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Onlangs hebben wij de door de raad aangenomen motie M133 afgehandeld. Het 
betreft een quick scan onderzoek naar de fietsverbinding bij de zuidelijke 
inprikker van De Liesbosch. Een ambtelijke vertegenwoordiger van de Provincie 
zat in de werkgroep. 

Hierbij doen we u een afschrift toekomen van de informatie welke onze raad 
recentelijk heeft mogen ontvangen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee te hebben geïriformeerd. 

M vriendelijke groet, 
bu • meester en wethouders, 

  

   

Ellie Li.bregts 	 Frans Backhuijs 
secr ta s 	 burgemeester 
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VERZONDEN 2 1 MARI 2019 
Geachte leden van de raad, 

Op 2 februari 2018 heeft u motie M133 aangenomen. In deze motie riep u ons 
ons op om "samen met de fietsersbond in gesprek te gaan met stakeholders 
(Laagraven Investment en de Provincie) om verschillende scenario's voor een 
doorgaande fietsverbinding (bijvoorbeeld door middel van een tunnel onder de 
nieuw aan te leggen kruising), uit te werken met de daarbij behorende begroting 
en financieringsmogelijkheden. En de uitkomsten van deze scenario's en de 
mogelijkheden tot financiering aan de raad te presenteren." 

Op 14 maart bent u tijdens een RIA infomarkt bij Down Under in de gelegenheid 
geweest om kennis te nemen van alle scenario's. Wij hebben u daarbij toegezegd 
om zo spoedig mogelijk de rapporten toe te zenden. Met deze brief voldoen wij 
daar aan. 

In een gezamenlijke projectgroep waarin naast de fietsersbond ook de Provincie 
en Laagraven Investment zitting hebben is er een quick scan onderzoek 
uitgevoerd. Het rapport treft u als bijlage aan. Op basis van de quickscan die in 
november is afgerond hebben we daarna als gemeente overleg gevoerd met de 
Provincie en diverse grondeigenaren. De conclusies van deze gesprekken zijn in 
een korte notitie verwoord. De notitie treft u ook als bijlage aan. 

De uitgangsituatie betreft de toekomstige situatie wanneer de nieuwe Zuidelijke 
Ontsluitingsweg voor De Liesbosch is gerealiseerd. De fietsoversteek over de 
zuidelijke ontsluitingsweg wordt met verkeerslichten geregeld. In het kader van 
de verkeerskundige onderbouwing van het al vastgestelde bestemmingsplan 
Ravenswade zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd voor het jaar 2030. Volgens 
die berekeningen bedraagt de tijd die nodig is om alle richtingen op het kruispunt 
één keer groen te geven in de ochtendspits 90 seconden en in de avondspits 96 
seconden. 
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Binnen deze tijden krijgen dus ook de fietsoversteken een aantal seconden groen. 
Het fietsverkeer komt verdeeld aan, waardoor een deel van de fietsers direct door 
kan fietsen (groen licht) en een deel zal moeten wachten (rood licht). Bij de 
kruispuntberekeningen is ook de gemiddelde wachttijd voor de fietsoversteek 
berekend. In de ochtendspits bedraagt deze 10 seconden (noord- zuid richting) 
en in de avondspits 14 seconden (zuid-noord richting). 

De onderzoeken laten zien dat de scenario's aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen. Gezien de voorziene beperkte wachttijd staan wij op het standpunt 
dat wij eerst de nieuwe uitgangssituatie zoals die nu wordt aangelegd willen 
monitoren. Door middel van de monitoring kunnen we de daadwerkelijke 
vertraging en veiligheid voor de fietser goed in beeld brengen. 

De resultaten van de monitoring delen wij na de zomer van 2020 met u. Op basis 
van de uitkomsten gaan wij met de provincie in gesprek over de gewenste 
inrichting. 

Wij menen dat de uitvoering van motie M133 hiermee is afgerond. 

Me vriendelijke groet, 
bu 	meester en wethouders,  

burgemeester 

Bijlagen: 	- Resultaten Quickscan (rapport van Witteveen + Bos, 21-11-2018) 

- Notitle: elgendom en financiering M133 
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Met verkeerslichten geregelde 
fietsoversteek nieuwe zuidelijke 
ontsluitingsweg •ouwmerkt 

Neeuwege 
0 

ProvInciale wegen 

Overige wegen 

1 

INLEIDING 

1.1 	Aanleiding 

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft op 22 februari 2018 een motie (M133) met betrekking tot de met 
verkeerslichten geregelde fietsoversteek bij de nieuwe Zuidelijke ontsluitingsweg van De Liesbosch 
aangenornen. Op afbeelding 1.1 is de ligging van deze fietsoversteek weergegeven. In de motie geeft de 
gemeenteraad het college opdracht om samen met de Fietsersbond in gesprek te gaan met de stakeholders 
om verschillende scenario's voor een doorgaande fietsverbinding uit te werken met daarbij behorende 
begroting en financieringsmogelijkheden. De gemeenteraad heeft al ingestemd met het bestemmingsplan 
Ravenswade die de aanleg volgens afbeelding 1.1 (linker afbeelding) mogelijk maakt. 

Witteveen+Bos is gevraagd om de scenario's te onderzoeken op het uitwerkingsniveau van een quickscan. 
De financieringsmogelijkheden en de gesprekken met benodigde private grondeigenaren onderzoekt de 
gerneente zelf. 

Afbeelding 1 1 Fietsoversteek nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg 
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1 2 	Doel 

Het doel van het onderzoek is om mogelijke scenario's voor nieuwe fietsverbindingen en onderdoorgangen 
objectief te beschrijven. Een keuze voor het beste scenario maakt geen onderdeel uit van het onderzoek. Het 
is daarmee een feitenonderzoek. 

1.3 	Omschrijving scenario's 

De projectgroep1  heeft een aantal scenario's opgesteld die in dit onderzoek aan bod moeten komen. Een 
deel daarvan is direct tijdens het overleg afgevallen vanwege onder andere de inpasbaarheid (bijvoorbeeld 
grond niet beschikbaar of fysiek onmogelijk) of het niet reëel zijn van het scenario in verband met zeer hoge 
kosten. De scenario's die wel haalbaar en relevant geacht werden, zijn in deze quickscan nader onderzocht. 
In tabel 1.1 is aangegeven om welke scenario's het gaat. De scenario's zijn in deze quickscan vergeleken met 
de uitgangssituatie, waarbij de Zuidelijke ontsluitingsweg is gerealiseerd en fietsers met verkeerslichten deze 
nieuwe weg moeten oversteken. 

Tabel 1.1 Omschnjving scenario's 

Scenario Omschrijving Onderzoek en 

1 viertakskruispunt N408 - N409 - zuidelijke ontsluitingsweg nee 

2 tunnel: 
2A - 	tunnel met laaggelegen fietsrotonde ja 
28 - 	tunnel met verloop in hoogteligging ja 
2C - 	tunnel blijft geheel laag ja 
20 - 	tunnel alleen voor  fietsers  Houten-Nieuwegein nee 

3 nieuw fietspad vanaf Ravenseveldweg naar Biezenwade in combinatie met fietspad 
aan noordzijde van zuidelijke ontsluitingsweg 

ja 

4 bevorderen route via Nieuwe Heemsteedsebrug: 
4A via bestaande infrastructuur op route Koppeldijk/Heemsteedseweg ja 
48 met fietstunnel bij kruispunt Koppeldijk-N409 ja 

5 opheffen fietsoversteek over zuidelijke ontsluitingsweg nee 

6 fietsbrug over zuidelijke ontsluitingsweg nee 

7 rechtsaf erin en rechtsaf eruit op zuidelijke ontsluitingsweg van/naar N408 nee 

De nader te onderzoeken scenario's zijn in afbeelding 1.2 weergegeven. 

In de projectgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordlgd: gemeente Nieuwegeln, Provincie Utrecht Fietsersbond, 
Laagraven investment b.v. en Witteveen+Bos. 
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Scenario 2 
2A tunnel met lage fletsrotonde 
2B tunnel met verloop in hoogt 
2C tunnel geheel laag 

4 

a • 
a • • 

Scenario 4 
4A vta bostaande infrastructuur 
46 realisatie fretstunnol onder N409 

ta UitvaarIcentr 
rnatorium... 

Afbeelding 1 2 Te onderzoeken scenano's 

ve"---/rkeerslichten geregelde Met 
 oversteek 

Scenario 3 
Fietspad Ravenseveldweg 
<-> Blezenwade 

• • 

4 ***** 

Uitgangssituatie 

9  Pietten  rg 	 a 

— 

14 	Detailniveau 

Het detailniveau van het onderzoek is quickscan. Dit betekent dat de resultaten zijn gebaseerd op kentallen 
en expert judgement op het gebied van constructies, wegontwerp, verkeer en kostenramingen. De scenario's 
zijn niet uitgewerkt tot schetsontwerpen en er zijn geen berekeningen uitgevoerd. 

1 5 	Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige situatie en op de uitgangssituatie wanneer de nieuwe Zuidelijke 
ontsluitingsweg voor De Liesbosch is gerealiseerd. Een omschrijving van de toetsingscriteria is terug te 
vinden in hoofdstuk 3. De objectieve beoordeling van de scenario's aan de hand van de toetsingscriteria 
wordt beschreven in hoofdstuk 4 en tot slot bevat hoofdstuk 5 een samenvatting. 
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2 
BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE EN UITGANGSSITUATIE TOEKOMST 

2.1 	Huidige situatie 2018 

In de huidige situatie kunnen (brom)fietsers ongehinderd over het fietspad/parallelweg langs de N408 
tussen de bestaande fietstunnel en de Nieuwegeinsebrug rijden. Er is geen kruisend verkeer. Bij het 
kruispunt N409 - Koppeldijk steken fietsers de N409 in de huidige situate over met verkeerslichten. 

Aantal (brom)fietsers 
Voor beide locaties zijn in de periode van 15 mei tot en met 28 mei 2018 tellingen uitgevoerd. In de 
afbeeldingen 2.1 en 2.2 zijn de resultaten van de tellingen weergegeven. Op het kruispunt N408 - fietstunnel 
rijdt de grootste fietsstroom tussen de fietstunnel en de Nieuwegeinsebrug. Vanaf de fietstunnel rijden er op 
een gemiddelde werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur 1.021 (brom)fietsers richting Nieuwegein en 967 
(brom)fietsers richting Houten). Op de RavenseveIdweg ter hoogte van de nieuwe Zuidelijke ontsluitingsweg 
rijden 2.861 (brom)fietsers. 

Op het kruispunt N409 - Koppeldijk rijden de meeste (brom)fietsers langs de N409. Het gaat om 841 
(brom)fietsers van Houten naar Nieuwegein/Utrecht Zuid/West en 876 (brom)fietsers richting Houten op een 
gemiddelde werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Per dag steken 292 (brom)fietsers bij het kruispunt de N409 
over, waarvan 206 van/naar Utrecht. Het aantal (brom)fietsers dat tussen Houten en de Nieuwe 
Heemstedebrug rijdt is 61. 

In bijiage II zijn de resultaten van de tellingen per uur opgenomen. Daaruit blijkt dat de meeste 
(brom)fietsers tussen 08.00 en 09.00 uur (circa 16 % van totaal aantal getelde fietsers) en tussen 17.00 en 
18.00 uur (circa 13 % van totaal aantal getelde fietsers) zijn geteld. 
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Afbeelding 2 1 Kruising N408 - fietstunnel, gemiddeld aantal (brom)fietsers per richting op een germddelde werkdag 

Afbeelding 2.2 Kruising N409 - Koppeldijk, gerniddeld aantal (brom)fietsers per richting op een gemiddelde werkdag 
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VRI 
ntsluitingsweg N4 

VRI 
N409 - Koppeldijk 

Route herkomst-bestemming 
inclusief routeaanduiding Nleuwegein Zuid Houten Zuid 

Utrecht 
Zuid/west 

4117 

Utrecht Zuid Lunetten/Utrecht science park 

Bunnik 
Uithof 

OHouten 

Nieuwegein 

Legenda 

Herkomst-bestemmingen 
Voor de herkomsten en bestemmingen van de (brom)fietsroutes in het gebied is onderscheid gemaakt in 
theorie en praktijk. De theoretische herkomsten en bestemmingen zijn weergegeven in afbeelding 2.3 met 
acht groene bollen. De snelste route tussen deze locaties is bepaald met de fietsrouteplanner van de 
Fietsersbond. De routes waar één of meerdere van de scenario's effect op heeft, zijn geanalyseerd in deze 
quickscan. Het betreffen tien routes. Elke route heeft in afbeelding 2.3 een eigen kleur en een 
routeaanduiding met de letters A tot en met J. In afbeelding 2.4 zijn de routes tussen de verschillende 
herkomsten en bestemmingen in matrixvorm weergegeven. 

Afbeelding 2.3 Relevante herkomst- en bestemmingen (bron routes: Fietsrouteplanner Fietsersbond) 
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Afbeelding 2.4 Relevante herkornst en besternmingen in matrixvorm 

Utrecht Zuid/West 
Utrecht Zuid 
Lunetten 
Bunnik 
Houten 
Houten Zuid 
Nieuwegein Zuid 
Nieuwegein 

tJ 

tJ 
z 

• ,• 	!• 	"1 
41 • g g ••• 

I 	.2 
A - - 
BDH 
CE I 
- F J 
- G K 

- x 
x 

De praktische benadering van herkomsten en bestemmingen komt uit de Nationale Fiets Telweek, 2016 
waarin wordt onderzocht hoe fietsers zich verplaatsen, met welke snelheid en op welke tijdstippen. Fietsers 
kunnen zich hiervoor via een app aanmelden. De resultaten van de Nationale Fiets Telweek hebben dus 
alleen betrekking op de fietsers die meegedaan hebben aan het onderzoek en zeggen niks over alle fietsers 
op een bepaalde locatie. Afbeelding 2.5 toont de herkomsten en bestemmingen van fietsers die gebruik 
hebben gemaakt van de bestaande fietstunnel onder de N409 (roze cirkel in de afbeelding) uit de Fiets 
Telweek. Er zijn 181 fietsers geregistreerd en zij hebben in totaal 2.095 km enkele reis afgelegd. Dit betekent 
een gemiddelde ritlengte van 11,6 km. 

Afbeelding 2.5 Herkomsten en bestemmingen fietsers door fietstunnel N409 (bron: Cyclepnnt.eu, fietstelweek 2016) 

Uit een vergelijking tussen de theoretische en praktische benadering blijkt dat de (brom)fietsers een grate 
spreiding in herkomsten en bestemmingen en fietsroutes laten zien. Hoe groot de stromen tussen de 
verschillende herkomsten en bestemmingen zijn, kan niet uit de beschikbare data worden afgeleid en geven 
daarom alleen maar een indicatie. 
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2.2 	Uitgangssituatie toekornst 

De uitgangssituatie betreft de toekomstige situatie wanneer de nieuwe Zuidelijke Ontsluitingsweg voor 
De Liesbosch is gerealiseerd. De fietsoversteek over de Zuidelijke Ontsluitingsweg wordt met verkeerslichten 
geregeld (zie afbeelding 2.6). De verkeerslichtenregeling van het kruispunt N408 - Zuidelijke Ontsluitingsweg 
wordt vanwege de korte afstand gekoppeld met het kruispunt N408 - N409. In het kader van de 
verkeerskundige onderbouwing van het bestemmingsplan' zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd voor het 
jaar 2030. Volgens de berekeningen is de tijd die nodig is om alle richtingen op het kruispunt één keer groen 
te geven in de ochtendspits 90 seconden en in de avondspits 96 seconden. Binnen deze tijden krijgen dus 
ook de fietsoversteken een aantal seconden groen, Het fietsverkeer komt verdeeld aan, waardoor een deel 
van de fietsers direct door kan fietsen (groen licht) en een deel zal moeten wachten (rood licht). Bij de 
kruispuntberekeningen is ook de gemiddelde wachttijd berekend. Deze zijn opgenomen in tabel 2.1 

Afbeelding 2.6 Schematische weergave uitgangssituatie 

Tabel 2 1 Wachttijden fietsoversteek Zuidelijke Ontsluitingsweg in 2030 

Richting Ochtendspits Avondspits Gemiddelde wachttijd 

noord -> zuid 10,1 seconden 15,1 seconden 13 seconden 

zuid -> noord 8,8 seconden 13,7 seconden 11 seconden 

Optimalisaties, zoals detectie voor fietsers, kunnen zorgen voor een verdere verbetering van de 
doorstroming van (brom)fietsers. 

De fietstunnel onder de N409 blijft in de uitgangssituatie gehandhaafd. De helling van het fietspad vanaf de 
tunnel richting Nieuwegein heeft een hellingspercentage van 3,2 % en de helling richting Houten een 

Verkeerskundig advies De Liesbosch; verkeerskundige onderbouwing besternmingsplan, Witteveen+Bos, 17 augustus 2017 
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hellingspercentage van 42 %. Deze percentages vallen binnen de bandbreedtes uit de ontwerprichtlijnen 
voor hellingspercentages (zie afteelding 1.3 in bijlage 1). 

Bij het kruispunt N409 - Koppeldijk verandert er in de uitgangssituatie niets ten opzichte van de huidige 
situatie. De provincie Utrecht heeft inforrnatie aangeleverd met betrekking tot de gemiddelde wachttijden 
voor (brom)fietsers bij de huidige verkeersregeling. Tabel 2.2 toont de gemiddelde wachttijden voor de 
verschillende oversteken. 

Tabel 2.2 Gemiddelde wachttijden huidige verkeersregeling Koppeldijk - N409 

Richting Via richtingen (signaalgroepen) Gemiddelde wachttijd 

oversteek N409 

oversteek N409  

30  seconden 

25 seconden 

noord - zuid 

zuid - noord 

oost - zuid oversteek Koppeldijk + oversteek N409 42 seconden 

zuid - oost oversteek N409 + oversteek Koppeldijk 25 seconden 
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3 
OMSCHRIJVING TOETSINGSCRITERIA 

De scenano's zijn beoordeeld op de volgende hoofdcriteria: fietsvriendelijkheid, baten voor (brom)fietsers en 
autoverkeer, constructie en kosten. Dit hoofdstuk geeft een omschrijving van de criteria. 

3.1 	Fietsvriendelijkheid 

Fietsvriendelijkheid heeft vijf subcriteria die in onderstaande subparagrafen nader worden toegelicht. Per 
subcriterium wordt eerst een definitie gegeven uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en vervolgens staat er een 
opsomming van aspecten die bij het desbetreffende subcriterium worden meegenomen. 

3.1.1 Samenhang 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer: 
Samenhang is de meest elementaire eis voor een hoofdfietsnetwerk. Het betekent dot alle tokken door een 
juiste verknoping (goed) bereikbaor zijn. Dit geldt niet alleen voor wegvakken in het fietsnetwerk, moor ook 
voor belangrijke bestemmingen, zoals stations van het openbaor vervoer. 

Toelichting aspecten die van belang zijn bij het subcriterium samenhang: 
a 	samenhangende fietsinfrastructuur tussen de acht herkomst-/bestemmingsgebieden; 
b vindbaarheid routes. 

3.1.2 Directheid 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer: 
Voor de eis directheid zijn twee componenten van belong, namelijk de directheid in afstand en de directheid in 
tijd. 

Toelichting aspecten die van belang zijn bij het subcriterium directheid: 
a directheid in afstand (omrijdfactor bij het niet realiseren van de verbinding); 
b directheid in tijd (verkeersafwikkeling voor de fiets). 

Algemeen 
De scenario's onderscheiden zich enkel op lokaal niveau; de scenario's zullen de routekeuze niet 
beïnvioeden, omdat de omrijdfactoren/tijden voor alternatieve route te groot zijn. 
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3.1.3 Aantrekkelijkheid 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer: 
Wat precies een aontrekkelijk fietsklimaat is, vult ieder individu anders in. Wel geldt in het algemeen dat prettig 
fietsen in ieder geval te maken heeft met sociale veiligheid en een aantrekkelijke omgeving. Op netwerknweau 
betekent dit dat utilitaire verbindingen door levendig gebied lopen, in een afwisselende omgeving, met een 
goed onderhouden openbare ruimte en dot de verbindingen zo veel mogelijk zijn voorzien von verlichting. 

Toelichting aspecten die van belang zijn bij het subcriterium aantrekkelijkheid: 
a omgeving fietsroute; 
b soort fietsvoorziening; 

sociale veiligheid. 

3.1.4 Veiligheid 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer: 
Veiligheid kan worden omschreven als het ontbreken van fysiek of psychisch gevaar alsook de dreiging 
daarvan. In relatie tot fietsverkeer goat het om de volgende ospecten: verkeersveiligheid, sociale veiligheid en 
(verkeers)gezondheid. 

Toelichting aspecten die van belang zijn bij het subcriterium veiligheid: 
a scheiding tussen modaliteiten; 
b conflicten tussen weggebruikers; 
c zicht; 
d obstakels in de route. 

3.1.5 Comfort 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer. 
Comfort heeft op netwerknweau betrekking op de mate waarin het geheel aan verbindingen op een 
comfortabele wijze door de fietser kan worden gebruikt. Zo min mogelijk hinder, een goede vindbaarheid en 
begrijpelijkheid zijn daarbij drie belangrijke elementen. Maar ook een viak en prettig te berijden wegdek en 
beperking van het aantal afslaande bewegingen dragen bij aan het comfort 

Toelichting aspecten die van belang zijn bij het subcriterium comfort: 
a verharding; 
b stopkans; 
c hoogteverschillen. 

3.2 	Baten voor (brom)fietsers en autoverkeer 

De baten voor (brom)fietsers en autoverkeer zijn gebaseerd op de hoeveelheid fietsers/voertuigen die winst 
halen door de infrastructurele aanpassingen. Om dit te bepalen zijn, zoals in paragraaf 2.1 vermeld, 
(brom)fietstellingen uitgevoerd op de: 
- 	kruising N408 - fietstunnel; 
- kruising N409 - Koppeldijk. 
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3.3 	Inpassing 

Bij inpassing is gekeken naar de algemene inpassing, het bestemmingsplan of grond van derden nodig is en 
of zover bekend kabels en leidingen aanwezig zijn. Daarnaast zijn de effecten op groen en water inzichtelijk 
gemaakt. 

3.4 	Constructie en fasering 

De constructie en fasering zijn gebaseerd op grondopbouw, grondwaterstand en vergelijkbare projecten en 
zijn vastgesteld in een workshop met specialisten van Witteveen+Bos. Tevens is er een inschatting gemaakt 
van de doortooptijd als het scenario wordt uitgevoerd. 

3.5 	Investeringskosten 

De investeringskosten zijn gebaseerd op kentallen, grove inschatting van de hoeveelheden en 
bouwmethodiek en zijn vastgesteld in de workshop. De genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting en 
hebben een marge van 50 %. 

Er is verder gerekend met de volgende uitgangspunten: 
- 	bijkomende kosten (voor onder andere kabels en leidingen', vergunningen en verzekering); 

eventuele duikers zijn meegenomen in de raming, grondwerk voor watergangen is nader te detailleren 
en dus niet meegenomen; 
externe onvoorziene kosten (politiek, juridisch, financiering en dergelijke) zijn niet meegenomen. 

Aanpassingen aan grote transportleidingen voor water/gas of hoogspanning vallen hier niet onder 
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4 
OBJECTIEVE SAMENVATTING SCENARIO'S 

4.1 	Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende scenario's aan de hand van de in hoofdstuk 3 vermelde 
toetsingscriteria objectief beoordeeld. De nummers van de toetsingscriteria zijn overgenomen in de tabellen 
in dit hoofdstuk. De scenario's zijn afgezet tegen de uitgangssituatie, de toekomstige situatie met een met 
verkeerslichten geregelde oversteek over de nieuwe Zuidelijke ontsluitingsweg. De uitgangspunten die 
gehanteerd zijn bij de beoordeling, staan in bijlage I. 

De volgende aandachtspunten gelden voor alle scenario's: 
- 	watercompensatie is waarschijnlijk nodig in alle scenario's. Er is een risico dat er geen ruimte is om dit te 

compenseren; 
afvoer van hemelwater in de scenario's waar er onder maaiveld (en onder grondwaterniveau) een 
fietsverbinding wordt gerealieerd is een aandachtspunt; 
het aantal (brom)fietsers dat baat heeft bij de scenano's is gebaseerd op tellingen uit 2018. In de 
toekomst kan het aantal (brom)fietsers anders worden door bijvoorbeeld de realisatie van de 
uitgangssituatie. Omdat niet bekend is wat die wijzigingen in verkeersstromen zullen zijn, zijn die nu 
buiten beschouwing gelaten. 
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ZU *Dike ontsltaingsweg 

N439 

Helling 70 meter (514} 

Zuidelijke 
Ontsl. weg 

N408 (Meg. wrgeirl 

4.2 	Scenario 2A 

In scenario 2A wordt er een fietsrotonde net ten westen van de bestaande fietstunnel onder de N409 
gerealiseerd. Het bestaande fietspad langs de N408 wordt via een belling op de fietsrotonde aangesloten. 
Het fietspad tussen de fietsrotonde en de nieuwe fietstunnel onder Zuidelijke ontsluitingsweg bhjft laag en 
gaat pas ten zuiden van de Zuidelijke ontsluitingsweg weer naar maaiveld. 

Afbeelding 4.1 Tunnel met laaggelegen fietsrotonde (routes welke gebruik maken van deze fietstunnet A, B, D, H, l. .1, en K) 

Hornban 
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Criteria 

Samenhang 

.2. Directheid 

„t. Anntrekkelijkheid 

.4. Vviligheid 

$. Condon 

P  Kosten en baten fietser 

C.  1. Inpassing algemeen 

c .2, Bestemmingsplan 

.3. Grond derden 

.4. Kabels en leidingen 

:.5. Groen 

Tabel 4.1 Objectieve inforrnatie per criterium voor scenario 2A 

De samenhang is nagenoeg gelijk met de uitgangssituatie De logica van de route 
wordt, door het verwijderen van de lusbeweging voor het doorgaande fietsverkeer 
langs de N408, wel beter. 

• verkorting voor noord <-> oost verbinding (route A, B, D) door opheffen lus 
bespaart enkele seconden; 

• door de onderdoorgang onder de Zuidelijke ontsluitingsweg vervalt de vertraging 
van de verkeerslichten van respectievehjk 11 en 13 seconden voor noord <-> zuid 
verkeer Daarentegen zal de rotonde de snelheid eruit halen en de helling zal 
extra tijd kosten Per saldo is er dan nauwelijks tijdwinst. 

De route ligt grotendeels onder maaiveld. De verdiepte ligging en waterkerende 
constructie zullen de route minder aantrekkelijk maken Anderzijds scheidt de route 
zich af van de (drukke) N408. Dit betekent wel dat er weinig zicht is op fietsers 

Het fietspad ligt afgescheiden van andere modaliteiten, waardoor er geen conflicten 
zijn tussen autoverkeer en fietsverkeer. De zichtlijnen in de verdiepte ligging bij de 
rotonde zijn beperkt Door de neerwaartse hellingen zal fietsverkeer met hoge 
snelheid de rotonde naderen. De rotonde dient de snelheid eruit te halen. Als dit niet 
gebeurt, kunnen er gevaarlijke situates ontstaan. Sociale veiligheid is een 
aandachtspunt bij dit scenario door de verdiepte ligging. 

Er zijn geen gelijkvioerse oversteken meer Fietsverkeer vanuit het zuiden richting het 
noorden dient één helling te klimmen, waar dit fietspad in de huidige situatie enkel op 
maaiveld ligt 

De helling aan zuidzijde is circa 5 %. Het fietspad dient namelijk weer tijdig op hoogte 
te zijn in verband met een kruisende hoge druk gasleiding Deze helling valt volgens 
de richtlijnen binnen de bandbreedtes van voor hellingspercentages (zie afbeelding 13 
in bijlage I). 

Het aantal fietsers dat gebruik zal maken van de nieuwe onderdoorgang is de grootste 
stroom volgens de tellingen. Circa 2.850 fietsers U 00 uur - 19.00 uur) zullen gebruik 
maken van de fietsonderdoorgang. De reistijdwinst is echter wel beperkt. 

Het fietspad kan niet strak Iangs de N408 worden gerealiseerd door de bermen van de 
N408, de bochten van de Zuidelijke ontsluitingsweg en de inpassing van de ratonde. 
Hoe verder de verdiepte ligging (bak) naar het westen wordt ontworpen des te meer 
problemen met betrekking tot inpassing. De watergang dient te worden verschoven 
en komt mogelijk op het terrein van de Hornbach. 

Aan de zuidzijde sluit het fietspad vanaf de Zuidelijke ontsluitingsweg aan waar het 
fietspad weer op maaiveld ligt. 

In verband met verschuiving van het fietspad en de watergang dient het 
bestemmingsplan te worden gewijzigd. 

Om scenario 2A te kunnen realiseren is minimaal 2 000 in' grond van derden nodig. 

Het fietspad dient weer op maaiveld te zijn voor de kruising met de hoge &Irk 
gasleiding. Dit is mogelijk met een helling van circa 70 m en een hellingspercentage 
van 5 %. 

Kabels en leidingen kruisen de N408 ter hoogte van de Zuidelijke ontsluitingsweg 

De rij bomen aan de westzijde van de parellelweg van de N408 dienen gekapt te 
worden over de lengte waar het fietspad verdiept is. 
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3.6. Water 

.1. Constrtictie 

.2. Fasering 

Doorlooptljd 

Criteria 

De watergang dient te warden verlegd in verband met de tunnelbak Vooral ter 
plaatse van de rotonde en de noordelijke helling verschuift de watergang richting de 
Hombach. Dit gaat ten koste van de watercornpensatie van de Hornbach wat elders 
extra gecompenseerd moet warden 

De constructie bestaat ult een U-bak op palen over de hele lengte van de verdiepte 
ligging De constructie dient gefundeerd te warden op palen. 

Door de nieuwe fietsonderdoorgang zal de cluiker onder de Zuidelijke ontsluitingsweg 
moeten worden verplaatst. 

Scenario 2A is lastig te realiseren door de watergang en de slappe grand. Tijdelijke 
waterkerende constructies zijn noodzakelijk. Fietsverkeer zal hinder ondervinden 
tijdens de fasering. De bestaande open bak aan de westzijde van de N408 rnoet 
worden gesloopt, waardoor fietsers tijdelijk niet meer van de tunnel onder de N408 
gebruik kunnen maken. In de tijdelijke situatie zullen fietsers bij de verkeerslichten op 
het kruispunt N408 - Ravenswade moeten oversteken. De hinder voor autoverkeer 
tijdens de fasering is beperkt. 

De doorlooptijd is circa 1,5 jaar De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt omdat er 
over een grote lengte nieuwe constructies worden gerealiseerd in moeilijke 
omstandigheden. 

 

De kosten bedragen circa RJR 6,4 miljoen. 

 

5. Kasten 

 

  

4.3 	Scenario 28 

In scenario 28 wordt de huidige infrastructuur zoveel mogelijk gehandhaafd. Dit betekent wel dat fietsers 
tussen Houten en Nieuwegein meerdere hellingen moeten overbruggen. Vanaf de fietstunnel onder de N409 
gaat het fietspad via een helling naar maaiveld om vervolgens weer naar beneden te gaan richting de tunnel 
onder de Zuidelijke ontsluitingsweg. Ten zuiden van de Zuidelijke ontsluitingsweg gaat het fietspad weer 
naar maaiveld. 

Afbeelding 4.2 Tunnel met verloop in hoogteligging (routes welke gebruik maken van deze fietstunnel: A, B, D, H, I, 1, en K) 

20  l  30  Witteveen+Bos l  107430/18-017.943 I Definnief 02 



.3. Grond 
erden 

3.4. Kabels en 
eidingen 

Om scenario 28 te kunnen realiseren is minimaal 1.500 m grond van derden nodig 

Het fietspad dient weer op rnaaiveld te zijn voor de kruising met de hoge druk gasleiding. Dit is mogelijk 
met een helling van circa 70 m, waarbij een hellingspercentage van circa 5 % wordt toegepast. Dit 
hellingspercentage valt volgens de richtlijnen binnen de bandbreedtes (zie afbeelding I 3 in bijlage l) 

Kabeis en leidingen kruisen de N408 ter hoogte van de Zuidelijke ontsluitingsweg. 

.5. Groen De rij bomen aan de westzijde van de parallelweg van de N408 dienen aan de zuidkant deels gekapt te 
worden. 

Tabel 4.2 Objectieve beoordeling per criteria voor scenario 28 

Criteria 

De samenhang is nagenoeg gelijk met de uitgangssituatie. 

• in afstand: geen verandering in afstand ten opzichte van de uitgangssituatie; 
tijd door onderdoorgang ander de Zuidelijke ontsluitingsweg vervalt de vertraging van de 

verkeerslichten van respectievelijk 11 en 13 seconden voor noord < 	and verkeer De T-splitsing 
zal de snelheid er beperkt uit halen (geed zicht) Het verloop in hoogte zal beperkt effect op reistijd 
hebben, orndat hoogteverschil minimaal is en er reeds snelheid is opgebouwd. 

De route ligt grotendeels onder maaiveld. De verdiepte ligging en waterkerende constructie zullen de 
route minder aantrekkelijk maken. Anderzijds scheidt de route zich af van de (drukke) N408 Dit 
betekent wel dat er weinig zicht is op fietsers. 

Het fietspad ligt afgescheiden van de rijbaan, waardaor geen confhcten kunnen ontstaan tussen fietsers 
en autoverkeer Het zicht is goed en er zijn geen obstakels in de route. Er ontstaat wel een nieuw 
kruispunt tussen het fietspad uit de tunnel en het fietspad tangs de N408, Hier kunnen conflicten 
ontstaan tussen (brom)fietsers onderling. 

De stopkans is zeer klein• door goed zicht kan ver van tevoren worden ingeschat hoe de splitsing zonder 
te stoppen kan worden gepasseerd. In dit scenario is krijgen (brom)fietsers te maken met meerdere 
hellingen. De tunnel onder de N409 ligt laag, daarna een helling van 5% naar maaiveld en vervolgens 
weer een belling van 5,8 % richting de tunnel onder de Zuidelijke ontsluitingsweg In verband met 
beperkte de beschikbare ruimte is het niet mogelijk om lagere hellingspercentages te hanteren, maar de 
percentages vallen nog net binnen de bandbreedtes uit richtlijnen (zie afbeelding I.3 in bijlage D. 

Het aantal fietsers dat gebruik zal maken van de nieuwe onderdoorgang is de grootste stroom volgens 
de tellingen Circa 2.850 fietsers (07.00 uur - 19.00 uur) zullen gebruik maken van de 
fietsonderdoorgang. De gemiddelde reistijdwinst is echter wel beperkt (11-13 seconder). 

Kosten en 
oaten fietser 

De inpassing is eenvoudiger dan Scenano 2A, maar nog steeds vergt het ontwerp veel ruimte. De 
watergang dient slechts deels verlegd te warden. 

In verband met verschuiving van het fietspad en de watergang dient het bestemmingsplan te worden 
gewijzigd. 

De watergang kan grotendeels blijven liggen, alleen bij aansluiting met parallelweg dient de watergang 
verlegd te worden 

Het betreft een U-bak constructie 

De fasering is, omdat een deel van het bestaande fietspad gehandhaafd blijft, eenvoudiger dan scenario 
2A. Tijdelijke waterkerende constructies zijn noodzakelijk. Fietsverkeer zal hinder ondentinden, de hinder 
voor autoverkeer is beperkt. 

De doorlooptijd is circa 1 jaar, omdat kan worden aangesioten op bestaande constructies 

5. Kosten De kosten bedragen circa EUR 3,4 miljoen. 
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3. 1. Inpassing 
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3.2. 
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3.6. Water 

.1. Samenhanq 

.2. Directheid 

.3, 
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4.4 	Scenario 2C 

Scenario 2C is vergelijkbaar met scenario 48, maar het fietspad blijft tussen de bestaande en nieuwe 
fietstunnel laag. Fietsers hoeven dan maar twee hellingen te overbruggen. Het bestaande fietspad langs de 
N408 gaat via een helling naar beneden en sluit net ten noorden van de nieuwe fietstunnel aan. 

Afbeelding 4.3 Tunnel blilft geheel laag (routes welke gebruik maken van deze fietstunnel: A, B, D, H, I, J, en K) 
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5.  Kosten De kosten bedragen EUR 4,9 miljoen. 

Tabel 4 3 Objectieve beoordeling van criteria voor scenario 2C 

Criteria 

De samenhang is nagenoeg gelijk rnet de uitgangssituatie 

in afstand geen verandering in afstanct ten opzichte van referentie situafie met VRI. 
in tijd• door onderdoorgang ender de zuidelijke ontsluitingsweg vervalt de vertraging van de VRI 
van respectievelijk 11 en 13 seconden voor noord <-> zurd verkeer De T-splitsing zal de snelheid er 
beperkt uit halen (goed zicht) Het verloop in hoogte zal beperkt effect op reistild hebben, omdat 
hoogteverschil minimaal is en er reeds snelheid is opgebouwd. 

De route ligt grotendeels onder maaiveld. De verdiepte ligging en waterkerende constructie zullen de 

route minder aantrekkelijk maken Anderzijds scheidt de route zich af van de (drukke) N408 Dit 

betekent wel dat er weinig zicht is op fietsers 

Door de fietstunnel hoeven (brom)fietsers de Zuidelijke Ontsluitingsweg niet meer gelijkvloers te 

kruisen, waardoor conflicten met autoverkeer niet meer voor kunnen komen. De aansluiting van beide 

fietspaden net ten noorden van de tunnel onder de Zuidelijke ontsluitingsweg is echter wel onveilig, 

omdat fietsers uit het noorden vanwege de helling naar beneden een hogere snelheid hebben en geen 

goed zicht hebben op fietsers die uit de tunnel komen. 

De stopkans is klein: door goed zicht kan ver van tevoren warden ingeschat hoe de splitsing zonder te 
stoppen kan worden gepasseerd. Doordat de splitsing op gelijke hoogte is gesitueerd zijn de 
hoogteverschillen minimaal 

Het aantal fietsers dat gebruik zal maken van de nieuwe onderdoorgang is de grootste stroom volgens 
de tellingen Circa 2 850 fietsers (0/ 00 uur - 19.00 uur) zullen gebruik maken van de 
fietsonderdoorgang De reistijdwinst is echter wel beperkt (11-13 seconden) 

Het scenario is vergelijkbaar met scenario 2B. 

In verband met verschuiving van het fietspad en de watergang dient het bestemmingsplan te worden 
gewijzigd. 

Om scenario 2C te kunnen realiseren minimaal 1 500 m2  grond van derden nodig 

Het  fietspad dient weer op maaiveld te zijn voor de knfising met de hoge druk  gasleiding. Dit is mogelijk 
met een hellingbaan van circa 70 m, met een hellingspercentage van 5 %. Dit percentage valt volgens de 
richtlijnen binnen de bandbreedtes (die afbeelding 1.3 in bijlage I) 

Kabels en leidingen kruisen de N408 ter hoogte van de Zuidelijke ontsluitingsweg. 

De rij bomen aan de westzijde van de parallelweg van de N408 dienen aan de zuidkant deels gekapt te 
warden. Omdat het bestaande fietspad deels gehandhaafd blijft dienen minder bomen te worden 
gekapt dan in scenario 2A. 

De watergang kan grotendeels blijven liggen, alleen bij aansluiting met parallelweg dient de watergang 
verlegd worden. 

De fasering is, amdat een deel van het bestaande fietspad gehandhaafd blijft, eenvoudiger dan scenario 
2A. 
Tijdelijke waterkerende constructies zijn noodzakelijk. Fietsverkeer zal hinder ondervinden, de hinder 
voor autoverkeer is beperkt. 

De doorlaoptijd is circa 1,5 jaar, er dient over een grote lengte nieuwe constructies te warden 
gerealiseerd. 
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. Kosten en 
aten fietser 

De constructie bestaat uit twee U-bakken op paten, welke samenkomen middels een Y-vorm. 
Aandachtspunt is het brede deel bij de T-splitsing dat laag ligt en waar dus veel opwaartse kracht is. 

.1. Samenhang 

.2. Dirertheid 

.3.  
• antrekkelijklield 

.4. Veiligheid 

.5. Cornfnii 

:.  1. Inpassing 
lgerneen 

,2. 
: estemmingsplan 

:.3. Grond 
erden 

..4. Kabels en 
eidingen 

t  5. Groen 

.6 Water 

.1. Cow:hut:tie 

.2. Fasering 

• .1. Doorlooptijd 



4.5 	Scenario 3 

In scenario 3 komt er een nieuw fietspad vanaf Ravenseveldweg naar Biezenwade in combinatie met fietspad 
aan noordzijde van Zuidelijke ontsluitingsweg. Dit is een extra fietspad ten opzichte van de uitgangssituatie. 

Afbeelding 4.4 Schematische weergaven scenario 3 
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24 I 30 Witteveen+Bos  l  107430/18-017.943  l  DefInitief 02 



Tabel 4.4 Objectieve informatie per critenum voor scenario 3 

Criteria 

• Kosten en 
aten fietser 

Het fietspad zal een vnjliggend fietspad worden dat los staat van de al aanwezige infrastructuur. De 
nieuwe verbinding kan een alternatief zijn voor (brom)fietsers tussen Nieuwegein/Houten en Utrecht 
Zuid en voor lokaal verkeer richting De Liesbosch 

Verbetering voor fietsverkeer met name vanaf De Liesbosch richting Nieuwegein en andersom. Voor 
fietsverkeer tussen Utrecht Zuid en Nieuwegein/Houten die via De Liesbosch fietsen, kan dit scenario 
ook voordelen hebben. 

De omgeving van de fietsroute is eenvoudig: aan de ene kant een bedrijventerrein en aan de andere 
kant een weiland. Omdat het fietspad in een open ruimte is gesitueerd, is het overzichtelijk en daardoor 
sociaal veilig. Verlichting zal wel zorgen voor omgevingshinder 

De hoge snelheid van afdalende fietsers vanuit de richting Nieuwegein kan aan de voet van de helling 
leiden tot gevaarlijke situaties bij het oversteken van de Zuidelijke ontsludingsweg naar het vrijliggende 
fietspad. De verkeersstromen zijn door het toepassen van een vrijliggende fietspad gescheiden. fen 
noorden van de Zuidelijke ontsluitingsweg komt er in dit scenario een fietspad dat de inrit naar de 
Hombach ongeregeld moet kruisen. Hier kunnen dus conflicten ontstaan tussen (brom)fietsers en 
autoverkeer Waar het nieuwe fietspad aansluit op de parallelweg langs de N408 kunnen ook conflicten 
ontstaan tussen fietsers onderling, maar ook tussen fietsers en oveng verkeer. 

verharding de fietspaden op De Liesbosch zijn betegeld; 
stopkans de verkeerslichten Biezenwade - N408 kan worden vermeden door eerder de Biezenwade 
over te steken. De stopkans vermindert hierdoor; 
hellingspercentage: het hoogteverschil tussen Biezenwade en aansluiting op de parallelnjbaan Is 
circa 7 m (van 1 rn NAP naar circa 8 m NAP) De betekent dat volgens de richtlijnen een plateau van 
25 m in de helling dient te worden gerealiseerd. De resterende twee hellingen van circa 2,5 % 
hebben elk een lengte van circa 150 m. Met een beschikbare lengte van circa 300 m zal dit net 
passen. Eventueel kan overwogen worden om het plateau achterwege te laten en het vlakke deel 
onderaan de helling te realiseren om de snelheid te verlagen ter hoogte van het kruispunt met de 
Biezenwade. 

De hoeveelheid fietsers vanuit bedrijventerrein De lieshosch richting Nieuwegein is niet bekend, maar 
zal beperkt zijn. lndien ook (brom)fietsers vanuit Houten/Nieuwegein en Utrecht Zuid gebruik maken 
van de nieuwe verbinding zijn de baten iets hoger. Er is niet bekend om welke aantallen het zou kunnen 
pan. 

Autoverkeer heeft een klein voordeel, omdat de oversteek voor fietsers op de Zuidelijke ontsluitingsweg 
blijft bestaan. Deze oversteek zal wel minder vaak groen krijgen, ten voordele van autoverkeer. 

De inpassing is reiatief eenvoudig, omdat het grotendeels een open veld betreft Aandachtspunt is het 
fietspad aan de noordzijde van de zuidelijke ontsluiting langs innt Hornbach en de oversteek. Dit 
betekent een extra ruimtereservering met een breedte van circa 8 m. 

Voor het fietspad en helling is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

Om scenario 3 te kunnen realiseren is minimaal 8.200 m2  grond van derden nodig. 

Het fietspad kruist de hoge druk gasleiding, een overkluizing is noodzakelijk. 

De bosschage op het noordelijke talud van de N408 dient te worden verwijderd over een breedte van 
circa 40 m ten behoeve van de aansluiting van het nieuwe fietspad. 

Een duiker met een lengte van circa 35 m onder de helling is noodzakelijk om de watergang langs de 
N408 te venainden. 

.1. Dire( theid 

.3. 
• antrekkelijkheid 

.4. Veiligheid 

i,111fnet 

:,  1. inp.bssing 
ulgerneen 

:.2. 
:estemmingsplan 

: .3.  Groncl 
erden 

Kabels en 
eidingen 

: .5. Groen 

: 6. Water 
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Criteria 

       

De constructie bestaat voornamelijk uit zand op een slechte ondergrond, waardoor veel extra zand 
nodig is in verband met zettingen Verder dient een overkluizing van circa 20 m met palen gerealiseerd 
te worden ter plaatse van de hoge druk gasleiding Tot slot dient ter plaatse van de aansluiting op de 
NI408 een duiker de watergangen met elkaar te verbinden. Met taluds van 1:2 is de lengte van de duiker 
circa 35 m. 

De helling kan worden gerealiseerd in het vrije veld, waardoor de realisatie overzichtelijk is 

 

De doorlooptijd is circa 9 maanden, 6 maanden zettingstijd en 3 maanden bouw. 

De kosten bedragen circa EUR 6,3 miijoen. 

  

4.6 	Scenario 4A 

Scenario 4A betreft de fietsroute over bestaande infrastructuur via het kruispunt N409-Koppeldijk waarbij de 
verkeerslichtenregeling wordt geoptimaliseerd en de route via de Heemsteedseweg wordt gepromoot. Zie 
afbeelding 4.5. 

Afbeelding 4.5 Schematische weergave scenario 4A 
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De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet dus toetsingsaiterium 'constructie' is niet relevant 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet dus het toetsingscriterium lasering is niet relevant 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet, dus het toetsingscriterium 'doorlooptijd' is niet relevant. 

Cl111.,Z111l11.. 

.2. Fasering 

Dondonntijd 

 

De vormgeving van het kruispvnt wijzigt niet dus de kosten zijn circa EUR 25 000,--. 5 Kosten 

 

Tabel 4.5 Objectieve informatie per criterium voor scenario 4A 

Criteria 

Samenhang met de brug over het Amsterdam-Rijnkanaai/Lekkanaal die in het verlengde van het 
fietspad ligt, mooie rechte fietsverbinding tussen Bunnik/Lunetten en Houten Zuid/Nieuwegein Zuid 
(routes C, E, F, G). Goede bewegwijzering noodzakelijk. 

Voor de verschillende fietsroutes is er geen reistijdwinst te behalen ten opzichte van de uitgangssituatie, 

omdat de bestaande met verkeerslichten geregelde oversteek gehandhaafd blijft 

De fietsroute over de Heemsteedseweg is mooi gelegen door de natuur. Er is geen verlichting aanwezig 
langs de Heemsteedseweg, dus het is bij duisternis donker en er is slechts beperkt zicht vanuit de 
woningen 

Op de Heemsteedseweg en de  Koppeldijk is er geen vrijliggend fietspad aanwezig, zodat het 
autoverkeer de njbaan moet delen met  (brom)fietsers. Op deze route zijn er geen obstakels aanwezig 
die een negatief effect hebben op de veiligheid. 

- 	verharding: asfaltverharding Koppeldijk - Heemsteedseweg - Overeindseweg. Enkele craquelé en 
kleine hoogteverschillen (kuilen); 

- 	stopkans: in verband met de verkeerslichten, is er voor (brom)fietsers die de N409 willen oversteken 
een reéle stopkans 

;1. Samenhang 

.2. Directheid 

• antrekkelijkheid 

.4. Veilirjherd 

.5. Comfort 

 

Scenario 4A heeft geen baten voor de fiets, omdat er niks wijzigt ten opzichte van de uitgangssituatie. Kosten en 
aten fietser 

  

 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet, dus het toetsingscriterium 'inpassing algemeen is niet 
relevant. 

. 1. Inpassing 
.Igemeen 

.2.  
:estemmingsplan 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet, dus of het scenario binnen het bestemmingsplan past is 
niet van toepassing. 

 

.3. Grond 
• erden 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet dus er hoeft geen grond van derden aangekocht te 
worden 

 

 

.4. Kabels en 
eidingen 

 

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet, dus eventuele aanpassingen aan kabels en leidingen zijn 
niet nodig. 

    

           

: .5. Groen 

  

De vomseving van het kruispunt wijzigt niet, dus er hoeft geen groen gekapt te worden. 

    

    

De vormgeving van het kruispunt wijzigt niet dus er zijn geen gevolgen voor de waterhuishouding. :.6. Water 
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4 7 	Scenano 4B 

In scenario 48 wordt er een fietstunnel gerealiseerd onder de N409 door. De gelijkvloerse oversteek blijft 
voor fietsers uit onder andere Houten gehandhaafd. De grond rondom het kruispunt is van de gemeente 
Houten en niet van de gemeente Nieuwegein. 

Afbeelding 46 Fietstunnel bij kruispunt Koppeldijk-N409 (routes die gebruik maken van deze onderdoorgang: C, E, F en G) 

Zuod 
tiwettetOseveg 
IBrugl 

Opties 
Het is aannemelijk dat fietsers vanuit Houten richting Nieuwegein niet eerst een stuk richting het noorden 
(richting helling Koppeldijk) fietsen om vervolgens de fietstunnel te nemen. De kans bestaat dat ze dan via 
de rijstroken voor het autoverkeer gaan oversteken. Dit is vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk, dus 
er zal een gelijkvloerse, geregelde oversteek voor fietsers vanuit Houten beschikbaar moeten blijven. Bij 
voorkeur dient de oversteek verplaatst te worden naar de oostzijde in verband met inpassing 
fietsonderdoorgang (oostelijke oversteek is niet nader uitgewerkt). Daarnaast geeft de gelijkvloerse 
oversteek een sociaal veilig alternatief voor de tunnel 

Anderzijds is het een optie om de fietstunnel aan de oostzijde van het kruispunt te realiseren. Het bestaande 
kruispunt en oversteken kunnen dan gehandhaafd blijven en fietsverkeer vanuit Houten naar Nieuwegein 
kan ongelijkvloers de N409 kruisen zonder om te hoeven rijden. Er is aan de oostzijde voldoende ruimte 
voor de hellingen. Echter, is dit gezien het kleine aantal (brom)fietsers een onlogische verbinding om 
ongelijkvIciers te maken. 
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Tabel 4.6 Objectieve informatie per criterium voor scenario 4B 

Criteria 

samenhang met de brug over het Amsterdarn-Rijnkanaal/Lekkartaal die in het verlengde van het 
fietspad ligt, mooie rechte fietsverbinding tussen Bunnik/Lunetten en Houten Zuid/Nieuwegein Zuid 
(routes C, E, F. G). Goede bewegwijzering noodzakelijk. 

Voor de routes C, E, F en G is geen winst in afstand, omdat de fietsonderdoorgang op dezelfde locatie is 

gesitueerd als de bestaande gehjkvioerse oversteek. De winst in reistijd is voor fietsverkeer in noord-zuid 

richting circa 25-30 seconden (de drie routes C, E, en F profiteren daarvan) 

De fietsroute over de Heemsteedseweg is mooi gelegen door de natuur. Er is geen verlichting aanwezig, 
en er is slechts beperkt zicht vanuit de woningen De fietsonderdoorgang is verlicht en heeft 
mogelijkheden voor een goede doorkijk. 

Zowel op de Heemsteedseweg als de Koppeldijk is er geen vrijliggend fietspad, waardoor autoverkeer 
de rijbaan deelt met de fietsers. Door de (brom)fietstunnel komen conflicten tussen autoverkeer en 
(brom)lietsers op de N409/Koppeldijk minder voor. Er zijn geen bijzondere obstakels op het fietspad die 
de veiligheid van (brom)fietsers in gevaar brengen. 

verharding: asfaltverharding Koppeldijk - Heemsteedseweg - Overeindseweg. Enkele craguelé en 
kleine hoogteverschillen (kuilen); 
stopkans: geen voor de richting noord-zuid de fietstunnel; 
de helling is aan de noordzijde circa 50 m. Het hellingspercentage is dan circa 5 %; 
er is voldoende ruimte aan de zuidzijde. Echter geldt hoe Langer de helling, hoe meer bomen er 
gekapt dienen te worden. Daarnaast dient de inrit verder verlegd te worden. De lengte van de 
helling is hier ook aangehouden op circa 50 m. 

Het aantal fietsers dat de noord-zuid richting gebruikt is beperkt (tussen de 100 en 200 op een 
gemiddeide werkdag) 

De aantrekkelijke werlcing van het ongelijkvloers oversteken op andere fietsroutes in de omgeving zal 
beperkt zijn, omdat er geen gelijkwaardige routes in de buurt zijn en de reistijdwinst beperkt is. De 
baten voor de fiets zijn dus beperkt. Het autoverkeer op de N409 zal niet onderbroken worden door de 
fietsstromen, de fietstunnel heeft dus een positief effect op de doorstroming van het autoverkeer. 

Het kruispunt is ruim opgezet met brede opstelstroken en dient bij het realiseren van een fietstunnel bij 
voorkeur compacter te worden gemaakt Het kruispunt zal hierdoor overzichtelijker worden en het 
comfort voor de fiets zal toenemen orndat er meer ruimte is voor de hellingen. 

Aan de noordzijde ligt op circa 50 m vanaf de tunnel een innt van een woning. Bij het maximale 
hellingspercentage van S % is een helling nodig van 70 m, wat inhoudt dat de inrit aangepast moet 
worden. Aan de zuidzijde is de inrit naar het terrein ten westen van de Heernsteedseweg een 
aandachtspunt. lndien deze beschikbaar moet blijven op dezelfde locatie zal deze om de fietshelling 
moeten  worden geleid. 

De onderdoorgang past waarschijnlijk niet binnen het bestemmingsplan gezien de lengte van de 
hellingen 

Alle gronden zijn van de provincie Utrecht of de gemeente Houten. 

Aan de zuidzijde van de N409 ligt (waarschijnlijk) een K&L-strook die gekruist moet worden. Deze kabels 
en leidingen dienen omgelegd te worden. 

Een deel van de rij bomen aan de zuidzijde langs de Heemsteedseweg client te worden gekapt, het 
aantal bomen dat gekapt rnoet worden, is afflankelijk van het toegepaste hellingspercentage Hoe 
eerder het fietspad is aangesioten op de Heemsteedseweg hoe minder bomen hoeven te worden 
gekapt. Uitgaande van een hellingbaan van 50 m dienen in ieder geval vier grote bomen te worden 
gekapt 

Een kleine aanpassing aan de watergang ten zuiden van de N409 is misschien noodzakelijk 
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Criteria 

De constructie bestaat uit een betonnen U-bak met twee hellingen gefundeerd op palen en met twee 
overkappingen van 5,5 en 24 m De hellingen dienen uitgevoerd te worden met een flinke fundenng 
gezien de (naar verwachting) zompige ondergrond, 

De noordelijke helling is 5 %, waardoor ook de inrit naar de boerderij aangepast moet worden. Mogelijk 
is hiervoor een extra overkapping van circa 8 m noodzakelijk (bij een vervolgstudie zou dit moeten 

blijken). 

De onderdoorgang onder de N409 ten oosten van de kruising (zie ook tekst bij opties) is eenvoudiger te 
realiseren 

De grondgesteldheid s naar verwachting slecht. Tijdelijke damwanden dienen aan beide kanten te 
worden gebruikt Verankenng is vanwege de zompige grond noodzakelijk, ook tijdens de fasenng 

 

De fietsonderdoorgang dient gerealiseerd te worden in 2 fasen eerst de ene rijbaan afsluiten en dan de 
andere rijbaan. Het verkeer dient tijdelijk tegengesteld over de andere rijbaan te rijden. 

 

de doorlooptijd van waarbij alleen de fietstunnel wordt gerealiseerd bedraagt circa 0,5 jaar. indien 
ook de kruising wordt veranderd s de doorlooptijd 1 jaar, 
de doorlooptijd van een fietstunnel aan de oostzijde is korter, namelijk 0,5 jaar. 

De kosten bedragen circa í 4 miljoen (inclusief aanpassing kruising). 
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Bijlage(n) 
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BIJLAGE: UITGANGSPUNTEN 
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In deze bijlage zijn puntsgewijs de uitgangspunten benoemd die ten grondslag liggen aan invulling van de 
scenario's, De scenario's zijn niet uitgewerkt tot schetsniveau en zijn dus ook niet technisch uitgewerkt. 
Desalniettemin zijn de uitgangspunten, zoals maatvoering, belangrijk voor realistische visualisaties en 
kostenraming. 

De belangrijkste maatvoering van fietsverbindingen is overgenomen uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer' en 
zijn uiteengezet in de volgende paragrafen. 

Breedte fietspad 
De breedte van een (vrijliggend) fietspad hangt af van de spitsintensiteit, zoals in afbeelding 1.1 is 
weergegeven. 

Afbeelding 1.1  Breedte (brom)fietspad in relatie tot fietsintensiteit (bron: Ontwerpwijzer Fietsverkeer) 

Eenrichtingspad Tweerichtingenpad 
spttsuurintensiteit in 
Ede richting (fts/h) 

breedte (b) spttsuurintensiteit in 
twee richtingen 

breedte (b) 

0-150 ZOO m 0-50 2,50 m 
75-375 3,00 m 50-150 3.00 m 
., 3 75 4.00 m 150-300 4.00 m 

-› 300 5,00 m 

Uitgangspunt voor de schetsontwerpen is een fietspadbreedte van 4 m (twee richtingen) en 3 m (enkele 
richting, bij fietsrotonde). 

De obstakelafstand tussen fietspad en gesloten wand is vastgesteld op 1 m. De breedte voor de 
onderdoorgangen is vastgesteld op 5 m. 

Doorrijdhoogte 
De doorrijdhoogte (profiel van vrije ruimte) van de onderdoorgangen is 2,5 m, conform de Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer. Zie afbeelding 1.2. 

Afbeelding 1.2 Profiel van vrije wirnte voor fiets met berijder (bron: Ontwerpwijzer Fietsverkeerl 

250 IscokovalManO t o v 
pawn.*  al whole nOe Oelsord 

/50 	t 
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.1350 . dotard. ,andl.loer don SO min 

. 	110v . opOoande rand hog« elm 50 own 
. 	 . 	vide voonerepen daimon poolties, 

hcftenovten valletistodon lumen. etd 
1000 	. god/Alto wand 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW-publicatie 230, april 2000. 
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Helling 
Het hoogteverschil dient overbrugd te worden door middel van een helling. Het hellingspercentage is een 
spanningsveld tussen comfort (laag hellingspercentage) en beschikbare ruimte. In afbeelding 1.3 is een 
grafiek opgenamen waarin de bandbreedtes zijn weergegeven die toegepast kunnen worden bij hellingen 
De zwarte lijn in de grafiek is de streefwaarde, Als er veel windhinder of voor meer comfort is het 
hellingspercentage bij voorkeur lager (blauwe gedeelte onder de zwarte lijn). Bij weinig windhinder of als 
comfort minder belangrijker is kan gekozen warden voor een hoger hellingspercentage (blauwe gedeelte 
boven de zwarte lijn). 

Afbeelding 1.3 Bandbreedtes voor hellingspercentages (bron: Ontwerpwijzer Fietsverkeer) 

 

minder windhinded 

 

4 

3 
meer windhinder/ 
2 	meer comfort 

1 

0 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Hoogteverschil (m) 

Het te overbruggen hoogteverschil voor deze quick scan is vastgesteld op 3,5 m (2,5 m profiel van vrije 
ruimte + 1 m constructiedikte). 

Voor de fietsonderdoorgangen zijn waar mogelijk de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- 	bij een hoogteverschil van 3,5 m is in normale omstandigheden (geen beperking in ruimte) een helling 

van gemiddeld 2,5 % gewenst, dit leidt tot een lengte van circa 140 m; 
- 	bij een hoogteverschil van 3,5 m is in omstandigheden met minder comfort (beperking in ruimte) een 

helling van gemiddeld 5 % mogelijk, dit leidt tot een lengte van circa 70 m. 

Uiteraard zijn andere percentages mogelijk. De dwangpunten ('harde punten waar omheen orttworpen moet 
warden, zoals een hoge druk gasleiding) in het ontwerp bepalen uiteindelijk wel percentage mogelijk is. 

De bestaande hellingen van de fietstunnel onder de N409 zijn als volgt: 
- 	helling naar Nieuwegein: 3,2 %; 
- 	helling naar Houten: 4,2 %. 

Boogstralen 
De boogstraal hangt af van de fietssnelheid. In afbeelding 1.4 is de relatie tussen beide parameters 
weergeg even. Bij boogstralen kleiner dan circa 4 m wordt de snelheid te laag wat minder stabiliteit tot 
gevolg heeft. 
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Afbeelding 1.4 Verband tussen boogstraal en fietssnelheid (bron: Ontwerpwijzer Fietsverkeer) 

10 r 

+ 

stabilitá 
mabg goed 

10 
	

15 	 20 	 25 
boogstraal (m) 

Voor een fietsrotonde is een diagonaal van 10 m (binnenkant fietspad) toegepast. Deze maatvoering is 
aangehouden om het ruimtebeslag te beperken en de snelheid eruit te halen. In onderstaande afbeelding 1.5 
is een voorbeeld van een dergelijke fietsrotonde (deze heeft een diameter van 8 m) weergegeven. Voor het 
comfort van de fietsers is wellicht een grotere diameter van bijvoorbeeld 15 m wenselijk, maar dit is in 
verband met de inpasbaarheid in deze quickscan nu niet toegepast. 

Afbeelding 15 Voorbeeld fietsrotonde, locatie. 's-Hertogenbosch - Sint Michelsgestel (brori website provincie Noord-Brabant) 

Zicht van de (brom)ftetser 
Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, moeten in de eerste plaats het wegverloop, obstakels, 
overige verkeersdeelnemers en andere kritische elementen op zichzelf goed zichtbaar zijn. Bij het aspect 
'zicht kan onderscheid worden gemaakt in rijzicht, stopzicht en oprijzicht. 

Ryzicht 
Een (brom)fietser moet het voor hem liggende wegvak, fietspad of kruispunt over voldoende afstand kunnen 
overzien om zijn rijtaak veilig en comfortabel te kunnen uitvoeren. Het minimaal benodigde rijzicht is de 
afstand die in 4 à 5 seconden wordt afgelegd 

Stopzicht 
Dit heeft betrekking op de afstand die wordt overbrugd gedurende een remmanoeuvre. Deze manoeuvre 
omvat de reactietijd en de tijd voor de daarop volgende remhandeling. Bij een snelheid van 30 km/h 
bedraagt het stopzicht 40 m; bij 20 km/h is dit 21 m (uitgaande van 2 seconden reactietijd en een 
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remvertraging van 1,5 m/s2). Bromfietsers mogen op het fietspad 40 km/u rijden. Hun stopzicht is 63 m als 
ook uitgegaan wordt van 2 seconden reactietijd en een remvertraging van 1,5 m/s2. 

Tabe11.1 Rijzicht/stopzicht 

	

Hoofdfietsnetwerk 	 Basisstructuur 	 Bromfietsers 

	

(ontwerpsnelheid 30 km/h) 	(ontwerpsnelheid 20 km/h) 	 (40 km/u) 

rijzicht (minimaal) 
	

35 - 42 m 
	

22 - 30 m 	 44 - 55 m 

stopzicht (minimaal) 
	

40 m 	 21 m 	 63 m 

Oprijzicht 
Het oprijzicht is van belang bij kruispunten en aansluitingen. Om een rijbaan veilig te kunnen oversteken, 
moeten fietsers voldoende zicht hebben op het verkeer op de te kruisen weg. 

Deze tijd en bijbehorende afstand is voor een onder maaiveld gesitueerde fietsrotonde vaak niet haalbaar. 
Uitgangspunt is dat de rotonde circa 5 m na uitgang onderdoorgang start. Voor de onderdoorgang dienen 
wet aanvullende waarschuwingen te worden geplaatst om het fietsverkeer te attenderen op de situatie. 

Overige uitgangspunten 
De volgende overige uitgangspunten zijn relevant: 

het grondwaterpeil is op beide locaties zeer hoog, tot net onder maaiveld. Dit leidt tot opstuwing en 
waterkerende constructies. Dit heeft invloed op de kosten en bouwmethode; 
de grond is veelal zompig. Dit betekent dat constn.icties hierop berekend dienen te zijn; 
Voor de kostenraming is uitgegaan van een zompige ondergrond. 
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Afbeelding 11.1 Kruising N408 - fietstunnel, gemiddeld aantal (brom)fietsers per richting op een gerniddelde werkdag 

(BROM)FIETSERS TOTAAL PER RICHTING 

11~ 
151 	64 13 	28 4.2 	117 

09 00 	03 00 26 	14 M 	141 M 	82 
0900 	MW 11 	20 25 	49 55 	27 
11700 	11M 19 9 20 	41 33 	9 
11 OD 	12 00 13 	17 23 	35 30 	10 
um nm 14 	21 32 	47 56 	19 
13.00 	14 00 20 	28 21 	ea 56 	15 
MW 	1400 n 	50 32 	93 M 	19 
MW OW M 	63 36 	126 82 	19 
11100 	17193 62 	67 37 	94 107 	20 
1700 	OW M 	90 M 	MO M 	M 
MM OM M 	M 20 	49 11 	13 
741.3.17 

IMILMINKUM8~1.11 324 
U. wen 

1• 23 	40 '02 	150 os 
16 45 	17 45 89 	65 43 	116 100 	32 

I L. 

a 

Afbeelding 11.2 Kruising N409 - Koppeldijk, gemiddeld aantal (b om)fietsers per nchting op een gemiddelde werkdag 

(BROM)F1ETSERS TOTAAL PER RICHTING 

. 	. 4 
Wen 
WW-11480 0 169 3 1 0 51 1/ lb 
0890-0980 196 4 16 , at 19 
0990 , 10M 613 0 3 6 35 6 6 5 2 
1000-1100 31 2 1 4 0 24 5 5 8 1 
nm.um 27 2 1 0 31 3 1 5 2 
um nm 46 2 5 39 4 9 • 2 
nm-nm 0 44 2 55 4 • 7 2 
WOO 	MOO 50 2 90 s 10 12 3 
MM-MW 1  2 47 3 7 ; 126 r 16 13 3 
MM WM 54 2 3 11 127 10 26 13 5 
WM WM 0 52 4 4 14 2 150 10 26 14 • 
MW 19M 35 3 2 7 • 93 4 11 12 

07 CA 	19 00 841 	31 to 14 878 94 41 14 98 
0142414 
07M-0145 261 15 6.5 20 
M45•1745 62 	3 11 31 18 

.J I L 

Bron: Rapport Kruispunttellingen fietspaden, Nijeuwegein. Dufec, 3-9-2018 



2019-101 

Notitie 

Onderwerp 

Dossier 

Datum 

aanvullende informatie met betrekking tot financieringsmogelijkheden en 
grondeigendommen. 

uitvoering motie M133 (onderzoek fietsverbinding zuidelijke inprikker 
Liesbosch). 

19 maart 2019 

(aanleiding) 
Door bureau Witteveen en Bos zijn diverse inhoudelijke scenario's voor een alternatieve 
fietsverbinding in beeld gebracht. Daarbij zijn ook kostenindicaties opgenomen. Ook wordt 
inzicht gegeven in de benodigde gronden van derden. Motie M133 roept ook op om de 
financieringsmogelijkheden in beeld te brengen. In deze korte notitie treft u nadere informatie 
aan over deze onderwerpen. Er is door de gemeente gesproken met de Provincie en diverse 
grondeigenaren. Hieronder treft u de belangrijkste conclusies aan. 

(8enodigde grond van derden) 
Hornbach 	Heeft aangegeven dat ze haar al vergunde bouwplan niet kan en wil 

aanpassen. En dat daarmee eventuele verkoop van grond niet aan de orde 
kan zijn. Dit treft vooral scenario 3 waarin veel grond van de Hornbach 
nodig is om een extra fietspad mogelijk te maken. In alle andere scenario' 
s is waarschijniijk zeer beperkt grond nodig om eventueel voldoende 
waterberging te kunnen realiseren. 

RN Vastgoed Het betreft hier het weiland met agrarische bestemming ten zuiden van de 
nieuwe Zuidelijke Ontsluitingsweg. De onderiiggende vastgoedconstructie 
is vrij bijzonder. De eigenaar heeft de kavel opgedeeld in tientallen kleine 
kavels die in eigendom zijn bij veelal kleine particulieren. Deze zijn 
allemaal verplicht om bij een bestemmingswijziging de grond weer in te 
brengen bij RN vastgoed die dan de grond ontwikkelt. De eigenaren 
maken hun winst door de bestemmingswijziging. Dit treft vooral scenario 
3. 

LI 	 Laagraven Investment is een belanghebbende in alle scenario s. Zij zijn 
eigenaar van diverse kaveis aan de buitenrand van de RN Vastgoed kavel. 

Provincie 	Is eigenaar van diverse gronden in &le scenario' s. Dit hoeft op zich geen 
problemen op te leveren. Zo geeft de Provincie aan. 

1. 
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(Financieringsmogelijkheden) 
Het realisatieplan fiets wordt op dit moment uitgewerkt In een uitvoeringsprogramma nets. Hier 
horen gelabeide budgetten bij. Daar waar het gaat orn projecten met eigen provinciaal bezit/ 
grondeigendom is de investerIngsruimte circa € 4 min. per jaar. 

Daar waar het gaat om andere iocaties is er sprake van subsidie aan wegbeheerders. Voorwaarde 
voor subsidie is 50% cofinanciering door de wegbeheerder. De omvang van dit budget is circa €8 
min. per jaar. 

Alle bovenstaande budgetten komen uit potten voor utilitalr verkeer. Er zijn geen budgetten voor 
recreatief verkeer. 

Conciusie is dat de kosten van de diverse scenario's uit het onderzoek en forse hap zouden nemen 
nemen uit het provinciaal budget. 

Conclusie is dat de 50% cofinanciering betekent dat ook de gemeente Nieuwegein enige miljoenen 
moet bijdragen om e.e.a. te realiseren. 

Provinciale Staten vond in februari 2018 in meerderheid dat extra rnaatregelen voor de VRI 
geregelde fietsverbinding bij de zuidelijke inprikker niet nodig waren. 

2 
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CLUSTER OW 

Nieuwegein 

 

  

 

Postbus 1 3430 AA Nieuwegein 

_ 
3508TH 80300 31/486/A 
<0001519652278= 1UTP038 = 77130= S N D 

lown."" 

Geachte geadresseerde, 

Wij kunnen ni altijd voorkomen dat u op één dag meerdere enveloppen van ons 
ontvangt. s ewel wij ons bewust zijn van o.a. de extra portokosten, brengt het 
same• oegen van voor u bestemde post hogere verwerkingskosten met zich mee. 

WIJ VERSTUREN CO2 NEUTRAAL 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44



