
Van: Gera Hensbergen <g.hensbergen@hetnet.nl>  
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 14:43 
Aan: secretariaatschaddelee <SecretariaatSchaddelee@provincie-utrecht.nl>; Statengriffie 
<statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
CC: BVHlokaal Anouk Haaxma <anouk.haaxma@bvhlokaal.nl>; Francine Van der Velde 
<francine.vandervelde@bvhlokaal.nl>; Bram Brinkman <bram.brinkman@bvhlokaal.nl>; BVHlokaal 
Nico Daamen <nico.daamen@bvhlokaal.nl>; BVHlokaal Kees Notenboom 
<kees.notenboom@bvhlokaal.nl>; Gera Hensbergen <gerahensbergen@bvhlokaal.nl>; Robin De 
Bock <robin.de.bock@bvhlokaal.nl> 
Onderwerp: Verzoek verbeteren verkeersveiligheid GUH 
 
Geachte gedeputeerde Schaddelee en statenleden,  
 
Hierbij ontvangt u een verzoek van BVHlokaal om in uw besluitvorming een aantal 
knelpunten m.b.t. de verkeersveiligheid in de GUH mee te nemen. 
 
m.b.t. het derde knelpunt, ontvangt u een bijlage in een andere e-mail. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mw. G. Hensbergen 
(raadslid BVHlokaal) 
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Aan: Provincie Utrecht 
t.a.v. Gedeputeerde A.J. Schaddelee en Statenleden  
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht  
secretariaatschaddelee@provincie-utrecht.nl 
statengriffie@provincie-utrecht.nl 
 
Van: Gera Hensbergen (Fractie-lid BVHlokaal Gemeente Utrechtse Heuvelrug) 
gera.hensbergen@bvhlokaal.nl 
 
d.d. 20 maart 2022 
 
Betreft: Verbeteren veiligheid : 

a. Voor leerlingen van het NXT vakcollege Maarsbergen (N226) 
b. Voor leerlingen van het Reviuslyceum in Doorn (N225) 
c. (School) fietsverkeer tussen Leersum en Wijk bij Duurstede (zie bijlage) 

  
 
Geachte heer Schaddelee en Statenleden, 
 
Hierbij ontvangt u een brief van de fractie van BVHlokaal van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
i.v.m. de wens de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren. De BVHlokaal is voorstander 
van het verlagen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur op de N-wegen in onze gemeente.  
In ieder geval zouden wij het op prijs stellen als een aantal knelpunten zo spoedig mogelijk wordt 
opgelost, omdat de verkeersveiligheid van veel scholieren in het geding is. 
Het gaat daarbij om de knelpunten op de N266 i.v.m. de aanwezigheid van het NXT vakcollege 
Maarsbergen, op de N225 bij het Reviuslyceum in Doorn en verbeteren fietsveiligheid Leersum en 
Wijk bij Duurstede. 
 
I.v.m. het knelpunt op de N226 heeft u een brief d.d. 1 maart 2022 ontvangen van de heer Somsen 
namens de buurtbewoners met als onderwerp ‘Verlagen maximumsnelheid N226’ 
Hierbij willen wij uitdrukkelijk onze steun uitspreken voor het in de brief gedane verzoek: 
De snelheid op de N226 en in elk geval op het gedeelte A12- Scherpenzeelseweg in Maarsbergen te 
verlagen van 80km/u naar 60 km /u en deze snelheidsverlaging in 2023 in te voeren in combinatie met 
de uitvoering van groot onderhoud aan de N226 en de aanleg van een ecoduct.  
 
M.b.t. de verkeersveiligheid op de N225 bij het Reviuslyceum is er, als ik goed geinformeerd ben, 
overleg geweest. De uitkomst van het overleg is bij ons nog niet bekend.  
Mocht er nog geen positief besluit zijn genomen om ook daar de verkeersveiligheid te verbeteren, dan 
verzoek ik u het oplossen van genoemd knelpunt ook te betrekken bij uw besluitvorming. 
 
I.v.m. de wens de veiligheid van het (school) fietsverkeer te verbeteren, ontvangt u een aparte bijlage. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie van BVHlokaal, 
Gera Hensbergen 
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Fietsveilig
Leersum <> Wijk

Verbeteren veiligheid (school) fietsverkeer tussen 
Leersum en Wijk bij Duurstede.



Inleiding

Iedere schooldag fietsen leerlingen in de leeftijd van 11 
tot 18 jaar tussen Leersum en Wijk bij Duurstede. De wegen 
zijn donker, zeer smal, auto’s rijden hard en de 
landbouwvoertuigen zijn groot op wegen die daarop niet zijn 
berekend. Kortom een onveilige situatie waar dringend 
verbetering nodig is. Dit document beschrijft de situatie, 
geeft resultaten van onderzoek onder jeugd en ouders. Ten 
slotte geven we aanbevelingen en een (mogelijke) oplossing 
voor de lange en korte termijn.

Actiegroep Fiets veilig Wijk-Leersum



Fietsveilig
Leersum <> Wijk

De situatie



Cijfers situatie

Aantal leerlingen van Revius Wijk bij Duurstede uit Leersum 
en Amerongen: 36 

Aantal leerlingen van Vakcollege Maarsbergen uit Wijk bij 
Duurstede: 63

Aantal kilometers tussen Wijk bij Duurstede en Leersum:7 

Aantal kilometers vrijliggend fietspad: 0 



Visualisatie situatie

↑ Grote 
landbouw 
voertuigen

→ Melkwagens 
met haast

↓ Snel tegemoet 
komend verkeer met 
afstand < 1mtr

← Snel achterop 
komend verkeer met 
afstand < 1mtr

↓ Vrachtwagen met 
oplegger die fietsers 
dwingen in de berm te 
staan

← Drukte met 
verschillende 
soorten voertuigen

↑ Resultaat 
fietsen op de 
Bremweg



Huidige route leerlingen

Wijkerweg/Boverwijkerweg: 
Druk en verkeer houdt zich 
niet aan de snelheid.

Gooyerdijk. Zeer smal. 

Zandweg: Zeer smal en 
slecht verlicht. In de 
spits snel sluipverkeer. 

Bremweg: Onverhard, 
kuilen, vies en donker. 

9%

9%
18%

27%
38%

56%

91%

WIJK BIJ DUURSTEDE

LEERSUM

AMERONGEN



Krantenartikel

Geplaatst in 
Nieuwsblad de 
Kaap op 
15/10/2020 en 
Wijks Nieuws op 
16/10/2020. 



Onderzoek leerlingen (n=47)



Onderzoek leeftijd leerlingen



Onderzoek cijfer veiligheid: 5,2 op de schaal van 10

1 = “Onveilig: 
ik zie tegen 
het fietsen 
op”

10 = “Veilig: 
er hoeft niets 
gedaan te 
worden.” 



Onderzoek: gebruikte fietsroute 



Onderzoek: ervaring onveiligheid



Onderzoek oplossing leerlingen



Onderzoek oplossing citaten (1/3)

“Ik wil het liefst een weg met zo min mogelijk voertuigen, 
eventueel op bepaalde tijden. En meer verlichting. Of anders 
een apart fietspad door de weilanden heen. En de gaten in de 
Bremweg moeten weer gevuld worden, of asfalteren. Je wordt 
daar iedere keer helemaal vies als het nat is: je kleren, je 
fiets en zelfs je rugzak. En de wind uitzetten ;-)”

“Flitspaal, drempels, gescheiden fietspad”

“Auto's langzamer laten rijden door meer wegversmallingen, 
in winter voor schoolgaande kinderen een busje laten rijden”



Onderzoek oplossing citaten (2/3)

“Fietspad los van het overige verkeer. Of anders snelheid 
uit de route halen, zodat het meeste verkeer een andere 
route kiest. En per direct: beter controleren op verkeer dat 
voor 9 uur toch via gooyerdijk de langbroekerweg pakt.”

“Aparte fietspaden waar geen auto`s op mogen. Betere 
verlichting, vooral voor in de winter als donker is. 
Drempels of verspringing zodat verkeer minder hard rijdt. De 
bus vaker op verschillende tijdstippen laten gaan. Bremweg 
betere wegbedekking ivm kuilen e.d.”



Onderzoek oplossing citaten (3/3)

“Het zou fijn zijn als het verkeer niet zo hard vlakbij 
langs rijdt“

“Autovrije route of auto's/vrachtwagen etc minder hard 
rijden. Dichten van gaten in de weg.”

“Fietspad maken, berm geen gaten. Snelheid naar beneden”

“Fietspaden/wegen vergroten zodat vrachtwagens en tractoren 
er normaal langs kunnen.”

“Meer controles van snelheid.”



Fietsveilig
Leersum <> Wijk

Oplossing inspiratie





Aanbevelingen

Ouders: Zorgen dat leerlingen netjes en zichtbaar fietsen.Geen 
telefoon tijdens het fietsen. 

Scholen: Zorgen dat leerlingen netjes en zichtbaar fietsen. 
Schooltijden buitengebieden op elkaar aanpassen zodat leerlingen samen 
kunnen fietsen. Vroege lesuren vermijden.

Gemeenten:Handhaven snelheid automobilisten. Stimuleren autoluw gebied 
fietsroute. Meewerken met provincie om tot autoluwe of vrije 
fietsroute te komen.

Provincie: Opnemen fietsroute Leersum-WbD in fietsroutenetwerk. 
Realiseren veilige fietsroute Leersum-WbD.



Fietsveilig
Leersum <> Wijk

Oplossing lange termijn



Oplossing lange termijn

● Veilige fietsroute
● Vrijliggend / gescheiden van gemotoriseerd verkeer
● Sociaal veilig 
● Voldoende breed
● Goed wegdek
● Voldoende verlicht
● Route tussen kern Leersum / aansluiting aan de N226 richting 

Maarsbergen naar Remus rotonde in Wijk bij Duurstede. Dit met een 
optimale (fiets) ontsluiting van Parc Broekhuizen. (zie detail)

● Gemotoriseerd sluipverkeer ontmoedigen
● Realisatie voorkeursroute sluipverkeer Wijk - Leersum (zie detail)
● De afstand zo kort mogelijk maken.

 



Mogelijke oplossing fietsroute lange termijn

 

Autoluw maken Middelweg en 
Broekhuizerlaan 

Langbroekerweg exclusief 
voor fietsers

Fietspad maken van Broekhuizerstraat 

Fietspad aanleg tussen 
Broekhuizerstraat en Nieuweweg via 
bestaande wandelroute.



Mogelijke oplossing gemotoriseerd (sluip)verkeer lange 
termijn

 

Voorkeursroute via Zandweg 
en Darthuizerweg die 
uitkomt op Rijksstraatweg 
(N225).

Basis is ontmoedigen van 
sluipverkeer.

Volledig mijden van vrachtverkeer.



Natura 2020 gebied

Beoogde fietspad loopt 
langs Natura 2020 gebied 
en vormt daardoor geen 
belemmering.



Fietsveilig
Leersum <> Wijk

Oplossing korte termijn



Oplossing korte termijn

● Borden “1,5 meter afstand” plaatsen 
● Handhaven snelheid door politie
● Wijkerweg snelheidsbeperkende maatregelen ism bewoners
● Verbod(sborden) vrachtverkeer
● Minder (sluip)verkeer op Wijkerweg en Bovenwijkerweg
● Langbroekerweg exclusief voor fietsers (zie detail)
● Autoluw Darthuizerweg (zie detail)
● Auto’s naar Rijksstraatweg (N225) (zie detail)

 



Langbroekerweg exclusief voor fietsers

 

Afsluiting van kruising Darthuizerweg tot 
Gooyerdijk voor gemotoriseerd verkeer. In 
combinatie met handhaven Gooyerdijk 
afsluiting 07:00 tot 09:00 tussen de Zandweg 
en de Amerongerwetering.

Voordelen:
● 2 km vrij van gemotoriseerd verkeer, zie 

afbeelding
● ontwijken vieze Bremweg
● eenvoudig te realiseren (in principe is 

bebording voldoende)

Er zijn geen noemenswaardige nadelen voor 
overig verkeer; er is geen bestemming aan de 
Langbroekerweg met uitzondering van enkele 
weilanden.



Autoluw Darthuizerweg

Afsluiting 07:00 tot 09:00 tussen 
Middelweg/Broekhuizerlaan en 
Zandweg/Darthuizerweg. Er is dan 3 
km vrij van gemotoriseerd verkeer.



Auto’s naar Rijksstraatweg (N225)

Route auto’s via Darthuizerweg naar 
Rijksstraatweg. Hiermee kan op 
korte termijn al scheiding worden 
aangebracht tussen gemotoriseerd 
verkeer en fietsers. Na valwind is 
deze route ook gebruikt voor auto’s 
nadat Broekhuizerlaan afgesloten 
was.
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