plan. Daarvoor is bewust 
samenwerking gezocht met kennis en expertise uit het gebied. Door juist de probleemstelling en 
de opgave te verbreden is inzicht ontstaan in de kracht en rol van de omgeving bij het oplossen van 
het verkeersveiligheidsprobleem. Met het advies slaat het Kwaliteitsteam twee vliegen in een klap: 
het is mogelijk om een duurzaam veilige weg te maken én om ontwikkelingen in het gebied aan te 
jagen. Verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit gaan hand in hand, waardoor het mogelijk is om het 
prachtige en rijke Utrechtse landschap ter plaatse nóg beter te ontsluiten en beleefbaar te maken.
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Bijlagen

-

Uitvergrote kaartbladen van de 
plankaart behorende bij het advies
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