STAND VAN ZAKEN Initiatief HART VOOR SPENGEN
T.b.v. van inspraak d.d. 1 december 2021 bij de Commissie Mobiliteit
en Milieu van de Provincie Utrecht
28 oktober 2020 bij Commissie M&M ingesproken.
Zeer serieuze reacties van commissieleden bij deze inspraak.
Opdracht van commissie aan gedeputeerde Schaddelee tot nader
onderzoek/maatregelen.
Uitvoerig en prettig in contact geweest met beleidsmedewerker.
Resultaat echter buitengewoon teleurstellend: NIETS wezenlijks
veranderd/aangepast. Slechts een likje verf en een aantal weken
twee smiley-borden.
Afspraak met gedeputeerde Schaddelee, ondanks verzoek onze kant,
niet gelukt.
Standpunt Provincie: kruising is veilig.
Gebaseerd op metingen van aantal auto’s en snelheid en aantal
ongelukken.
MAAR: Veiligheid is niet alleen een kwestie van statistiek….
ALLE inwoners van het buurtschap Spengen geven aan dat deze
kruising ONVEILIG is. Dat zijn honderden mensen……(zie onze petitie
van vorige jaar).
ENIGE kruising in de omgeving waar fietsers en voetgangers een
provinciale weg moeten oversteken ZONDER snelheidsverlagende
maatregelen.
Drie jaar geleden al zeer ernstig ongeluk plaatsgevonden met
fietsende scholiere. Ongeluk NIET geregistreerd bij Provincie.

BIJNA ongelukken worden niet geregistreerd.
Verlagen van de snelheid doet niemand pijn.
Ook automobilisten willen een veilige kruising.
Doorstroom van verkeer wordt niet belemmerd want kruising
bevindt zich tussen twee rotondes.
Coalitieakkoord is duidelijk: ”Veiligheid van fietsende scholieren en
ouderen (twee kwetsbare groepen) is van groot belang. Daar waar
het nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, verlagen
we de maximumsnelheid op provinciale wegen.”
Zijn dit dan alleen maar LOZE woorden…..?
Woordvoerder Provincie: misschien in 2026 aanpassingen.
2026……..!!!
Moet er echt eerst een kind worden doodgereden voordat er
maatregelen worden getroffen?

HELP ONS VEILIG
OVERSTEKEN

Initiatief Hart Voor Spengen
VERZOEK VOOR VEILIGE KRUISING
SPENGEN MET DE N401
t.b.v. de Commissie Mobiliteit en Milieu
van de Provincie Utrecht
28 oktober 2020
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BOVENAANZICHT KRUISING N401 MET SPENGEN. COPYRIGHT ERFGOEDFOTO.NL/ JOS STROVER.
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INTRODUCTIE
Wij, bewoners uit het buurschap Spengen en recreanten in het Groene Hart,
maken ons al langere tijd ernstig zorgen over onze veiligheid bij de gevaarlijke
kruising van Spengen met de provinciale weg N401. Deze toenemende zorg was
voor een aantal bewoners reden om zich te verenigen in het initiatief HART VOOR
SPENGEN, met het doel om dit probleem namens iedereen onder de aandacht te
brengen van de provincie Utrecht.
In dit document beargumenteren wij dat de onveilige verkeerssituaties ontstaan
door de toegenomen verkeersdrukte en de (te) hoge snelheden waarmee gereden
wordt op de provinciale weg N401 bij de kruising Spengen. Aansluitend op ons
verzoek doen wij een aantal suggesties voor verkeersmaatregelen die ons inziens
een bijdrage kunnen leveren aan een veilige oversteek en afslag bij Spengen.
VERZOEK
Namens de bewoners van Spengen en recreanten in het Groene Hart,
verzoeken wij de Statenleden van de provincie Utrecht met klem
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen om de veiligheid op de kruising
van Spengen met de provinciale N401-weg te vergroten.
Wij ondersteunen dit verzoek met een drietal documenten:
1. Een papieren petitie van de
bewoners van Spengen.
Nagenoeg alle bewoners
onderschrijven dit probleem en
hebben de petitie ondertekend.
2. Een online petitie, die ook
open staat voor niet Spengen
bewoners: https://
n401veiliger.petities.nl/ De
petitie staat nog open, stand
d.d. 20 oktober 217
ondertekeningen.
3. Zes individuele brieven van
de initiatiefnemers van ♡ HART
VOOR SPENGEN ♡ in de
bijlage.

INITIATIEF HART VOOR SPENGEN

HELP
ONS
VEILIG
OVER
STEKEN
TEKEN DE PETITIE
N401VEILIGER.PETITIES.NL

PAPIEREN PETITIE
VOOR ‘HART VOOR
SPENGEN’
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POSTER VOOR ONLINE
PETITIE ‘HELP ONS
VEILIG OVERSTEKEN’

DE DIRECTE OMGEVING VAN HET BUURTSCHAP SPENGEN

WAAR LIGT SPENGEN?
Spengen ligt circa 2 km buiten het
dorp Kockengen en behoort net als de
nabijgelegen buurtschappen
Gieltjesdorp, Laag-Nieuwkoop,
Portengen en Portengense brug, tot
het dorp Kockengen en de gemeente
Stichtse Vecht.
Spengen ligt 6 km van Breukelen en 5
km van de A2. Spengen loopt van het
riviertje de Geer (Geerkade) naar de
N401. De N401 vormt een korte oostwest verbinding vanaf de N212 tot
Breukelen. De N212 loopt van
Woerden naar Vinkeveen.

SPENGEN RICHTING N401

Als je bij Spengen de N401 oversteekt
kom je op de Meentweg. Dit is een
parallelweg die linksaf naar het dorp
Kockengen loopt en rechtsaf naar het
stiltegebied Kockengen/Teckop
(Hollandse Kade).

OVERSTEEK NAAR DE MEENTWEG
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KRUISING SPENGEN MET DE N401/ SATELLIETVIEW GOOGLE MAPS

Op de meeste kaarten (o.a. van Google
Maps) ziet Spengen er in eerste
instantie net zo uit als de andere
buurtschappen. Spengen is echter een
karakteristiek dijkweggetje waar aan
weerszijden om de paar meter
knotwilgen staan, waarvan de wortels
het wegdek omhoog houden.
Met een breedte van ongeveer 2,5
meter kan er slechts één voertuig
tegelijk van de weg gebruik maken.
Elkaar passeren kan alleen bij de
erf-inhammen. Spengen is
verboden voor vrachtwagens
langer dan 9 meter en na 1200
meter voor vrachtwagens met
een hogere aslast dan 4,8t
(kunnen niet over het bruggetje
aan het einde van Spengen).
Ondanks de maximaal
toegestane snelheid van maar
liefst 60 km/u (!), wordt het
iedereen die Spengen oprijdt,
direct duidelijk dat hier hooguit
30 tot 40 km/u gereden kan
worden.

SPENGEN IS EEN ZEER SMAL DIJKWEGGETJE

DE SMALHEID, DE DIVERSITEIT VAN HET VERKEER EN
HET SLECHTE WEGDEK VAN SPENGEN DWINGEN EEN
MAX. SNELHEID VAN 30-40 KM/U AF.
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SPENGEN KENT VELE RECREANTEN: WANDELAARS, FIETSERS, OLD-TIMERS, MOTORRIJDERS.

VERKEER OP SPENGEN
Spengen ontsluit zowel woonhuizen als boerenbedrijven en
enkele kleine bedrijven (bij elkaar circa 60 huishoudens).
Bewoners forenzen veelal tussen Spengen en werk in één
van de grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of
daartussen.
Jonge kinderen uit Spengen rijden naar de basisscholen in
het dorp Kockengen en/of de middelbare scholen in
Breukelen of Woerden. Spengen wordt met name vanuit de
kant van de N401 benaderd, mede omdat het einde van
Spengen uitkomt op een kleine, smalle brug over de Geer,
waar vrachtverkeer niet overheen kan.
Spengen is daarnaast een geliefde
fiets-en wandelroute van het Groene
Hart. Knooppunt 6 ligt aan het einde
van Spengen en Spengen staat elk jaar
weer hoog op de lijst met mooiste
routes in het Hollandse groene hart.
Het verkeer op Spengen is dus talrijk
én erg divers. Van tractoren met grote
zware aanhangers, melkwagens,
veevervoer, schoolgaande kinderen en
forenzen tot aan de vele recreatieve
wandelaars en fietsers: iedereen steekt
over of voegt in op de N401.
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ONVEILIGE KRUISING
De onveiligheid van de kruising Spengen met de N401 is grotendeels te wijten aan
de discrepantie tussen een smal dijkweggetje waar hooguit 30-40 km/u gereden
kan worden en een zeer drukke provinciale weg waar 80 km/u of meer wordt
gereden. Door de vele auto’s en de hoge snelheid waarmee op de N401 gereden
mag worden, is het voor alle verkeersdeelnemers die van Spengen, of van de
Meentweg komen, zeer moeilijk om de N401 over te steken of op de N401 in te
voegen of af te slaan. Voor kinderen en senioren geldt dit nog in versterkte mate.
Circa 10 à 15 jaar geleden heeft er na overleg tussen buurtschap en provincie een
reconstructie ten behoeve van de veiligheid plaatsgevonden bij dit kruispunt, die
heeft geleid tot de huidige situatie. Deze constructie is echter door de toegenomen
verkeersdrukte en de (te) hoge snelheid waarmee op de N401 wordt gereden,
vandaag de dag ontoereikend.

OVERSTEKEN
Het oversteken van de N401
is voor fietsers en wandelaars
een gevaarlijke onderneming.
Fietsers en wandelaars
hebben weliswaar een
middenstuk bij de
vluchtheuvel, zodat zij in
tweeën kunnen oversteken,
maar dit is met aan twee
kanten langsrazend
(vracht)verkeer, een zeer
beangstigende en gevaarlijke
plek.

DE HOGE SNELHEID VAN HET VERKEER EN DE ZUIGKRACHT
VAN MET NAME PASSEREND VRACHTVERKEER MAAKT HET
WACHTEN OP DE VLUCHTHEUVEL EEN ANGSTIGE ERVARING.
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DE RECHTE N401-WEG NODIGT UIT OM HARD TE RIJDEN.

AFSLAAN/ INVOEGEN
De afslag naar Spengen vanuit de richting Breukelen betekent een enorme
overgang in snelheid namelijk van 80 km/u naar stapvoets om Spengen op te
kunnen draaien. Spengen langzaam opdraaien is noodzakelijk vanwege de
smalheid van het weggetje en de kans op een tegenligger.
Veel achterliggers hebben niet, of te laat, in de gaten dat een voorganger afremt
om Spengen in te draaien. Zij mogen immers gewoon met een snelheid van 80 km/
u doorrijden en worden ook niet geattendeerd op de afslag naar het buurtschap
Spengen.
DE AFSLAG SPENGEN WORDT
DOOR BEWONERS STAPVOETS
GENOMEN. ACHTERLIGGERS
KUNNEN NAUWELIJKS HIEROP
ANTICIPEREN MET 80 KM/U.
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VERZOEK
Wij hopen dat wij met onze uiteenzetting een duidelijk beeld hebben kunnen
schetsen van de onveilige situatie bij de kruising van Spengen met de N401 en van
de noodzaak om deze onveilige situatie aan te pakken.
Ons is opgevallen dat de kruising van Spengen met de N401 de enige(!) kruising is
in de directe omgeving (zowel bij de N401 als bij de N212), waar fietsers en
voetgangers over moeten steken zonder dat er snelheidsbeperkende maatregelen
gelden.
We willen namens de bewoners van Spengen en recreanten in het Groene
Hart, de Statenleden van de provincie Utrecht met klem verzoeken
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen om de veiligheid op de kruising
van Spengen met de provinciale N401-weg te vergroten.
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SUGGESTIES
In de directe omgeving zien wij dat er met name rotondes als snelheidsbeperkende
maatregel zijn toegepast.
Andere mogelijkheden om de veiligheid op onze kruising te vergroten, zijn:
uiteraard het beperken van de maximaal toegestane snelheid in combinatie met
maatregelen die dit ook afdwingen, zoals een plateau of drempels (zoals bij afslag
Kamerik vanaf de N212). Een andere mogelijkheid is de lagere snelheid handhaven
door middel van een flitspaal (zoals op de N201 bij Vreeland).
AFSLAG
KAMERIK BIJ
N212 BEPERKT
DE SNELHEID
MET EEN
PLATEAU
WAARDOOR
FIETSERS EN
WANDELAARS
VEILIGER
KUNNEN
OVERSTEKEN EN
HET VERKEER
VANUIT KAMERIK
VEILIGER KAN
INVOEGEN OP DE
N212.

Een duidelijk zichtbaar
afslagbord voor het
buurtschap Spengen op de
kruising met de N401 zou
mogelijk ook kunnen helpen.
Het maakt het voor
automobilisten in elk geval
duidelijker dat hier een afslag
is.
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BIJLAGE: BRIEVEN AAN
DE STATENLEDEN VAN
DE PROVINCIE UTRECHT

BIJLAGE: Brieven aan de Statenleden van de provincie
Utrecht
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