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Onderwerp: visietraject, betrouwbare gegevens, onjuiste informatie burgers. 
Leusden 28 augustus 2017. 

Geachte leden van uw raad, 

In mijn brief van 19 juli 2017 aan uw raad ben ik ingegaan op het onvolledig en onjuist informeren 
van de bevolking bij de toekomstvisie. Een of meerdere raadsleden voelen zich aangesproken op hun 
integriteit. De boodschapper heeft het gedaan. 
De bewuste briefstaal onder B. l l geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 september 2017, 
met als onderwerpen vonnisrechtbank en milieuvervuiling. 
Onjuiste informatie aan de burger over de toekomstvisie of de aansluiting van de Hamershof, het 
openbaarvervoer, wordt onder het vloerkleed geschoven. Maar zo gaat dat niet werken 
De situatie blijkt nog ernstiger te zijn, dan ik had gedacht. 

Algemene bevolkingsontwikkeling in Leusden. 
In het rapport van het RIVM "de zorg voor morgen begint vandaag", is de volgende prognose 
opgenomen. 
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In deze grafiek is de bevoikingsontwikkeling 
weergegeven van Leusden, GGD Utrecht en 
Nederland. Het betreft gegevens vanaf 1990 t /m 
2013 en prognoses vanaf 2014 t /m 2040. 

Oe ajfers zijn geïndexeerd waarbij 1990 op 100 is 
gesteld. Een indexcijfer van 110 betekent dus een 
bevolkingsgroei van 10% sinds 1990 en een 
indexajfer van 90 zou een daling met 10% 
betekenen. 

De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Reoionaie 
bevolkingsprognose, een gezamenlijk product van 
het PBL en het CBS. Oe prognose wordt gemaakt 
met behulp van het PEARL-model. Dc cijfers zijn 
gebaseerd op veronderstetimgen over de 
toekomstige ontwikkelingen van regionale 
verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse 

2040 migratie, (binnenlandse) verhuizingen en 

huishoudensdynamiek. Door deze omvattende 
methodiek worden de prognoses van bevolking en 
huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge 
samenhang berekend. 



De vergrijzing zal ongenadig hard in Leusden toeslaan, als de bevolking van Leusden niet de nodige 
verjonging krijgt. En volgens het visietraject krijgt Leusden die verjonging niet. 

Uit hetzelfde rapport is de onderstaande bevolkingspiramide 1990-2013 over genomen. De 
bevolkingsgroep 0-t/m 19 jaar van circa 30% in 1990, had in 2013, 23 jaar later, duidelijk als piek in 
de bevolkingsgroep 20-39 jaar teruggevonden moeten worden. Het tegendeel is waar. 
De groep 20 t/m 29 jaar kon in 1990 al duidelijk beperkt een woning in Leusden vinden. De jaren 
daarna is die groep qua leeftijd en omvang alleen maar groter geworden. Dat betekent dat jongeren 
in de afgelopen 20 a 25 jaar massaal geen woning in de gemeente Leusden hebben kunnen 
bemachtigen. Er zijn geen betaalbare huurwoningen en de koopwoningen zijn gewoon te duur. 
Er is niet bebouwd voor deze bevolkingsgroep. En ook wordt er de komende 10 jaar, volgens de 
huidige visie, niet massaal gebouwd voor deze groep. 
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Dit is ook te zien uit onderstaande grafiek. De omvang van de bevolkingsgroep 20-39 jaar loopt ver 
achter bij het landelijk gemiddeld. Er ontbreken domweg 1500 a 1800 personen. En dat heeft weer 
ernstige gevolgen voor het aantal basisschoolleerlingen. 
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CBS gegevens 
Leusden totaal mannen vrouwen <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-45 45-65 65-80 >80 
1995 28119 13839 14280 1933 2184 2068 1903 1551 9122 6412 2203 743 
1996 28341 13988 14353 1889 2148 2111 1926 1494 9051 6672 2313 737 
1997 28003 13785 14218 1819 2031 2101 1903 1417 8829 6799 2355 749 
1998 28003 13785 14218 1819 2031 2101 1903 1417 8829 6799 2355 749 
1999 28488 14031 14457 1775 2070 2174 1873 1333 8765 7285 2436 777 
2000 28747 14155 14592 1813 2019 2156 1912 1332 8778 7446 2496 795 
2001 28833 14205 14628 1808 1987 2121 1953 1346 8558 7687 2567 806 
2002 29038 14293 14745 1837 1973 2053 2028 1357 8416 7892 2637 845 
2003 28998 14280 14718 1835 1925 2051 2037 1349 8127 8125 2702 847 
2004 29106 14339 14767 1839 1882 2080 2061 1350 7917 8305 2795 877 
2005 28977 14307 14670 1816 1842 2025 1999 1334 7718 8481 2869 893 
2006 28889 14221 14668 1781 1851 1977 1975 1361 7468 8595 2943 938 
2007 28610 14092 14518 1656 1877 1975 1892 1349 7226 8685 2968 982 
2008 28540 14044 14496 1635 1862 1903 1888 1377 7036 8782 3033 1024 
2009 28583 14039 14544 1573 1886 1881 1923 1366 6908 8879 3154 1013 
2010 28812 14172 14640 1568 1924 1859 1896 1352 6876 8961 3305 1071 
2011 28609 14001 14608 1537 1856 1891 1891 1291 6553 9065 3404 1121 
2012 28905 14157 14748 1561 1803 1926 1887 1324 6540 9052 3631 1181 
2013 28969 14185 14784 1492 1794 1925 1838 1345 6427 9039 3892 1217 
2014 28997 14251 14746 1449 1727 1937 1811 1349 6317 9072 4100 1235 
2015 29062 14263 14799 1433 1710 1972 1746 1364 6139 9136 4276 1286 
2016 29309 14411 14898 1452 1716 1948 1787 1355 6119 9166 4458 1308 
2017 29677 14594 15083 1486 1726 1893 1892 1364 6144 9235 4604 1333 

De bevolkingsgroep ouder dan 65 jaar is circa 20% van de totale bevolking in 2017. De groep 45 t/m 
65 jaar is circa 30% groot. Die groepen hebben een hoge leeftijdsverwachting. Ze worden gemiddeld 
85 jaar. Dat zal een enorme belasting geven op de ouderenzorg en de financiële positie van de 
gemeente. Immers ouderenzorg moet betaald worden via de WMO door de gemeente. Zie gegevens 
hieronder. Het aantal woningen dat vrijkomt door overlijden, is beperkt. Er moet rekening gehouden 
worden dat de langstlevende nog jaren met verzorging in de woning kan blijven wonen. En de prijs 
van de vrijvallende woningen is voor starters en jongeren nauwelijks op te brengen. Zeker als de 
rente weer wat gaat stijgen. 
Dit betekent dat bij het huidige beleid er zich niet of nauwelijks jongeren in Leusden kunnen 
vestigen. De komende 10 jaar zullen circa 3800 jongeren voor een deel een woning in Leusden gaan 
zoeken. Het bouwen van 750 woningen, voor een deel ook nog dure appartementen, in de komende 
8 jaar is daarvoor niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. 
De huidige groep jongeren tussen 10 en 20 jaar zal de komende 10 jaar ergens anders moeten gaan 
wonen. De basisscholen zullen verdere leeglopen. De verenigingen zullen problemen krijgen door 
vergrijzing. Maar ook de bemensing van de brandweer zal steeds moeizamer worden. Het 
winkelbestand komt verder onderdruk te staan en er zal een ander verkeersbeeld ontstaan. De 
sociale samenhang zal verder verloren gaan. En dan aan de bevolking vertellen dat de gemeente 
fitaal blijft. Dat kan niet! 
De raad wist of had dit tijdens het visietraject behoren te weten. De bevolking is onjuist voorgelicht. 
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De tabel last de levensverwachting bi j geboorte en 
de levensverwacht ing bi j 65 jaar zien, aowet voor 
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Het betref t hier de gemiddelde levensverwachting 
over de penode 2009-2012. De cijfers voor deze 
periode zi jn bi j elkaar genomen omdat anders voor 
kleine gemeenten de cijfers al snel met meer 
betrouwbaar z i jn . Qe geografische verschil len m 
tevensverwachting worden getoond in kaarten op 
de websrte V t A w w n d H c ^ n i j p r g / n f g 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt, zal op basis van de wet openbaar bestuur 
aan de gemeente gevraagd worden de bevolkingsopbouw per categorie van 5 jaar en per wijk van 
2017 en voor 2025 en 2035 openbaar te maken, leder kan dan bepalen of Leusden wel vitaal en 
dynamisch blijft op basis van de bevolkingssamenstelling. 

Basisschoolkinderen. 
Waren er in 1995 nog in de bevolkingsgroep 0 t/m 9 jaar 4.117 kinderen, in 2013 is dat teruggelopen 
tot 3.286 kinderen. En dat heeft alles te maken met het teruglopen van de bevolkingsgroep 20 t/m 
44 in 1995 van 10.673 personen naar 7.772 personen in 2013. De sterke daling van het aantal 
basisschoolkinderen in Leusden heeft niets te maken met het feit dat er op zich minder kinderen 
worden geboren, maar door de afname van de bevolkingsgroep 20 t/m 39 jaar. 

Op de site van de gemeente Leusden, Voila en CBS is geen informatie te vinden over het 
bevolkingverloop en opbouw per wijk. Of de nieuwe school in de Biezenkamp en in Alandsbeek west 
dan ook op een juiste leerlingenontwikkeling is gebaseerd, is niet te achterhalen. 
Wat is de bevolkingsopbouw over 10 en 20 jaar in bijvoorbeeld de Wetering en Alandsbeek. De 
wijken zijn gebouwd rond 1973-1975. En nu 42 a 45 oud. De eerste ouders van jonge gezinnen van 
deze wijken, voor zover ze er nog wonen, zullen nu rond 70 jaar oud zijn. De komende 15 a 20 jaar 
zullen ze met de nodige zorg in hun huis blijven wonen en geen basischoolleerlingen leveren. 
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Volgens het CBS zijn er in het schooljaar 2016-2017 in Leusden 2628 leerlingen. Dat is niet te 
correleren met het aantal kinderen uit de bevolkingsstatistiek. Kinderen gaan op hun 4 e jaar naar de 
basisschool. Ze zijn gemiddeld 12,4 jaar als ze van de basisschool gaan. Uitgaande dat ze geen klas 
dubbelen. 
In de leeftijdscategorie 5 t/m 9 jaar zijn er, volgens de CBS statistiek, 1726 kinderen. Daarbij komen 
circa 300 kinderen bij uit de categorie 0 t/m 4 jaar. En nog eens circa 900 kinderen uit de categorie 10 
t/m 14 jaar. Totaal circa 2.926 kinderen in de basisschoolleeftijd. Het CBS registert er maar 2.628. 
Hoe ontstaat dit verschil van 300 leerlingen?. 

Aan de site "allecijfers.nl/basisscholen/leusden", http://alleciifers.nl/basisscholen/leusden/. kan het 
volgende worden ontleend. 

© Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016, Bastsschooi De Bongerd) © Aantal leerlingen per schooljaar 

(2016 Basisschool K M ) 

Aanlal leerlingen per scftooljaar voor primair onderwijs insteiiing Basisscnooi De Bongerd in 
Leusden 

Aanlal leeningen per scnoo^aar voor primair onderwas mslemng Basescnooi Kla4 tn 
Leusden 

Bij Kla4 zou het kunnen zijn dat 1 van de 2 oorspronkelijke scholen aanvankelijk niet is meegeteld. 



©Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool De Rossenberg) 

O Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016, Chnstehike Basisschool De Brink) 

Aanlal teerlingen per schooljaar vooi primair onderwijs instelling Basisschool De 
Rossenberg in Leuscten. Aantal teerlingen per scnooijaar voor primair onderwijs Instelling Chiistetijke Basisschool De 

Brink m Leusden 

Duidelijk is dat de omvang van het aantal leerlingen op Bongerd, Rossenberg en de Brink in 6 jaar tijd 
sterk is teruggelopen. Dat heeft te maken met het opdrogen van het aantal basisschoolleerlingen 
vanuit 't Vliet. 

0 Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool Het Kompas) 

ö Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool De HobM) 

Aantal leertingen per scnool)aar voor primair ondeiwijs Instelling Basissctiool Het Kompas in per scnoonaar voor pnmair onaerwis msleung Basrsscnooi De HODM m 
Leusden L e u M m 

De sterke toename bij Kompas gaat niet ten kosten van de Hobbit. Maar waar de leerlingen dan 
vandaan komen is onduidelijk. 

0 Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool De Holm) 

Aantal teerlingen per schooljaar voor primair onderwijs instelling Basisschool De Holm in 
Leusden. 

O Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool De Heeidl 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

mtal leerfeigen pei schooljaar voor primair onderwijs Instelling Basissctioot De Heerd m 

De afname van het aantal leerlingen op de Holm heeft te maken met de verouderende wijken rond 
de school. Het lage aantal leerlingen op de Heerd heeft te maken met de historie van de school. 



©Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016, Basisschool Oe Loysderhoek) 

0 Aantal leerlingen per schooljaar 
f2016. Basisschool T Patet) 

2010 2011 2013 20U 2015 2016 

Aantal leerlingen per schooljaar voor primair onderwijs instelling Basisschool De 
Loysderhoek in Leusden 

3011 2012 2013 2014 2015 2016 

m per scfiortfaar voor pnmair onderwiis Insteiiing Basisscnool T Palet m 

De toename op het Palet is veel sterker dan op de Loysderhoek. De kinderen van het Palet komen 
niet specifiek van de Hobbit. 

O Aantal leerlingen per schooi aar 
{2016, Gereformeerde Bastsschooi De Ktetne Beer) 

e Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016, Montessori Bastsschooi T Ronde) 

20t0 M11 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Aanlal leerlingen per sctwoliaar voor pnmair onOervrijs Insteiiing Gerelomeerae Basisscnool A a n t a l Beningen per scnooijaar voor pnmair onderwijs Instelling Montesson Basisscnool T 
De Kleine Beer in Leusaen. R o n c i e i n Leusden. 

Als bijzondere scholen zijn Kleine Beer en 't Ronde vrij stabiel. 

O Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Basisschool Het Slaitljiok) 

© Aantal leerlingen per schooljaar 
(2016 Si Jo;e( Schooi) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal leerlingen per schooljaar voor prlmaii onderwijs Instelling Basisschool Hel StartWoK a 
Achterveld 

2010 3011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal leerttngen per scnooijaar voor pnmair onderwijs Instelrtng St Jozef Scnool m 
Actiteiveld 

Van die stabiliteit is geen sprake bij St. Jozef in Achterveld. 



Worden de aantallen in een tabel gezet, dan ontstaat het volgende beeld. 

inwoners Leusden 
Leusden c, n-o 

1 Bongerd 
2 kla4 (vallei-klimrakker) 

Leusden c, N-W 
3 Brink 
4 Rossenberg 

Leusden c, Z-W 
5 Kompas 
(groenhorst+kinderland) 
6 Hobbit 

Leusden c, Z-0 
7 Holm 
8 Heerd 

9 Palet 
10 Loyderhoek 

11 Kleine beer 
12 't Ronde 

Achterveld 
13 Jozef 
14 Startblok 

1-1-2010 
28812 

1-1-2016 
29309 

265 
160 

310 
180 

140 

204 

205 
103 

300  
75 

98 
215 

218 
84 

425 

490 
915 

344 

308 
652 

375 
98 

215 

302 
2.557 

170 
250 

210 
115 

170 

208 

165 
115 

420 

325 
745 

378 

280 

500  
120 

127 
230 

150 
100 

658 

620 
127 
230 

250 
2 630 

Het totaal aantal leerlingen op de 14 scholen komt in 2016-2017 overeen met de gegevens van het 
CBS. Het aantal leerlingen zou van 2010 naar 2016 met circa 3% zijn toegenomen?. Dat is volstrekt 
onlogisch, gezien de afname in de leeftijdcategorie voor de basisscholen in de afgelopen 6 jaar. 

0t/m4 5t/m9 10 t/m 14 
2010 1568 1924 1859 
2016 1486 1726 1893 

Het aantal kinderen van 0 t/m 4 jaar neemt in 6 jaar met 5% af. Bij 5 t/m 9 is de afname 10%. In de 
leeftijdscategorie vindt een kleine stijging plaat. 
De conclusie is dat het aantal kinderen op de basisscholen in Leusden in 2010 hoger moet zijn 
geweest dan de site "allecijfers.nl/basisscholen/leusden" aangeeft. Er is een sterkere afname 
opgetreden dan de grafieken aangeven. Niet tegenstaande dat zijn er wel duidelijke tendensen. Er is 
een sterke afname van het aantal leerlingen aan de noordkant van de Noorderinslag. Qua 
inwoneraantal is dat weer het economisch gebied voor de winkels in de Biezenkamp. Waaruit de 



eenvoudige conclusie volgt dat de winkels in de Biezenkamp vooralsnog zijn gebouwd voor 
leegstand. En dan € 2.200.000 gemeenschapgeld steken in de Biezenkamp? 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt, zal op basis van de wet openbaar bestuur 
aan de gemeente gevraagd worden het aantal basisschoolleerlingen per school en per 1 november 
2010, 2016, alsmede de prognose van het aantal leerlingen per school voor de jaren 2020, 2025, 
2030 en 2035 op basis van de demografische ontwikkeling kenbaar te maken. 
Dan kan achteraf beoordeeld worden of de nieuwbouw van de scholen in Biezenkamp en Alandsbeek 
alsmede de bouw van de nieuwe school voor de Holm, Heerd, 't Ronde, Kompas en Hobbit op juiste 
prognose is gebaseerd. 

Verkeersontwikkeling en onderhoud wegen. 

De onevenwichtige bevolkingsontwikkelingen heeft ook zijn invloed op de verkeersproductie en 
attractie van de verschillende wijken. En daarmee van totaal Leusden nu en in de toekomst. 
In mijn brief van 19 juli 2017 aan uw raad ben ik o.a. ingegaan op de nieuwe ontsluiting van de 
Hamershof. En in mijn brief van 25 april op de toekomstvisie en de wegenstructuur. Het wordt 
domweg onder het vloerkleed geschoven. 
In de begroting 2017 van de gemeentelijke staat dat het kruispunt Noorderinslag- Groene Zoom -
Heiligenbergerweg grootschalig gereconstrueerd moet worden. De motivatie voor de reconstructie is 
dat er filevorming is of was geconstateerd. En het zou verkeersonveilig zijn. 

Een grootschalige reconstructie vraagt om een gedegen onderbouwing. 
Dat betekent dat er verkeersprognoses moeten zijn voor de komende 10 a 20 jaar, gebaseerd op 
gedegen en systematisch verkeersonderzoek. En een duidelijk beeld van de sociaal - economische 
ontwikkeling. Maar ook op een rapport over de verkeersonveiligheid de afgelopen 10 a 15 jaar. 
Er is niets over te vinden. 
Wat is de bevolkingsopbouw per wijk nu en in de toekomst, hoeveel arbeidsplaatsen zijn er nu en in 
de toekomst in de winkels van Hamershof en Biezenkamp, hoeveel arbeidsplaatsen zijn er in de 
verschillende kantoorgebieden nu en in de toekomst. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er nu en in de 
toekomst in de landbouw en hoeveel overige arbeidsplaatsen zijn er. 
De verkeersstromen in Leusden kennende acht ik een capaciteitstekort nu en in de toekomst op het 
punt Heiligenbergerweg - Groene zoom niet echt waarschijnlijk. De conclusie dat het kruispunt moet 
worden aangepakt, staat al in eerder documenten. Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met de 
openstelling van de verlengende Maanweg? 
Cartransport over de Groene Zoom is niet meer nodig. Dat verkeer kan over verlengde Maanweg en 
Arnhemseweg 
Het verkeer uit het zuidelijk deel van Leusden naar A28 en Amersfoort kan via verlengde Maanweg 
en Arnhemseweg afgewikkeld worden en niet via Groene Zoom - Randweg. 
Als er een capaciteitsprobleem is, dan zal zich dat bevinden op de Arnhemseweg en Hertenkop. 

Net als bij de noodzakelijke woningbouw voor de toekomst, vindt ook hier geen behoorlijke 
onderbouwing van de plannen plaats. Er wordt, naar mijn mening, maar wat geroepen. En de burger 
moet maar aannemen dat het waar is. Uw raad accepteert kennelijk die onvoldoende informatie. 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van het onderbouwen, van 
infrastructurele projecten, zal op basis van de wet openbaar bestuur aan de gemeente gevraagd 
worden 

Een overzicht te leveren op een overzichttekening van het gemiddeld aantal motorvoertuigen 
in 2016, op hoofd- en buurtwegen van Leusden, inclusief Arnhemseweg en Doornseweg en 
A28 vanaf Doornseweg tot kruispunt hoevelaken. Bij dat overzicht dient ook een percentage 
middelzwaar en zwaar verkeer vermeld te worden. 



In een toelichting dient een onderbouw te zijn opgenomen van hoe de intensiteitgegevens tot 
stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld, hoe en wanneer is er geteld? Is er een intensiteitmeting 
gedurende een heel jaar op bijvoorbeeld de Randweg voor de bepaling van de seizoensinvloed 
op de verkeersintensiteit.? 
Een overzicht van de verkeersonveiligheid per jaar over de afgelopen 10 jaar. Met uitsplitsing 
naar dodelijke, ernstige (ziekenhuisopname), minder ernstige (doktersbehandeling) en 
uitsluitend materiële ongevallen. 
Een overzicht van de ongevallen concentraties per weg en per kruispunt. 
Een verkeersprognose voor 2025 en 2035 voor de hoofd- en buurtwegen in Leusden op basis 
van een verkeerskundig prognoserekenmodel. 

Dan zal blijken of de reconstructie van het kruispunt Noorderinslag - Heiligenbergerweg - Groene 
Zoom nodig is en de reconstructie van Hessenweg op juiste toekomst gronden genomen is. 

Onderhoud wegen. 
In de begroting 2017 staat nog een voorbeeld van suggestieve informatie. 

<ê * 
K Terug 
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1.3 Tijdig de ju is te onderhoudsmaatregel toe 
p a s s e n 

In 2016 Is er een beheerstechnlsch onderzoek uitgevoerd voor de doorgaande 
asfaltwegen van de gemeente. Het indicatieve verhardingsonderzoek combineert 
visuele inspecties met metingen aan de draagkracht van de fundering en de onderlagen 
van asfaltconstructies en koppelt deze vervolgens aan verwachte verkeersbelastingen 
die zijn afgeleid vanuit verkeerstellingen. De combinatie van deze gegevens geeft een 
gedegen beeld van de verouderingsprognose van de onderzochte wegen en de 
benodigde maatregel bij het eerstvolgende onderhoud. Hierdoor wordt er beter geraamd 
en wordt de juiste maatregel op het juiste moment voorzien zodat er kosteneffectief kan 
worden geïnvesteerd. 

Verkeerstellingen geven geen indicatie voor de restlevensduur van een asfaltverharding. Of er over 
de Randweg 25.000 m.v.t. per werkdag rijden of over de Hessenweg 8.000 m.v.t. per werkdag is niets 
zeggend. 
Het gaat om de zwaarte van het verkeer. 
Een volle 3 assige vrachtauto met asfalt, voor het onderhoud van de weg, komt overeen met circa 
10.000 personenauto's. 
Het cartransport levert niet zoveel schade op, maar de omvang kan wel invloed hebben. En wat 
wegen de bevoorradings auto's van AH, Jumbo enz. ? 
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1000 herhalingen van een 1,8 tons aslast 
100 herhalingen van een 3 tons aslast 
10 herhalingen van een 5,2 tons aslast. 

Fig. 7.6 
Omrekening van aslasten tot equivalente 
herhalingen van aslasten van 10 ton 

,001 ,01 ,1 1 
EQUIVALENTE HERHALING VAN ASLASTEN TOT 10 TON 

En ook de belasting is maar deels bepalend. Rijdt betrekkelijk veel zwaar of middelmatig zwaar 
verkeer over een smalle weg, te denken valt aan de Hessenweg, dan rijdt het verkeer op de rand van 
de weg. En dat breekt vervolgens af. En randschade is kostbaar. 
En ook metingen aan de draagkracht van de fundering en de onderlagen van de asaltverharding, 
wordt vrij simplistisch voorgesteld. Bij vele wegen in Leusden is het asfalt in het verleden direct op 
het zandbed aangebracht. Met de nodige gevolgen. Op de Noorderinslag is al in 1985 geconstateerd 
dat ter plaatse van het rijspoor maar 14 a 15 cm asfalt aanwezig was, terwijl er 18 cm had moeten 
zitten. Het zandbed was door de vrachtauto's met asfalt tijdens de aanleg in 1971 weggereden 
De draagkracht van de Hessenweg bleek in het verleden (1985) sterk wisselend te zijn. De oorzaak lag 
in het verleden. De Hessenweg was ooit een sterk kronkelende weg. Al die bochten zijn er ergens in 
de jaren 60 vorige eeuw uitgehaald. Dan lag de linkerkant van de weg op een oude sloot en dan de 
rechter, of totaal naast de oude weg. 
Het bepalen van de draagkracht van de ondergrond direct onder de asfaltverharding is nauwelijks of 
niet moglijk. 

Een indicatief verhardingsonderzoek voor doorgaande wegen is weinig zeggend. Daar is echt wat 
anders voor nodig. Wegbouwkunde is niet iets uit de losse pols. Maar een indicatief onderzoek klinkt 
natuurlijk wel betrouwbaar. 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van het openbaar maken van 
de wijze waarop metingen zijn uitgevoerd en de rekeninganalyse van die gegevens landelijk is 
gevalideerd zal op basis van de wet openbaar bestuur aan de gemeente gevraagd worden die 
gegevens openbaar te maken. 
Naast de de meet- en analyse methode gaat het om boorkernonderzoek in rijspoor en naast het 
rijspoor, funderingsgegevens en sondeergegevens. Alsmede een berekening van het aantal 10 tons 
aslasten na aanleg van de weg en in de toekomst, e.d. 

Milieu. 
In Leusden, maar ook in Nederland, wordt zeer veel aandacht besteed aan het milieu en de 
klimaatverandering. Er moet energieneutraal gebouwd worden. De uitstoot van C02 moet omlaag, 
anders warmt de aarde teveel op en stijgt de zeespiegel. 
De klimaatverandering is een feit. Maar of dat nu in die sterke mate door de mens komt, is maar de 
vraag. En of energieneutraal bouwen en het beperken van de C02 uitstoot in Nederland effectief is, 
is helemaal een vraag. 
In iedergeval is de zeespiegelstijging de komende 20 a 40 jaar niet het grootste probleem, maar wel 
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de enorm verwoestende overstromingen en de oprukkende woestijen. Met als gevolg de enorme 
volksverhuizingen. 
En daar is maar 1 remedie, stop de ontbossing en plant bomen aan in midden Afrika, het Midden 
Oosten, Brazile en Indonesië e.d.. Als wij tropisch bos laten kappen voor palmplantage, zodat wij 
lekkere koekjes en chocola kunnen eten en biodieselolie kunnen maken, ligt daar het probleem. Niet 
of de gemeenteorganisatie van Leusdenen energieneutraal is. 

Als weg- en waterbouwkundige moetje het nodige weten van de geologie. Kennis van de 
bouwmaterialen en waar zijn ze te vinden. Anderszijds van het zeespiegelniveau, eb en vloed. 
Waarom ligt Amersfoort niet meer aan zee. En is er in leusden op 2 en 6 meter diepte een redelijke 
zandplaat. Maar op 18 meter diepte een nog veel dikkere, waarop veel gebouwen zijn gefundeerd. 
Het zijn allemaal natuurlijke verschijnselen waarop de mens geen invloed heeft gehad. 
Waarom is er een einde gekomen aan de laatste grote ijstijd 12.000 jaar geleden. 

Klimaatgeschiedenis van het Holoceen. 

17 
Holocene 
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Duizenden jaren geleden 

Een afbeelding uit Spiegelzee van Prof S Kroonenberg. En boek dat zeer lezenswaard is. 
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Duizend jaar geleden was het warmer dan nu en de gletsers in de Alpen aanzienlijk kleiner. Geen 
menselijke invloed. Er zijn wetenschappers die zeggen dat over 100 a 200 jaar er op aarde weer en 
ijstijd kan ontstaan. 
Wie het weet mag het zeggen, maar klakkeloos achter milieuactivisten aanlopen en de rest vergeten 
is niet verstandig. Dat wil niet zeggen dat we niets moeten doen. 
Klimaatwetenschappers overdrijven een doemscenario. De zeespiegel gaat 2 a 3 meter stijgen door 
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het smelten van het ijs op de noordpool. Groenland, Alaska, Canada, Siberië.. 
Maar zo werkt het niet. 
Na de ijstijd 12.000 jaar geleden, is het ijs op de Noordpool steeds verder gesmolten. Het is 
teruggetrokken van Drente tot noord Noorwegen en Zweden. 
De bodem is de enorme belasting van ijs en sneeuw kwijt en rijst op uit het magma. Maar op de 
randen van de vroegere ijsmassa, daalt de bodem. Het wordt niet meer omhoog gedrukt. 
Ook Nederland daalt daardoor. Rond Groenland en Noorwegen is een veel dieper Atlantische oceaan 
ontstaan. Daar heeft de berging plaatsgevonden van het smeltwater. Er is een enorm waterresevoir 
ontstaan in de bodem en de zeespiegel is veel minder gestegen, dan vanuit de hoeveelheid 
gesmolten ijs en sneeuw zou moeten. Maar het betekent ook nu en in het verleden, dat o.a. de 
Atlantische golfstroom anders is geworden. En dat heeft weer invloed op het klimaat. 
C02 reductie is goed, maar vergeet de rest niet. Er wordt veel te hijgerig gedaan over 
energieneutraal bouwen, anders inzamelen van afval en ombouw van de openbare verlichting. 

Openbare verlichting. 
Over de ombouw van de openbare verlichting wordt lirisch gedaan en wordt het volgende vermeld: 
"Alle armaturen worden vervangen door een energiezuinig Led-armatuur met een ingebouwd 
telemanagementsysteem. Dit systeem registreert het energieverbruik van de installatie en zet 
storingen aan de openbare verlichting direct door naar de onderhoudsaannemer. Storingen worden 
hierdoor sneller opgelost. In mei 2018 zijn alle werkzaamheden naar verwachting uitgevoerd." 
Het snel verhelpen van storingen is niet afhankelijk van telematica, maar of er wordt gereageert op 
een telefonische mededeling. En de armaturen in Tabaksteeg zijn nog lang niet afgeschreven. Het 
registeren van de energie per lantarenpaal is niet nodig. Op basis van het armatuur en gebruikte 
lamp is bekend hoeveel energie er per lantarenpaal wordt gebruikt. Of gaan we lantarens dimmen? 
Kennelijk wel, maar is de bevoking het eens met donkere straten in de nacht. Wat heeft minder 
verlichting voor effect op de openbare en verkeersveiligheid ? 
De vraag is hoe zwaar wordt de led-lamp ter vanging van de bestaande lamp? Want dat bepaald de 
werkelijke energiereductie. 
Voor het merendeel van de huidige lantarens in de woonwijken is gebruikgemaakt van een 
kegelarmatuur met 18 watt tld lamp of 20 watt t l . Het verbuik is circa 27 watt-uur, waarvan 18 watt 
voor de TLD lamp en 9 watt voor de voorschakelunit. 

i 
TLD lamp 

Beschrijving, de MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere 
kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan 
werken in bestaande TL-D-armaturen. 
Details, Diameter 26mm,Dimbaar Ja, Kleur temperatuur 4000K, Kleurweergave Ra 85, Lampkleur 
840, Lampvoet G13, Lengte 590mm, Lichtstroom 1350lm, Merk Philips vermogen 18W 
Om de zelfde hoeveelheid lichtstroom (lume ) te krijgen is een 14 watt led-lamp nodig. Besparing aan 
stroom is dan 9 watt a 4000 branduren is 36 Kwh a € 0,22 is € 8,00 per jaar. Door een slim armatuur 
kan een deel van het strooilicht naar de weg worden gericht. Dat is ook in de bestaande armaturen 
het geval. Er zijn naar schatting 4000 armaturen van dit type in Leusden. Dus jaarlijkse besparing 
circa 150.000 Kwh. Dat komt overeen met het verbruik van circa 30 woningen, terwijl er in Leusden 
10.500 woningen zijn. Ja, er komt nog wat bij voor de circa 1500 overige armaturen. Maar dan nog 
hebben we het over niets. 
Op de Noorderinslag zijn in het verleden 90 watt SOX lampen geplaatst. Die hadden een 
lichtopbrengst van 13.700 lume. Prijs circa 60,00 per lamp. Wat voor type LED lamp is instaat die 
lichtopbrengst te halen?. 
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LED Straatverlichting armatuur Pro 100W, van onderstaand type, kost circa € 240 per stuk excl en 
heeft een lichtopbrengst van 12000 lume. Dus meer watt met minder opbrengst dan 90 watt SOX. 

LED Straatverlichting Pro 100 s 
0 Reviews I Review toevoegen 

• LED Straatverlichting Pro V 100 Watt • Ucht efficiëntie van 120 
Lm/W Meerdere lens keuzes Makkelijke installatie en onderhoud 

Flexibele en modulaire ontwerp • IP66 V 5 jaar garantie! 

Artikelnummer 

Standaard levertijd : Levering binnen 3-4 weken 

€ 279,95 
Prijs per stuk 

Voorraad: 200 

Aantal: 

Prijs kan lager door kwantumkorting. 

Een oud TLD armatuur kost circa € 150 a € 180. Een klein nieuw simpel led 14 watt armatuur, 
armatuur zonder toeters en bellen, kost al gauw € 200, inclusief. Terugverdlentijd door lager 
stroomverbruik? Alleen als het armatuur einde levensduur is, kan het rendabel vervangen worden. 
De masten blijven staan en worden over een aantal jaren vervangen. Maar hoe goed zijn de masten? 
Een conisch verzinkte 4 m hoge stalen (straat)lantaarnpaal kost circa € 225 per stuk. Een 6m hoog 
mast circa € 300 en met uithouder (Torenakkerweg) circa € 350 per stuk. Het aantal 9 metermasten 
met SOX 90 watt, Son 120 watt en HPL 150 watt lampen is beperkt, schatting 400 a 500 st. 
Een 4 meter mast met oud kegelarmatuur kost dus circa € 450 a € 500 incl. 

Voorbeeld. 

• Aiumtmum 
• Composiet 
• Roestvrij staal 

Aanbiedingen 

• Armatuur type A7 
• Armatuur type Dokkum 

Uit voorraad 

• Diverse armaturen 
- Armatuur type Dokkum 

Armaturen voor 
straatverlichting 
• Moderne armaturen 
- Padverlichting 
• Hann-Licht 

Het armatuur type Dokkum: 

• heett een goede hctrtsprekling 
• neen een hoge ucmopwengst 
• van in waterdichtheidstóasse ip65 
• heeft een getorceerde, elektrolytisch vetzmicte 

en gepoeOercoate kap (RAL 9006 wit 
aluminium oo* leverbaar in andere kleuren 
legen een meerpnjs) 

• heeft helder siagvast glas (polycarbonaai) 
• ls voorzien van tamp PLL 24 walt 

leverbaar in LED legen een meerpnjs) 

De stalen c i l indr ische paal topmast: 

• heefl een Iwvengrondse lengte van 4 meter 
• heefl een opzei diameler van 76 mm 
• rs thermisch vetzlnkl (ondefge<lompeld in een 

bad vtoeihaar zink) en tiiema voorzien van 
een alumimumkleunge poedercoating (RAL 
9006 wil aluminium l 

Pnjs per set bij afname van: 

• aantal 1-5 € 595-
• aanla!6-10 € 575,-
• aantal 11-15 € 560 -

Deze prezen Z|n exdusief Mw. af fabriek, exclusief m 
iranspott en zonder aansiuitkast 
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Deze prijs van armatuur en mast op foto kan omlaag. Geen tussenhandel, duur armatuur in 
verhouding tot kegelarmatuur, grote afname. Openbare aanbesteding. 

Er worden in korte tijd 4.000 of meer armaturen vervangen, door LED armaturen. De armaturen zijn 
nu eigendom van de gemeente. Stel een eenvoudig 14 watt led armatuur kost € 250. Dan is de 
levering € 1.000.000,00. Dat hoort dus een openbare aanbesteding te zijn. Heeft Ziut een openbare 
aanbesteding voor de ombouw van de armaturen voor de gemeente uitgevoerd. Of bepaalt Ziut de 
prijs en gaat de gemeente dat via een leasecontract betalen? Prijzen van aanbestedingen behoren 
openbaar te zijn. 

In 2014 zijn circa 5.500 openbare verlichtingspunten door gemeente overgenomen van CityTec voor 
een bedrag van € 2.042.451. Dat is gemiddeld per punt € 370. 
Als alle masten met de bestaande armaturen vervangen zouden worden, zou dat schattenderwijs aan 
investering op € 800 per lichtpunt uitkomen. Daarbij komen de kosten van plaatsing bij, schatting 
gemiddeld per mast € 200. Stel € 300 voor armatuur en € 700 voor mast en plaatsen. 
Er zijn een aantal masten met dubbelarmatuur, bv op Randweg, Middenweg, Groene Zoom. Ruwe 
schatting 100 st van de intotaal 5500 armaturen. Dus circa 2% van de masten heeft een dubbel 
armatuur. 
Afschrijving armatuur 20% van € 300,00*1.02 is € 61,00 en rest afschrijving mast 32% van € 700 is 
€ 224,00. Totaal afschrijving per mast afgerond € 300,00. Te betalen 5500 a € 300,00 is 
€ 1.650.000,00. En geen € 2.042.451. 
Om het bedrag van € 2.042.451 te bereiken zou het leveren en plaatsen van een armatuur gemiddeld 
€ 390,00 moeten kosten en de kosten voor levering en plaatsing van een mast € 910,00. Voor mij 
onwaarschijnlijke bedragen. 
Daarbij hebben we het over investeringen in het verleden. Die investeringen waren lager en 
grotendeels nog in guldens. Daar moest wel rente over worden betaald, omdat PUEM, Remu en 
Eneco het geld voor investeringen leende. Maar dan nog. 
Buiten Tabaksteeg, Biezenkamp en een deel van de Hamersveldseweg en Randweg, heeft de OV in 't 
Vliet in 2013 de jongste levensduur, circa 16 jaar. Het Ruige Veld is uit de periode 1990 en 27 jaar 
oud. Op masten zit een uniek nummer. Bij het nummer staat PUEM of Remu of niets. In 1992 is de 
PUEM opgegaan in Remu. Dat is in 2014 dus 22 jaar geleden. Alle masten waarop een stikker PUEM 
zit, zijn ouder dan 22 jaar. Dat zijn bijvoorbeeld de 9 m masten langs Noorderinslag. Die zijn uit 1971-
1972 dus 42 jaar oud in 2014. Eind 2002 gaat de Remu over naar Eneco. Dus alle masten met Remu 
hebben een leefijd tussen 12 en 22 jaar. Te denken valt aan Hamershof. En dan zijn er masten met 
alleen een nummer. Bijvoorbeeld de masten in Akkerhoeve-Noordwijk die van 1978-1979 zijn, dus 38 
jaar oud en die zijn nog nooit vervangen. 
In het raadsvoorstel staat: 
"Daar staat tegenover dat de gemeente gehouden is een afkoopsom te betalen voor de nog niet 
afgeschreven investeringen die CityTec in het (recente) verleden heeft gedaan. Boekhoudkundig werd 
gerekend met afschrijving van masten en armaturen in 30 respectievelijk 15 jaar. Door de jaren heen 
zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld, omdat de masten en armaturen technisch gezien nog niet 
"op" waren. Op het moment van overname was de restwaarde van de masten nog 32% van de 
nieuwwaarde en die van de armaturen nog maar 20%." 
In het verleden was exact bekend hoe oud elk lichtpunt en mast was. Mijn inschatting is dat de 
restwaarde in 2014 veel lager was en er teveel betaald is. Waarom controleert de raad daar niet 
beter op? 
Elke lichtmast staat op de grootschalige basiskaart. Met een beheersprogramma, zoals voor wegen, 
riolering en groen, kan elke mast in het digitale systeem voorzien worden van het nummer op de 
mast. Daaraan kan een datebase gehangen worden met type mast, ouderdom mast, armatuur, 
ouderdom armatuur en lichtbron, 18 watt tld, 36 watt tld, 90 watt sox enz met vervolgens het 
stroomverbruik. Met 1 druk op de knop komt er de hoeveelheid KWH per jaar uit voor alle masten. 
Nog een heldere onderbouwing voor de afkoopsom, noch voor de ombouw van de openbare 
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verlichting nu, is gegeven. Is het allemaal gedreven door beleid?. En is de prijs is niet belangrijk? 
Leusden loopt voorop met energiebesparing. Maar is dat ook zo? Dure armaturen en lampen vragen 
bij de vervaardiging meer energie en materialen. 
Terwijl er nog een vraag rijst. Is de gemeente een bedrag blijven betalen voor afgeschreven 
lichtpunten. Geen informatie. 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van het openbaar maken van 
de ouderdom en onderbouwing van de overname som van de verlichting die in 2014 overgenomen is 
en ombouwkosten van de huidige armaturen naar led armaturen, de wijze van aanbesteding, dan zal 
dat op basis van de wet openbaar bestuur aan de gemeente gevraagd worden die gegevens 
openbaar te maken. 

Schoolsteeg. 
Er staat een artikel in de Leusderkrant over de Schoolsteegbosjes. Oh, het is zo waardevolen en 
uniek. Maar tegelijk staat er feitelijk dat het door mensen is gemaakt. En wat mensen maken, kan 
opnieuw, op een andere plaats gemaakt worden. 
Tijdens de aanleg van de Groene Zoom en bouw van het tunneltje bij het sportpark in 1982 kwam er 
plots een brede verende zan-klei laag te voorschijn, net ter plaatse van het tunneltje. 
Dan is het wel handig te weten wat te doen. 

Die laag moest er wel eerst uit voordat verder gegaan kon worden. Het tunneltje is beter 
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gefundeerd. 
Een jaar later werd dezelfde laag, wel 1 meter dik, aangetroffen op de Zuiderinslag tussen 
Hamersveldseweg en Klepelhoek. Het zandbed voor de weg kon niet verdicht worden. Het bleef 
veren. 
En nog een aantal jaren later kwam de laag duidelijk tevoorschijn bij valgewichtdeflectiemetingen op 
de Langesteeg, circa 100 meter uit de Hamersveldseweg. Een aanzienlijke watergang die door de 
eeuwen heen is dichtgeslib. 
In ieder geval, na het dichtslibben van de natuurlijke watergang, is op zeker moment het gebied 
Schoolsteeg en Langesteeg door mensenhanden ontwaterd. Qua ondergrond en structuur kan het 
westelijk deel van Schoolsteeg daarom zo 500 meter gedraaid worden. 
Het zou goed zijn als de focus naar echt kwetsbaardere gebieden in Nederland en de Wereld wordt 
vergelegd. Wat te denken van de eneorme versilting van west Nederland? 
Schoolsteeg is niet meer dan hobbyisme voor enkelen, die betaald wordt door de burgers. De minder 
draagkrachtigen in Leusden krijgen de rekening. Zij moeten flink betalen voor de WMO 
huishoudelijkhulp. 

Indien uw raad zijn eigenverantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van het gebied Schoolsteeg en 
niet de gegevens opvraagt, waaruit blijkt dat het deels verplaatsen van het westelijk deel van 
Schoolsteeg naar het gebied in de Langesteeg langs het Valleikanaal in een periode van 10 jaar, door 
ondergrond, waterhuishouding, flora en fauna echt niet kan, dan zullen die gegevens op basis van de 
WOB worden opgevraagd. Het dogmatisch hanteren van de rode contour is dodelijk voor een vitale 
en dynamische Leusdense gemeenschap. 

Als ik mij zou verdiepen in andere onderwerpen die in Leusden spelen, verwacht ik een zelfde beeld 
van onduidelijke, onjuiste en gekleurde informatie. 

R.J.: 

^en waterbouwkundige 
Verkeerskundige. 
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