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De gemeente staat aan de vooravond voor een aantal grote wegenprojecten binnen de bebouwde 
kom van Leusden. Een van deze wegen is de Torenakkerweg. Deze heeft een hoge prioriteit.  
 
Aanleiding 
De Torenakkerweg is toe aan groot onderhoud. Vooral de slechte kwaliteit van de vrijliggende 
fietspaden, als gevolg van opdruk door boomwortels, is de reden om op korte termijn tot 
herinrichting over te gaan. Wat verder speelt is de problematiek rond de aansluiting 
Torenakkerweg/Asschatterweg. Uit de Biezenkamp-evaluatie is gebleken dat deze als 
onoverzichtelijk en daardoor ook als onveilig wordt ervaren. Met name de veiligheid van de 
overstekende fietsers is een veel genoemd zorgpunt. Een herinrichting van de Torenakkerweg biedt 
mogelijkheden om deze aansluiting ‘om te bouwen’ tot een overzichtelijke T-aansluiting.  
 
Herinrichtingsplan 
Het is de bedoeling dat de Torenakkerweg en de kruising bij de Biezenkamp in één integrale 
herinrichting worden opgepakt. Hierbij wordt de Torenakkerweg ingericht als een 30 km-weg. Om de 
functiewijziging van deze weg te accenturen wordt het asfaltverharding vervangen door 
klinkerbestrating. Om van het telkens terugkerende probleem van wortelopdruk in de fietspaden af 
te zijn, delen de fietsers de rijbaan met het autoverkeer op de Torenakkerweg. En dat leidt weer tot 
meer veiligheid op de kruising voor zowel autoverkeer als langzaam verkeer. Bovendien biedt het 
herinrichtingsplan ook andere kansen, zoals maatregelen op het gebied van duurzaamheid, 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. We zien mogelijkheden voor een parkachtige inrichting.  
 
Planning 
De komende periode gebruiken we om het schetsontwerp voor de herinrichting met ‘de omgeving’ 
en overige stakeholders te delen en waar mogelijk te optimaliseren. De resultaten van deze 
consultaties hopen we in het najaar van 2019 met u te kunnen delen.  
 
Informatie 
Het ambtelijk aanspreekpunt voor dit project is Kees Tammes (beleidsadviseur openbare ruimte). 
 
 


