
Hamersveldseweg-zuid 

Complex want het houdt verband met: 

• Tabaksteeg 

• afsluiting Maanweg (dec. 2014) 

• 3e Spoor 

• uitgesteld wegen-onderhoud 

• toenemende onveiligheid fiets/auto 

• hoofd-groenstructuur 

 

Belangrijke schakel in het Fietsplan. 

Optie 3 – geen belemmerende maatregelen 
Wel verbinding Grasdrogerijweg
Maanweg dicht / Busbaan gereed
Geen knip in de Hamersveldseweg

? 
College 8 juli 2014 



Groen Fiets 

Civiel Auto 

Probleembeschrijving 

 

• De weg is maar 5.15 m breed 

• Te smal profiel voor het huidige gebruik 

• Onveilig voor auto en fiets (wortelopdruk) 

(waarschuwingsborden en 30 km-borden) 

• Onderhoud noodzakelijk 

 

• Een historisch belangrijke weg 

• Groenbeleid: groenstructuur versterken 

• Mooie fietsroute; veel scholieren 

 

• Voor auto een uitvalsroute (+ vrachtauto’s) 

• Gebruik van de route zal veranderen door 

externe factoren (als we niks doen) 

Hamersveldseweg  
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Groen Fiets 

Civiel Auto 

Groenbeleidsplan 

 

• De Hamersveldseweg is een historische weg 

• Groenstructuur versterken 

 

 

 

• De levensverwachting van de eiken is nog 

minimaal 50 jaar 

 

• Bij 60% van de bomen wortelopdruk 

Hamersveldseweg  
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Groen Fiets 

Auto 

Onderhoud 

 

Groot onderhoud is al een aantal jaren 

uitgesteld ivm. onzekerheid over de functie 

van de weg. 

 

Toenemende onveiligheid agv. wortelopdruk. 

• bij 60% van de bomen wortelopdruk 

(34% ernstig, 16% matig, 10% licht) 

 

Het asfalt is in slechte staat; lokaal herstel is 

geen optie meer. 

 

En: het is geen oplossing voor het probleem 

van de onveiligheid. 

 

 

Hamersveldseweg  
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Fietsroute 

 

Een dagelijks gebruikte route voor scholieren 

en werkers en door het groene karakter ook 

toeristisch/recreatief interessant. 

 

Maar door het smalle profiel en wortelschade 

laat de verkeersveiligheid te wensen over.  

 

Keuzes maken: 

• een apart fietspad achter de bomen? 

• of fietsstroken maken en bomen kappen? 

• of alle auto’s eraf en alleen fietsers? 

 

Hamersveldseweg  
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Huidige verkeersfunctie (autoverkeer) 

Een belangrijke schakel in de wegenstructuur: 

• op een gem. werkdag 3.300 auto/etm 

• (ref. overweg Maanweg 11.500 mvt/etm) 

• een duidelijke ochtendspits 8-9 uur  

en avondspits 16-18 uur 

• vrachtverkeer ongeveer 6% (ca. 200/etm, 

50% zwaar en 50% middelzwaar) 

Hamersveldseweg  

- zuid 

Groen Fiets 

Civiel Auto 

Huidige situatie
Nog geen verbinding Grasdrogerijweg
Maanweg nog open

3600 

3300 

1600 
3700 

Geen direct aanwonenden waardoor een 

afsluiting niet echt bezwaarlijk is. 

 

Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op de 

hoeveelheid verkeer op de Hamersveldseweg. 
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‘oude’ route 

2,5km

route N226 

‘buitenom’ 

5,0km

route via 

Ben Pon Baan

4,0km

4,3km

Zodra lijn 80 via de busbaan Tabaksteeg 

rijdt, wordt de Maanweg afgesloten.

Als de Ben Pon Baan is doorgetrokken 

naar de Grasdrogerijweg, en er is geen 

maatregel op de Hamersveldseweg, dan 

zijn er verschillende routes tussen de 

kruising Hamersveldseweg - Burg. vd

Postlaan en de Mof:

• via de Hamersveldseweg = 2,5km

• ‘buitenom’ via de Groene Zoom en de 

Arnhemseweg = 5km

• door L-zuid via de De Roo van 

Alderwereltlaan - Pr. Irenelaan = 4 km

• door L-zuid via de Van Hardenbroek-

laan – Margrietlaan = 4,3 km

• Ben Pon Baan – Grasdrogerijweg –

Hamersveldseweg = 4 km

De huidige route via de Maanweg is ook 

zo’n 4,3 km lang. Wel logisch dat de oude 

route met 3 stevige drempels dan toch zo 

interessant blijft en aardig veel gebruikt 

wordt.

route door 

door L-zuid 

4,0km

Zodra de busbaan Tabaksteeg opengaat,  

wordt de Maanweg afgesloten. 

 

Als de Ben Pon Baan is doorgetrokken naar de 

Grasdrogerijweg en er is geen maatregel op de 

Hamersveldseweg, zijn er verschillende routes 

tussen de kruising Hamersveldseweg - Burg. vd 

Postlaan en de Mof: 

• via de Hamersveldseweg = 2,5km 

• ‘buitenom’ via de Groene Zoom en de 

Arnhemseweg = 5km 

• door L-zuid is zo’n 4.0 à 4.3 km 

• via ‘oude route’ Maanweg ook ca. 4.3 km 

• Ben Pon Baan – Grasdrogerijweg – 

Hamersveldseweg = 4 km 

 

Logisch dat de Hamersveldseweg met 3 stevige 

drempels dan toch zo interessant blijft en 

behoorlijk veel gebruikt wordt. 
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Groen 

Out-of-the-box 
 
Theoretisch zijn  

4 opties denkbaar. 

 

In alle gevallen wordt 

vrachtverkeer geweerd. 

 

Landgoed De Boom wil 

geen agrarische grond 

kwijt, dus 3 en 4 vallen af. 

 

Optie 1 is strijdig met 

versterken groenstructuur. 

 

Optie 2 heeft de beste 

papieren en is ook de 

goedkoopste oplossing. 

Hamersveldseweg  
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Fiets 

Auto 

5m: 
auto en fiets

K

7m: 
auto en fietsstroken

K

1,70 3,60 1,70

3,50m: 
fietspad

K

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

K

0

1

2

3

4

0 – één rijloper voor auto en fiets | kabelstrook ligt achter de bomen

1 – een rij bomen kappen | rijweg met fietsstroken

2 – behoud bomen | geen autoverkeer meer | mooi fietspad van 3.50m

3 – behoud bomen | fietspad op kabelstrook cq. kabels verleggen (duur)

4 – een rij bomen kappen | fietspad op kabelstrook | nieuwe bomenrij

Civiel 
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Huidige situatie (medio 2014)
Nog geen verbinding Grasdrogerijweg
Maanweg nog open

X

Sluipverkeer door L-zuid 

geldt voor alle varianten. 

Het heeft een relatie met 

de knip in de Maanweg. 
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Eind 2014
Nog geen verbinding Grasdrogerijweg
Busbaan gereed -> dan Maanweg dicht 
Kans op sluipverkeer door L-zuid

X

!
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Groen Fiets 
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Optie 1 – Knip Hamersveldseweg
ten noorden van Grasdrogerijweg

H-weg noord autoluw
H-weg zuid beperkt (?) autoverkeer
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

Hamersveldseweg-noord verkeersluw en 

aantrekkelijk voor fietsers; Tabaksteeg krijgt 

een uitlaatklep in zuidelijke richting. 

 

Maar strijdig met voorkeursoptie met fietspad 

Hamersveldseweg-zuid. 

Een dure optie met veel weerstand. 

 

Verkeersmaatregelen in L-zuid nodig. 11 
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Groen Fiets 

Civiel Auto 

Optie 2 – Hamersveldseweg
ten zuiden van Grasdrogerijweg

H-weg noord half autoluw
H-weg zuid geheel autovrij
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

Hamersveldseweg-noord verkeersluw en 

aantrekkelijk voor fietsers; Tabaksteeg krijgt 

een uitlaatklep in noordelijke richting. 

 

Verkeerskundig de voorkeursoptie met alleen 

een fietspad op Hamersveldseweg-zuid. 

Een goedkope optie, maar er wordt 

weerstand verwacht. 

 

Verkeersmaatregelen in L-zuid nodig. 12 



Hamersveldseweg  

- zuid 

Groen Fiets 
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Optie 3 – geen belemmerende maatregelen 

Wel verbinding Grasdrogerijweg
Maanweg dicht / Busbaan gereed
Geen knip in de Hamersveldseweg
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

Ongewenste verkeersstructuur: 

 

Tabaksteeg heeft een uitlaatklep in zowel 

noordelijke als zuidelijke richting. 

Maar noch Hamersveldseweg-noord, noch 

Hamersveldseweg-zuid is aantrekkelijk voor 

fietsers, want het autoverkeer neemt toe. 

 

Verkeersmaatregelen in L-zuid nodig. 13 



Hamersveldseweg  

- zuid 

Optie 2 – Hamersveldseweg
ten zuiden van Grasdrogerijweg

H-weg noord half autoluw
H-weg zuid geheel autovrij
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

5m: 
auto en fiets

K

7m: 
auto en fietsstroken

K

1,70 3,60 1,70

3,50m: 
fietspad

K

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

K

0

1

2

3

4

0 – één rijloper voor auto en fiets | kabelstrook ligt achter de bomen

1 – een rij bomen kappen | rijweg met fietsstroken

2 – behoud bomen | geen autoverkeer meer | mooi fietspad van 3.50m

3 – behoud bomen | fietspad op kabelstrook cq. kabels verleggen (duur)

4 – een rij bomen kappen | fietspad op kabelstrook | nieuwe bomenrij

Synthese 
• Een lang gekoesterde wens: een veilige en mooie 

fietsroute op de gehele Hamersveldseweg. 

• Het historische karakter van de Hamersveldseweg 

wordt versterkt en de laanstructuur blijft behouden. 

• Tabaksteeg krijgt een extra uitweg via de 

Grasdrogerijweg; voor hen niet slechter dan nu. 

• Autoverkeer in zuidelijke richting moet omrijden. Maar 

¾ naar het noorden, dus voor hen geen nadeel. 

• Bedrijventerrein Ambachtsweg wordt via Ben Pon Baan 

ontsloten. 

• In Bestemmingsplan Tabaksteeg is al op deze 

verkeersstructuur geanticipeerd (qua geluid/lucht). 

• Wellicht zijn in L-zuid beperkte maatregelen nodig 

(monitoren: pas doen als noodzaak blijkt). 

• Optimaal rendement op investering: de Groene Zoom is 

erop berekend (een super effectieve maatregel!)  

Groen Fiets 

Auto Civiel 
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Hamersveldseweg  
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Optie 2 – Hamersveldseweg
ten zuiden van Grasdrogerijweg

H-weg noord half autoluw
H-weg zuid geheel autovrij
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

5m: 
auto en fiets

K

7m: 
auto en fietsstroken

K

1,70 3,60 1,70

3,50m: 
fietspad

K

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

K

0

1

2

3

4

0 – één rijloper voor auto en fiets | kabelstrook ligt achter de bomen

1 – een rij bomen kappen | rijweg met fietsstroken

2 – behoud bomen | geen autoverkeer meer | mooi fietspad van 3.50m

3 – behoud bomen | fietspad op kabelstrook cq. kabels verleggen (duur)

4 – een rij bomen kappen | fietspad op kabelstrook | nieuwe bomenrij

Mogelijke bezwaarmakers 
 

• 2-3 direct aanwonenden (Stichting De Boom?). 

• Bewoners/agrariërs Leusbroekerweg (en LTO). 

• Bedrijven Ambachtsweg incl. de Coöperatie. 

• Bedrijven Paardenmaat (Karwei klanten uit Woudenberg). 

• Winkeliers Hamershof. 

• Bewoners Tabaksteeg met werk in zuidelijke richting. 

 

Groen Fiets 

Auto Civiel 

Sluipverkeer door L-zuid geldt voor alle varianten.  

Het heeft een relatie met de knip in de Maanweg. 
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Optie 2 – Hamersveldseweg
ten zuiden van Grasdrogerijweg

H-weg noord half autoluw
H-weg zuid geheel autovrij
Kans op sluipverkeer door L-zuid

!

5m: 
auto en fiets

K

7m: 
auto en fietsstroken

K

1,70 3,60 1,70

3,50m: 
fietspad

K

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

5m: 
personenauto

K

3,50m: 
fietspad
klinkers

K

0

1

2

3

4

0 – één rijloper voor auto en fiets | kabelstrook ligt achter de bomen

1 – een rij bomen kappen | rijweg met fietsstroken

2 – behoud bomen | geen autoverkeer meer | mooi fietspad van 3.50m

3 – behoud bomen | fietspad op kabelstrook cq. kabels verleggen (duur)

4 – een rij bomen kappen | fietspad op kabelstrook | nieuwe bomenrij

Procedureel vervolg 
 

• Ja/Nee combineren met besluitvorming 3e Spoor. 

• Heel goed en volledig communiceren. 

• Als de Raad een akkoord geeft op het 3e Spoor, dan als 

College ook direct het verkeersbesluit voor de knip 

nemen. Dan ontstaat inzicht in zienswijzen/bezwaren. 

• Medestanders mobiliseren. 

 

• Onderhoud Hamersveldseweg-zuid opschorten 

(waarschuwingsborden zijn al geplaatst). 

 

Groen Fiets 

Auto Civiel 
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