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Memo over fietsvoorzieningen Hamersveldseweg-zuid

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2017 heeft u ingestemd met het voornemen om langs de 

westzijde van de Hamersveldseweg-zuid een vanuit twee richtingen te berijden fietspad aan te 

leggen. Dit betrof het gedeelte tussen de Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang. 

Medio 2017 hadden we nog geen helder beeld over het vervolg van dit fietspad in noordelijke 

richting. En dan hebben we het over het gedeelte tussen de voormalige spoorwegovergang en de 

Grasdrogerijweg. Hier is de fysieke ruimte relatief beperkt waardoor met de beperkte mogelijkheden 

moet worden gewoekerd.

Op 15 juni heeft u ingestemd met het voorstel om in overleg met direct-belanghebbenden nader te 

bezien op welke wijze het fietspad in dit ‘middengedeelte’ optimaal kan worden ingepast. 

Daarbij heeft u wel de kanttekening geplaatst dat u, voordat  tot opdrachtverlening wordt 

overgegaan, wel de resultaten van dit overleg met belanghebbenden wilt zien. 

Tenslotte heeft u op 15 juni besloten een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000. 

Dit bedrag zou toereikend moeten zijn voor de aanleg van de nieuwe fietsinfrastructuur in/langs het 

gehele projectgebied (gedeelte tussen de Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg).

Varianten

Na de zomervakantie is een aantal varianten opgesteld. Deze worden hieronder op hoofdlijnen 

geschetst. N.B. De tekeningen zelf worden tijdens de Uitwisseling gepresenteerd en toegelicht.

     

Doorzetten vrijliggend fietspad langs de westzijde van de weg 

Tijdens het vervolgtraject werd al snel duidelijk dat het doortrekken van het fietspad langs de 

westzijde een enorme impact heeft. Met name de bereikbaarheid van de aanliggende woningen zou 

ernstig in het gedrang komen. Het fietspad zou bijvoorbeeld rakelings langs de voordeur en gevel van 

het monumentale spoorhuis komen te liggen.  Ook het verleggen van kabels en leidingen zou bij deze 

variant een forse kostenpost kunnen worden. Reeds om die reden is afgezien van een verdere 

uitwerking van deze variant.     

Aanleg vrijliggend fietspad langs de oostzijde van de weg 

Deze variant is ruimtelijk wel (net) inpasbaar. In dat geval zou het fietspad komen te liggen  waar nu 

de watergang loopt. Deze zou dan door een duiker vervangen moeten worden.  Belangrijk nadeel van 

deze variant is dat fietsers ter hoogte van de spoorwegovergang de rijbaan moeten oversteken 

(vanuit 2 richtingen). 



Direct ten noorden van de Grasdrogerijweg zouden fietsers die richting Woudenberg rijden ook de 

oversteek naar het aan de andere kant van de rijbaan gelegen fietspad moeten maken. Per saldo leidt 

dit tot een drietal ongewenste oversteekbewegingen. Tenslotte zou het (vracht)autoverkeer dat van 

en naar de Ambachtsweg wil rijden een vanuit 2 richtingen bereden fietspad moeten kruisen. 

Uit oogpunt van verkeerveiligheid is dit een minder wenselijke optie. Zeker nu het aantal snelle 

e-bikes een sterke groei vertoont. Daarmee wordt de kans dat een (snelle) fietser die uit de 

‘onverwachte richting’ komt met een (vracht)auto in botsing komt, groter.

Aanleg van rode fietsstroken langs beide zijden van de rijbaan 

Bij deze variant maken de fietsers en de (vracht)auto’s gebruik van dezelfde rijbaan. Niet ontkend kan 

worden dat dit minder veilig voelt dan een vrijliggend fietspad. Om de positie van de fietsers te 

versterken moeten deze fietsstroken een breedte krijgen van minimaal  1,50 meter en voorzien 

worden van fietssymbolen. Bij de keuze  voor fietsstroken mag het autoverkeer de fietsers niet 

hinderen. Autoverkeer mag alleen over de fietsstroken rijden als hier geen fietsers rijden. Dit houdt 

dus in dat zij wettelijk verplicht zijn achter de fietsers te blijven rijden. Omdat het hier om een relatief 

kort weggedeelte gaat hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn.  Wij verwachten dat automobilisten hier 

begrip voor kunnen opbrengen. 

Een ander pluspunt van een keuze voor fietsstroken is dat het aantal oversteekbewegingen beperkt 

kan blijven tot 1; alleen bij de spoorwegovergang hoeven de fietsers die vanuit Woudenberg komen 

de rijbaan te kruisen om op de voor hen bestemde fietsstrook uit te komen. 

Bij deze variant hoort ook het instellen van een bebouwde kom in het gedeelte tussen 

Grasdrogerijweg en de oude spoorwegovergang. In deze nieuwe bebouwde kom wordt dan 30 

km/uur regime ingesteld. Nu mag hier 60 km-uur worden gereden. 

Aanleg van een vrijliggend fietspad westzijde  ‘achterlangs variant’    

Bij deze variant wordt het vrijliggend fietspad doorgezet langs de westzijde van boerderij Zuidwind 

om na diverse bochten uiteindelijk uit te komen op de Grasdrogerijweg. Deze verbindingsweg tussen 

Ben Pon Baan en de Hamersveldseweg moet worden overgestoken om op het aan de overkant van de 

Grasdrogerijweg weg gelegen fietspad uit te komen.  Landschappelijk is dit een mooie route maar 

voor de forens is dit verhoudingsgewijs een aanzienlijke omweg, zowel feitelijk als psychologisch. 

De vrees is dat dit mooie fietspad nagenoeg niet door de beoogde doelgroep (woon-werkverkeer en 

scholieren) gebruikt zal worden. Ingeschat wordt dat deze doelgroep (utilitair fietsverkeer) gewoon 

gebruik blijft maken van de oude vertrouwde route. De ervaring leert dat niet veel verwacht mag 

worden van het instellen van een geslotenverklaring voor fietsverkeer op het bewuste gedeelte van 

de Hamersveldseweg. Dat zal massaal genegeerd worden omdat fietsers over het algemeen nu 

eenmaal een sterke voorkeur hebben voor de kortste verbinding. 

Combinatie  van rode fietsstroken en de ‘achterlangs variant’ 

Deze variant biedt voor elk wat wils. De snelle en zelfverzekerde fietser kan de kortste route nemen. 

De recreatieve fietser of degene die het drukkere ‘middengedeelte’ wil ontlopen (of is het ontfietsen? 

) kan via de achterlangs variant zijn weg vervolgen. Hierbij blijft overigens gelden dat bij een keuze 

voor deze route nog steeds de drukke Grasdrogerijweg overgestoken moet worden. 

Blijft staan dat de mate van gebruik van de achterlangs variant verhoudingsgewijs beperkt zal blijven. 



Bovendien is deze variant relatief kostbaar. Daarnaast is de grond waarop deze gerealiseerd moet 

worden  geen gemeentelijk eigendom. En verder is het de vraag of deze variant planologisch 

inpasbaar is. Een deel van dit tracé voert immers door de EVZ. En dat kan tot problemen leiden. 

Bij de fietsstroken blijven we binnen de grenzen van hetgeen nu de bestemming verkeersdoeleinden 

heeft. 

Overleg met belanghebbenden/advies

In eerste instantie hebben wij de varianten om een reactie aan  de lokale afd. van de Fietsersbond 

voorgelegd. Vanwege de complexiteit van de opgaaf is ‘opgeschaald’ naar het hoofdkantoor van de 

Fietsersbond in Utrecht. Alles afwegende is de Fietsersbond (zowel lokaal als landelijk) van mening 

dat de aanleg van rode fietsstroken, gegeven de beperkte fysieke inpassingsmogelijkheden, het 

hoogst haalbare is. Het advies van de Fietsersbond is ook om de fietsstroken de juiste breedte te 

geven (minimaal 1,50 meter). Dat betekent dat het zwarte asfaltgedeelte smaller zal worden, wat ook 

een snelheidsremmend effect heeft. Ook  is de kanttekening geplaatst dat aanvullende maatregelen 

gewenst zijn om zowel de omvang van het autoverkeer als de snelheid daarvan naar beneden te 

krijgen. In dat kader kan ook worden gedacht aan snelheidsremmende maatregelen op het gedeelte 

tussen de Zuiderinslag en de Grasdrogerijweg.  

Omdat de achterlangs variant (deels) komt te liggen op gronden die eigendom zijn van Stichting ‘De 

Boom’ is de rentmeester gevraagd een reactie te geven. Namens de stichting heeft hij verwoord dat 

deze variant op overwegende bedenkingen stuit en dat aangenomen mag worden dat de Stichting 

geen medewerking zal verlenen aan de realisatie hiervan. 

Voorkeursvariant college 

Als college hebben wij een voorkeur voor de variant rode fietsstroken langs beide zijden van de 

rijbaan. Ook wij menen dat deze variant het meest tegemoet komt aan de wens van de doorgaande 

fietser. Wat ons in deze variant het meeste aanspreekt is dat deze de minste potentiële conflictpunten 

kent en ook nog eens de kortste route is. Verder is deze variant relatief goedkoop en redelijk snel te 

realiseren. Dat gebruikers de rijbaan moeten delen met autoverkeer is een minpunt.

Doordat het autoverkeer de fietsers goed kunnen volgen wordt de ongevallenkans echter wel kleiner.  

Consultatie ‘omgeving’

Tijdens een op 13 november gehouden inloopbijeenkomst zijn de hiervoor geschetste varianten aan 

belanghebbenden gepresenteerd en toegelicht. Voor deze bijeenkomst waren bewoners en bedrijven 

uit de omgeving uitgenodigd. Ongeveer 25 personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Ook enkele raadsleden hebben hier hun gezicht laten zien.

Een meerderheid van de bezoekers heeft laten weten een voorkeur te hebben voor de aanleg van 

rode fietsstroken. Een aantal van hen heeft een aanbevelingen gedaan om de situatie (verder) te 

optimaliseren. De belangrijkste hiervan zijn:

 Maak de Hamersveldseweg tussen de Grasdrogerijweg en de Ambachtsweg breder zodat 

tegemoetkomend vrachtverkeer elkaar op veilige wijze kan passeren. Dit komt ook de 

veiligheid van het fietsverkeer ten goede. 
 Maak het noordelijk deel van de Hamersveldseweg onaantrekkelijker als doorgaande route 

(bijvoorbeeld door het aanbrengen van extra snelheidsremmers)



 Besteedt extra aandacht aan de bocht direct ten noorden van de spoorwegovergang  

wegovergang; veel automobilisten die richting het zuiden willen, rijden hier (veel) te hard 

zonder goed te kunnen zien of er verkeer vanuit de andere rijrichting nadert.  Dit pleit voor 

het aanbrengen van drempels/plateaus.

Vervolg          

De reacties naar aanleiding van de gepresenteerde tekeningen sterken ons in onze overtuiging dat de 

aanleg van rode fietsstroken de voorkeur verdient c.q. een alleszins acceptabele oplossing is. 

Wat ons betreft zou deze variant  nader uitgewerkt moeten worden, waarbij vanzelfsprekend zoveel 

mogelijk recht moet worden gedaan aan de aanbevelingen die vanuit omgeving zijn ingebracht.

In dat kader lijkt het ons gewenst om het gedeelte van de Hamersveldseweg, tussen de 

Grasdrogerijweg en de spoorwegovergang als 30 km-gebied aan te wijzen en hier maatregelen te 

treffen om de snelheid ook werkelijk naar beneden te krijgen. Dat de oversteeklocatie voor fietsers 

daarbij bijzondere aandacht verdient spreekt voor zich.

Ook de voorgestelde verbreding van het weggedeelte tussen Grasdrogerijweg en de Ambachtsweg 

spreekt ons aan ondanks het feit dat dit noodgedwongen tot het verlies van een aantal bomen 

(maximaal 8) zal leiden. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is voldoende ruimte voor vrachtverkeer 

een must.  

Om de Hamersveldseweg tussen de Grasdrogerijweg en de Klepelhoek aantrekkelijker en veiliger te 

maken voor fietsverkeer wordt een spitsgeslotenverklaring ingesteld tussen de Grasdrogerijweg en de 

Langesteeg (vooralsnog) alleen van zuid naar noord. Het geld dat wordt bespaard door af te zien van 

een vrijliggend fietspad kan deels worden aangewend om snelheidsremmende maatregelen op het 

noordelijk deel van de Hamersveldseweg te treffen. 

Voorstel

Graag horen wij of u groen licht kunt geven om door te gaan met de uitwerking variant ‘aanleg rode 

fietsstroken’ langs beide zijden van de rijbaan  (en daarmee afscheid te nemen van de aanleg van een 

vrijliggend fietspad in welke verschijningsvorm dan ook in het betreffende deel van de 

Hamersveldseweg).

Planning

Als u met deze aanpaklijn kunt instemmen kan de uitwerking snel ter hand worden genomen. Dit 

moet resulteren in een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO is de basis voor de planologisch procedure die 

nog doorlopen moet worden voor (in elk geval) de aanleg van het fietspad langs de westzijde van de 

weg tussen Leusbroekerweg en de spoorwegovergang. 

Dit DO is ook nodig om de nutsbedrijven in beweging te krijgen. Zij gaan pas aan de slag met de 

voorbereiding van het verleggen van kabels en leidingen na bestuurlijke vaststelling van een DO. 

Vervolgens hebben zij dan een voorbereidingstijd van 26 weken nodig. Pas daarna kan de verlegging 

in gang worden gezet. Maar ook de door ons te voeren planologisch procedure duurt ongeveer een 

half jaar.

Een en ander betekent dus dat de daadwerkelijke realisatie van de aanleg van fietsvoorzieningen op 

zijn vroegst in het derde kwartaal van 2018 van start kan gaan.


