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Voorstel 
Het college stelt u voor:
1. In te stemmen met het voorkeursmodel (model 3) voor de verkeersontsluiting van de Hamershof, 

waarin wordt gekozen voor het permanent maken van de tijdelijke ontsluitingen en een kwalitatief 
hoogwaardige aansluiting van Het Erf op het Huis van Leusden.

2. Daarmee de voorgedragen maatregelen van model 3 te verwerken in de verdere planvorming 
voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Hamershof. 

3. De benodigde middelen voor aanleg van de voorgedragen maatregelen op te nemen als integraal 
onderdeel van de kredietaanvraag voor de herinrichting van het openbare gebied van de 
Hamershof.    

Aanleidingen
Voor de wijziging van de verkeersontsluitingsstructuur van de Hamershof zijn 3 aanleidingen;
1. Door de nieuwbouw van het Huis van Leusden ontstaat aan de noordoost zijde van de 

Hamershof een nieuwe ruimtelijke situatie. De gemeenteraad heeft het college verzocht 
oplossingen voor te dragen voor een betere aansluiting van Het Erf op het nieuwe gemeentehuis 
en hiermee de verblijfskwaliteit van het gebied rondom het Huis van Leusden te verbeteren. 

2. In de situatie voordat de nieuwbouw van het Huis van Leusden startte was het aantal 
verkeersbewegingen op De Smidse, vooral door het “doorgaande verkeer” van zuid naar noord 
en andersom, te groot. 

3. De verkeersveiligheid op het kruispunt Burgemeester Van de Postlaan – Hertenhoeve,  in de 
configuratie van voor de start van de nieuwbouw van het Huis van Leusden, was onvoldoende. 
Het kruispunt is – vooral voor fietsers – onoverzichtelijk en er komen relatief veel (bijna) 
incidenten voor.  

Doel / Effect
Met de voorgestelde maatregelen beoogt het college:
 De verblijfskwaliteit rondom het nieuwe Huis van Leusden te vergroten.
 Het aantal verkeersbewegingen op De Smidse te verminderen.
 De bereikbaarheid van parkeerplaatsen voor personenauto’s in de parkeergarage en de 

binnenhoven, die worden ontsloten vanaf De Smidse, te waarborgen.
 De bereikbaarheid voor het distributieverkeer van de bedrijven, die worden bevoorraad vanaf De 

Smidse, te waarborgen. 
 De verkeersveiligheid en overzichtelijkheid van het kruispunt Burgemeester Van de Postlaan - 

Hertenhoeve te verbeteren. 
 De verkeersveiligheid op de andere wegen en kruispunten te waarborgen. 

Argumenten
1. Beslispunt 1

Het college heeft door civiel en verkeerskundig adviesbureau Megaborn in samenwerking met 
architectenbureau De Wachter een onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid en 
maakbaarheid van de 3 ontsluitingsmodellen, die tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 2 
februari jl. zijn gepresenteerd. De rapportages van het onderzoek vindt u in de bijlagen 1, 2 en 3. 
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Op basis van het onderzoeksresultaat heeft het college besloten om model 3 als voorkeursmodel 
voor te leggen, want: 

1.1. Het splitsen van  kruising Hertenhoeve – Burgemeester Van de Postlaan heeft de voorkeur:
 Door het splitsen van de kruising wordt de verkeersveiligheid vergroot. Er is meer 

ruimte om alle verkeersbewegingen af te wikkelen; dat verbetert de overzichtelijkheid. 
De veiligheid van de fiets/voetgangersoversteek wordt verbeterd. Er worden 
middengeleiders, aangebracht, waardoor men veiliger, in twee fasen, kan oversteken. 
Tevens kunnen fietspaden ter plaatse van de kruisingen “uitbuigen”, waardoor er tussen 
fietspad en rijbaan opstelruimte is voor een auto. 

 Ook rondom het Huis van Leusden ontstaat meer ruimte ontstaat. Zo kan ook een 
noordelijk voorplein worden gecreëerd met dezelfde hoogwaardige inrichting als Het 
Erf. 

1.2. Het met verzinkbare palen (bollards) afsluitbaar maken van Het Erf heeft de voorkeur: 
 De afsluiting levert een verkeersluwe situatie op, waardoor een verkeersveilig en 

hoogwaardig ingericht verblijfsplein kan worden gecreëerd. 
 In de verkeerskundige studie (bijlage 1) wordt weliswaar de voorkeur uitgesproken voor 

het openhouden van Het Erf voor alle verkeer (omdat auto’s zich tegen de barrière “vast 
kunnen rijden” en parkeervoorzieningen langs De Smidse alleen vanuit het zuiden 
bereikbaar zijn). In een situatie, waarin Het Erf open is voor alle verkeer, moeten echter 
rijweg en voetpaden separaat worden aangelegd. Hierdoor blijft, zeker in een situatie 
met tweerichtingsverkeer te weinig ruimte over voor een kwalitatief hoogwaardige 
aansluiting tussen Erf en Huis van Leusden. 

 Door de afsluiting met bollards kan vrachtverkeer, al of niet tijdens venstertijden, over 
Het Erf rijden, zodat de winkels die via De Smidse worden bevoorraad voor leveranciers 
veilig bereikbaar zijn, zonder dat zij achteruit hoeven te rijden over De Smidse of 
moeten keren. Tevens kunnen nood- en hulpdiensten, alsmede marktwagens nog 
steeds Het Erf oprijden. 

 Afsluiting met bollards biedt voldoende flexibiliteit biedt, ook als mocht blijken dat de 
gekozen oplossing onvoldoende functioneert, bijvoorbeeld in een situatie waarin blijkt 
dat er bij noordelijke ontsluiting te lange wachtrijen ontstaan (zie tegenargument 1), de 
mogelijkheid behouden blijft om de rijweg (alleen in één richting), al of niet gedurende 
venstertijden, open te stellen voor alle verkeer. 

1.3. Model 3 sluit het best ruimtelijk aan op het Huis van Leusden, vooral gelet op wijze waarop 
de overbrugging van het hoogteverschil tussen het vloerpeil van het Huis van Leusden, dat 
40 - 50 centimeter boven het maaiveld ligt, en de omgeving wordt opgelost: 
 Er is voldoende ruimte om het niveauverschil tussen het vloerpeil van het Huis van 

Leusden vloeiend via een paar luie treden en hellingen te overbruggen (zie illustraties in 
bijlage 1).

 In andere modellen ontstaat dicht rondom het gebouw een zone met relatief steile 
trappen en hellingbanen. Hierdoor ontstaan ook omloop- en omrij-afstanden voor 
kinderwagens en rolstoelers (zie illustraties in bijlage 1). In model 1 (dat alle verkeer 
toelaat over Het Erf) grenzen de trappen direct aan de rijweg. 

1.4. De zuidelijke ontsluiting, die ter plaatse van de Jumbo tijdelijk is aangelegd in verband met 
de nieuwbouw van het Huis van Leusden, functioneert goed. Deze kan met een paar 
aanpassingen ook worden gebruikt in de definitieve situatie. De belangrijkste aanpassing is 
dat ook hier het fietspad wordt “uitgebogen” zodat een opstelruimte voor een auto ontstaat, 
waardoor deze direct kan oprijden op de Burgemeester Van de Postlaan zonder nog het 
fietspad te kruisen (zie bijlage 2). 

1.5. Alle parkeerplaatsen zijn goed bereikbaar en worden goed ontsloten: 
 De parkeerplaatsen aan de Mulderij, tegenover het Centrum voor Jeugd en Gezin, 

worden direct ontsloten vanaf de nieuwe noordelijke ontsluiting. 
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 De parkeerplaatsen en – garage aan De Smidse zijn weliswaar alleen vanuit zuidelijke 
richting bereikbaar, maar kunnen met behulp van parkeerverwijzing ook voor bezoekers 
van de Hamershof goed vindbaar blijven. 

1.6. Zoals genoemd bij argument 1.2: de winkels en bedrijven die vanaf De Smidse worden 
bevoorraad via de dynamische afsluiting van Het Erf blijven bereikbaar voor leveranciers, 
zonder dat vrachtwagens hoeven te keren of achteruit moeten rijden. Door het plaatsen 
van de bollards kunnen venstertijden worden ingevoerd. Hierover moeten afspraken 
worden gemaakt met de winkeliers en leveranciers. 

1.7. De investeringskosten, op basis van een door de adviseur gemaakte SKK raming,  passen 
binnen de eerdere kostenraming van 600.000 euro voor aanleg van de verkeersontsluiting. 
 Alle modellen zijn realiseerbaar binnen de kaders van de financiële uitgangspunten. 
 Bij model 3 worden de kosten positief beïnvloed, vanwege het feit dat beide tijdelijke 

ontsluitingen praktisch ongewijzigd gehandhaafd kunnen blijven. 
 In modellen 2 en 3 zorgen het plaatsen van de bollards voor wat extra kosten ten 

opzichte van model 1. 

1.8. Op basis van de reacties tijdens de informatiebijeenkomst van 16 maart jl. lijkt er 
voldoende draagvlak te bestaan voor model 3. 

De ruimtelijke uitwerking van model 3 is opgenomen in bijlage 2.   

2. Beslispunt 2

2.1. Het ontwerp van de openbare ruimte voor de Hamershof wordt momenteel getekend. Het 
uitgewerkte plan wordt op 21 september ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De keuze voor het ontsluitingsmodel is essentiële input voor de uitwerking 
van het openbare ruimte plan. 

2.2. Zo snel mogelijk na oplevering van de ruwbouw van het Huis van Leusden moet gestart 
worden met de aanleg van het openbare gebied rondom het Huis van Leusden. Om deze 
planning te kunnen halen is besluitvorming nodig voor de ontsluiting van de Hamershof, die 
zoals betoogt is in dit raadsvoorstel, een belangrijk ingrediënt vormt van de buitenruimte. 

3. Beslispunt 3

3.1. Tegelijk met de uitwerking van het ontwerp voor het openbare gebied worden de 
aanlegkosten van het plan begroot. De aanlegkosten van de verkeersmaatregelen worden 
als integraal onderdeel van deze begroting meegenomen en met het uitgewerkte plan voor 
de openbare ruimte in een kredietaanvraag op 21 september aan de raad ter besluitvorming 
voorgelegd. 

Tegenargumenten
Er zijn ook argumenten die tegen de keuze van model 3 spreken; die argumenten hebben volgens het 
college echter onvoldoende gewicht om de voorkeur voor model 3 te wijzigen.

1. Beslispunt 1

1.1. Door het definitief aanleggen van de noordelijke ontsluiting (de gesplitste kruising) kan tijdens 
spits rijvorming ontstaan voor het verkeerslicht op de kruising Burgemeester van de Postlaan 
– Noorderinslag. Hierdoor is de linksaf strook mogelijk te kort. Dit kan terugslag veroorzaken 
op de ontsluiting van de Hamershof, waardoor mogelijk ook rijvorming op de Mulderij 
ontstaat. 
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Om die reden zijn in de afgelopen maanden door adviesbureau Megaborn verkeerstellingen 
uitgevoerd bij de tijdelijke noordelijke ontsluitingsweg, die verkeerskundig belangrijk 
overeenkomt met de toekomstige situatie in model 3 (zie bijlage 3). Uit deze tellingen blijkt 
dat het huidige linksafvak van ongeveer 40 meter in de praktijk voor het huidige 
verkeersaanbod over het algemeen genoeg ruimte biedt. Volgens de berekeningen (die 
uitgaan van 5% kans van overschrijding) is er een maximale opstellengte van zo’n 50 meter 
gewenst. In de bestaande situatie wordt de wachtrijlengte volgens de berekeningen iets 
vaker dan gewenst overschreden,  maar de praktijk wordt het in- en uitrijdende verkeer van 
de noordelijke aansluiting hierdoor nauwelijks belemmerd. 
Voor het toekomstige verwachte verkeersaanbod (2027) is de beschikbare ruimte in model 3 
tussen de Noorderinslag en de noordelijke aansluiting naar het winkelcentrum onvoldoende 
om de wachtrij voor de verkeerslichten – zonder aanpassing van de verkeersregeling – te 
kunnen opvangen. Dit kan betekenen dat – in het geval de wachtrij voorbij de aansluiting 
naar de Mulderij komt – het verkeer vanaf het winkelcentrum niet (naar links) kan uitrijden.

Het college is van mening dat dit tegenargument niet leidt tot bijstelling van de voorkeur voor 
model 3, omdat:
1.1.1. Model 3 met de huidige verkeerssituatie over het algemeen voldoende opstelruimte 

zal bieden. 
1.1.2. Op basis van nader onderzoek naar de verkeersregeling van de verkeerslichten op de 

Noorderinslag kan blijken dat de regeling zodanig geoptimaliseerd kan worden dat de 
rijvorming in het linksafvak op de Burgemeester van de Postlaan wordt verminderd.

1.1.3. De berekening van de toekomstige aantallenmotorvoertuigen is gebaseerd op het 
bestaande verkeersmodel, dat op dit moment wordt geactualiseerd. Op basis van het 
nieuwe verkeersmodel kan een nieuwe uitkomst van het aantal motorvoertuigen 
volgen. In het nieuwe verkeersmodel wordt dan ook de verlegde noordelijke ontsluiting 
ingevoerd. 

1.1.4. Indien desalniettemin de geschetste rijvorming inderdaad in de toekomst zal gaan 
optreden, kan op dat moment worden besloten om ter ontlasting van het kruispunt 
Mulderij / Burgemeester van de Postlaan, al of niet gedurende venstertijden, Het Erf 
en de Smidse via het verzinken van de bollards open te stellen voor 
eenrichtingsverkeer van noord naar zuid 

Risico’s
Bij de keuze voor model 3 treden de volgende risico’s op:

 Te weinig auto’s vinden hun weg naar de parkeerplaatsen en - garage aan de Smidse, 
waardoor er een onevenwichtige verdeling van parkeerbelasting in het gebied gaat optreden. 
Voorstel is om bij aanleg van de nieuwe verkeersontsluiting direct een statische 
parkeerverwijzing te plaatsen. Indien dit onvoldoende blijkt te functioneren en de situatie van 
ongelijke parkeerbelasting blijft optreden, kan overwogen worden om een dynamische 
parkeerverwijzing te plaatsen, zodat de parkeerplaatsen langs De Smidse  beter vindbaar 
worden voor bezoekers van de Hamershof. 

 De beweegbare afsluiting van Het Erf hapert, met als mogelijk gevolg dat er, ondanks 
verbodsborden, verkeer over Het Erf rijdt. Op zich is het systeem met de verzinkbare palen 
betrouwbaar, maar er zijn situaties bekend waar storing optreedt. Het is aan te raden om een 
langdurig onderhoudscontract af te sluiten met de installateur. Tevens kan in het 
bedieningssysteem een bedieningsmogelijkheid worden geplaatst vanuit een centrale locatie 
(bijv. in het nieuwe gemeentehuis).  

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na het besluit van de raad zal de verkeersontsluiting verder worden uitgewerkt als onderdeel van het 
ontwerp voor de herinrichting van het openbare gebied van de Hamershof. De aanleg van de 
definitieve ontsluiting (wegen, kruispunten, ondergrondse infrastructuur) wordt onderdeel van fase 2 
van de herinrichting van het gebied. Deze zal worden uitgevoerd vanaf medio 2018 en worden 
opgeleverd voor de opening van het Huis van Leusden (streefdatum oktober 2018). 
De investeringskosten voor realisatie van de verkeersontsluiting, alsmede de aansluiting op het Huis 
van Leusden, worden integraal verwerkt in de kosten voor de herinrichting van het openbare gebied . 
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Het voorstel voor dekking van deze kosten zal als onderdeel van de kredietaanvraag Hart van 
Leusden, dat op 21 september ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, worden 
meegenomen. De voorbereidingskosten voor uitwerking van de model 3 zijn als onderdeel van de 
voorjaarsnota meegenomen onder het punt Hart van Leusden.  

Communicatie
Belanghebbenden zijn geconsulteerd tijdens een bijeenkomst op 16 maart jl. Tevens is men middels 
een nieuwsbrief geïnformeerd over het voorkeursmodel van het college. 

Bijlage(n)
1. Onderzoeksrapport Megaborn naar verkeersontsluiting: ruimtelijke tekeningen, globale 

begroting, d.d. 20 mei 2017.
2. Ruimtelijke indeling verkeersontsluiting Hamershof, d.d. 26 mei 2017.
3. Notitie benodigde opstellengte VRI Noorderinslag-Burgemeester van der Postlaan in relatie tot 

locatie noordelijke aansluiting winkelcentrum Hamershof.

4. Verslag bijeenkomst.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg A.J. Dragt
directeur-secretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van  30 mei 2017, nummer 283258

b e s l u i t :
1. In te stemmen met  het voorkeursmodel (model 3) voor de verkeersontsluiting van de Hamershof, 

waarin wordt gekozen voor het permanent maken van de tijdelijke ontsluitingen en een kwalitatief 
hoogwaardige aansluiting van Het Erf op het Huis van Leusden.

2. Daarmee de voorgedragen maatregelen van model 3 te verwerken in de verdere planvorming 
voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Hamershof. 

3. De benodigde middelen voor aanleg van de voorgedragen maatregelen op te nemen als integraal 
onderdeel van de kredietaanvraag voor de herinrichting van het openbare gebied van de 
Hamershof.    

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 5  juli 2017

I. Schutte – Van der Schans M. Horselenberg
griffier voorzitter
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