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1

Bestuurssamenvatting

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de
Soestdijkseweg Zuid + Noord en Gezichtslaan, zodat de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en
doorstroming verbeteren. Concrete maatregelen hiervoor zijn benoemd in de Corridorstudie De Bilt (2014).
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan diverse maatregelen op de Soestdijkseweg-Zuid. In de
Corridorstudie zijn voor het deeltraject Soestdijkseweg Noord en Gezichtslaan diverse maatregelen
benoemd.
Vanwege een discussie over wel of geen eenrichtingsverkeer op de Bilderdijklaan, heeft de
bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) een enquête uitgezet onder al haar leden, die met name
gericht was op de situatie rond de Bilderdijklaan. Uit de enquête resultaten bleek dat over de hele corridor
problemen geconstateerd zijn, met name relateert aan slecht zicht, smalle fietspaden en slechte
oversteekbaarheid. Aangezien er meningsverschillen in Bilthoven Noord waren over verkeerscirculatiemogelijkheden rond de Bilderdijklaan, hebben wij een interactieve avond belegd, om samen met
bewoners te zoeken naar oplossingen. De afgelopen periode hebben wij de maatregelen verder
uitgewerkt, waarbij gezocht is naar korte termijn en structurele oplossingen.
Conclusie van het onderzoek, zoals verwoord in deze notitie is als volgt. Om de verkeerssituatie van de
Soestdijkseweg-Noord, Gezichtslaan en de kruising met de Gezichtslaan goed en structureel te verbeteren
is een herprofilering van de weg nodig, waarbij gronden van particulieren nodig zijn. Om dit mogelijk te
maken is veel geld (ruim 5 miljoen euro) en tijd nodig. Immers, bestemmingsplan- en
onteigeningsprocedures zijn nodig, waarbij veel weerstand te verwachten is. Een financiële dekking is niet
beschikbaar binnen de huidige budgetten. Als de raad een structurele oplossing wil, moet er op een
andere manier geld beschikbaar worden gesteld.
Kijkend naar de structurele maatregelen, is het verbreden van het fietspad Soestdijkseweg het meest
nodig. De kosten hiervan zijn 1,7 miljoen euro. Deze maatregel heeft een groot oplossend vermogen voor
diverse kruispunten en draagt significant bij aan de verbeteren van de fietsstructuur en verkeersveiligheid,
doelstellingen die in het GVVP geformuleerd zijn. Ditzelfde geldt voor de kruising van de Soestdijkseweg –
Gezichtslaan, waarvan de kosten 3,5 ton zijn. De vrijliggende fietsvoorzieningen op de Gezichtslaan
hebben minder prioriteit. Afgezet tegen de hoge kosten voor verwerving van de gronden, is het
alternatief in de vorm van bredere fietspaden aantrekkelijk, met name als deze aanpassing kan meeliften
op het vervangen van de riolering de komende jaren.
Voor de korte termijn zijn samen met bewoners diverse oplossingsrichtingen benoemd en verkend. Vier
hiervan zijn haalbaar: het snoeien van groen om het zicht te verbeteren, het instellen van een
parkeerverbod Bilderdijklaan, het inbouwen van busprioriteit (KAR) in bestaande verkeerslichten en het
instellen van een verkeerscirculatie in de Bilderdijklaan, Tollenslaan en Hasebroeklaan. De eerste drie
maatregelen zijn snel uit te voeren en zijn no-regret maatregelen. De vierde maatregel, de
verkeerscirculatie, ligt gevoelig bij met name de bewoners van de Tollenslaan en Hasebroeklaan. Ze zijn
niet overtuigd van nut en noodzaak. Vandaar dat het voorstel is om een nieuwe, representatieve proef te
doen en voor en tijdens de proef het verkeer te tellen. Ook kunnen we de bewoners peilen hoe de proef
ervaren is. Op basis van gegevens kan het college overwegen de situatie definitief te maken. De kosten
van de korte termijn maatregelen zijn geraamd op circa 10.000 euro.
Op dit moment is een omleidingsroute van kracht in verband met de werkzaamheden aan de
onderdoorgang Leijenseweg. Omdat het doen van een proef hierdoor geen representatieve gegevens
oplevert, is het voorstel om de proef in het derde kwartaal van 2017 uit te voeren.
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2

Inleiding

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de
Soestdijkseweg Zuid + Noord en Gezichtslaan, zodat de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en
doorstroming verbeteren. Concrete maatregelen hiervoor zijn benoemd in de Corridorstudie De Bilt (2014).
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan diverse maatregelen op de Soestdijkseweg-Zuid, zoals de
rotonde bij de Anthonie van Leeuwenhoeklaan, opstelstroken voor linksafslaand verkeer en de
snelfietsroute tussen station Bilthoven en Utrecht Science Park (USP). Voor 2017 staan nog twee
maatregelen in de planning, de kruising Dorpsstraat / Soestdijkseweg en ter hoogte van het gemeentehuis
bushaltes, oversteekvoorziening en linkaf opstelvak voor het verkeer. De prioriteit ligt tot op dit moment
op het traject tussen station Bilthoven en het USP, omdat dit een intensief bustraject is geworden voor de
regionale bereikbaarheid en hiervoor ook diverse Beter Benutten subsidies toegewezen zijn.
De Corridorstudie De Bilt gaat echter ook over
het traject tussen de N234 en N237, dus ook
de Soestdijkseweg-Noord en Gezichtslaan, zie
figuur 1. In de Corridorstudie zijn voor dit
deeltraject diverse maatregelen benoemd. De
afgelopen periode hebben wij de maatregelen
verder uitgewerkt, waarbij gezocht is naar
korte termijn en structurele oplossingen. Deze
maatregelen zijn voorzien van een raming.
In deze notitie gaan wij in hoofdstuk 2 in op
de problemen, de oorzaken, in hoofdstuk 3
over de ongevallencijfers, in hoofdstuk 4 over
de enquêteresultaten, hoofdstuk 5 het beleid,
hoofdstuk 6 t/m 8 gaan over mogelijke
oplossingsrichtingen voor de korte en lange
termijn. De financiën komen in hoofdstuk 9
aan bod, de participatie in hoofdstuk 10 en we
sluiten in hoofdstuk 11 of met overwegingen
en conclusies.

Figuur 1: traject Corridorstudie De Bilt
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3

Problemen en oorzaken

Dit hoofdstuk gaat in op de problemen die gesignaleerd zijn, of die bewoners hebben aangegeven, zo ook
de mogelijke oorzaken. De problemen concentreren zich met name op de Soestdijkseweg-Noord.

3.1

Slecht zicht van automobilisten uit zijstraten

Vanuit de zijstraten hebben weggebruikers slecht zicht op fietsers en gemotoriseerd verkeer op de
Soestdijkseweg door aanwezigheid groen particuliere tuinen en bomen langs de weg
In onderstaande figuren is het zicht vanuit verschillende zijstraten opgenomen:

Bilderdijklaan

Figuur 2: zicht vanuit de Bilderdijklaan

Hasebroeklaan

Figuur 3: zicht vanuit de Hasebroeklaan
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Laurillardlaan

Figuur 4: zicht vanuit de Laurillardlaan

Het zicht vanuit de zijstraten is dusdanig, dat een automobilist bij het oprijden van het fietspad pas de
fietsers ziet. Door het slechte zicht wordt het voor automobilisten ook moeilijker op te rijden, waardoor er
vertraging en risicogedrag kan ontstaan. Te zien is dat bij de Bilderdijklaan in het verleden al maatregelen
zijn genomen het zicht te verbeteren, door het plaatsen van hekken en snoeien van particulier groen.

3.2

Geen/onvoldoende opstellengte tussen fietspad en rijbaan

Tussen het fietspad en rijbaan is onvoldoende ruimte om een auto op te stellen. Dit betekent in de praktijk
een automobilist zowel het verkeer op het fietspad en rijbaan moet kunnen overzien, alvorens opgereden
kan worden. Dit kan leiden tot een foutieve inschatting, risicogedrag en het blokkeren van het fietspad. In
figuur 5 is dit duidelijk gemaakt.

Figuur 5: beperkte opstelruimte autoverkeer

Het is voor de veiligheid en verkeersdoorstroming beter om een opstellengte van circa 5 meter te hebben,
zoals bijvoorbeeld bij de kruising Van Hogendorpweg met de Soestdijkseweg, zie figuur 6.
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Figuur 6: voldoende opstelruimte autoverkeer (Soestdijkseweg – Van Hogendorpweg)

3.3

Fietspaden te smal en oncomfortabel

Het fietspad is te smal en oncomfortabel door het gebruik van betontegels, dikker wordende bomen en
opdrukkende boomwortels. Tegemoetkomende fietsers kunnen elkaar op sommige plekken niet passeren,
zie onderstaande figuur.

Figuur 7 : smalle en oncomfortabele fietspaden
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3.4

Oversteek is niet rechtstreeks

Veel fietsverkeer maakt gebruik van de oversteek Bilderdijklaan – van Ostadelaan om bij de scholen aan
het eind van de Jan Steenlaan te komen. In de Van Ostadelaan zijn in de ochtendspits (8:00-9:00) circa
150 fietsers geteld. In de praktijk fietst men regelmatig diagonaal over de rijbaan, in plaats van het
fietspad langs de Soestdijkseweg-Noord af te rijden en dan over te steken. Zie figuur 8 voor de beweging.

Figuur 8: diagonaal oversteken Van Ostadelaan - Bilderdijklaan

3.5

Bij geparkeerde auto’s is Bilderdijklaan te smal

Doordat autoverkeer moet wachten om vanaf de Bilderdijklaan de Soestdijkseweg op te komen, gaan
fietsers links van de auto’s rijden om het fietspad te bereiken. Bij inrijdend verkeer kan dit leiden tot
conflictsituaties. Overigens is dit een situatie die vaker voorkomt, want in 30 km/u gebieden zijn in de
regel geen fietsvoorzieningen.

3.6

Onduidelijke verkeersregeling Betje Wolfflaan –
Soestdijkseweg-Noord

In de bestaande situatie is het fietsverkeer op deze kruising onderling met verkeerslichten geregeld.
Fietsverkeer op de Soestdijkseweg-Noord dat rechtdoor wil, moet wachten op fietsverkeer van en naar de
Betje Wolfflaan. In de praktijk gebeurt dit vaak niet. Het gebrek aan opstelruimte voor de fiets tussen de
rijbaan en het fietspad zorgt ervoor dat dit zo geregeld is. In onderstaande figuur is dat met de rode pijl
aangegeven.
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Figuur 9: verkeersregeling Betje Wolfflaan

3.7

Kruising Gezichtslaan – Soestdijkseweg-Noord gevaarlijk

In de bestaande situatie heeft de Soestdijkseweg-Noord voorrang op de Gezichtslaan. Voor fietsers van en
naar de Gezichtslaan is het lastig oversteken. Er is een stukje “niemandsland” waar fietsers kunnen
wachten om over te steken. In de onderstaande foto is dit duidelijk te zien.

Figuur 10: lastige oversteek fietsers Gezichtslaan

Ook zit het fietspad van de Soestdijkseweg-Noord strak tegen de rijbaan aan, zodat het oversteken van
fietsers over het hele kruisingsvlak gebeurt. Hierdoor is ook onvoldoende opstelruimte voor fietsers, die
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vanaf de Soestdijkseweg-Noord de Gezichtslaan in willen fietsen. In combinatie met de kruising
Laurillardlaan zorgt dit voor een onoverzichtelijke en verwarrende verkeerssituatie.

3.8

Matige fietsvoorzieningen Gezichtslaan

De fietsvoorzieningen op de Gezichtslaan zijn circa 1 meter breed. Dit is onvoldoende breedte om
veiligheid aan de fietsers kunnen bieden.

Figuur 11: smalle fietsstroken Gezichtslaan

3.9

Te steile snelheidsremmers op de Gezichtslaan

De Gezichtslaan heeft op drie kruisingen met zijwegen plateaus. Deze plateaus kunnen niet met 50 km/u
worden overreden, maar hooguit met 20 km/u. Dit is in strijd met de doorstroomfunctie van de
Gezichtslaan (zie hoofdstuk 5: beleid) en heeft een negatieve uitwerking op het openbaar vervoer. Wel
gaat de snelheid van het verkeer op de kruisingsvlakken naar beneden, maar dit leidt weer tot extra
geluidsoverlast, mindere luchtkwaliteit en trillingsoverlast vanwege de hoge intensiteit van het
gemotoriseerd verkeer.

3.10

Matige doorstroming van het openbaar vervoer

De doorstroming van het openbaar vervoer richting Berg en Bosch en Maartensdijk wordt beperkt door de
verkeerslichten bij de Van Dijcklaan, die niet zijn uitgerust met busprioriteit, de kruising
Gezichtslaan/Soestdijkseweg, waar voorrang gegeven moet worden aan verkeer op de SoestdijksewegNoord, de steile drempels op de Gezichtslaan (zie 2.9) en het gemis aan een busprioriteit bij de kruising
Gezichtslaan – N234. Door deze matige doorstroming is het openbaar vervoer geen aantrekkelijk
alternatief.
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4

Ongevallencijfers

Om te bepalen hoe het staat met de objectieve verkeersveiligheid van wegen, is het aantal geregistreerde
ongevallen in de periode 1 januari 2010 – 31 december 2015 in kaart gebracht. In 2011 en 2012 is de
registratiegraad bijna tot 0 weggezakt. Gemiddeld ligt de registratiegraad van ongevallen met letsel op
circa 50% en van schadeongevallen op 20%. Het ongevallenbeeld is dus slechts een indicatie van de
onveiligheid.

4.1

Ongevallen Soestdijkseweg-Noord

Op de hele Soestdijkseweg-Noord heeft de politie 50 aanrijdingen met schade en 18 aanrijdingen met
letsel geregistreerd. Op de Soestdijkseweg- Noord tussen de Jan Steenlaan en Gezichtslaan waren dit 18
ongevallen, waarvan 11 met letsel en 7 met schade. Als er een ongeval met een fietser was, leidde tot
vaak tot letsel. Hieronder zijn een aantal kruispunten uitgelicht.

4.1.1

Van Ostadelaan

datum
14-4-2011

ernst
Letsel

8-3-2012

schade

4.1.2

omschrijving
op kruising tussen stilstaande auto’s oversteken en bij kruisen fietspad
aanrijding met bromfiets
bij het nemen van de bocht deze te ruim nemen en achterwiel fiets
aanrijden.

Bilderdijklaan

Datum
24-2-2010

ernst
Letsel

5-7-2012

schade

1-11-2013

letsel

omschrijving
voor vrachtauto rijbaan oversteken met scootmobiel. Door chauffeur
vrachtauto over het hoofd gezien
kop / staart aanrijding
bij oversteken geen voorrang verlenen aan bestuurder Soestdijkseweg

14-2-2015

letsel

fietser gevallen. Had niet in de gaten dat verkeer voor kruising stilstond

4.1.3

Hasebroeklaan – Laurillardlaan

Op de beide andere kruisingen heeft de politie geen aanrijdingen geregistreerd.

4.1.4

Soestdijkseweg-Noord – Gezichtslaan

Datum
13-4-2010

ernst
Letsel

omschrijving
Botsing tussen fietser en auto, ernstig letsel

27-10-2015

Schade

30-11-2015

Schade

Eenzijdig ongeval met auto
Botsing twee auto’s, kop/staart.
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4.2

Ongevallen Gezichtslaan

Op de hele Gezichtslaan tussen de Soestdijkseweg-Noord en Maartensewegdijk heeft de politie 20
ongevallen geregistreerd. Van deze ongevallen is er één die iets met voorrang te maken heeft, dat is bij
de Albert Cuyplaan, de overige aanrijdingen zijn bij de kruising N234 of de Soestdijkseweg Noord vooral
kop /staart (6X).
De overige ongevallen betreffen het aanrijding van een geparkeerd staand voertuig(2x), gevallen fietsers
(2X), gevallen motorrijder (1x), bromfiets onderuit geremd (1x), motorrijder die afslaande auto wil inhalen
(1X), 3 maal een aangifte verlaten plaats ongeval, 1 maal een dubbele registratie en 2 maal een registratie
waarbij tijdens het voorbij rijden de spiegels eraf gereden werden.
Van deze eerder genoemde ongevallen zijn 3 aanrijdingen met letsel: 2x gevallen fietser en motorrijder
die afslaande auto inhaalt.

4.3
-
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Conclusies ongevallencijfers
Geen ongevallenconcentraties, maar jaarlijks ongevallen.
De Soestdijkseweg-Noord onveiliger dan de Gezichtslaan
Kruising Bilderdijklaan- Van Ostadelaan is objectief onveiliger dan Hasebroeklaan – Laurillardlaan.
Kruising Hasebroeklaan / Laurilardlaan is objectief veilig (geen ongevallen in vijf jaar)
Subjectief zijn alle kruispunten Soestdijkseweg-Noord onveilig. Vaak “ging net goed” situaties
(uitslag enquête)
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5

Enquêteresultaten

BBN heeft een enquête uitgezet bij haar leden om te peilen wat de wijk van de verkeerssituatie rond de
Bilderdijklaan en de rest van de Soestdijkseweg-Noord vindt. Van de 596 leden zijn 373 leden benaderd
(emailadres bekend), waarvan 201 leden hebben gereageerd. De respons is dus 54%. De volgende vragen
zijn gesteld, waarbij het mogelijk was een toelichting te geven:
1. Hoe ervaart u de veiligheid van het kruispunt van de Soestdijkseweg-Noord met de
Bilderdijklaan?
2. Hoe ervaart u de veiligheid van het kruispunt van de Soestdijkseweg-Noord met de
Hasebroeklaan?
3. Hoe ervaart u de veiligheid van het kruispunt van de Soestdijkseweg-Noord met de
Laurillardlaan en de Gezichtslaan?
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen fietsers en automobilisten.
Vraag 1 heeft geleid tot de volgende resultaten:

De aangedragen aandachtspunten zijn:

Asymmetrisch kruispunt

Fietsers aangereden

Teveel begroeiïng aangrenzende tuinen

E-bikes en racefietsers te hard

Spiegels ontbreken

Verzamelpunt scholieren

Vraag 2 heeft geleid tot de volgende resultaten:
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De aangedragen aandachtspunten zijn:

Minder druk

Geen noodzaak fietsers over te steken

Uitzicht iets beter

Kruising Tollenslaan/Hasebroeklaan veel gevaarlijker

Vraag 3 heeft geleid tot de volgende resultaten:

De aangedragen aandachtspunten zijn:

Onduidelijke/geen opstelplaats fietsers/auto’s

Onoverzichtelijk kruispunt wie waar naar toe gaat, onduidelijke voorrangssituatie

Fietspad te smal voor tweerichtingsverkeer

Verkeersinfarct in ochtendspits (stoplicht van Dijcklaan)
Vervolgens is een mening gevraagd over het instellen van een eenrichtingssituatie in de Bilderdijklaan,
Tollenslaan en Hasebroeklaan, conform onderstaande figuur.

16

MAATREGELEN CORRIDORSTUDIE-NOORD, GEMEENTE DE BILT

Figuur 12: eenrichtingsverkeer in diverse straten

Deze meningen hierover zijn verdeeld:

De aangedragen aandachtspunten zijn:

Eenrichtingsverkeer Bilderdijklaan veiliger

Kruising Tollenslaan en Hasebroeklaan zeer onoverzichtelijk

Afsluiting Bilderdijklaan voor alle verkeer met barriers zoals eerder

Inkomend verkeer Hasebroeklaan vanuit Soestdijkseweg is zeer weinig
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Verkeerstoename Tollenslaan/Hasebroeklaan?

Ook is de mening gevraagd over de kruising Gezichtslaan – Soestdijkseweg-Noord. De stelling is dat de
route Gezichtslaan – Soestdijkseweg-Noord een voorrangsweg zou moeten worden, zodat de doorstroming
op dit punt verbetert.

De aandachtspunten bij dit punt zijn:

Ochtend uitgaande werkverkeer ruim een uur vast (10-20 min vertraging/infarct)

Dit is ook de busroute

Er wordt te hard gereden

Vereist goede oplossing fietsers

Vormgeving essentieel

Op de vraag of de leden nog andere ideeën of suggesties hadden, komen de volgende suggesties:

Rotonde Gezichtslaan/Soestdijkseweg-Noord sterke voorkeur

Het fietspad is te smal

Door boomwortels omhoog gewerkte tegels

Snoeien van heggen en plaatsen van spiegels

Na komst tunnel steeds meer voetgangers op het fietspad
De algemene conclusies van de enquête zijn door BBN als volgt samengevat:
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Probleem met name op de Bilderdijklaan
Fietspad te smal, te veel en te hoog overhangend groen, scheef- en losliggende tegels
Kruisingen: slecht zicht door het groen, hoogte/zijkant, ontbreken spiegels en bebording
Eenrichtingverkeer Bilderdijklaan, afweging maatschappelijk belang, meningen verdeeld
Geldt minder voor Hasebroeklaan
Laurillardlaan/Gezichtslaan, anders indelen, opstelplaats voor fietsers (zie ook
Boslaan/Sperwerlaan)
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6

Beleid

6.1

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2012

Het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan. In figuur 13 is een integraal beeld weergegeven op de toekomstige verkeersstructuur in De
Bilt. Het betreft:

Een autostructuur gericht op het adequaat afwikkeling van het verkeer- aan de randen- zonder
dat het ten koste gaat van de leefbaarheid in de verblijfsgebieden. Dit betekent da top sommige
punten wat langzamer gereden moet worden, maar dat de bestemmingen goed bereikbaar
blijven.

Multimodale knooppunten station Bilthoven en bij de Utrechtseweg, die uitstekend bereikbaarheid
zijn met de auto, fiets en openbaar vervoer. Bewoners en bezoekers van De Bilt kunnen via deze
knoopppunten overstrappen op de voor hun geschikte vervoerwijze.

Een impuls voor de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer, door toevoeging van een
nieuwe HOV-verbinding tussen de Uithof en Bilthoven en een nieuw station bij Maartensdijk.

De Soestdijkseweg als ruggengraat van de fietsstructuur in de gemeente.

Figuur 13: visie toekomstige verkeersstructuur
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De route Soestdijkseweg-Noord en Gezichtslaan zijn/worden onderdeel van een hoofdontsluiting, voor
auto, fiets en openbaar vervoer. De Soestdijkseweg Noord tussen Gezichtslaan en N234 wordt
afgewaardeerd. Dit beleid vindt zijn vertaling in het wegencategoriseringsplan. Dit plan bevat alle wegen
van de gemeente, gecategoriseerd op type weg, zie figuur 14.

Figuur 14: wegencategoriseringsplan De Bilt

De route Soestdijkseweg-Noord en Gezichtslaan zijn gebiedsontsluitingswegen (GOW). De SoestdijksewegNoord tussen Gezichtslaan en N234 wordt een wijkontsluitingsweg (WOW).
In onderstaande tabel zijn de verschillende kenmerken per categorie weg opgenomen.
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Te zien is dat op een GOW een fietspad nodig is, terwijl op een WOW een fietsstrook toereikend is. Ook is
terughoudendheid op GOW’s gewenst ten aanzien van snelheidsremmers, parkeren en uitritten.
Voor de kruising tussen verschillende wegen moet worden bekeken wat de meest gepaste oplossing is. De
voorkeursvolgorde voor de kruispuntvorm is:
1. Rotonde;
2. Voorrangsplein;
3. Voorrangskruising/verkeerslichten.
De keuze voor het kruispunt blijft maatwerk en is afhankelijk van de inpassing (fysieke mogelijkheden),
verkeersveiligheid en aanwezigheid van het openbaar vervoer.
In het GVVP zijn ook kwaliteitseisen opgenomen waaraan een goed fietsnetwerk moet voldoen, zie
onderstaande tabel.
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Het heeft de voorkeur om aan beide zijden van een weg een fietspad te hebben, in plaats van aan één
zijde een tweerichtingsfietspad. Soms kiezen we wel voor een eenzijdig fietspad, om beter aan te sluiten
bij een bestaande structuur of in geval van ruimtegebrek.

6.2

Richtlijnen

In CROW-publicatie 230 “Ontwerpwijzer fietsverkeer” is een keuzeschema opgenomen op basis waarvan
de benodigde fietsvoorziening voor een wegvak kan worden bepaald vanuit fietskwaliteit.

De Soestdijkseweg-Noord en Gezichtslaan zijn aangewezen als hoofdfietsroute, maar de intensiteiten
liggen tussen de 500-2500 fietsers per etmaal. In de langzame verkeerstunnel in de Soestdijkseweg zijn in
oktober 2016 4.800 fietsers per dag geteld. Op de Jan Steenlaan fietsen 2.400 fietsers per dag, dus op de
Soestdijkseweg-Noord tussen Jan Steenlaan en Gezichtslaan ook 2.400 fietsers. Vanaf dit punt verdeelt
het fietsverkeer zich over de wijk. De richtlijnen geven aan dat dan een fietspad of parallelweg nodig is op
de Soestdijkseweg-Noord tussen de Jan Steenlaan en Gezichtslaan. Bij lage fietsintensiteiten (<750 per
dag) zijn fietsstroken ook acceptabel.
De autointensiteit op de Soestdijkseweg -Noord tussen Gezichtslaan en N234 is circa 3500 mvt/etmaal.
Indien de weg wordt afgewaardeerd naar 30 km/u weg, is gemengd verkeer en fietsstrook mogelijk.
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7

Korte termijn oplossingsrichtingen

Voor de Soestdijkseweg- Noord tussen het station en Gezichtslaan zijn de volgende oplossingsrichtingen
bedacht (door bewoners en gemeente):
1. Maatregelen benoemd in corridorstudie
2. Groen snoeien op de hoeken c.q. de hoeken ‘afsnijden’ voor beter zicht
3. Bomen kappen voor beter zicht
4. Verkeerslichten om fietsoversteek tussen Van Ostadelaan en Bilderdijklaan te faciliteren.
5. 30 km-zone Soestdijkseweg tot aan het kruispunt met de Gezichtslaan
6. Waarschuwingsverlichting in het wegdek bij oversteekplaats (hetzelfde als bij de rotonde Jan
Steenlaan)
7. Opstelplaats uitgaand verkeer Bilderdijklaan, zodat fietsers erachter langs kunnen
8. Parkeerverbod op (laatste stuk van) de Bilderdijklaan
9. Verkeersdrempels in de Bilderdijklaan
10. Plaatsen van spiegels voor beter zicht
11. Fietspad verbreden tussen rotonde Jan Steenlaan en de Bilderdijklaan
12. Twee richtingsverkeer fietsers aan westzijde Soestdijkseweg Noord i.c.m. eenrichtingsverkeer
oostzijde.
13. Aandacht voor voetgangers m.b.v. drie zebrapaden
14. Beide zijden Soestdijkseweg Noord eenrichtingsverkeer fietsers (dan geen ruimte voor
voetgangers)
15. Fietsers vanuit Bilderdijklaan bij oversteken meteen al naar overkant van de Soestdijkseweg
leiden, alvorens zij de Van Ostadelaan in fietsen. En andersom.
16. Verkeersplateau op kruising Van Ostadelaan – Bilderdijklaan om snelheid te remmen.
17. Verkeerscirculatie in de Bilderdijklaan, Tollenslaan en Hasebroeklaan.

Deze oplossingsrichtingen zijn hieronder nader bekeken, waarbij is aangegeven voor welk probleem (zie
hoofdstuk 2) dit een oplossing kan zijn. Diverse aangedragen maatregelen blijken structurele ingrepen
nodig te hebben, dus zijn geen korte termijn maatregelen.

7.1

Maatregelen benoemd in corridorstudie

In de corridorstudie zijn voor de corridor-noord de volgende maatregelen bedacht.

Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen was het uitgangspunt om zoveel mogelijk binnen de erf- en
bestemmingsplangrenzen blijven. Dit maakt dat de mogelijke oplossingsrichtingen beperkt zijn. De fysieke
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maatregelen bij locatie 4 en 5 leveren naar verwachting dan ook weinig winst op. De maatregelen waarin
KAR wordt geïnstalleerd, 1 en 4, zijn korte termijn maatregelen. Maatregel 2 (fietsstrook verbreden) en
maatregel 3 (rotonde) wordt in hoofdstuk 8 verder behandeld. De korte termijn maatregelen zijn een
oplossing voor probleem 10 (matige doorstroming openbaar vervoer).

7.2

Groen snoeien op de hoeken c.q. de hoeken ‘afsnijden’ voor
beter zicht

Deze eenvoudige maatregel biedt een goed oplossend vermogen en pakt het probleem bij de bron aan.
Aandachtspunt voor het groen snoeien op de hoeken is dat het groen betreft dat in particuliere tuinen
groeit. We zijn dus afhankelijk van de bereidwilligheid van de bewoners. Er is geen wettelijke basis waarop
wij kunnen handhaven. Op de kruising Bilderdijklaan zijn de hoeken al eerder afgesneden in overleg met
de bewoners. Aan deze maatregelen zijn geen kosten verbonden.
Oplossing voor probleem 1 (slecht zicht)

7.3

Bomen kappen voor beter zicht

Het gaat hier om de bomen die aan weerzijden van een zijweg staan. Het verwijderen van deze bomen
verbetert het zicht bij het oprijden vanaf de zijwegen. De bomen maken echter wel onderdeel uit van een
van de belangrijkste laanstructuren van de gemeente (Groenstructuurplan 2014). Uit een visuele inspectie
blijkt dat de kwaliteit en levensverwachting van de bomen nog goed is. Het kappen van deze bomen is
alleen aan de orde als er zicht is op een structurele oplossing. Dan is het namelijk mogelijk om in de loop
van de jaren een nieuwe bomenstructuur te gaan opzetten in een brede berm.
Oplossing voor probleem 1 (slecht zicht)

7.4

Verkeerslichten om fietsoversteek tussen Van Ostadelaan en
Bilderdijklaan te faciliteren.

Met een verkeerslicht kunnen fietsers beter oversteken. Het idee is een soortgelijke regeling neer te zetten
als bij de Noord Houdringelaan – Soestdijkseweg. Als de fietsers groen krijgen, ontstaat een mogelijkheid
voor autoverkeer uit de Bilderdijklaan en Van Ostadelaan om op te kunnen rijden. Aandachtspunten zijn
de wachtrijvorming als gevolg van de verkeerslichten, het mogelijk blokkeren van de rotonde Jan
Steenlaan hierdoor en roodlicht negatie. Bij diverse andere verkeerslichten voor fietsers (Van Dijcklaan,
Melkweg, Kerklaan en Paltzerweg) krijgen wij klachten binnen over het door rood licht rijden van
automobilisten. Dit kan leiden tot ernstige ongevallen.
Inmiddels heeft een verkeerskundig bureau beoordeeld of verkeerslichten civiel- en verkeerstechnisch
ingepast kunnen worden. Naar aanleiding van het korte onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen
van een VRI op het kruispunt Soestdijkseweg – Van Ostadelaan, komt het bureau tot de volgende
conclusies:

Een VRI is – zij het met diverse kanttekeningen – ruimtelijk en verkeersregeltechnisch inpasbaar
op dit kruispunt.

De vraag is echter of de winst, die het oplevert voor overstekende fietsers en gemotoriseerd
verkeer uit de Bilderdijklaan, opweegt tegen het verlies voor het verkeer op de Soestdijkseweg en
de kosten die gemaakt moeten worden om de VRI te realiseren.
De kanttekeningen zijn als volgt:

Er is geen ruimte voor de fietser om zich op te stellen tussen het fietspad en de rijbaan voor
gemotoriseerd verkeer. Dit betekent, dat fietsers die linksaf of vanaf de andere kant rechtsaf
willen slaan, zich moeten opstellen op de rijstrook voor rechtdoor. Rechtdoorgaande fietsers
moeten dus óf wachten, óf om de afslaande fietsers heen over de tegenovergestelde weghelft
fietsen.

Voor het realiseren van dit ontwerp zullen enkele bomen verwijderd moeten worden.

Aandachtspunt is het linksafslaande verkeer vanuit de Van Ostadelaan. Zij hebben slecht zicht op
het verkeerslicht en kunnen zich niet goed opstellen voor het verkeerslicht. Mogelijke oplossing
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zou zijn een linksafverbod in te stellen tijdens de werkingstijden van de VRI (net als bij de Van
Dijcklaan).
In de uitritconstructie van de Bilderdijklaan zal een soort ‘ontsnappingslus’ worden aangebracht,
waarmee een voertuig die langer dan een instelbare tijd moet wachten om de Soestdijkseweg op
te rijden, de fietsrichting aanvraagt. Aandachtspunt daarbij is het linksafslaande verkeer vanuit
de Bilderdijklaan. Anders dan bij de VRI Soestdijksweg – Noord-Houdringelaan ligt de VRI links
van de betreffende laan. Dit betekent, dat als een motorvoertuig linksaf wil slaan en lang moet
wachten, hij het verkeer op de Soestdijkseweg tot stilstand zal laten brengen, maar als daar
(richting Jan Steenlaan) een colonne voertuigen tot stilstand komt, hij alsnog niet kan oprijden.
Het aanbrengen van een kruis ter hoogte van het kruispuntvlak, heeft daarbij ook geen zin. Ook
een voertuig uit de Bilderdijklaan mag hier immers niet stilstaan.
Het realiseren van een VRI op dit kruispunt wekt een aantal vragen op:
Waarom rijden de fietsers niet 200 meter door, zodat ze bij de rotonde (NB met voorrang)
kunnen oversteken?
Hoe reageren andere bewoners als zij zien dat hier een VRI geplaatst wordt? Wellicht vragen
bewoners van andere zijstraten van de Soestdijkseweg dan ook wel om een VRI. De
Soestdijkseweg is een belangrijke stroomweg door De Bilt en Bilthoven. Als er om de paar
honderd meter een VRI geplaatst wordt, bevordert dat de doorstroming op deze weg niet.

In onderstaande figuur is het schetsontwerp opgenomen:

Figuur 15: mogelijke inpassing geregelde fietsoversteekplaats

De plaatsing + civiel technische aanpassingen zijn geraamd op circa € 50.000,-- Het realiseren van
verkeerslichten lost het slechte zicht op de fietsers vanuit de zijwegen niet op. Wel kan door het
wachtende verkeer het oprijden vanaf de zijstraten iets makkelijker worden gemaakt, maar op bepaalde
momenten ook moeilijker. Deze maatregelen moet gebeuren in combinatie met andere maatregelen.
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Oplossing voor deels probleem 1 en probleem 4.

7.5

30 km-zone Soestdijkseweg tot aan het kruispunt met de
Gezichtslaan

Het idee van deze oplossingsrichting is dat door de lagere snelheid het veiliger wordt en ook makkelijker
om over te steken. De Soestdijkseweg-Noord tussen de Jan Steenlaan en Gezichtslaan, zo ook de
Gezichtslaan is in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan aangewezen als 50 km/u
gebiedsontsluitingswegen. Zie hoofdstuk 3: beleid. Ze maken onderdeel uit van de ontsluiting structuur
van de gemeente De Bilt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Per dag verwerkt de Soestdijkseweg circa 10.000
motorvoertuigen. De landelijke richtlijnen geven voor 30 km/u gebieden een maximum aan van 5000-6000
motorvoertuigen per dag. Een maximum snelheid van 30 km/u instellen is niet geloofwaardig en leidt tot
een structurele snelheidsoverschrijding.
Gelet hierop adviseren wij de huidige snelheid in stand te laten.
In theorie leidt de snelheidsreductie tot een makkelijker oprijden van de zijstraten, omdat het zicht
beperkter kan zijn dan bij een 50 km/u weg. Dus deels een oplossing voor probleem 1.

7.6

Waarschuwingsverlichting in het wegdek bij oversteekplaats

Het gaat hier om hier om het zebrasafe systeem. Deze passen we toe op rotondes waar fietsverkeer in
twee richtingen oversteekt en waar uit de praktijk blijkt dat fietsers over het hoofd worden gezien. Het
toepassen van dit systeem op een uitrit is ongebruikelijk, maar kan interessant zijn. De kosten voor deze
locatie zijn €16.500,-- Als we diverse uitritten langs de Soestdijkseweg willen gaan uitrusten hiermee,
wordt het een kostbare aangelegenheid. De leverancier heeft aangegeven dat het technisch realiseerbaar
is.

Figuur 16: visualisatie zebrasafe Bilderdijklaan

Oplossing voor probleem 1.
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7.7

Opstelplaats uitgaand verkeer Bilderdijklaan, zodat fietsers
erachter langs kunnen

Bij het realiseren van een opstelplaats voor dit uitrijdend verkeer, kunnen de fietsers het fietspad beter
bereiken. Een soortgelijke situatie is ook toegepast bij de kruising Noord Houdringelaan op de
Soestdijkseweg, zie onderstaand figuur.

Figuur 17: aansluiting Noord Houdringelaan op de Soestdijkseweg

In de Bilderdijklaan is ongeveer 2,5 meter ruimte tussen rijbaan en particulier perceel, zie onderstaand
figuur. Hier zou een fietspad gemaakt kunnen worden, alleen gaat dit ten koste van een trottoir. Het
vermoeden bestaat dat het trottoir in de praktijk al gebruikt wordt als mogelijkheid langs de auto’s te
rijden. Het aanpassen van trottoir naar fietspad betekent dat voetgangers op het fietspad moeten lopen.
Per saldo maakt het dus niet uit. In theorie een oplossing voor probleem 5.

Figuur 18: trottoir Bilderdijklaan
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7.8

Parkeerverbod op (laatste stuk van) de Bilderdijklaan

In de praktijk wordt er door langparkeerders in de Bilderdijklaan geparkeerd. Dit zou een vorm van P&R
gedrag kunnen zijn. Het instellen van een parkeerverbod voorkomt het parkeren op de rijbaan. Hierdoor
wordt de rijbaan niet versmald door geparkeerde auto’s en is passeren eenvoudiger zonder dat fietsers in
de knel komen. Verderop in de Bilderdijklaan is de verharding tussen het trottoir en rijbaan breder, zodat
daar auto’s op kunnen parkeren, zie onderstaand figuur.

Figuur 19: geparkeerde auto's in de Bilderdijklaan

Het voorstel is om een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de Bilderdijklaan tussen de
Soestdijkseweg en huisnummer 4. Een oplossing voor probleem 5.

7.9

Verkeersdrempels in de Bilderdijklaan

Uit snelheidsmetingen tijdens de proefperiode bleek de snelheid op de Bilderdijklaan hoog te liggen. Het
realiseren van verkeersdrempels reduceert deze gereden snelheid. Op veel plekken in Bilthoven Noord
wordt echter te hard gereden, omdat de woningen ver van de weg af staan en de lanen breed zijn. Ook
lost de aanleg van een drempel het verkeersveiligheidsknelpunt op de kruising niet op. Op de kruising ligt
al een uitritconstructie, waar verkeer stapvoets over heen moet rijden. Geen oplossing voor de genoemde
problemen en ook niet relevant voor de corridor.

7.10

Plaatsen van spiegels voor beter zicht

Deze spiegels komen te hangen op de Soestdijkseweg. Hierdoor kan de weggebruiker vanuit de zijstraat
via de spiegel beoordelen of er verkeer aan komt. Deze spiegel hoort bol te zijn, om voldoende in beeld te
brengen. Hierdoor ontstaat echter een vertekening van het beeld en zijn afstanden niet meer in te
schatten. Dit is de reden dat bijvoorbeeld België al een verbod heeft ingesteld op het gebruik van
dergelijke spiegels (bron:
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/342593/2008/07/10/Bolle-verkeersspiegel-magniet-meer.dhtml)
Afgezien van de vertekening is ook het risico dat mensen niet meer op de weg, maar alleen op de spiegel
letten. Hierdoor kan de weggebruiker andere weggebruikers over het hoofd zien.
In theorie is dit een oplossing voor probleem 1, maar in de praktijk leidt het tot nieuwe problemen.
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7.11

Fietspad verbreden tussen rotonde Jan Steenlaan en de
Bilderdijklaan

Het verbreden van het fietspad is een structurele oplossing en alleen mogelijk met gebruik van particuliere
tuinen. In de bestaande situatie is geen ruimte aanwezig, zie onderstaand figuur. In hoofdstuk 8 gaan we
verder in op de structurele maatregelen.

Figuur 20: smal fietspad Soestdijkseweg

7.12

Twee richtingsverkeer fietsers aan westzijde Soestdijkseweg
Noord i.c.m. eenrichtingsverkeer oostzijde.

Het idee van deze oplossingsrichting is dat het huidige oostelijke fietspad voor eenrichtingsverkeer wel
voldoende breedte biedt en het voor uitrijdende automobilisten vanaf de oostzijde van de Soestdijkseweg
eenvoudiger is om op te rijden. Een dergelijke oplossing introduceert echter nieuwe problemen. Eén
hiervan is dat de rotonde Jan Steenlaan zwaarder belast gaat worden door fietsers. Immers, de noord-zuid
richting moet allemaal bij de rotonde oversteken. De fietsstructuur waarbij vanaf de Dorpsstraat tot aan
de N234 in de vorm van een oostelijk tweerichtingenfietspad wordt doorbroken. Dit gaat ten koste van de
directheid van de fietsverbinding. Ook vervalt het bestaande voetpad aan de westzijde van de
Soestdijkseweg. De breedte tussen de bomen aan de westzijde en perceelgrenzen is onvoldoende om een
fietspad in twee richtingen te maken, zie onderstaand figuur.

Figuur 21: voetpad westzijde Soestdijkseweg-Noord
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Ook krijgen de aansluitende wegen aan de westkant, zoals de Van Ostadelaan en Ruysdaellaan ineens te
maken met fietsverkeer in twee richtingen en slecht zicht.
Deze oplossingsrichting lost niets op, maar introduceert wel nieuwe problemen.

7.13

Aandacht voor voetgangers m.b.v. drie zebrapaden

Zebrapaden worden over het algemeen alleen toegepast op punten waar veel overgestoken wordt,
bijvoorbeeld bij een school of winkelcentrum. Op deze locatie is daar geen sprake van, want hier zijn met
name veel fietsers. Het nadeel van weinig oversteekbewegingen op zebrapaden is dat de verwachting bij
de automobilist gaat ontstaan dat er toch niemand oversteekt. Als er dan wel eens iemand gebruik maakt
van het zebrapad, is de weggebruiker hier niet attent op en kan dit leiden tot een ernstig ongeval.
Zebrapaden mogen niet gebruikt worden als pure snelheidsremmers. Geen oplossing voor de genoemde
problemen.

7.14

Beide zijden Soestdijkseweg eenrichtingsverkeer fietsers

Deze oplossingsrichting lijkt op nummer 11 en heeft soortgelijke nadelen. Met name de belasting van de
rotonde Jan Steenlaan in de ochtendspits is het grootste nadeel. Ook het ruimtegebruik is te groot voor de
beschikbare ruimte achter de bomen. Geen oplossing voor de genoemde problemen.

7.15

Fietsers vanuit Bilderdijklaan bij oversteken meteen al naar
overkant van de Soestdijkseweg leiden, alvorens zij de Van
Ostadelaan infietsen.

Met deze oplossingsrichting wordt het diagonaal oversteken voorkomen. Om dit mogelijk te maken, moet
een tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Soestdijkseweg, tussen de Van Ostadelaan en
Bilderdijklaan worden gemaakt. In de bestaande situatie ontbreekt hiervoor de ruimte, zie onderstaand
figuur.

Figuur 22: trottoir westzijde Soestdijkseweg-Noord

Het vermoeden bestaat dat het trottoir in de praktijk al gebruik wordt als mogelijkheid om langs de auto’s
te rijden. Het aanpassen van trottoir naar fietspad betekent dat voetgangers op het fietspad moeten

30

MAATREGELEN CORRIDORSTUDIE-NOORD, GEMEENTE DE BILT

lopen. Per saldo maakt het dus niet uit. In theorie oplossing voor probleem 4 (geen rechtstreekse
oversteek).

7.16

Verkeersplateau op kruising Van Ostadelaan – Bilderdijklaan
om snelheid te remmen.

Het oprijden vanuit de Bilderdijklaan wordt bemoeilijkt door het slechte zicht in combinatie met de
snelheid en drukte van het verkeer op de Soestdijkseweg. Overigens is dit een probleem van de hele
Soestdijkseweg. Door het drukker worden van verkeer, wordt het voor verkeer vanuit de zijwegen steeds
moeilijker om op te rijden. Hierbij is het probleem op de Soestdijkseweg-zuid groter dan noord.
De maximale snelheid op de Soestdijkseweg is 50 km/u. Uit snelheidsmetingen in 2009 en 2012 bleek dat
85% van het verkeer 48 km/u of langzamer rijdt. Dit is een keurige waarde voor een 50 km/u weg. Het
realiseren van een 50 km/u plateau zorgt dan ook niet voor een significante snelheidsverlaging. Bovendien
is het beleid van het GVVP om geen snelheidsremmers toe te passen op gebiedsontsluitingswegen, omdat
dit het doorstromende karakter tegen gaat. Ook suggereert een plateau een gelijkwaardigheid van wegen,
vandaar de toepasbaarheid in 30 km/u gebieden.
Geen oplossing voor de genoemde problemen.

7.17

Verkeerscirculatie op de Bilderdijklaan, Tollenslaan en
Hasebroeklaan

Deze oplossingsrichting gaat uit van het instellen van eenrichtingsverkeer op de Bilderdijklaan tussen de
Soestdijkseweg-Noord en Tollenslaan. Verkeer vanuit de Bilderdijklaan richting de Soestdijkseweg-Noord,
moet via de Tollenslaan de Soestdijkseweg-Noord bereiken. Dit is ook de situatie die tijdens de
proefopstelling twee weken lang neergezet is. Tijdens deze proefperiode is ook het verkeer geteld, op de
twee toegangswegen.

De tellingen staan in de onderstaande tabel.
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Bilderdijklaan
Hasebroeklaan

zonder VCP
met VCP
verschil
richting 1
richting 2 totaal
snelheid richting 1 richting 2 totaal
snelheid
380
718
1098
39
261
748
1009
39
-89
223
129
352
38
367
146
513
38
161

conclusies

Conclusies
de tellingen
zijn dat tijdensingereden
de proef massaal tegen het eenrichtingsverkeer ingereden is.
tijdens proefvan
massaal
tegen eenrichtingsverkeer
Bij
het definitief
instelleneenrichtingsverkeer
van eenrichtingsverkeer moet dit goed fysiek worden ingericht. De snelheid was
snelheid
te hoog ongeacht
bij eenrichtingsverkeer
maximaal
380 mvt/etmaal
bij de Hasebroeklaan
ook
te hoog. In theorie
verschuift
er bij eenrichtingsverkeer
in de Bilderdijklaan maximaal 380 mvt/etmaal
van de Bilderdijklaan naar de Hasebroeklaan. Dit is een toename van ruim 100%. Relatief klinkt dit hoog,
maar in absolute zin zijn het geringe aantallen. Ook wordt de drukte dan beter verdeeld over de straten.
De Bilderdijklaan krijgt dan 718 mvt/etmaal te verwerken en de Hasebroeklaan 732 mvt/etmaal.
Aangezien de route Bilderdijklaan – Van Ostadelaan vaak gebruikt wordt voor fietsers, ligt het voor de
hand om de intensiteit op deze kruising te verlagen. Aandachtspunt hierbij is een goede fysieke inrichting
en handhaving van het eenrichtingsverkeer.
Oplossing voor probleem 1 en 2 ter hoogte van de Bilderdijklaan.
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8

Haalbare korte termijn maatregelen.

8.1

Maatregelpakket korte termijn maatregelen.

Als we tenslotte kijken naar de maatregelen die wij op korte termijn kunnen nemen, zonder aankoop van
gronden en met een verbetering van de veiligheid, komen deze in aanmerking:
Groen (verder) weg snoeien;
Instellen parkeerverbod Bilderdijklaan;
Verkeerscirculatie op de Bilderdijklaan, Tollenslaan en Hasebroeklaan.
Instellen KAR in verkeerslichten Van Dijcklaan en N234.
Dit pakket aan korte termijn maatregelen biedt een oplossing voor:
Probleem 1: Slecht zicht van automobilisten uit zijstraten. Door het snoeien van het groen op de
hoeken wordt het zicht iets verbeterd.
Probleem 2 (deels): onvoldoende opstellengte auto tussen fietspad en rijbaan. Bij het instellen
van eenrichtingsverkeer Bilderdijklaan, rijdt geen gemotoriseerd verkeer meer uit de
Bilderdijklaan, zodat daar de geringe opstellengte geen probleem meer is.
Probleem 5: bij geparkeerde auto’s is de Bilderdijklaan te smal. Door het instellen van een
parkeerverbod is dit geen probleem meer.
Probleem 10 (deels): matige doorstroming openbaar vervoer. Door groenprioriteit voor openbaar
vervoer bij de verkeerslichten verbetert de doorstroming.

8.2

Proefperiode verkeerscirculatie

Het instellen van een verkeerscirculatie in het gebied ligt gevoelig, met name bij de bewoners van de
Tollenslaan en Hasebroeklaan. Uit de enquête is gebleken dat ongeveer de helft van de respondenten iets
in de maatregel ziet. Men is niet overtuigd van het oplossend vermogen van de maatregel en vindt het een
verschuiving van een probleem. Ook vindt men dat de proefperiode onrepresentatief was. Het voorstel is
dan ook om een nieuwe proef te doen, met een betere fysieke aankleding en een langere periode. Op
basis van tellingen en een nieuwe enquête is inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de
verkeerscirculatie zijn en kan de situatie buiten mogelijk definitief worden gemaakt.
De vraag is wat de beste periode is om deze proef uit te voeren. Tot juli 2017 is er een omleidingsroute
van kracht als gevolg van de werkzaamheden aan de onderdoorgang Leijenseweg. Hierdoor rijdt er mee
verkeer op de Soestdijkseweg en is er eenrichtingsverkeer op de Van Ostadelaan ingesteld. Door de grote
drukte op de rotonde Jan Steenlaan – Soestdijkseweg-Noord kan congestie ontstaat op de
Soestdijkseweg- Noord. Dit heeft invloed op de routekeuze van weggebruikers die door de Bilderdijklaan
rijden. Doordat het oprijden op de Soestdijkseweg-Noord bij grotere drukte extra moeilijk is, kiest men
wellicht een andere route. Dit pleit er voor om te wachten met de proef totdat de werkzaamheden op de
Leijenseweg afgerond zijn.
Aan de andere kant is het juist in de periode van de omleidingsroute van belang om meer veiligheid te
creëren op de kruising Bilderdijklaan – Van Ostadelaan. Dit pleit dan wel weer voor het instellen van de
verkeerscirculatie, maar de tellingen en enquête leveren dan geen goede informatie op voor de definitieve
situatie.
Het voorstel is te wachten met de verkeerscirculatieproef totdat de werkzaamheden Leijenseweg afgerond
zijn. De overige twee maatregelen zijn wel per direct uit te voeren.
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9

Mogelijke structurele oplossingsrichtingen

9.1

Aanpassen profiel Soestdijkseweg-Noord

Deze structurele maatregel gaat uit van het aanpassen van het profiel van de Soestdijkseweg-Noord
tussen het station en de Gezichtslaan. Het profiel bestaat uit een breder fietspad, een bredere berm en
het uitbuigen van het fietspad ter hoogte van de zijwegen. Hiermee zijn de genoemde problemen van de
Soestdijkseweg structureel en duurzaam op te lossen. Ook ontstaat de mogelijkheid een nieuwe duurzame
laanstructuur op te zetten, door uitvallende bomen te vervangen voor nieuwe exemplaren in het midden
van de berm.
In onderstaande figuur is het bestaande profiel naast het gewenste nieuwe profiel gezet .

Figuur 23: bestaand en nieuw profiel Soestdijkseweg-Noord

Dit nieuwe profiel is ingetekend in de bestaande situatie. Zie bijlage 1 voor de tekening. Te zien is dat met
dit profiel particuliere gronden nodig zijn. Het gaat om een strook van circa 3,50 meter.
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9.1.1

Effect op bestaande bomen

We hebben een verkennende veldstudie laten doen om een beeld te krijgen wat de gevolgen zijn voor de
bomen als we een fietspad van asfalt achter de bomen aanleggen. De zeer grote en beeldbepalende
bomen op particuliere kavels worden bij een fietspadverbreding niet of amper beïnvloed. Deze staan op
voldoende afstand van de perceelsgrens om een verbreding van de openbare paden zonder schade te
doorstaan.
Het centrale aandachtspunt zijn echter de laanbomen. Deze bomen functioneren mede door het feit dat zij
in de aangrenzende tuinen vrij kunnen wortelen en hierdoor de diverse negatieve factoren op hun directe
groeiplaats (schades door aanrijdingen, voornamelijk verhard oppervlak, bodemverdichting) kunnen
compenseren. Het aanbrengen van een belastbare constructie voor fietsers binnen de eerste 2 meter
vanuit de huidige perceelsgrens leidt naar verwachting tot een negatieve impact op het wortelstelsel. Hoe
groot deze impact is hangt mede af van de toe te passen wegconstructie en mogelijke aanvullende
maatregelen die voor de bomen kunnen worden genomen.
De meest belangrijke factoren zijn hierbij de drukverdeling en de zuurstoftoevoer naar doorwortelde
bodemlagen. De gemeente heeft in een aantal recentere projecten gewerkt met doorlatende asfaltlagen.
Deze wegopbouw in combinatie met een deels doorlatende onderconstructie en mogelijk aanvullende
beluchtingselementen kan hier waarschijnlijk leiden tot een voor de bomen gunstige situatie. In veel
gevallen kan de nieuwe weg op het bestaande maaiveld worden opgebouwd.
Wat het voetpad betreft kan mogelijk gekozen worden voor een veel lichtere en doorlatende constructie
als de halfverharding in de Gezichtslaan. Hierdoor blijft de mogelijke impact beperkt.
De veldstudie is opgenomen in bijlage 4.

9.2

Aanpassen profiel Gezichtslaan

Deze structurele maatregel gaat van het aanpassen van het profiel van de Gezichtslaan, met als doel
goede fietsvoorzieningen te realiseren. Hiervoor zijn twee profielen mogelijk. Een profiel waarbij aan beide
zijden van de weg een vrijliggend fietspad ligt (tweerichtingen) en een profiel met aan beide zijden van de
weg een vrijliggend fietspad (eenrichting). Voor beide varianten is het nodig om gronden van particulieren
te kopen. De keuze voor de variant (verkeerskundig) af hoe de fietsstructuur eruit moeten komen te zien.

Figuur 24: aan beide zijden van de Gezichtslaan een vrijliggend fietspad.
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Bij deze variant is het nodig om aan beide zijden van de weg een strook van 1,3 meter aan te kopen.

Figuur 25: aan één zijde een tweerichtingsfietspad

Bij deze variant is het nodig om aan de oostzijde van de Gezichtslaan een strook van 2,8 meter aan te
kopen.
De tekeningen van deze varianten zijn in bijlage 2 en 3 te vinden.
Een alternatief voor vrijliggende fietspaden is het opwaarderen van de fietsvoorzieningen op de rijbaan,
conform de maatregelen uit de corridorstudie. Dit is verkeerskundig minder wenselijk dan vrijliggend,
maar wel een verbetering van de bestaande situatie. Volgens de planning van wegbeheer, wordt de
Gezichtslaan in 2017 voorzien van een nieuwe asfaltlaag. In dat geval kan de weg met brede fietsstroken
worden uitgevoerd.

9.2.1

Effecten op bestaande bomen

Voor beide varianten moeten dezelfde vragen en problemen worden opgelost. Anders dan bij de
Soestdijkseweg Noord waar de verbreding leidt tot aanleg van een belastbare wegconstructie boven een
heden onbelaste en doorwortelde bodem, moet in de Gezichtslaan een ‘vervangende’ constructie worden
aangelegd. De huidige halfverharding zou moeten wijken voor een sterkere constructie die afgewerkt
wordt met een asfaltverharding. Voordeel in deze situatie is dat het pad hier al gedeeltelijk verdicht is
zodat op de bestaande situatie kan worden opgebouwd. De centrale vraagstukken die moeten worden
opgelost zijn hierbij:

Luchttoevoer naar diepere bodemlagen: hoe kan dit in de wegconstructie en
eventuele aanvullende maatregelen (beluchtingsdrains en /of verticale
beluchtingspijlers) worden meegenomen?
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Waterafvoer: kunnen de bestaande afvoerleidingen en putten gebruikt worden? Is
een alternatieve inpassing mogelijk zonder dat er veel gegraven hoeft te worden?
Belastbaarheid van de weg: wordt een toekomstig fietspad met veegmachines
onderhouden en moet er ander zwaar verkeer overheen kunnen rijden?

Net als voor de Soestdijkseweg Noord geldt hier dat een verbreding van het openbare
weggedeelte tot kap van enkele bomen op heden particuliere grond zou leiden. Ook in dit
geval gaat het dan echter niet om zeer grote en beeldbepalende exemplaren

9.3

Reconstructie kruising Soestdijkseweg-Noord / Gezichtslaan

In de bestaande situatie heeft de Soestdijkseweg-Noord voorrang boven de Gezichtslaan. Gezien de
wegenstructuur, waarbij de Soestdijkseweg-Noord tussen Gezichtslaan en N234 onderschikt is aan de
Gezichtslaan, is het wenselijk de voorrang om te draaien. Hierbij komt de bocht Gezichtslaan en
Soestdijkseweg in de voorrang. Zoals in hoofdstuk 3, beleid, duidelijk werd heeft het de voorkeur om eerst
een rotonde te realiseren, daarna een voorrangsplein en als laatst een voorrangskruising of
verkeerslichten.

9.3.1

Rotonde

In het maatregelpakket van de corridorstudie is een rotonde op deze kruising opgenomen. Hiervoor is
reeds enkele jaren geleden een schetsontwerp gemaakt. Deze schets is verder uitgewerkt, zie
onderstaand figuur.

Figuur 26: rotonde op kruising Soestdijkseweg - Gezichtslaan

Het blijkt onmogelijk te zijn om alle inritten van particuliere percelen aan te sluiten op de rotonde. Een
rotonde op deze kruising is verkeerskundig gezien geen geschikte oplossing.
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9.3.2

Voorrangsplein

Een andere kruispuntoplossing is een voorrangsplein. Dit is een kruispunt met een duidelijke voorrang,
waarbij opstelstroken voor linksafslaand verkeer zijn opgenomen. Het idee van een voorrangsplein is vrij
nieuw, maar wordt in het land steeds vaker toegepast. Zie onderstaande figuur voor een schetsontwerp.

Figuur 27: voorrangsplein kruising Soestdijksweg-Noord – Gezichtslaan met fietsers tweezijdig Gezichtslaan

Met een voorrangsplein zijn wel alle inritten op een goede manier aan te sluiten op de rijbaan. De fietsers
vanaf de Gezichtslaan kunnen op een veilige manier via het plein oversteken.
Deze variant gaat uit van fietsvoorzieningen aan beide zijden van de Gezichtslaan. Een variant hierop is
dat ook aan één kant van de Gezichtslaan een fietsvoorziening komt in de vorm van een
tweerichtingenfietspad.

Figuur 28: voorrangsplein kruising Soestdijksweg-Noord – Gezichtslaan met fietsers eenzijdig Gezichtslaan
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In deze variant verdwijnt de fietsoversteek over het voorrangsplein. Echter, aan het eind van de
Gezichtslaan, ter hoogte van de provinciale weg N234, is wel een oversteek nodig. De Gezichtslaan buiten
de bebouwde kom richting de Maartensdijkseweg heeft immers een tweezijdig fietspad.
Deze twee varianten gaan over de perceelgrenzen van particulieren. In onderstaande figuur zijn wel de
grenzen gerespecteerd en is het voorrangspleintje verder geoptimaliseerd. Dit ontwerp gaat uit van
fietsstroken op de Gezichtslaan.

Figuur 29: geoptimaliseerd voorrangspleintje
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9.4

Kruising Soestdijkseweg – Bilderdijklaan – Van Ostadelaan

9.4.1

Ovotonde

Samen met de bewoners van Jan Steenlaan is in 2011 nagedacht voor diverse oplossingsrichtingen om de
fietsers veilig bij de scholen aan de Jan Steenlaan te krijgen. Eén van de varianten was het geleiden van
fietsverkeer via de Van Ostadelaan in plaats van de Jan Steenlaan. In de praktijk laten fietsers zich niet
sturen, dus deze oplossingsrichting scoort niet zo goed. Wel is toen een ontwerp gemaakt voor een
ovotonde op de kruising Soestdijkseweg – Bilderdijklaan – Van Ostadelaan op verzoek van de
Fietsersbond. Deze is in onderstaande figuur opgenomen.

Figuur 30: rotonde op kruising Van Ostadelaan - Bilderdijklaan

Een dergelijke oplossingsrichting biedt veel oplossend vermogen, zoals voldoende zicht, makkelijk oprijden
vanaf zijstraten, fietsers veilig oversteken etc. De grootschaligheid van de oplossing en hiermee de
benodigde aanzienlijke aankoop van gronden, maakt deze oplossing niet realistisch.

9.4.2

Geregelde oversteekplaats

Een andere oplossing uit hetzelfde rapport is een geregelde oversteekplaats, conform onderstaand figuur.
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Figuur 31: geregelde fietsoversteek

De oplossing gaat uit van oversteek tussen de rotonde Jan Steenlaan en de Van Ostadelaan in. Hierbij is
ook een opstelvak gemaakt voor fietsers, zodat de wachtende fietsers het fietsverkeer niet hinderen. De
variant is er op gericht om fietsers komend vanuit de zuidzijde zoveel mogelijk te faciliteren, omdat ze niet
meer door de Jan Steenlaan kunnen. In de situatie dat dit wel kan, is juist opstelruimte voor fietsers
vanuit het noorden nodig. Het risico van diagonaal oversteken tussen de Van Ostadelaan en Bilderdijklaan
blijft ook aanwezig. Deze variant heeft ook particuliere gronden nodig.
Het lijkt dan meer voor de hand liggen om te kiezen voor de geregelde oversteek, zoals in hoofdstuk 6.3 is
genoemd. Hierbij ligt de oversteek tussen de Van Ostadelaan en Bilderdijklaan in. Als we dan uitgaan van
een nieuw profiel op de Soestdijkseweg, met een voldoende brede berm, is er voldoende ruimte voor
fietsers om zich op te stellen, zie onderstaande figuur.

Van
Ostadelaan

2 meter
opstelruimte

Bilderdijklaan

Figuur 32: opstelruimte fietsers ter hoogte van de Van Ostadelaan
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9.5

Kruising Soestdijkseweg – Betje Wolfflaan – Van Dijcklaan.

De oplossing voor dit kruispunt ligt in het verlengde van hoofdstuk 8.5. Door het toevoegen van
opstelruimte voor fietsers tussen de rijbaan en fietspad, kunnen de verkeerslichten een stuk eenvoudiger
worden gemaakt. Het fietsverkeer van de Soestdijkseweg-Noord en Betje Wolfflaan hoeft dan niet meer
met verkeerslichten geregeld te worden, het instellen van een voorrangsregeling is dan voldoende.
Hierdoor hinderen stilstaande fietsers de doorgaande fietsers ook niet meer. Zie onderstaand figuur.

2 meter
opstelruimte

Figuur 33: opstelruimte fietsers ter hoogte van de Betje Wolfflaan
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10

Participatie

De gemeente heeft over mogelijke korte termijn oplossingsrichtingen contact gehad met de
bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN). BBN is met een voorstel gekomen voor het onderzoeken van
eenrichtingsverkeer op de Bilderdijklaan. We hebben de bewoners van de Bilderdijklaan e.o op de hoogte
gebracht van het voornemen om eenrichtingsverkeer te onderzoeken en mogelijk in te stellen. Dit viel niet
in goede aarde bij de bewoners van de Hasebroeklaan en Tollenslaan.
BBN heeft een enquête gehouden onder haar leden om te peilen hoe de wijk tegen de verkeerssituatie
aankijkt, zie voor resultaten hoofdstuk 4.
De gemeente heeft op basis van de meningsverschillen en enquêteresultaten een interactieve avond
belegd om met de bewoners van de Bilderdijklaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan, Ensahlaan en andere
belanghebbenden te discussiëren over mogelijke oplossingsrichtingen op de Soestdijkseweg. Tijdens de
avond hebben bewoners in de werkateliers niet meer gesproken over verkeerscirculatie in het gebied.
Vanwege het oplossend vermogen van de verkeerscirculatie, is deze toch opgenomen in deze notitie. De
genoemde oplossingsrichtingen van de avond zijn uitgewerkt in deze notitie. Opvallend hiervan is dat
diverse oplossingen niet passen binnen de erfgrenzen, dus het is duidelijk dat structurele oplossingen
ruimte nodig hebben.
Grondverwerving ligt gevoelig, zowel bij bewoners als politiek. Met BBN is al van gedachten gewisseld over
structurele oplossingen. Het bestuur van BBN ziet in dat structurele oplossingen nodig zijn, heeft echter
ernstige twijfels over de financiële en juridische haalbaarheid van zo’n ingrijpende oplossing, die
grootschalige onteigening en/of rooien van bomen met zich meebrengt. Met BBN is afgesproken dat we de
structurele maatregelen nader onderzoeken en dat BBN de bevindingen uit dit onderzoek zal voorleggen
aan haar leden.
De Fietsersbond is van mening dat een herprofilering van de Soestdijkseweg-Noord de enige mogelijkheid
is om tot een duurzaam veilig inrichting te komen.
Afhankelijk van de politieke besluitvorming gaat we verder nadenken over hoe participatie vorm moet
krijgen.
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11

Overwegingen en conclusies

Om de verkeerssituatie van de Soestdijkseweg-Noord, Gezichtslaan en de kruising met de Gezichtslaan
goed en structureel te verbeteren is een herprofilering van de weg nodig, waarbij gronden van
particulieren nodig zijn. Om dit mogelijk te maken is veel geld en tijd nodig. Dit geld is niet beschikbaar
binnen de huidige budgetten. Als de raad een structurele oplossing wil, moet er op een andere manier
geld beschikbaar worden gesteld.
Kijkend naar de structurele maatregelen, is het verbreden van het fietspad Soestdijkseweg het meest
nodig. Deze maatregel heeft een groot oplossend vermogen voor diverse kruispunten en draagt significant
bij aan de verbeteren van de fietsstructuur en verkeersveiligheid, doelstellingen die in het GVVP
geformuleerd zijn. Ditzelfde geldt voor de kruising van de Soestdijkseweg – Gezichtslaan. De vrijliggende
fietsvoorzieningen op de Gezichtslaan hebben minder prioriteit. Afgezet tegen de hoge kosten voor
verwerving van de gronden, is het alternatief in de vorm van bredere fietspaden aantrekkelijk, met name
als deze aanpassing kan meeliften op het vervangen van de riolering de komende jaren.
Voor de korte termijn zijn samen met bewoners diverse oplossingsrichtingen benoemd en verkend. Vier
hiervan zijn haalbaar: het snoeien van groen om het zicht te verbeteren, het instellen van een
parkeerverbod Bilderdijklaan, het inbouwen van busprioriteit (KAR) in bestaande verkeerslichten en het
instellen van een verkeerscirculatie in de Bilderdijklaan, Tollenslaan en Hasebroeklaan. De eerste drie
maatregelen zijn snel uit te voeren en zijn no-regret maatregelen. De vierde maatregel, de
verkeerscirculatie, ligt gevoelig bij met name de bewoners van de Tollenslaan en Hasebroeklaan. Ze zijn
niet overtuigd van nut en noodzaak. Vandaar dat het voorstel is om een nieuwe, representatieve proef te
doen en voor en tijdens de proef het verkeer te tellen. Ook kunnen we de bewoners peilen hoe de proef
ervaren is. Op basis van gegevens kan het college overwegen de situatie definitief te maken.
Op dit moment is een omleidingsroute van kracht in verband met de werkzaamheden aan de
onderdoorgang Leijenseweg. Omdat het doen van een proef hierdoor geen representatieve gegevens
oplevert, is het voorstel om de proef in het derde kwartaal van 2017 uit te voeren.
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Bijlage 1 Schetsontwerp fietspad Soestdijkseweg-Noord
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Bijlage 2 Schetsontwerp tweezijdig fietspad Gezichtslaan
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Bijlage 3 Schetsontwerp eenzijdig fietspad Gezichtslaan
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Bijlage 4 Boomeffectanalyse
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