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SAMENVATTING 

Leusden in perspectief 
Uit het visiedocument "Leusden in de steigers" (1999) spreekt 
de ambitie van het gemeentebestuur. Zij wil bouwen aan een 
krachtig Leusden met een vitale en krachtige samenleving. In 
deze ontwikkelvisie tot 2010 wordt op hoofdlijnen geschetst 
welke ontwikkelingsrichtingen er mogelijk zijn op 
beleidsvelden als wonen, werken en welzijn. Centraal in de 
visie staat een vitale en zelfstandige gemeente Leusden. Om de 
scenario's zoals geschetst in het visiedocument te 
verwezenlijken is vitaal verkeer en vervoer een vereiste. Op 
het vergroten van de vitaliteit van het verkeer en vervoer neemt 
het visiedocument alvast een voorschot: 
• Goed ontsluiten via de autosnelwegen A l en A28 
• Ontmoedigen van sluipverkeer op het onderliggend 

wegennet 
• Stimuleren van hoogwaardig openbaar vervoer 
• Verbeteren van de fietsinfrastructuur 
• Inzetten op vervoermanagement 

Beleidsplan als kader 
Om deze doelstellingen gezamenlijk te bewerkstelligen is een 
Beleidsplan Verkeer en Vervoer noodzakelijk. Dit Beleidsplan 
Verkeer en Vervoer (hiema: beleidsplan) 'Verkeer en vervoer 
onderweg in Leusden' beschrijft op welke wijze verkeer en 
vervoer Leusden het gewenste perspectief kan bieden. 
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Bewust is gekozen voor een beleidsplan met als perspectief 
2005-2010. Dit is een goed vertrekpunt aangezien het aansluit 
bij het visiedocument, maar ook aansluit op min of meer 
geaccordeerd beleid van provincie. Rijk en gemeente tot 2005 
en nieuwe beleidsnota's van het Rijk. Op dit moment lijkt 2010 
nog ver weg, maar zoals eerder gezegd in het visiedocument, 
het is belangrijk nu al voor te sorteren op de toekomst om goed 
voorbereid te zijn op het Leusden van 2010 en daarna. Dit 
beleidsplan verkeer kan hier alleen maar met genoegen bij 
aanhaken. 

De centrale vraag van het beleidsplan verkeer en vervoer is als 
volgt: "Welke beleidsinspanningen en welke (infrastructurele) 
maatregelen zijn nodig om de mobiliteitsontwikkeling op 
langere termijn (2005-2010) in goede banen te leiden?" 
(Raadsvoorstel 2000-134, 11-08-2000, gemeente Leusden). 

Het beleidsplan schetst het beleidskader voor de termijn 2005 
tot 2010. Voor de kortere termijn (2002-2005) wordt hier een 
uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Het beleidsplan vormt, 
na vaststelling, het algemene toetsingskader voor de verkeer-
en vervoersvraagstukken die zich in Leusden voordoen. Dit 
beleid wordt in de navolgende jaren verder uitgewerkt. 

Reeds nu kan worden vastgesteld dat ernstige 
verkeersproblemen zich in Leusden niet voordoen! Dat is 
vooral te danken aan de realisering van een goede 
verkeersstructuur in de afgelopen decennia. 
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Bestuurlijke beleidsfilosofie 
Vooraf aan de concrete doelen van het beleidsplan gaat een 
bestuurlijke beleidsfilosofie van de gemeente met betrekking 
tot verkeer en vervoer. Deze is mede gebaseerd op het nieuwe 
Nationale Verkeers- en Vervoersplan. 

Om de (groeiende) verplaatsingsbehoefte te kunnen faciliteren 
en de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk te 
benutten, zal de volgende algemene beleidslijn worden 
gevolgd bij het oplossen van verkeersknelpunten: 
1. Het verleiden van verkeersdeelnemers om meer gebruik te 

maken van alternatieven voor de auto, door investeren in 
voorzieningen voor voetgangers en fietsers en in het 
openbaar vervoer 

2. Eenieder bewust maken van de verkeersproblematiek 
(voorlichting, publiciteit) 

3. Waar 'verleiden' onvoldoende soelaas biedt zullen meer 
dwingende/sturende maatregelen in overweging worden 
genomen. Te denken valt aan parkeerregulering. 

4. Mocht ook dit niet tot het gewenste effect leiden, dan past 
een maatregel in de sfeer van verruiming van de capaciteit 
(infrastructuur, parkeervoorzieningen). 

Dit sluit aan bij de algemene beleidslijn van het NWP: 
benutten (1), beprijzen (2), bouwen (3). 
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Concrete doelen: verkeersveiligheid randvoorwaarde ! 
In het eerste deel van dit beleidsplan zijn voor alle de drie 
pijlers verkeersveiligheid (1), bereikbaarheid (2) en 
leefbaarheid (3), concrete doelen geformuleerd. 
Per pijler is een hoofddoelstelling geformuleerd die uiteen valt 
in een aantal subdoelen. Op deze plek is het goed de 
hoofddoelstellingen per pijler even terug te halen. 

De centrale doelstelling is als volgt: "In 2010 heeft Leusden 
een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en 
vervoerssysteem voor alle modaliteiten, waarbinnen 
bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving in een goede 
verhouding met elkaar staan en ruimtelijke ontwikkelingen 
voldoende worden gefaciliteerd. " 

Voor verkeersveiligheid is als overkoepelende doelstelling 
geformuleerd: "Leusden heeft het aantal letselongevallen op 
de gemeentelijke wegen in Leusden teruggedrongen met 25% 
ten opzichte van het huidige niveau. " 

De hoofddoelstelling voor de pijler bereikbaarheid is: 
"Leusden is als woon- en werkgebied maatschappelijk en 
economisch goed bereikbaar. " 
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Voor leefbaarheid is als centrale doelstelling geformuleerd: 
"Leusden beperkt de schadelijke effecten van het verkeer op de 
leefomgeving en de natuurlijke omgeving tot een redelijkerwijs 
haalbaar minimum. " 

Vertalen van doelen naar wensstructuren 
In deelnota 1 worden de doelen verder geconcretiseerd. De 
verkeerskundige uitdaging in het verkeersplan is om de doelen 
te kunnen vertalen in verkeersbeleid dat dit ook waarmaakt 
binnen de afgesproken termijn. 

Voor de individuele vervoerwijzen fiets, openbaar vervoer en 
auto zijn wensstructuren uitgewerkt die maximaal aan de 
wensen van deze specifieke vervoerwijzen tegemoet komen. 
Een belangrijke onderlegger hiervoor is de indeling van 
Leusden in grote verblijfsgebieden. De grote verblijfsgebieden 
leggen het mandaat bij het langzaam verkeer. 

De wensstructuur voor het fietsverkeer komt vooral tegemoet 
aan een samenhangend, veilig, snel en direct fietsnetwerk, 
aangevuld met een goede ontsluitingsstructuur naar de 
'achterdeur'. Er is specifiek aandacht voor grote groepen 
fietsers die zich dagelijks veilig over Leusdens grondgebied 
moeten afwikkelen. 

De wensstructuur voor het openbaar vervoer komt vooral 
tegemoet aan het verkleinen van de lussende bewegingen door 
Leusden en het versnellen van de externe ontsluiting. De 
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structuur is gericht op verschillende doelgroepen: ontsluitend 
voor ouderen en sociaal verkeer en verbindend voor de woon-
werk reiziger. 

De wensstructuur voor de auto is gericht op een goede 
autobereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van grote 
verblijfsgebieden. De gebiedsontsluitende wegen moeten het 
interne autoverkeer voldoende tot goed faciliteren zodat in 
principe elke bestemming in Leusden goed bereikbaar blijft. 
Wel wordt binnen de verblijfsgebieden een ander gedrag 
verwacht. De inzet is daamaast de A l en de A28 goed 
bereikbaar te houden door in te zetten op de in- en 
uitvalswegen van Leusden. 

Conflicten tussen wensstructuren 
Als de verschillende verkeersstructuren 'op elkaar gelegd' 
worden ontstaat inzicht in conflicten. Zo kruisen hoofdroutes 
van het fietsverkeer met hoofdroutes van het autoverkeer en 
moet op deze punten naar een oplossing gezocht worden. Op 
andere plaatsen botst de wens tot grote verblijfsgebieden met 
de aanwezige buslijnen. Alle conflicten tussen vervoerwijzen 
zijn op een rijtje gezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
keuze-elementen 

Keuzes resulteren in voorkeursstructuren 
Ten aanzien van de fiets kiest de gemeente er voor maximaal 
in te zetten op het afmaken van het netwerk. Op een aantal 
belangrijke knooppunten is nader onderzoek naar verder 

7 december 2001. versie 2 

- 7 -



DHV Milieu en Infrastructuur BV 

J 
prioriteren van fietsverkeer noodzakelijk. Dit betreft in elk 
geval de Hertekop en de fietsoversteek Burg. Beaufortweg -
Groene Zoom. 

Inzetten op het busverkeer betekent vooral kiezen voor een 
groeimodel wat nadrukkelijk moet worden besproken met de 
provincie en de gemeente Amersfoort. Onderwerp van gesprek 
zijn vooral de externe ontsluiting door busverkeer en het 
draagvlak voor inrichting van hoogwaardige op- en 
overstaphalten. De gemeente kiest daamaast voor grote 
verblijfsgebieden waar de bus zich door afwikkelt. De wijze 
waarop dit exact dient te gebeuren is een nadere 
ontwerpopgave. Belangrijk daarbij is dat het reistijdverlies in 
de verblijfsgebieden wordt gecompenseerd op de centrale as 
(Noorderinslag - Heiligenbergerweg) 

Voor het autoverkeer richt de keuze zich hoofdzakelijk op het 
respecteren van de grote verblijfsgebieden en het faciliteren 
van het economisch noodzakelijk autoverkeer dat Leusden in 
en uit moet. De gemeente zet in op een goede exteme 
ontsluiting en verlangt capaciteitsuitbreiding op het 
hoofdwegennet. Ook in de toekomst zal sluipverkeer door de 
gemeente worden geweerd. Indien maatregelen op de A28 
uitblijven of in de tijd naar achter verschuiven wil de gemeente 
mogelijkheden onderzoeken om het lokale verkeer parallel aan 
de A28 over een lokale structuur af te wikkelen. 

Parkeerduurbeperking in de winkelcentra 
Parkeeronderzoek in de Hamershof en de Biezenkamp heeft 
uitgewezen dat langparkeerders een belangrijk deel van de 
parkeercapaciteit in beslag nemen. Het effectief weren van 
langparkeerders zou tot 2010 voldoende capaciteit kunnen 
bieden zonder het parkeerareaal uit te breiden. Er dient beleid 
te worden ontwikkelt gericht op parkeerduurbeperking bij de 
winkelcentra, waarbinnen bewoners worden ontzien. Tevens 
moet er aandacht zijn voor verdrijvingseffecten naar de 
omliggende wijken en de handhaving van de 
parkeerduurbeperking. Ontwikkeling van dit beleid is een 
opgave in het kader van de centrumontwikkeling. 

Daamaast moet eveneens extra aandacht worden besteed aan 
stallingsruimte voor de fiets. Gezien het aantal langparkeerders 
dat op weekdagen wordt geweerd worden op die dagen geen of 
weinig problemen in de omliggende wijken verwacht. Wel 
moet bij invoering van parkeerduurbeperkingen een 
parkeermonitor worden opgezet die tevens de omliggende 
wijken omvat. 

Straatparkeren weren in werkgelegenheidsgebieden 
Ook in de werkgelegenheidsgebieden wordt niet gedacht aan 
uitbreiding van het parkeerareaal. Op termijn word ingezet op 
het volledig weren van straatparkeren. In nieuwe 
werkgelegenheidsgebieden geldt in de toekomst een stringent 
parkeerverbod op parkeren in de openbare ruime. Het parkeren 
dient daar op eigen terrein te worden opgelost. In de bestande 
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werkgelegenheidsgebieden is een dergelijke rigide benadering 
niet direct mogelijk, maar wordt wel gestreefd naar 
minimalisering en op termijn tevens een volledig 
parkeerverbod in de openbare ruimte. Initiatieven voor 
vervoermanagement door bedrijven worden ondersteund. 

Parkeernorm in woonwijken verhogen; acceptabele 
loopafstand ook! 
In de woonwijken is de parkeerproblematiek door de jaren 
heen sterk toegenomen. Dit hangt uiteraard samen met het 
groeiende autobezit. De bestaande woonwijken zijn echter niet 
op het huidige autobezit gedimensioneerd. Er is vraag naar 
meer parkeerruimte, maar anderzijds zal het ongebreideld 
aanleggen van nieuwe parkeervoorzieningen op weerstand 
stuiten. Om een balans te vinden tussen uitbreiding van het 
aantal parkeervoorzieningen enerzijds en kwaliteit van de 
leefomgeving anderzijds, wordt voorgesteld de parkeernorm 
voor bestaande wijken te verhogen naar gemiddeld 1,6 
parkeerplaatsen per woning. Deze parkeerplaatsen zijn dan 
echter niet altijd voor de deur te vinden, maar binnen een 
loopafstand van 100 meter van de woning. Dit zal voldoende 
parkeerruimte bieden. Indien er parkeerplaatsen verdwijnen 
dient dit gecompenseerd te worden. 

Buitengebied 
De aandacht in het buitengebied gaat vooral uit naar een 
Duurzaam Veilige inrichting van het wegennet. Sluipverkeer 
dient zo veel mogelijk te worden tegen gegaan. Met het tegen 

gaan van sluipverkeer worden ook de problemen die 
samenhangen met geluid en barrièrewerking aangepakt. 

Naast de problematiek omtrent autoverkeer gaat de aandacht in 
het buitengebied uit naar recreatief fietsverkeer. 

Kwetsbare verkeersdeelnemers 
Jongeren, ouderen en gehandicapten kunnen tot kwetsbare 
verkeersdeelnemers worden gerekend. Er is in dit beleidsplan 
naast de algehele verkeersveiligheid aandacht deze specifieke 
doelgroepen. 

De veiligheid van de fietsende schooljeugd krijgt aandacht 
door het aanwijzen van hoofdfietsroutes die aan een minimaal 
voorzieningenniveau moeten voldoen. Voor ouderen zet de 
gemeente in op Collectief Vraagafhankelijk Vervoer om er 
voor zorg te dragen dat ouderen zelfstandig vervoer van deur
tot-deur kunnen organiseren. De gemeente neemt daamaast 
haar verantwoordelijkheid voor het in stand houden c.q. 
uitbreiden van rolstoelroutes en het toegankelijk houden en 
maken van winkelcentra en openbare gebouwen voor 
gehandicapten. 

Ondersteunend 'mensgericht' beleid 
Met alleen fysieke maatregelen ontstaat nog niet zoiets als een 
duurzame organisatie van het verkeer. De gemeente heeft een 
pakket van mensgerichte maatregelen gericht op organisatie en 
monitoring, voorlichting, permanente educatie en handhaving. 
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In de onderstaande blokken zijn concrete maatregelen voor de 
verschillende vervoerwijzen benoemd. 

- Fietsverkeer -

Nieuwe Infrastructuur 
IA. Utilitair fietspad Valleikanaal onder A28 
IB. Verbreding deel fietspad Valleikanaal 
IC. Utilitaire fietsverbinding tussen Hesseweg en Valleikanaal 
ID. Utilitair fietspad langs de Ponlijn. 
I E. Utilitaire fietsverbinding door Tabaksteeg 

Nader onderzoek tot uitbreiding infrastructuur 
2A. Fietspaden ter weerszijden van de Asschatterweg 
2B. Vrijliggend fietspad oostelijk van de Middenweg 
2C. Vrijliggend fietspad oostelijk van de Burg. van der Postlaan tussen 

de Noorderinslag en de Hamersveldseweg 
2D. Vrijliggend fietspad zuidelijk van de Zuiderinslag. 

Prioriteren van fietsverkeer t.o.v. het autoverkeer 
3. Op circa. 20 kruispunten binnen de gemeente (zie §5.1) 

- Openbaar Vervoer -

1. HOV-kwaliteit tussen Leusden-centrum en Amersfoort CS. 
2. Buslijn Leusden-centrum en Wiecken Vinckenhoef 
3. Buslijn Woudenberg - Amersfoort via Tabaksteeg - Heiligenbergerweg 
4. Inrichten van verblijfsgebieden als 'bustoegankelijke' 30km-zones 
5. Inrichten van een overstaphalte langs de Heiligenbergerweg 
6. Inrichten van een opstaphalte langs de Noorderinslag (Hamershof) 
7. Inzetten op de mogelijkheden en de voordelen van C W 
8. Aansluiting zoeken bij nieuwe initiatieven zoals het autodaten 
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- Autoverkeer -

(Op termijn) 'Downgrading' van bestaande auto-infrastructuur 
IA. Traject Flankement - Vlietsingel 
IB. Traject Maten - Ruigevelddreef (tot aan de Middenweg) 
IC Asschatterweg traject Hamersveldseweg - Middenweg 
ID. Torenakkerweg 
1 E. Traject Beekridder - Landjonker - Benedictijnenhove - Clarenburg 
1 F. Burgemeester van der Postlaan traject Groene Zoom - Hamersveldseweg 
10. Maanweg traject Arnhemseweg - bocht Maanweg 

Uitbreiding capaciteit bestaande auto-infrastructuur 
2A. Uitbreiden afwikkelingskwaliteit c.q. capaciteit Hertekop 
2B. Uitbreiden capaciteit Arnhemseweg traject Hertekop - (verlegde) Maanweg 
2C. Uitbreiden capaciteit kruispunt Groene Zoom -Randweg. 
2D. Uitbreiden capaciteit Randweg traject Groene Zoom - A28. 

Nieuwe infrastructuur autoverkeer 
3A. Verlegging van de Maanweg vanaf de bocht naar Arnhemse weg 
3B. Noordelijke gebiedsonlsluitingsweg ten behoeve van Tabakssteeg en PON 

Onderzoek optie nieuwe infrastructuur 
4A. Verlengde Plesmanslraat tussen de Plesmanstraat en de Hogeweg. 
4B. Bypass Hamersveldseweg. 
4C. Ontsluiting van bedrijventerrein Ambachtsweg via de Tabaksteeg. 

Daarnaast worden in de hoofdtekst maatregelen benoemd 
gericht op flankerend (parkeer)beleid en gaat er aandacht uit 
naar 'mensgerichte maatregelen' (organisatie, educatie, 
monitoring en handhaving). 
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INLEIDING 

In het eerste deel van het beleidsplan 'Verkeer en vervoer 
onderweg' zijn vanuit het bestaande beleid, de beschrijving van 
de huidige situatie en de ontwikkelingen doelen geformuleerd 
voor de toekomst van het Leusdense verkeers- en 
vervoerssysteem. De gemeente Leusden heeft in dit document 
haar wensen en ambities op het gebied van verkeer en vervoer 
uitgesproken. 

Het voorliggende document is het tweede deel van het 
beleidsplan. In dit deel moet duidelijk worden langs welke weg 
de gestelde doelen in onderlinge samenhang bereikt worden. 

Via wensstructuren naar een voorkeursstructuur 
De lijn waarlangs dit tot stand komt is een lijn waarin 
specifieke wensen vanuit elke vervoerwijze een plek krijgen. 
Vanuit 'wensstructuren' per vervoerwijze wordt een integrale 
voorkeursstructuur beschreven. Vervolgens worden vanuit 
deze voorkeursstructuur maatregelen benoemd om deze 
voorkeursstructuur in de komende 10 jaar gestalte te geven. 

Uitspraken op structuurniveau 
Dit beleidsplan doet uitspraken op structuurniveau; dat geldt 
ook voor de maatregelen die in dit beleidsplan benoemd 
worden. Verdere uitwerking van maatregelen, bijvoorbeeld in 
specifieke deelgebieden, dienen op dat niveau verder 
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uitgewerkt te worden. De benoemde maatregelen zijn 
nadrukkelijk niet alleen infrastructureel van aard, maar 
betreffen evenzeer een duurzame organisatie van de 
voorkeursstructuur. 

Uitgangspunten 
Naast de doelen die worden benoemd in deelnota l , geldt er 
een aantal belangrijke uitgangspunten voor de totstandkoming 
van de voorkeursstructuur (zie figuur 1). 

figuur I UituanKspunten 'naar een voorkeursstructuur' 

Uitgangspunten 

• Aansluiten op regionale plannen 
• Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
• Fietsnetwerk Amersfoort 

• Focus op kernen Leusden, Leusden-Zuid en het 
buitengebied (Verkeersplan Achterveld afgerond) 

• Voor 2010 eerste capaciteitsverruiming op de 
A28, maar nog geen strukturele aanpak! 
Verkeersplan doet uitspraken op struktuurniveau 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 wordt de methode wensstructuren beschreven, 
waarna achtereenvolgens de wensstructuren verblijfsgebieden, 
fiets, openbaar vervoer en autoverkeer aan bod komen. 

In hoofdstuk 4 worden deze wensstructuren onderling met 
elkaar in verband gebracht en geconfronteerd. Tevens wordt 
bezien hoe de wensstructuren zich verhouden tot de bestaande 
situaties. Op basis van de in deelnota 1 .geformuleerde doelen 
worden keuzes gemaakt ter bijstelling van de wensstructuren. 

In hoofdstuk 5 wordt vanuit de gemaakte keuzen de 
voorkeursstructuur beschreven. Als belangrijk flankerend 
beleidselement in het verkeer komt tevens parkeerbeleid aan de 
orde. Dit vormt nadrukkelijk een onderdeel van de 
voorkeursstructuur. Bij de voorkeursstructuur worden tevens 
maatregelen benoemd die noodzakelijk zijn om de 
voorkeursstructuur tot stand te brengen. 

Door de nadrukkelijke structuurbenadering kan de situatie 
ontstaan dat" specifieke gebieden en doelgroepen te weinig 
aandacht krijgen. Om dit te voorkomen worden de 
voorkeursstructuren in hoofdstuk 6 vertaald naar maatregelen 
in specifieke gebieden en maatregelen voor specifieke 
doelgroepen. 
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Hoofdstuk 7 behandelt ondersteunende mensgerichte 
maatregelen die met name van belang zijn om tegemoet te 
komen aan een verkeersveilig Leusden. Dit betreft organisatie, 
voorlichting, educatie en handhaving. 

Hoofdstuk 8 tenslotte, bespreekt het uitvoeringsprogramma van 
de benoemde maatregelen in termen van fasering en kosten 
voor de periode 2002-2005. Het uitvoeringsprogramma kan 
echter pas worden opgesteld na vaststelling van het 
beleidsplan. 
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3.1 

WENSSTRUCTUREN 

Methodiek en resultaat 

Om te komen tot de meest optimale verkeersstructuur wordt de 
zogenaamde 'wensstructuur-methode' gevolgd. Deze methode 
bestaat uit een viertal stappen. Het onderstaande schema geeft 
de stappen in onderlinge samenhang weer. 

figuur 2 Methode wensstructuren 

Stap 0. Vaststellen doelen 
i ziedeelnola 1: doelen 

Stap t. Ontwikkelen wensbeelden 
; motilsgeoieden , i j ^ t m \ : openoaai wrvoei 1 \ auloverkeer 

Stap 2. Confronlalie wensstructuren (huidig + onderling) 
i comroleopeialiooeleeseiilwegïakken.kiuispuraMi.ovagangwt j 

Zijn er problemen 

Stap 3. Vergelijken wensbeeld met overige beleidsvelden 
I zie deelnota l: doelen 

Slap 4. Van wensstructuren naar oplossingsrichtingen 

Stap l . Ontwikkelen wensbeelden (zie §3.2 - §3.5) 
ln de eerste stap worden voor de verschillende gebieden en de 
afzonderlijke vervoersmodaliteiten wensbeelden opgesteld in 
relatie tot de gestelde doelen en randvoorwaarden. Een 
wensstructuur vertegenwoordigt de meest gewenste structuur 
oftewel de meest ideale routes voor die vervoerwijze, 
uitgaande van het bestaande wegennet. Mogelijke hinder voor 
en door ander verkeer wordt hier nog buiten beschouwing 
gelaten. De routes voor elke vervoerwijze, gezien vanuit de 
verkeersdeelnemer, die door hen het meest gebruikt (willen) 
worden, vormen tezamen de wensstructuur. 

De wensstructuren hoeven daarmee met perse overeen te 
komen met de ideeën die de gemeente heeft ten aanzien van 
die vervoerwijzen. De wensstructuren zijn mede bepaald op 
basis van ervaringen van lokale belangengroepen, 
vertegenwoordigd in de klankbordgroep. 

Bij het opstellen van de wensstructuren per vervoerwijze speelt 
een aantal elementen een rol. Naast de huidige situatie voor 
wat betreft de weginfrastructuur, is ook de verdeling van 
herkomsten en bestemmingen van belang. Verkeer ontstaat 
doordat mensen deelnemen aan activiteiten buiten de woning. 
Mensen verplaatsen zich van herkomst- naar bestemming en 
vice versa. Het is daarom van belang dat alle relevante 
bestemmingen door iedere verkeersdeelnemer bereikt kunnen 
worden. 
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Eerst worden de wensbeelden bepaald van verblijfsgebieden 
en verkeersgebieden. Uitgangspunt is het bestaande 
categoriseringsplan en reeds gerealiseerde 30 km/uur gebieden. 
Conform 'Duurzaam Veilig' ontstaan zo groot mogelijke 
verblijfsgebieden. Voor zover er nog geen vaststelling heeft 
plaatsgevonden, wordt de indeling bepaald op basis van de 
ruimtelijke structuur van Leusden. De stedenbouwkundige en 
landschappelijke indeling van de (verblijfs)gebieden staat hier 
centraal. Naast de bestaande structuur wordt ook gelet op 
uitbreidingen. 

Vervolgens wordt per vervoerwijze de hoofdstructuur voor de 
gehele gemeente Leusden aangegeven. Vanuit de bestaande 
plannen en beschikbare (lokale) kennis in het projectteam 
worden de toekomstige structuren bepaald en kwalitatief 
getoetst of wordt voldaan uit de gestelde doelen per 
vervoerwijze. 

Om de effecten van bepaalde keuzes te kwantificeren wordt 
gebruik gemaakt van het bestaande verkeersmodel van de 
regio Amersfoort/Leusden. Rekenexercities geven het effect 
aan van het al dan niet honoreren van een verkeersfunctie voor 
de auto. Met betrekking tot openbaar vervoer is de benadering 
kwalitatief van aard en gebaseerd op voorgenomen beleid. 
Voor het fietsverkeer is gebruik gemaakt van een verkenning 
naar vijf model varianten voor het fietsverkeer conform 
'Modelberekingen Fiets en Auto' uit maart 1997. 
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Stap 2: confrontatie wensstructuren (zie §4.1) 
In stap 2 worden de wensstructuren uit de eerste stap met de 
huidige situatie en met elkaar geconfronteerd. Een vergelijking 
van de wensstructuren met de situatie op straat (beschikbare 
ruimte, gewenste kwaliteit) en een confrontatie met de andere 
wensstructuren (de voorlopige indeling in verblijfsgebieden en 
verkeersaders en de wensstructuren per vervoerwijze) geven 
aan waar (potentiële) knelpunten optreden. Het gaat hier niet in 
de eerste plaats om lokaal optredende knelpunten, maar meer 
om knelpunten op structuurniveau. 

Van elke hoofdstructuur worden de knelpunten kort 
omschreven. Door het samenvoegen van de opgestelde 
structuren wordt een overzicht verkregen van situaties, waar de 
verschillende ruimteclaims in conflict komen met de 
beschikbare ruimte. Door het op elkaar leggen van de 
structuren, worden de knelpunten zichtbaar gemaakt en 
zonodig worden de wensstmeturen bijgesteld. De knelpunten 
worden kort beschreven en op kaart aangegeven. — " , 
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Stap 3: oplossingsrichtingen (zie §4.2) 
In stap 3 wordt vanuit dé wensen en optredende conflicten een 
visie op het verkeer en vervoer ontwikkeld. Dit vormt de eerste 
aanzet tot een integrale visie op het verkeer en vervoer. Hiertoe 
zullen de optredende conflicten tot een oplossing gebracht 
worden. 

In de conflictoplossing gaat het ondermeer om: 
• Samenvallen van verschillende vervoerwijzen op één plek 

(weg) in de wensstructuren. Als er onvoldoende ruimte is 
dient er een keuze gemaakt te worden op basis van 
beleidsdoelen, bijvoorbeeld auto eruit ten gunste van 
openbaar vervoer en fiets; 

• Verkeer vormt een bedreiging van de leefbaarheid bijv. 
geluidsknelpunten, conflicten met voetgangers. Gezocht 
moet worden naar alternatieven, gunstig voor het woon- en 
leefmilieu. 

In een beperkt aantal gevallen is het wenselijk om meerdere 
(beleids)varianten te onderzoeken (aangedragen door de 
overlegpartners of in het projectteam naar voren gekomen). Dit 
heeft bijvoorbeeld betrekking op het treffen van extra 
maatregelen tegen sluipverkeer of juist het realiseren van meer 
infrastructuur. Doel is vooral om inzicht te bieden in de 
effecten daarvan. Bij het bepalen van oplossingen wordt 
gebruik gemaakt van de vigerende plannen en wordt er getoetst 
aan de geformuleerde doelstellingen. 

Stap 4: Voorkeursstructuur (zie hoofdstuk 5) 
Vanuit de derde stap wordt de toekomstige verkeersstructuur 
bepaald. Per vervoerwijze wordt een voorkeursstructuur 
gekozen. In deze stap gaat het om het in samenhang brengen 
en voorzien van plussen en minnen van de verschillende 
oplossingsrichtingen ten behoeve van de uiteindelijke 
besluitvorming. 

Dit resulteert in een integrale netwerkstructuur (alle 
voorkeursstructuren geïntegreerd aangegeven). Dit vormt de 
basis voor de beschrijving van het te voeren verkeers- en 
vervoerbeleid. 

3.2 Wensstructuur verblijfsgebieden 

De verblijfsgebieden vormen een randvoorwaarde voor met 
name de wensstructuur van de auto. Deze randvoorwaarde is 
ingegeven vanuit verkeersveiligheid en leefkwaliteit. Om deze 
reden wordt de wensstructuur verblijfsgebieden als eerste 
opgesteld en letterlijk als 'onderlegger' gebruikt voor de andere 
wensstmeturen. 

Bij het opstellen van de wensstructuur spelen de volgende 
elementen een rol: 
• Huidige categorisering wegen 
• Huidige indeling in verblijfsgebieden 
• Waar onduidelijk: zo groot mogelijke verblijfsgebieden 
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In de wensstructuur voor verblijfsgebieden is impliciet ook de 
wensstructuur voor voetgangers opgenomen. Binnen de 
verblijfsgebieden heeft de voetganger alle vrijheid. Daamaast 
moeten de verblijfsgebieden onderling met elkaar verbonden 
worden door adequate oversteekvoorzieningen. 

De wensstructuur verblijfsgebieden is opgenomen in bijlage 
1.1. 

3.3 Wensstructuur fiets 

Alle plaatsen waar activiteiten zijn moeten in principe per fiets 
bereikbaar zijn. In de praktijk vindt echter bundeling plaats op 
een aantal belangrijke hoofdroutes. Deze dienen zo direct 
mogelijk en van goede kwaliteit te zijn. De wensstructuur 
maakt een onderscheid naar hoofd- en nevenroutes, waarvoor 
geldt dat de hoofdroutes vooral een ontsluitende functie 
hebben en de nevenroutes vooral een verbindende functie. 
Hierbij wordt rekening gehouden met: 
• Bereikbaarheid voorzieningen (scholen, gemeentehuis, 

winkelgebieden, sportvoorzieningen, werklokaties, 
recreatiegebieden) 

• Kortste routes 
• Potentiële fietsstromen (bijvoorbeeld naar een nieuwe 

woonbestemming) 
• Missing links (ontbrekende schakels tussen fietsroutes) 
• Exteme ontsluiting, met name richting Amersfoort 

In het bijzonder is er aandacht voor fietsstromen voor groepen 
scholieren. De hoge piekbelastingen door scholieren over 
Leusdens grondgebied veroorzaken problemen met de 
verkeersveiligheid. Deze hangen vooral samen met het 
oversteken van gebiedsontsluitingswegen en 'ontmoeten' van 
individuele fietsers in de tegenrichting. Dit pleit voor het ruim 
dimensioneren van fietsvoorzieningen en waar mogelijk het -

realiseren van fietsvoorzieningen ter weerszijden van de weg. 
Daamaast vragen de oversteekvoorzieningen om hoge 
afwikkelingskwaliteit ten behoeve van het fietsverkeer. 

De wensstructuur fiets is opgenomen in bijlaee 1.2. De routes 
waar zich grote fietsstromen door Leusden afwikkelen worden 
weergegeven in biilase 1.3. Deze laatste kunnen worden 
bestempeld als hoogwaardige fietsroutes. 

3.4 Wensstructuur Openbaar Vervoer 

Bij het opstellen van de wensstructuur van het openbaar 
vervoer gaat het om: 
• Doorzetten van de huidige lijnvoering 
• Voorzien in ontbrekende routes 
• Verkleinen van de 'lussen' door Leusden 
• Aansluiten op regionale plannen met betrekking tot 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
Bij de bepaling van de wensstructuur voor het openbaar 
vervoer wordt tevens gestreefd naar het minimalisèren van de 
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loopafstanden tot de bushaltes. In principe zou iedereen binnen 
een straal van 350 meter rond de woning binnen de bebouwde 
kom een bushalte moeten kunnen bereiken. 

De wensstructuur' openbaar vervoer is opgenomen in biilase 
1.4. Kern van het idee is een centrale as waarlangs openbaar 
vervoerreizigers met zo veel mogelijk prioriteit naar 
Amersfoort en de werkgelegenheidsgebieden gebracht worden. 
Daarop aansluitend worden reizigers 'opgehaald' en 'afgezet' 
middels verkleinde lussen door de Leusdense wijken. 
Openbaar Vervoeneizigers hebben zo de keuze om dichtbij 
huis in te stappen in een reguliere 'lussende' buslijn of om met 
gebruik van voortransport (fietsend, te voet) op te stappen 
langs de centrale as waar met hoge frequentie wordt gereden. 
Dit vraagt om goede opstapvoorzieningen. 

Daarnaast is een verbinding in richting van Woudenberg aan 
de zuidkant en Wiecken Vinckenhoef aan de noordkant 
mogelijk door een overstap te maken op een overstaphalte ten 
westen van Leusden. De overige bestaande lijnen door 
Leusden blijven gehandhaafd. 

figuur 3 Kerngedachte wensstructuur Openbaar Vervoer 

' De gemeente is geen vervoersautoriteit. De provincie is direct 
verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar vervoer. Om 
deze reden heeft de wensstructuur openbaar vervoer een andere status 
dan de overige structuren en wordt zij gebruikt om aan de provincie 
duidelijk te maken wat de visie van de gemeente Leusden is. 

C ' < H \ _ i i J 

3.5 Wensstructuur auto 

Bij het opstellen van de wensstructuur auto spelen de volgende 
elementen een rol: 
• Indeling in verblijfsgebieden 
• Ontsluiting van verblijfsgebieden 
• Bereikbaarheid van winkelgebieden en bijbehorende 

parkeerplaatsen 
• Bereikbaarheid van overige autoafhankelijke voorzieningen 

(sportverenigingen, bedrijventerreinen) 
• Exteme ontsluiting van Leusden (A28, Noordelijke 

ontsluiting, zuidelijke ontsluiting, etc.) 
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Verblijfsgebieden richtingsgevend voor autostructuur 
De indeling in verblijfsgebieden wordt overgenomen uit de 
wensstructuur verblijfsgebieden. In deze fase geldt dit als 
randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de wensstructuur 
voor het autoverkeer. Binnen de verblijfsgebieden moeten alle 
specifieke bestemmingen voldoende bereikbaar zijn voor het 
autoverkeer. De huidige autobereikbaarheid van bestemmingen 
in Leusden is goed te noemen. Deze lijn wordt doorgezet in 
deze wensstructuur voor het autoverkeer. 

Markante wijzigingen in de wensstructuur auto ten opzichte 
van de huidige autostructuur zijn de route Beekridder-
Clarenburg en de Burgemeester van der Postlaan die onderdeel 
van het verb lij fsgebied zijn geworden. 

A28 of een lokale structuur? 
Meer fundamenteel van aard is de impact van maatregelen die 
op hoger niveau worden voorzien op de A28. 

In februari 2002 wordt in het MIT opgenomen of de A28 en 
het knooppunt Hoevelaken met de Al in planstudie genomen 
gaan worden. Dit betekent concreet dat er een studie naar de 
vormgeving en uitvoering van de A28 gaat lopen tussen 2002 
en 2004. Pas daarna zal besluitvorming plaatsvinden. 
Op korte termijn worden er dan ook geen structurele 
maatregelen op de A28 voorzien. Ondertussen geldt wel (zie 
figuur 4) dat de A28 al geruime tijd aan zijn capaciteitsgrenzen 
zit en dat er op korte termijn benuttingmaatregelen getroffen 
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dienen te worden. Dit leidt echter niet tot voldoende 
uitbreiding van de capaciteit om het verkeer tot 2010 af te 
wikkelen. De gemeente Leusden kan zelf op korte termijn 
voorzien in een lokale structuur om haar eigen verkeer af te 
wikkelen. Deze structuur loopt vooruit op de planvorming 
rondom de A28 maar kan daarbij tevens voorzien in de 
ontsluiting van het gebied 'Schammerplas' en het aanbieden 
van infrastructuur voor openbaar vervoer in de richting van 
Wiecken Vinckenhoef. 

figuur 4 Ogen open voor ontwikkelingen op een hoger schaalniveau 

Ontwikkeling intensiteit vs. capaciteit A28 

170% 

100% 

1990 1996 Jaar 2010 
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Eigen initiatief noodzakelijk 
Overigens betekent een structurele oplossing van de 
problematiek op de A28 zeker niet dat Leusden direct verlost is 
van haar ontsluitingsproblematiek. De problemen met de 
exteme ontsluiting en bereikbaarheid houden voornamelijk 
verband met de afwikkelingskwaliteit op knooppunten zoals de 
Hertekop, A28-Randweg-Groene Zoom en de aansluiting 
Hogeweg. Leusden is daarmee in elk geval genoodzaakt zelf 
initiatief te nemen voor oplossing van deze exteme 
ontsluitingsproblematiek. 

In dit eigen initiatief zou de Arnhemseweg kunnen meeliften. 
Als Leusden een lokaal alternatief voor de A28 wil voorzien 
door de eigen gemeente, kan de Arnhemseweg daar een functie 
in vervullen. Eerste initiatief voor aanpak van de 
Arnhemseweg zou echter bij de provincie moeten liggen. 
Aanpak van de Arnhemseweg is namelijk ook noodzakelijk 
vanuit Duurzaam Veilig fase II , om tot een veilige inrichting te 
komen. 

De wensstructuur voor het autoverkeer wordt weergegeven in  
bijlage 1.5. 
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CONFRONTATIE VAN DE WENSSTRUCTUREN 

4.1 Conflicten tussen vervoerwijzen 

Voor de verschillende individuele vervoerwijzen moet worden 
bezien in hoeverre wensen stroken of botsen met wensen van 
andere vervoerwijzen of met de bestaande situatie. In de 
volgende subparagrafen wordt aan de hand van een drietal 
kaartbeelden fiets, openbaar vervoer en auto besproken in 
hoeverre conflicten optreden. Dit resulteert in een aantal 
keuze-elementen die spelen op structuumiveau. 

Dit is echter niet in alle gevallen inpasbaar en vraagt daarom 
om nader onderzoek. 

In een aantal gevallen is er sprake van een onderlinge 
afhankelijkheid van de verschillende elementen. Zo heeft het 
alleen zin om het fietspad langs het Valleikanaal te verbreden 
als de onderdoorgang onder de A28 langs het Valleikanaal 
wordt gerealiseerd. 

4.1.1 Fietsverkeer 

In figuur 5 worden de confrontatie-elementen voor fietsverkeer 
weergegeven. De oranje stippen geven de oversteekplaatsen 
aan waar sprake is van een belangrijk conflict met autoverkeer. 
Hier kruisen de hoofdfietsroutes de hoofdroutes voor het 
autoverkeer vragen beide vervoerwijzen prioriteit. 

In de wensstructuur wordt een aantal verbindingen voorzien 
die een uitbreiding zijn ten opzichte van de huidige situatie. 
Deze zijn in blauw weergegeven. De in groen weergegeven 
verbindingen vragen vanuit het principe van ruim 
dimensioneren voor groepen om een uitbreiding van de 
fietsvoorzieningen. 
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figuur 5 Confrontatie-elementen fietsverkeer 

Beleidsplan Verkeer en Vervoer Leusden 

Confrontatie-elementen fietsverkeer 

Nieuwe infrastructuur 

Nader onderzoek uitbreiding (inpassing, etc.) 

Prioriteit ten opzichte van autoverkeer 
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4.1.2 Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer is vooral als kerngedachte neergezet, en 
heeft zoals eerder opgemerkt een andere status dan de 
wensstructuren fiets en auto gelet op het feit dat de provincie 
primair verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de 
regio. De voorgestelde kerngedachte is echter wel goed 
bruikbaar om de conflicten met het autoverkeer boven tafel te 
krijgen. 

Op de centrale as verdient de bus alle mogelijke prioriteit. In 
de huidige situatie krijgt de bus al voorrang in de regelingen, 
waar mogelijk dient dit nog verder aangescheipt te worden. 
Waar de autostructuren plaats maken voor 30km-gebied vraagt 
de inpassing van het openbaar vervoer om verdere uitwerking. 
Vanuit vervoerkundige overwegingen is het minderen van 
snelheid ongewenst. Het is belangrijk dat de snelheidswinst op 
de centrale as opweegt tegen het snelheidsverlies door de 
verblijfsgebieden. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen 
verdient de uitwerking van het profiel van deze bijzondere 
verblijfsgebieden nadere aandacht. 

Een directe busverbinding richting het toekomstige Wiecken 
Vinckenhoef past binnen de regionale HOV-gedachten, maar 
vraagt om uitbreiding van infrastructuur en aanpak van het 
knooppunt bij de Hogeweg. 
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figuur 6 Confrontatie-elementen openbaar vervoer 
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4.1.3 Autoverkeer 

In figuur 7 worden de confrontatie-elementen voor het 
autoverkeer uiteengezet. De rode stippen geven opnieuw aan 
welke conflicten er bestaan tussen de wensstructuren fiets en 
auto. 

Als het uitgangspunt is dat de A28 zich tot 2010 zal 
ontwikkelen in de richting van spitsstroken of 2x3, dan 
ontstaat daar een beperkt betere doorstroming. De lokale 
ontsluiting van de A28 dient echter te worden verbeterd om 
terugslag van verkeer op de A28 te voorkomen en om de A28 
bereikbaar te houden vanuit Leusden. Om Leusden een 
volwaardige bereikbaarheid van de A28 te bieden en de 
Leusdense bedrijven bereikbaar te houden, vraagt de Randweg 
van de Groene Zoom tot de A28 om uitbreiding van de 
capaciteit, evenals de kruising Groene Zoom-Randweg. 

De gemeente streeft naar een meer structurele aanpak van de 
A28. Als dit echter uitblijft kan een parallelle structuur worden 
overwogen om het lokale verkeer voldoende 
afwikkelingskwaliteit te bieden. Deze parallelle structuur 
betekent: 
• Uitbreiden van de capaciteit van het noordelijke deel van 

de Arnhemseweg (aanpak tevens gewenst in het kader van 
Duurzaam Veilig fase II) 

• Realiseren bypass Maanweg in verband met 
hinderproblematiek Leusden-Zuid en een betere oriëntatie 
van Leusden op de A28 aan de zuidzijde. 

• Verlengen van de Plesmanstraat in noordelijke richting om 
lokaal verkeer naar de Hogeweg af te wikkelen en de 
'Schammerplas-ontwikkelingen' te ontsluiten. 

De overige confrontatie-elementen hebben direct betrekking op 
de wens tot het creëren van grote verblijfsgebieden. Met 
uitzondering van de Burgemeester van der Postlaan betreft dit 
zogenaamde discussiewegen waarvoor geldt dat deze op 
termijn als 30km-gebied ingericht worden. 

De wijken ter weerszijden van de Burgemeester van der 
Postlaan hangen in functionele zin en in beleving samen. Dit 
heft geresulteerd in de wens om de oversteekbaarheid van de 
Burgemeester van der Postlaan te verbeteren en zodoende de 
aangelegen wijken samen te brengen. De oversteekbaarheid 
zou immers nog verder verslechteren ten gevolge van de groei 
van het verkeer (o.m. aanleg van Tabaksteeg). De consequentie 
van inrichting als 30km-gebied is dat de druk op de 
Hamersveldseweg vergroot. Dit vraagt om een volwaardige 
verbinding middels een gebiedsonlsluitingsweg van de 
Zuiderinslag naar de Burgemeester van der Postlaan. Inrichting 
van de Burgemeester van der Postlaan als 30km-gebied biedt 
tegelijkertijd wel zicht op een nieuwe inbreidingslocatie. 
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figuur 7 Confrontatie-elementen autoverkeer 

Optioneel: Parallelstruktuur + 
ontsluiting ontwikkelingen 

Schammerplas 

Op termi|n keuze voor 
grote verblljlsgebieden 

^ 

Beleidsplan Verkeer en Vervoer Leusden 

Confrontatie-elementen autoverkeer 

• Conllicten oplossen met fietsverkeer 

Nieuwe intraslructuur 

Uitbreiding capaciteit 

Terugbrengen voorzieningen (30 km-gebied) 
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4.1.4 Resulterende keuzc-clemcntcn 

De werkelijke keuze-elementen betreffen vooral die elementen 
die direct van invloed zijn op de structuur van de 
verkeersnetwerken. In een aantal gevallen2 zijn er echter 
elementen op een lager schaalniveau die dermate essentieel 
zijn dat ze hier ook benoemd worden. 

Fietsverkeer 
• Fietsverbinding Valleikanaal onder de A28 
• Nieuwe verbindingen: Ponlijn / Hessenweg-Valleikanaal 
• Kruising van fietsstromen met dc (irocne Zoom 
• Aanpak I lertekop 

Openbaar vervoer 
• Bus door 30 km-gebied 
• Noordelijke ontsluiting HOV Wiecken Vinckenhoef 
• I loogwaardigc op- on ovcrslaphnltcn 

Autoverkeer 
• Bypass Maanweg 
• Uitbreiden capaciteit Arnhemseweg 
• Verlengde Plesmanstraat 
• Verblijfsgebied Beekridder-Clarenburg 
• I 'ilbrcklcn buffer Randweg ^ aanpak kruispunt Groene 

/.oom Buiucmccstcr v ci Posllaan vs. Hamersveldseweg 

4.2 Keuzen op basis van doelstellingen 

4.2.1 Fietsverkeer 

Doelen 
Ten aanzien van het fietsverkeer is er een aantal expliciete 
doelen geformuleerd: 
• Fen direct en aantrekkelijk netwerk (bereikbaarheid) 
• Vergroten van het aandeel van fietsverkeer in de totale 

mobiliteit (bereikbaarheid en leefbaarheid) 
• Een samenhangend en veilig netwerk (verkeersveiligheid) 

Tevens is daarbij aangegeven dat het fietsnetwerk in Leusden 
redelijk tot goed op orde is. Verbeteringen die kunnen worden 
doorgevoerd zijn het verbeteren of toevoegen van 
oversteeklokaties en het opvullen van de zogenaamde 'missing 
links' in het netwerk. 

Nieuwe fietsverbindingen: ja! 
De nieuwe fietsverbindingen worden noodzakelijk geacht in 
het verder prioriteren van de fiets, met name in de richting van 
Amersfoort. Deze verbindingen dienen daarmee zowel doelen 
onder bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarnaast biedt dit 
alternatieven voor de huidige fietsvoorzieningen en wordt een 
betere samenhang in het fietsnetwerk aangebracht. Zo wordt 
ook de verkeersveiligheid gediend. 

'' Rood = structuumiveau. Groen = essentieel op ander niveau 
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Conflicten fiets-auto: waar mogelijk meer fietsprioriteit! 
Zowel de Hertekop als de Groene Zoom zijn voorbeelden van 
lokaties waar het hoofdfietsroutenetwerk kruist met 
gebiedsontsluitingswegen. Het is in deze gevallen niet altijd 
mogelijk de fiets prioriteit te geven. Dit is echter wel gewenst 
vanuit bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

De algemene keuze die hier wordt gemaakt is om waar 
mogelijk de fiets meer prioriteit te geven in een 
verkeerslichtenregeling. Indien dit niet meer mogelijk is 
worden ongelijkvloerse oplossingen verkend. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de kruising Groene Zoom - Burg. 
Beaufortweg. De Hertekop verdient absolute prioriteit. 
Oplossingsrichtingen worden verkend in samenspraak met de 
Provincie en de gemeente Amersfoort, aangezien de Hertekop 
Amersfoorts grondgebied betreft. 

In het actieprogramma zullen alle stippen zoals vermeld op de 
kaart in figuur 5 afzonderlijk worden benoemd. 

4.2.2 Openbaar Vervoer 

Doelen 
Ten aanzien van het openbaar vervoer is de ambitieuze 
doelstelling geformuleerd om het aandeel openbaar vervoer te 
laten toenemen tot 50% meer reizigers in 2010. Twee relaties 
verdienen in dit opzicht extra aandacht, te weten de relatie 

Amersfoort-Leusden en OV-ontsluiting van Leusdense 
bedrijven. Vanuit de gemeenschap zijn daamaast nadrukkelijk 
vragen gesteld in de richting van verkleinen van de 'lussen' 
door Leusden, wat de verbinding in de richting van Amersfoort 
directer maakt. Dit staat uiteraard wel op gespannen voet met 
het ontsluitende karakter van een openbaar vervoer netwerk. 

Bus door 30 km-gebied: ja! (nader onderzoek) 
In de voorkeursstructuur voor het openbaar vervoer zit de 
nadrukkelijke wens kleinere lussen door Leusden te maken. 
Die lussen bestrijken bij voorkeur echter wel zoveel mogelijk 
huishoudens. Als dit tegen de wens van grote verblijfsgebieden 
wordt afgezet resulteert dit in het inpassen van de bus in een 
30km-gebied. Dit is evenwel strijdig met richtlijnen vanuit 
duurzaam veilig en de wens van het vervoerbedrijf om 
snelheid voor het busverkeer te behouden. 

De wens tot het inrichten van grote verblijfsgebieden is echter 
sterk en er zijn argumenten om de bus een kans te geven in dit 
verblijfsgebied. De richtlijnen van Duurzaam Veilig zijn in de 
eerste plaats richtlijnen. Er zijn goede voorbeelden van de bus 
door een verblijfsgebied. Denk bijvoorbeeld aan dorpen met 
lintbebouwing of een historische kem waar een streekbus zich 
afwikkelt door het oude centrum. Binnen de gemeente Leusden 
is de kem van Achterveld hiervan een goed voorbeeld. 
Ontwerptechnisch zijn er goede mogelijkheden om de bus in te 
passen in het verblijfsgebied. 
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De vertraging die de bus oploopt door 30 in plaats van 50 te 
rijden is beperkt. De inzet is deze vertraging te compenseren 
door extra versnelling en prioriteit te bieden op de centrale as. 

De uiteindelijke realisatie vraagt eerst om nader onderzoek op 
deze twee aspecten. 

Noordelijke ontsluiting HOV Wiecken Vinckenhoef: 
gewenst (nader onderzoek) 
De veronderstelling is dat er in Wiecken Vinckenhoef 
werkgelegenheid wordt aangeboden die op termijn een 
substantieel deel werkers uit Leusden zal aantrekken. 
Daamaast wordt er in de Horst ook gewerkt door inwoners van 
Amersfoort (Noord). Het ontbreekt hier aan een goede OV-
relatie. De uiteindelijke haalbaarheid van deze verbinding moet 
echter in regionale samenhang worden onderzocht. Uit eerdere 
studies is echter al wel gebleken dat de verbinding een hoog 
vervoerpotentieel heeft. Nader onderzocht dient te worden in 
hoeverre vrij liggende infrastructuur kan worden voorzien. Dit 
wordt bestudeerd in samenhang met het autoverkeer en de 
ontwikkelingen in de omgeving van de toekomstige 
Schammerplas en de Hogeweg. 

Hoogwaardige op- en overstaphalten: ja! (voorwaarde voor 
hoogwaardig openbaar vervoer) 
De op- en de overstaphalten zijn voorwaarden voor het goed 
uitnutten van de hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen. 
De opstaphalte langs de Noorderinslag nabij de Hamershof zou 

vooral dienen voor de doelgroep die snel naar Amersfoort of 
naar de werkgebieden wil. De overstaphalte dient vooral voor 
reizigers van Woudenberg naar Leusden of van Woudenberg 
naar Wiecken Vinckenhoef en vice versa. 

Er moet nader onderzoek plaatsvinden naar het verwachte 
gebmik van dergelijke op- en overstapvoorzieningen en 
daarmee in samenhang uitspraak gedaan worden over de 
inrichtingseisen en het bijbehorende voorzieningenniveau. In 
dit verkeersplan worden ook nog geen uitspraken gedaan over 
de precieze lokatiekeuze. 

4.2.3 Autoverkeer 

Doelen 
Het autoverkeer dient extern goed gefaciliteerd te worden om 
Leusden als woon- en werkgebied maatschappelijk en 
economisch goed bereikbaar te houden. Doelstelling is de 
bereikbaarheid van het provinciaal en landelijk hoofdwegennet 
te garanderen. Daamaast dient het doorgaande verkeer door 
Leusden op hoofdroutes te worden geconcentreerd en het 
sluipverkeer zoveel mogelijk te worden tegen gegaan. 
De bereikbaarheid van voorzieningen gerelateerd aan de 
parkeerproblematiek hangt niet direct samen met keuzen op 
structuumiveau. Het parkeren wordt behandeld in paragraaf 
5.4. 
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Bypass Maanweg: ja! 
De bypass van de Maanweg heeft absolute meerwaarde voor 
de afwikkeling van verkeer in de richting van de 
Arnhemseweg en vice versa. De huidige oriëntatie is onlogisch 
en heeft een ongelijkmatige verdeling van verkeer over de 
Arnhemseweg, Heiligenbergerweg en de Randweg tot gevolg. 
Daarnaast lost een bypass de hinderproblematiek in Leusden-
Zuid voor een belangrijk deel op. 

Een aandachtspunt bij het verschuiven van het aansluitpunt 
Maanweg in Noordelijke richting is de verkeersdruk die als 
gevolg kan ontstaan op Leusden-Zuid en de Hamersveldseweg. 
Bij realisatie van de bypass Maanweg dient gemonitord te 
worden in hoeverre de verkeersdruk door Leusden-Zuid 
toeneemt. Indien noodzakelijk moeten daar aanvullende 
maatregelen getroffen worden. 

Uitbreiden capaciteit Arnhemseweg: ja! (m.n. veiligheid) 
Een eerst wens is het verbeteren van de afwikkelingskwaliteit 
van de Hertekop. Op korte termijn zal de gemeente Amersfoort 
de mogelijkheden hiertoe gaan verkennen. De gemeente 
Leusden wil betere doorstroming voor het autoverkeer op de 
Hertekop waarbij tevens wordt gestreefd naar verbetering van 
de oversteekmogelijkheden voor fietsende scholieren. 

Daamaast is de Arnhemseweg is niet ingericht conform de  
richtlijnen van Duurzaam Veilig. Aanpassing van de  
Arnhemseweg is een verantwoordelijkheid voor de provincie 
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als wegbeheerder. De gemeente stelt als randvoorwaarde dat 
oplossingsrichtingen op de Arnhemseweg in landschappelijke 
zin kwalitatief hoogwaardig worden ingepast. 

Verlengde Plesmanstraat: optioneel (nader onderzoek) 
De verlengde Plesmanstraat is een interessante optie in het 
kader van het economisch bereikbaar houden van Leusden op 
de langere termijn. Deze verbinding zou fungeren als een 
lokale parallelstructuur voor de A28 en ontsluiting van het 
gebied 'Schammerplas'. Het is echter op dit moment nog 
onduidelijk welke ontwikkeling zich werkelijk door zal zetten 
op de A28 en op welke termijn dat dan zal plaatsvinden. Dit 
betekent dat nu nog niet helder kan worden uitgesproken dat de 
verlengde Plesmanstraat noodzakelijk is. 

Hieraan gekoppeld geldt dat de verlenging van de 
Plesmanstraat alleen maar zin heeft als de doorstroming bij de 
aansluiting Hogeweg op Amersfoorts grondgebied ook wordt 
verbeterd. Nader onderzoek naar noodzaak en bestaansrecht 
van de verlenging van de Plesmanstraat dient daarom in nauw 
overleg met Amersfoort te gebeuren. 

In de eerste helft van 2002 ontstaat meer duidelijkheid over de 
wijze waarop de A28 in studie wordt genomen. Dit bepaald 
tevens op welke wijze de gemeente nadere studie naar de 
verlenging van de Plesmanstraat dient in te steken. 
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Verblijfsgebied Beekridder-Clarenburg: op termijn 
besluiten 
De Beekridder-Clarenburg wordt door velen gezien als een te 
lange route om als verblijfsgebied in te richten. Bovendien 
loopt er een belangrijke busroute over dit traject (zie paragraaf 
4.2.2). Vanuit de wens om grote verblijfsgebieden te realiseren 
en de feitelijke constatering dat er niet of nauwelijks ander 
verkeer dan bestemmingsverkeer van deze route gebmik 
maakt, blijft in dit verkeersplan echter de wens overeind dat de 
Beekridder-Clarenburg op termijn als verblijfsgebied wordt 
ingericht. 

In 2006 dient een nadere afweging te worden gemaakt, gebruik 
makend van het voortschrijdend inzicht in het vormgeven van 
wegen conform Duurzaam Veilig. 

Uitbreiden capaciteit Randweg gecombineerd met aanpak 
kruispunt Groene Zoom: ja! 
De vraag of de capaciteit van de Randweg en de capaciteit van 
de kruising van de Randweg met de Groene Zoom moeten 
worden verruimd kan met volmondig ja worden beantwoord. 
In het kader van de economische bereikbaarheid van Leusden 
als herkomst- en bestemmingsgebied is aanpak van deze beide 
knelpunten in hun onderlinge samenhang een absolute must. 
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Burgemeester v/d Postlaan vs. Hamersveldseweg: 
verkeerskundig gewenst, nader onderzoek noodzakelijk!3 

De wens tot grote verblijfsgebieden en het terugbrengen van de 
oversteekproblemen op de Burgemeester van der Postlaan leidt 
verkeerskundig gezien tot het meest gewenste alternatief van 
benutten van de Zuiderinslag als gebiedsonlsluitingsweg en het 
achter de gemeentewerf langs verbinden van de Zuiderinslag 
met de Burgemeester van der Postlaan. 

Het moge echter duidelijk zijn dat het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur vanuit verkeerskundige overwegingen gewenst 
kan zijn, maar vanuit andere overwegingen op bezwaren stuit. 
Een integrale afweging zal worden gemaakt in het kader van 
de 'Strategische gebiedsverkenning Langesteeg'. In die studie 
zal aandacht worden gegeven aan aspecten met betrekking tot 
natuur en milieu, veiligheid, geluid, en kosten. Tevens komen 
compensatiemogelijkheden aan de orde. 

3 Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar een zestal 
varianten. De resultaten hiervan zijn opgenomen in biilase 2. 
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NAAR EEN VOORKEURSSTRUCTUUR: 
BESCHRIJVING VAN MAATREGELEN PER 
HOOFDSTRUCTUUR 

5.1 Fietsverkeer 

De voorkeursstructuur voor het fietsverkeer staat weergegeven 
in bijlage 3.1. De maatregelen voor het fietsverkeer kunnen 
worden onderverdeeld in 3 subcategorieën: 
1. Nieuwe infrastructuur 
2. Nader onderzoek uitbreiding 
3. Prioriteren t.o.v. het autoverkeer 

Nieuwe infrastructuur 
IA. Utilitair fietspad via onderdoorgang A28 langs 

Valleikanaal 
IB. Verbreding fietspad langs Valleikanaal tussen 

Horsterweg en fietsbrug t.h.v. Bruggeschans 
IC. Utilitaire fietsverbinding tussen de Hesseweg en het 

Valleikanaal t.h.v. fietsbrug Bruggeschans. Hierbij 
wordt in het buitengebied zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de huidige infrastructuur. 

ID. Utilitair fietspad tussen de Groene Zoom en de 
Lockhorsterweg, direct ten noorden van de Ponlijn. 

IE. Utilitaire fietsverbinding tussen kruising maanweg -
Roo van Alderwereltlaan en de Arnhemseweg th.v. de 
Leusbroekerweg 

Nader onderzoek uitbreiding 
2A. Verkennen van de mogelijkheden tot fietspaden ter 

weerszijden van de Asschatterweg tussen het 
Valleikanaal en Achterveld4. 

2B. Verkennen van de mogelijkheid een aanvullend 
vrijliggend fietspad aan de oostzijde van de Middenweg 
tussen de Asschatterweg en de Noorderinslag. 

2C. Verkennen van de mogelijkheid van een aanvullend 
vrijliggend fietspad aan de oostzijde van de 
Burgemeester van der Postlaan tussen de Noorderinslag 
en de Hamersveldseweg 

2D. Verkennen van de mogelijkheden tot een aanvullend 
vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de 
Zuiderinslag. Dit is echter eerst pas noodzakelijk als de 
Zuiderinslag de functie van de Burgemeester van der 
Postlaan zou overnemen. 

Prioriteren t.o.v. het autoverkeer 
Het prioriteren van fietsverkeer t.o.v. van de auto vraagt ook 
om nader onderzoek ter hoogte van de specifieke 
oversteekpunten. Dit prioriteren kan verschillende 
verschijningsvormen hebben: 
• Er is nog geen fietsoversteek, maar dit is in de toekomst 

in enige vorm gewenst. 

4 Indien dit ruimtelijk niet inpasbaar is verkennen van de 
mogelijkheden in hoeverre auto-intensiteiten in de spits kunnen 
worden teruggebracht op de Asschatterweg. 
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• Er is al wel een ongeregeld fietsoversteek, maar dit dient 
in de toekomst geregeld te worden. 

• Er is al wel een geregelde fietsoversteek maar hier dient 
de fiets in de toekomst meer prioriteit in de regeling te 
krijgen c.q. absolute voorrang te krijgen c.q. 
ongelijkvloers te kruisen met autoverkeer 

De volgende kruisingen met autoverkeer komen in beeld voor 
nadere prioritering van het fietsverkeer5: 

Doornseweg - Dodeweg - Laan 1914 
Hertekop 
Arnhemseweg - Treekerweg 
Arnhemseweg - Ooievaarshorsterweg - Pr. Irenelaan 
Groene Zoom/Maanweg - Ponlijn (toekomstig fietspad) 
Groene Zoom - Zuiderinslag 
Groene Zoom - Heiligenbergerweg - Noorderinslag 
Groene Zoom - Burg. de Beaufortweg 
Groene Zoom - Randweg 
Heiligenbergerweg - Lockhorsterweg - Burg. de 
Beaufortweg 
Heiligenbergerweg - Driftakkerweg 
Randweg - Flankement - Zwarteweg 
Valleikanaal (toekomstig fietspad) - Horsterweg 
Hesseweg - Horsterweg 
Hesseweg -toekomstig fietspad 
Middenweg - Asschatterweg 

• Middenweg - Noorderinslag 
• Asschatterweg - Reigerpad - Hondsdraf 
• Asschatterweg - Valleikanaal 

5.2 Openbaar Vervoer 

De voorkeursstructuur voor het openbaar vervoer staat 
weergegeven in bijlage 3.2. De gemeente zal in geen geval zelf 
maatregelen in het kader van openbaar vervoer treffen 
aangezien de provincie primair verantwoordelijk is. Daamaast 
is de gemeente Amersfoort ook een belangrijke partner in 
daadkrachtig neerzetten van wensen naar de provincie toe. De 
onderstaande maatregelen kunnen concreet bij de gemeente 
worden aangekaart: 
1. Versnellen en op termijn verhogen van de frequentie van 

de buslijnen tussen Leusden-centrum en Amersfoort CS. 
(ontwikkelrichting Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 

2. Op termijn realiseren van een busverbinding tussen 
Leusden-centrum en Wiecken Vinckenhoef enerzijds en 
Amersfoort-Noord - De Horst anderzijds 

3. Buslijn Woudenberg - Amersfoort verschuiven van de 
route Arnhemseweg naar de route Groene Zoom -
Heiligenbergerweg 

4. Gepaard gaand met versnelling van de centrale as 
inrichten van de verblijfsgebieden als 'voor bus 
toegankelijke' 30km-zones 

In willekeurige volgorde 
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5. 

6. 

7. 

Aanbrengen van een nieuwe halte (overstapfunctie) 
langs de Heiligenbergerweg ter hoogte van de kruising 
met de Groene Zoom 
Inrichten van een opstaphalte met een hoogwaardig 
voorzieningenniveau (fietsenstallingen, wachtmimte, 
informatievoorziening, etc.) langs de Noorderinslag ter 
hoogte van de kruising met de Burgemeester van der 
Postlaan. 
Nadrukkelijk communiceren van de mogelijkheden en 
de voordelen van C W 
Aansluiting zoeken bij nieuwe initiatieven zoals het 
autodate-project in Amersfoort (Greenwheels) 

5.3 Autoverkeer 

Downgrading6 van bestaande infrastructuur c.q. inrichten 
als 30km-gebied 
IA. Traject Flankement - Vlietsingel 

Traject Maten-Ruigevelddreef (tot aan de 
Middenweg) 
Asschatterweg traject Hamersveldseweg - Middenweg 
Torenakkerweg 
Traject Beekridder - Landjonker - Benedictijnenhove -
Clarenburg 
Burgemeester van der Postlaan traject 
Groene Zoom - Hamersveldseweg (in samenhang met 
keuze alternatief Hamersveldseweg) 
Maanweg traject Arnhemseweg - bocht Maanweg (in 
samenhang met verlegging van de Maanweg in 
noordelijke richting) 

IB. 

IC. 
ID. 
IE. 

IF. 

1G. 

De voorkeursstructuur voor het autoverkeer staat weergegeven 
in bijlage 3.3. Voor het autoverkeer kunnen we de maatregelen 
ook in vier subcategorieën verdelen: 
1. 'Downgrading'van bestaande infrastructuur 

(30km-gebied) 
2. Uitbreiding capaciteit bestaande infrastructuur 
3. Nieuwe infrastructuur (voorkeur) 
4. Onderzoek naar optioneel nieuwe infrastructuur 

(voorkeur nog nader onderbouwen) 

Aandachtspunten voor kruisen met fietsverkeer zijn genoemd 
in paragraaf 5.1. 

Uitbreiding capaciteit bestaande infrastructuur 
2A. Uitbreiden afwikkelingskwaliteit c.q. capaciteit 

Hertekop (onderzoek en actie gemeente Amersfoort) 
2B. Uitbreiden capaciteit Arnhemseweg traject Hertekop -

(verlegde) Maanweg in het kader van Duurzaam Veilig 
fase II. Dwarsprofiel (2x2, 2x1 + ventwegen) nader vast 
te stellen (onderzoek en actie provincie Utrecht) 

Wegen zullen van karakter moeten veranderen en op termijn, 
bijvoorbeeld in combinatie met wegonderhoud, worden 
gereconstrueerd. Dit wordt per geval apart bezien! 

Gemeente Leusden/Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001-2010 

LV-SE20012957 

7 december 2001, versie 2 

-33-



DHV Milieu en Infrastructuur BV 

2C. Uitbreiden capaciteit kruispunt Groene Zoom -
Randweg. Onderzoek naar mogelijkheden dubbelstrooks 
rotonde c.q. uitbreiding aantal opstelstroken en 
aanpassing VRI. (onderzoek en actie gemeente) 

2D. Uitbreiden capaciteit Randweg traject Groene Zoom -
A28. Minimaal vergroten van de bufferruimte ter hoogte 
van kruispunt Groene Zoom en de aansluiting A28. 
Mogelijk uitbouwen tot 2x2. (onderzoek en actie 
gemeente Leusden) 

Nieuwe infrastructuur (voorkeur) 
3A. Verlegging van de Maanweg vanaf de bocht naar 

Arnhemse weg in noordelijke richting (nader onderzoek 
precieze aansluiting en profiel) 

3B. Noordelijke gebiedsontsluitingsweg ten behoeve van 
ontsluiting Tabakssteeg en PON. (ontwerpopgave in het 
kader van stedenbouwkundig plan Tabaksteeg) 

Onderzoek optie nieuwe infrastructuur 
4A. Verlengde Plesmanstraat tussen Plesmanstraat en 

Hogeweg. Nader onderzoek noodzakelijk gelet op 
afhankelijk keuze A28 en initiatieven van de gemeente 
Amersfoort in de omgeving van de Hogeweg. 

4B. Bypass Hamersveldseweg. Nader onderzoek 
noodzakelijk naar effecten van een dergelijke verbinding 
voor natuur en milieu, veiligheid, geluid, en kosten. 

4C. Ontsluiting van bedrijventerrein Ambachtsweg via de 

nieuwe ontsluitingsstructuur voor Tabaksteeg. Nader 
onderzoek noodzakelijk naar oneigenlijk gebmik van de 
route door verkeer tussen Tabaksteeg en Leusden-
centrum. 

5.4 Flankerend parkeerbeleid 

5.4.1 De Hamershof en de Biezenkamp 

De inwoners van Leusden-centrum zijn voor hun dagelijkse 
boodschappen aangewezen op de winkelcentra van de 
Hamershof en de Biezenkamp. Het zwaartepunt van de 
bezoekers ligt meer bij boodschappen doen dan bij winkelen. 

Vanwege het boodschappen doen is het gebruik van de auto 
populair ondanks de relatief korte afstanden naar de 
verschillende woongebieden. Los van de aantrekkelijkheid van 
het winkelapparaat zal daarin ongetwijfeld de goede 
bereikbaarheid, de meestal voldoende parkeergelegenheid en 
het gratis parkeren een rol spelen. In de beleving van veel 
mensen die beide winkelcentra bezoeken wordt het vinden van 
een parkeerplaats op bepaalde tijden wel steeds lastiger. Dit 
geldt dan met name op koopavond en op de zaterdag 

Gezien de nu reeds aanwezige parkeerdrak is het de vraag of 
huidige parkeercapaciteit ook in de komende 10 jaar nog 
toereikend zal zijn. In de doelstellingennota is de parkeerdmk 
onderkend door aan te geven dat in het verkeersplan zal 
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worden gestreefd naar een optimalisatie van het aantal en het 
gebmik van de parkeerplaatsen. 

Parkeeronderzoek 
Vanwege het ontbreken van een goed inzicht in de 
parkeersituatie (gebruik en gebruiksduur) heeft in oktober 
2001 in beide winkelcentra een parkeeronderzoek 
plaatsgevonden. Dit onderzoek vond plaats op: 
• Vrijdag 5 oktober van 13.00 tot 21.00 uur 
• Zaterdag 6 oktober van 09.00 tot 17.00 uur en 
• Maandag 8 oktober van 08.00 tot 18.00 uur. 

Gedurende deze dagen is op de verschillende secties van de 
diverse parkeerlokaties geïnventariseerd: 
• De bezettingsgraad. Van de verschillende secties is per 

half uur het aantal geparkeerde voertuigen geteld. 
Vergelijking met het totale aantal parkeerplaatsen levert de 
bezettingsgraad op. Indien deze de 80% overschrijdt dan 
betekent het dat bezoekers in het algemeen moeite hebben 
een parkeerplaats te vinden. 

• De parkeerduur. Door registratie van kentekens gedurende 
elk half uur is een beeld verkregen van de gemiddelde 
parkeerduur waardoor kan worden aangegeven hoe ultra
kort-, kort-, middellang- en langparkeerders zich tot elkaar 
verhouden. 

In deze paragraaf zal vooral worden ingegaan op de 
belangrijkste bevindingen van het parkeeronderzoek en wat dat 
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zou kunnen/moeten voor het toekomstige parkeerbeleid in 
beide centra. Van het parkeeronderzoek is een afzonderlijk 
rapportage opgesteld en verwijzen wij u voor meer 
gedetailleerde informatie over het parkeren naar dat rapport. 

Onderzoeksresultaten 
Het parkeeronderzoek heeft een goed inzicht opgeleverd in het 
gebmik van de parkeergelegenheid en de parkeerduur op de 
onderzoeksdagen. Uit de analyse van de onderzoekresultaten 
komt het volgende naar voren: 
• De bezettingsgraad (aantal geparkeerden t.o.v. 

parkeercapaciteit) varieert per dag en per lokatie. In 
onderstaande tabel is de gemiddelde bezettingsgraad 
weergegeven met tussen haakjes de maximaal 
waargenomen bezettingsgraad: 

Vrijdag Zaterdag Maandag 
Hamershof 74% (95%) 72% (96.%) 64% (98%) 
Biezenkamp 71% (97%) 59% (84%) 46% (75%) 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de gemiddelde 
parkeersituatie nog redelijk is te noemen omdat de 80%) 
nog niet is bereikt. Daartegenover staat dat zich op 
sommige momenten (niet alleen op koopavond en 
zaterdag) situaties voordoen waarin er sprake is van 
nagenoeg volle bezetting. Voor bezoekers betekent dit dat 
het erg lastig is een parkeerplaats te vinden (wachten tot er 
iemand vertrekt). 
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Indien er geen maatregelen worden getroffen betekent dit 
dat de situatie verder zal verslechteren vanwege 
mobiliteitsgroei en groei van inwoners en arbeidsplaatsen. 
Op grond hiervan dient rekening te worden gehouden met 
een toename van de parkeerbehoefte in 2010 van 20 -
40%. Omgerekend naar de parkeercapaciteit van vandaag 
zal de parkeergelegenheid niet meer aan de vraag kunnen 
voldoen. 
Voor een goede analyse van de parkeerproblematiek is ook 
inzicht in de parkeerduur van bezoekers een belangrijk 
gegeven. Dat geldt in het bijzonder voor de 
langparkeerders die relatief veel parkeercapaciteit opeisen. 
Ter illustratie: een parkeerplaats die 8 uur wordt bezet (bv. 
Door een werknemer) gebmikt evenveel parkeercapaciteit 
als 16 parkeerders die maar een half uur nodig hebben. Uit 
het parkeeronderzoek komen de volgende resultaten naar 
voren betreffende de parkeerduur: 
• Het algemene parkeerbeeld wordt in aantal vooral 

gedomineerd door de kortparkeerders Qk - 1 uur) 
hetgeen past bij het beeld van boodschappen doen. 
Deze kortparkeerders vormen zo'n 80 a 90 % van de 
parkeerders. 

• De langparkeerders (langer dan 4 uur) vormen voor 
het totale onderzoeksgebied op zich een klein aandeel 
van ca. 10% van alle parkeerders maar nemen 
niettemin een substantieel deel van de parkeertijd voor 
hun rekening. In de Hamershof is hun aandeel 10 a 
15%) en in de Biezenkamp is het aandeel 
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langparkeerders met ca. 5% duidelijk lager. De 
langparkeerders (bewoners en werkers) gebmiken, 
omgerekend in tijd, zo'n 30%) van de 
parkeercapaciteit. 

Oplossingsrichtingen 
Geconcludeerd kan worden dat met de huidige 
parkeercapaciteit zich binnen enkele jaren een ernstig tekort 
zal manifesteren, met andere woorden er dreigt een 
parkeerprobleem dat de bereikbaarheid en de 
aantrekkingskracht van beide centra geen goed zal doen. 
Om hieraan tegemoet te komen is een aantal 
oplossingsrichtingen, eventueel in combinatie, denkbaar. 
1. Een van de oplossingsrichtingen is om mensen te 

stimuleren meer gebmik te maken van de fiets. Tenslotte 
zijn de afstanden binnen Leusden relatief gering. In dit 
beleidsplan wordt reeds veel aandacht besteed aan een 
verdere verbetering/uitbreiding van de fietsinfrastructuur. 
Daamaast zal het verhogen van de kwaliteit van de 
stallingen van de fiets (overdekt, vandalismebestendig) 
kunnen bijdragen aan een hoger fietsgebmik. 
Anderzijds moet worden beseft dat voor veel mensen de 
gang naar de supermarkt per auto bijna onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Het blijft noodzaak om in de fiets te 
blijven investeren en ondanks dat het wellicht een beperkte 
bijdrage zal zijn in het parkeerprobleem. 
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2. Een tweede mogelijkheid vormt uiteraard het vergroten 
van de parkeercapaciteit ofwel uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen. Gezien de beschikbare mimte moet 
daarbij gedacht worden aan gebouwde 
parkeervoorzieningen waar nu nog op het maaiveld wordt 
geparkeerd. Deze oplossing heeft vooralsnog niet de 
voorkeur aangezien ruimte schaars is en hoge 
investeringskosten met zich meebrengt 

3. De derde mogelijkheid richt zich op parkeerregulering. Op 
dit moment geldt er noch in tijd noch in kosten enige 
beperking voor het parkeren. Dat is ook deels de oorzaak 
van de parkeerproblematiek. 
Uit het parkeeronderzoek is reeds gebleken dat 
langparkeerders veel parkeercapaciteit vragen. 
Berekeningen hébben uitgewezen dat indien de 
langparkeerders (met uitzondering van de bewoners) 
zouden worden geweerd dit zo'n 30% meer 
parkeercapaciteit voor kortparkeerders oplevert. Dat is 
voldoende om in de komende tien jaar aan de vraag te 
kunnen voldoen bij de veronderstelde ontwikkeling van de 
mobiliteit. Dit heeft de voorkeur boven het invoeren van 
betaald parkeren hoewel dat eveneens een goed instrument 
is om het vanzelfsprekende autogebruik te temperen. 

Voorstel tot parkeerduurbeperking 
Voorgesteld wordt om zowel in het gebied van de Hamershof 
als de Biezenkamp een parkeerduurbeperking in de vorm van 
een blauwe zone in te voeren. Een en ander vergt uiteraard de 

nodige uitwerking van een ontheffingsregeling voor bewoners, 
de wijze waarop de handhaving moet plaatsvinden en een 
nadere vaststelling van de gebieden die tot het parkeerregime 
zullen gaan behoren. In de komende jaren zal door monitoring 
vastgesteld moeten worden of de invoering tot het gewenste 
resultaat leidt. Gezien het aantal langparkeerders dat op 
weekdagen wordt geweerd worden op die dagen geen of 
weinig problemen in de omliggende wijken verwacht. Wel 
moet bij invoering van parkeerduurbeperkingen een 
parkeermonitor worden opgezet die tevens de omliggende 
wijken omvat. Ontwikkeling van dit beleid is een opgave in het 
kader van de centrumontwikkeling. 

5.4.2 Werkgelegenheidsgebieden 

In de werkgelegenheidsgebieden is duidelijk sprake van een 
parkeerprobleem. Voor de in de gebieden gelegen bedrijven 
heeft de te hoge parkeerdruk direct gevolgen voor het 
economisch functioneren. Daamaast gaat het straatparkeren 
ten koste van de uitstraling die de gemeente aan de 
werkgelegenheidsgebieden wil toekennen. 

Nieuwe werkgelegenheidsgebieden 
Voor nieuwe werkgelegenheidsgebieden geldt in de toekomst 
dat het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. 
Initiatieven tot vervoermanagement, zoals bijvoorbeeld elders 
in den lande de 'business bus' stimuleren werknemers gebmik 
te maken van het openbaar vervoer. De gemeente draagt 
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daarnaast zorg voor een goede fietsbereikbaarheid van nieuwe 
werkgelegenheidsgebieden. Voor het parkeren in de openbare 
ruimte geldt in de toekomst in stringent parkeerverbod. 

Bestaande werkgelegenheidsgebieden 
Bedrijven nemen inmiddels zelf initiatieven om het parkeren 
op eigen terrein op te lossen. De gemeente ondersteunt deze 
initiatieven van harte. Door parkeren in de openbare mimte 
stringent te bemoeilijken ontstaat draagvlak voor de 
investeringen van deze bedrijven. Het uitgangspunt is dat 
straatparkeren op termijn onmogelijk wordt gemaakt. Om zo 
ver te komen is echter goed overleg tussen de gemeente en 
ondernemers noodzakelijk. Dergelijke maatregelen zullen niet 
op korte termijn worden doorgevoerd. Van uitbreiding van het 
straatparkeren zal echter geen sprake meer zijn. 

5.4.3 Woonwijken 

Ontwikkelingen door de jaren heen 
In een relatief kort tijdsbestek is Leusden uitgegroeid van een 
landelijk dorp naar een welvarende gemeente waar het goed 
wonen en werken is. De sterkste groei vond plaats in een 
periode waarin de regio vrijwel geen bereikbaarheids
problemen kende. 

Bij de planvorming voor de nieuwe woonwijken werden toch 
reeds mime parkeemormen. Reeds bij de eerste grootschalige 

uitbreidingsplannen werd een parkeernorm gehanteerd van 1,3 
parkeerplaats per woning. Als beleidsuitgangspunt gold dat 
parkeren zo veel mogelijk op eigen terrein moest gebeuren. 
Vrijwel alle benedenwoningen beschikken dan ook over een 
garage of opstelplaats op eigen terrein. Voor eventuele 
bezoekers en voor de enkeling die zich een tweede auto kon 
permitteren moest mimte worden gevonden in het openbaar 
gebied. 

De bestemmingsplannen boden en bieden de mogelijkheid om 
op relatief eenvoudige wijze ruimte extra parkeerruimte te 
creëren. Zo kan via een vrijstellingsprocedure bijvoorbeeld de 
bestemming "groen" worden omgezet in "verkeersdoeleinden. 
Uitgangspunt is dat een en ander wel in goed overleg met de 
buurt moet gebeuren. Ook bij het bepalen van de omvang van 
de "fondsen" is indertijd in financiële zin rekening gehouden 
met de eventuele uitbreiding van het parkeerareaal. 

In de achterliggende jaren zijn de middelen die nodig zijn voor 
de uitbreiding van het parkeerareaal in de woonwijken voor 

. andere doeleinden aangewend. 

Voor het te ontwikkelen woongebied Tabaksteeg is in het 
Programma van Eisen als parkeernorm geformuleerd 1,7 
parkeerplaats per woning (exclusief parkeren op eigen terrein). 
Op zich lijkt dit een redelijk riante parkeernorm. Wanneer 
echter onderkend wordt dat 2 auto's per huishouden/woning 
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tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, spoort deze 
norm in redelijke mate met de te verwachten parkeerbehoefte. 

Mogelijkheden in de (nabije) toekomst 
Hoe om te gaan met de parkeerproblemen in de huidige 
woonwijken? Met welke instrumenten kunnen de 
parkeerproblemen in de wijken worden gereguleerd? 

Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen een tweetal 
aanpaklijnen. 

1. De eerste lijn is het voeren van een vraagvolgend beleid. 
Dit wil zeggen dat het aantal openbare parkeerplaatsen 
(zoveel mogelijk) in overeenstemming wordt gebracht met 
de parkeervraag in een wijk. 

2. De tweede lijn is het voeren van een min of meer sturend 
beleid. Daarbij kan worden gedacht aan een vorm van 
vergunninghouderparkeren. Een mogelijkheid is om het 
aantal vergunningen per huishouden aan een maximum te 
binden. Ervan uitgaande dat 1 auto op eigen terrein kan 
worden geparkeerd, zou uitsluitend voor de tweede auto 
een vergunning kunnen worden verleend. Keerzijde van dit 
systeem is dat huishoudens met meer dan twee auto's 
genoodzaakt zijn deze auto's elders te parkeren. Tevens zal 
een soort 'uitwaaieringseffect' over de wijken van Leusden 
ontstaan, met bijbehorende administratieve 
werkzaamheden. 
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Uiteraard behoort ook een combinatie van beide aanpaklijnen 
tot de mogelijkheden. 

Consequenties vraagvolgend beleid 
De gevolgen van deze aanpaklijn zijn tweeledig. Om in de 
toegenomen parkeervraag te voorzien zal de inrichting van het 
openbaar gebied gewijzigd moeten worden. Vrijwel zeker 
komt dit neer op het "omzetten" van openbaar groen in 
openbare parkeerplaatsen. Het omvormen van groenstroken in 
parkeergelegenheid zal gevoelig liggen bij de direct-
omwonenden die niet met "het blik" van anderen 
geconfronteerd willen worden. Ten tweede brengt deze 
ombouwoperatie aanzienlijke kosten met zich mee waarvoor 
(nog) geen dekking gevonden is (zie kader). 

Een rekenvoorbeeld: ' 
N-Bxlmde eerste nietmewij^ 
oost. Groenhouten, Rossenberg, Rozenboom) is en parkeernorm gehanteerd 
van 1,3 pp per woning. In tie wijken die nadien zijn gebouwd geldt als norm 
1,5 pp per woning. Bij het Bepalen van de parkeernorm in het openbaar 
gebied in de wijken die sinds de jaren '70zijn gebouwd zijn de' ' 
^parkeerplaatsen op eigen-terrein meegerefenrf.^ö/^/'e^M//eer^/«^0,Ji/7p.^n^-^^.. 
hetïöpenbamgebiedïdndeiud^ 
4smooit een parkeernorm gehanteerd simpelweg omdat parkereniin:die. tijd . 
.gëemissueiwas waarsrekening mee gehouden moést-worden.'In werkelijkheid • 
ligt de parkeernorm in deze wijken (ruim) onder de 1 pp per woning. -

7 december 2001, versie 2 

-39-



DHV Milieu en Infrastructuur BV 

Op basis van voorlopige berekeningen blijkt dat het verhogen vande 
parkeernorm tot 1,5 pp per woning, binnen de bebouwde kommen van 
Leusden neerkomt op een uitbreiding van ongeveer 1800 parkeerplaatsen 
In financiële termen komt dit'neer óp eenjnvèstering van ongeveer, 4 miljoen 

Opvallend is dat zich (inmiddels) ook parkeerperikelen 
voordoen in woonwijken waar de norm van 1,5 parkeerplaats 
per woning wel gehaald wordt. In deze gebieden lijkt echter 
eerder sprake te zijn van een mentaliteitsprobleem dan van een 
capaciteitsprobleem. In die zin verdient het aanbeveling om 
een "norm" te bepalen wat nog een aanvaardbare loopafstand 
tussen parkeerplaats en woning is. Wanneer een loopafstand 
van 100 meter nog aanvaardbaar wordt gevonden, zal blijken 
dat binnen een straal van 100 meter altijd wel een vrije 
parkeerplaats kan worden gevonden (in de wijken met een 
norm van 1,5 pp per woning). 

Parkeernorm verhogen, evenals te accepteren loopafstand 
Concreet wordt voorgesteld in te stemmen met het verhogen 
van de parkeernorm tot 1.6 parkeerplaats per woning. Gelet op 
de hiermee samenhangende kosten ligt het in de rede de 
uitbreiding van het parkeerareaal in het kader van 
grootschalige herinrichting van woonwijken te laten meeliften. 

Dit betekent dus dat deze uitbreidingen gefaseerd worden 
ingevoerd. 
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De langere termijn (na 2010) 
Wanneer de parkeervraag blijft groeien moet in de wijken waar 
de parkeernorm is verhoogd tot 1,6 parkeerplaats per woning 
op langere termijn worden gedacht aan instelling van een nader 
te bepalen vorm van vergunninghouderparkeren. 
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MAATREGELEN VOOR SPECIFIEKE GEBIEDEN EN 
DOELGROEPEN 

6.1 Buitengebied 

Voor het buitengebied zijn in deelnota 1 een aantal expliciete 
doelstellingen opgenomen. Zo dient het aantal ongevallen te 
worden temggedrongen, moet het doorgaand verkeer op 
hoofdroutes geconcentreerd worden (sluipverkeer tegen gaan), 
is de geluidsbelasting in het buitengebied op termijn nergens 
hoger dan 55 dB(A) en wordt barrièrewerking zoveel mogelijk 
voorkomen of weggenomen. 

In dit beleidsplan is geen expliciete aandacht voor recreatief 
verkeer, maar met name het buitengebied heeft nadrukkelijk 
wel te maken met recreatief verkeer 's avonds, in het weekend 
en in de vakantieperioden. Ook hiervoor kort aandacht in deze 
paragraaf. 

Verkeersveiligheid 
In het kader van de 2e fase Duurzaam Veilig dienen op termijn 
ook alle wegen in het buitengebied te worden ingericht als 
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen of erftoegangswegen. 
Leusden heeft inmiddels 70% van het de wegen in het 
buitengebied gecategoriseerd, maar in een aantal gevallen is de 
provincie wegbeheerder en daarmee direct verantwoordelijk 
voor de verkeersveiligheid. 

De gemeente besteedt gericht aandacht aan 
snelheidsremmende maatregelen om ongewenst hardrijden te 
bestrijden. Daamaast zal hardrijden worden meegenomen in 
een monitoringsprogramma. 

Sluipverkeer 
Het categoriseren van wegen, het nemen van 
snelheidsremmende maatregelen en zelfs het in een aantal 
gevallen selectief afsluiten van bepaalde routes zijn allemaal 
maatregelen die sluipverkeer tegen gaan. Bereikbaarheids- en 
verkeersveiligheidsproblemen in het buitengebied hangen voor 
een belangrijk deel samen met de omvang van het 
sluipverkeer. De gemeente heeft in een recent verleden 
ingrepen gedaan om het sluipverkeer tegen te gaan. Op dit 
moment is op veel plaatsen een acceptabele situatie ontstaan. 
De werkelijke omvang van het sluipverkeer zal in de toekomst 
sterk samenhangen met eventuele maatregelen op de A28. De 
gemeente zal het sluipverkeer monitoren en zo nodig verder 
ingrijpen. Het aantal mogelijkheden om nog verder 
sluipverkeer tegen te gaan is echter beperkt zonder daarbij niet 
ook bestemmingsverkeer te hinderen. Zorgvuldige afweging is 
noodzakelijk. 

Geluid en barrièrewerking 
Geluidsproblemen en barrièrewerking hangen sterk samen met 
de sluipverkeerproblematiek en hard rijden. Sluipverkeer en 
hard rijden worden gericht aangepakt. Bij het categoriseren en 
herinrichten van wegen en het eventueel voorzien van nieuwe 
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verbindingen dienen geluid en barrièrewerking als 
probleemelementen in het buitengebied expliciet in het 
ontwerp en de afweging meegenomen te worden. 

Recreatief verkeer 
Het Leusdense buitengebied heeft een hoge recreatieve en 
landschappelijke waarde. Met name de ontsluiting van het 
buitengebied door recreatieve fietsroutes is een belangrijk 
aandachtspunt. Bij het opstellen van de voorkeursstructuur 
voor het fietsverkeer ging de aandacht uit naar utilitaire routes. 
De gemeente heeft buiten dit verkeersplan echter wel aandacht 
voor recreatief fietsverkeer. Een aandachtspunt dat binnen dit 
beleidsplan wel naar voren is gekomen is het opwaarderen van 
het fietspad langs het Valleikanaal voor recreatief fietsverkeer. 

Een ander aandachtspunt voor recreatief fietsverkeer is sociale 
veiligheid. Niet alle recreatieve routes kunnen volledig verlicht 
en sociaal veilig ingericht worden. Sociale veiligheid hangt 
immers sterk samen met de aanwezigheid van aanwonenden. 
De opzet van de utilitaire fietsroutes is er mede op gericht dat 
zij een sociaal veilig alternatief vormen voor recreatieve 
fietsroutes waar veelal minder aanwonenden zijn. 

6.2 Kwetsbare verkeersdeelnemers 

Onder kwetsbare verkeersdeelnemers vallen diverse 
doelgroepen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen: 
• Jongeren 
• Ouderen 
• Gehandicapten 

Jongeren 
Jongeren worden in deze paragraaf niet specifiek besproken. 
Zij zijn met name kwetsbaar op de fiets of in de directe 
omgeving van de woning. Er is in dit document elders 
nadrukkelijk aandacht voor (school)fietsroutes en grote 
verblijfsgebieden. 

Ouderen 
Ouderen zijn niet alleen een kwetsbare doelgroep waar het gaat 
om verkeersveiligheid, maar zeker ook als het gaat om 
afhankelijkheid van het openbaar vervoer. Het Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoer (CW) dient nadrukkelijk een 
functie te krijgen in het vervoer van ouderen van deur-tot-deur 
naar bestemmingen in Leusden en de regio. De gemeente 
stimuleert C W en beschouwt het C W als een volwaardige 
vorm van openbaar vervoer naast het reguliere busvervoer. 

7 december 2001, versie 2 

-42-
Gemeente Leusden/Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001-2010 

LV-SE20012957 



Zo ontstaan op termijn 3 kwaliteitsniveaus in het openbaar 
vervoer: 
• Hoogwaardig verbindend (opstap langs centrale as) 
• Ontsluitend (opstap op enige loopafstand van huis) 
• Vraag afhankelijk (opstap voor de deur) 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid wordt de omvang van 
verblijfsgebieden geoptimaliseerd en is er aandacht voor 
langzaam verkeersroutes (zie ook onder gehandicapten). 

Gehandicapten 
De gemeentelijke afdeling Welzijn en de "Duwgroep" houden 
zich specifiek bezig met gehandicaptenbeleid en rolstoelroutes. 
Ook in de toekomst verdient deze doelgroep de volle aandacht 
binnen het beleidsveld verkeer en vervoer. De rolstoelroutes 
zoals aangegeven in figuur 8 worden door de gemeente 
gemonitord op staat van onderhoud en volkomenheid. In 
overleg met de Duwgroep en de afdeling Welzijn worden 
routes waar nodig verder uitgebreid. Dit geldt tevens voor het 
voorzieningenniveau in de winkelcentra en de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen. 
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figuur 8 Rolstoelroutes 
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MENSGERICHTE MAATREGELEN 

7.1 Organisatie 

Verkeersveiligheid is geldt als centrale randvoorwaarde voor 
de plannen zoals deze zijn geformuleerd in het verkeersplan. 
Verkeersveiligheid vraagt echter om meer dan fysieke 
ingrepen; er moet ook sprake zijn van een 
'duurzame organisatie rondom verkeersveiligheid'. 

Het inbedden en meeliften van verkeersveiligheid dient op alle 
beleidsterreinen te gebeuren. Ook bestuurlijk dient de 
verantwoordelijkheid voor de zorg voor verkeersveiligheid te 
blijven gewaarborgd. De portefeuillehouder verkeer is hiervoor 
aanspreekpunt, de gemeenteraad is verantwoordelijk. 

Voor een duurzame organisatie rondom de verkeersveiligheid 
kan de gemeente de volgende activiteiten (blijven) doen: 
•* Structureel opnemen van verkeersveiligheidsactiviteiten in 

de gemeentebegroting; 
• Periodiek verslag (blijven) uitbrengen aan de Raad en de 

Commissie' inzake de ontwikkeling van de 
verkeersonveiligheid; 

o Stimuleren en blijven ondersteunen van maatschappelijke 
organisaties met betrekking tot verkeer(sveiligheid); 

• Toetsen van ruimtelijke ordening en infrastructurele 
plannen op verkeer(sveiligheid) en structurele aandacht 

voor verkeer(sveiligheid) bij bouw- en 
reconstructieplannen. Enkele aandachtspunten bij het 
opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen zijn: 
• Temgdringen van de (auto)mobiliteit (gebruik maken 

van het beleidsinstrumentarium Verkeersptestatie op 
Lokatie) 

• Realiseren van een Duurzaam Veilig Verkeerssysteem 
(aansluiten op het gecategoriseerd wegennet); 

• Goede situering van voorzieningen (zodat geen of 
weinig verkeersaders overgestoken behoeven te 
worden); 

• Bij de lokatiekeuze rekening houden met goede 
aansluiting op gecategoriseerd wegennet; 

Creëren van draagvlak door de bevolking in te schakelen 
bij activiteiten en (meer) voorlichting te geven over 
verkeersveiligheidsaangelegenheden; 
Ontwikkelingen omtrent Duurzaam Veilig nauwgezet 
volgen en waar mogelijk hierop inspelen; 
Aanpak van verkeersongevallenconcentraties en onveilige 
routes en gebieden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 
inrichten van een Duurzaam Veilig wegennet, op basis van 
de wegencategorisering; 
(Kleine) infrastructurele maatregelen zoveel mogelijk 
"mee laten liften" met andere werkzaamheden, zoals 
herbestrating, rioleringswerkzaamheden, e.d.; 
Instellen klachtenregistratiesysteem en evt. spreekuur voor 
verkeers(veiligheids)zaken; 
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• Klachten, handhavingsactiviteiten en lopende 
verkeerszaken moeten in een structureel overleg tussen de 
gemeente en de politie worden besproken; 

• Bij infrastructurele plannen en maatregelen waar mogelijk 
inspelen op de wens naar goede voorzieningen voor 
ouderen en minder validen; 

• Bij beplantingsplannen op voorhand rekening houden met 
uitzicht. 

Monitoring 
De gemeente moet het verkeer meer gaan monitoren (conform 
de Planwet Verkeer) om zodoende het effect van de 
maatregelen te kunnen volgen/toetsen en waar nodig 
maatregelen anders uit te voeren. Bovendien kan de gemeente 
zo haar actieplannen waar nodig actualiseren. Naast het 
bijhouden van een klachtenregistratiesysteem worden de 
volgende acties voorgesteld: 
• Jaarlijks (en globaal per kwartaal) de ontwikkelingen in 

het ongevallenbeeld volgen en 2-3 jaarlijks analyses 
uitvoeren naar onveilige lokaties en op verkeersdeelnemer 
gerelateerde probleempunten. Deze analyses dienen 
getoetst te worden aan de meest actuele doelstelling in de 
2e fase van Duurzaam Veilig en tevens het ROV Utrecht. 

• Uitvoeren van een telprogramma voor het volgen van 
intensiteiten op het gemeentelijk wegennet. Daarbij zal 
waar nodig/mogelijk ook gebmik worden gemaakt van het 
vigerende verkeersprognosemodel (indien nodig 
actualiseren). Naast een vast telprogramma wordt rekening 

gehouden met ad-hoc metingen naar aanleiding van 
vragen/problemen in de gemeente. 
Uit knelpunteninventarisatie is hard rijden als 
probleempunt naar voren gekomen. De gemeente zal 
geregeld en gericht snelheidsmetingen (laten) uitvoeren in 
samenwerking met de politie. 
Opzetten van een parkeermonitor na invoering van een 
parkeerduurbeperking. De parkeermonitor dient betrekking 
te hebben op de winkelcentra en de omliggende 
woonwijken. Jaarlijks dienen de effecten van de 
parkeerduurbeperking te worden geëvalueerd. 

7.2 Voorlichting 

Verkeer en vervoer houdt de gemoederen continu bezig. Het is 
belangrijk dat inwoners van de gemeente Leusden goed 
worden geïnformeerd over hetgeen er aan initiatieven wordt 
genomen binnen het gemeentehuis of op andere plaatsen. 
Aandachtspunten voor goede voorlichting zijn de volgende: 
• VVN en andere verkeersorganisaties ondersteunen bij het 

werven van vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor 
verkeersouders, die als aanspreekpunt fungeren voor 
verkeersactiviteiten in en om de school; 

• Voorlichtingsmateriaal, brochures, folders e.d. 
samenstellen Bijvoorbeeld in samenwerking met het 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht of VVN; 
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Voorlichting geven omtrent nieuwe wetswijzigingen. 
(Hierbij meeliften met actie Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid en landelijke campagnes); 
Bevolking informeren over Duurzaam Veilig (o.a. over 
categorisering, het inrichten van verblijfsgebieden en de 
nieuwe ontwikkelingen omtrent Duurzaam Veilig); 
Bevolking informeren over komende (voorlichtings- en 
handhavingsjcampagnes; 
Informatie naar de bevolking tot wie en waar zij met 
(verkeers)klachten terechtkunnen en hoe zij dit kenbaar 
kunnen maken. 

bijvoorbeeld voor zorgen dat menselijk falen zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. Van belang is dan overigens wel dat 
verkeersdeelnemers in voldoende mate hebben geleerd de 
omgeving te begrijpen er adequaat mee om te gaan. 
In het dagelijkse verkeer worden we echter geconfronteerd met 
problemen waarvan de oplossing deels in de infrastructuur, 
deels in de voertuigen en deels bij de verkeersdeelnemers moet 
worden gezocht. Dit betekent dat alleen een samenhangende 
aanpak kan leiden tot een substantiële daling van het aantal 
verkeersslachtoffers. Een optimale educatie van de 
verkeersdeelnemers zal daaraan een eigen bijdrage kunnen en 
moeten leveren. 

7.3 Permanente educatie 

Permanente educatie is een belangrijke pijler van 
verkeersveiligheid. Er is voortdurend scholing nodig om goed 
verkeersgedrag aan te leren dan wel bij te stellen. Onder 
"Permanente Educatie" wordt verstaan dat iedere weggebmiker 
regelmatig moet worden voorgelicht en getraind om voldoende 
veilig aan het verkeerssysteem deel te kunnen nemen. 

Bij een veilig verkeersgedrag spelen meerdere factoren een rol: 
omgeving (infrastructuur), voertuig, kennis en vaardigheden 
van de verkeersdeelnemer, regelgeving en het toezicht daarop. 
Deze factoren zijn weliswaar van elkaar te onderscheiden, 
maar het is duidelijk dat zij elkaar in meer of mindere mate 
beïnvloeden. Een goede inrichting van de omgeving moet er 

Voor elke gemeente in Nederland, en zo ook voor Leusden is 
verkeerseducatie 'van incident naar permanent' een absolute 
noodzaak. 

Uitgangspunt van de uit te voeren maatregelen en activiteiten 
zal steeds moeten zijn dat deze preventief en structureel van 
aard zijn. Preventief in de zin dat de weggebruiker door de 
educatie het ongewenste gedrag niet gaat vertonen. Structureel, 
in de zin dat verkeerseducatie deel uit maakt van educatie in 
bredere zin. Verkeerseducatie is zo ook onderdeel van dit 
gemeentelijk verkeersveiligheidsplan en dient opgenomen te 
zijn in het schoolwerkplan. 

Voorwaarde zal ook zijn dat er een goede samenwerking 
plaatsvindt tussen de betrokken instanties en organisaties en er 
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voldoende samenhang bestaat tussen de verschillende 
maatregelen en activiteiten. 

Structurele aandacht moet er zijn voor: 
• Elementaire vorming thuis en op school 

(voorbeeldgedrag ouders, leren fietsen) 
• Voorbereiding gebruik nieuwe vervoerwijzen (jonge 

bromfietsers, de auto- en motorrijopleiding wordt op 
provinciaal en landelijk niveau vormgegeven) 

• Onderhoud en bijsturing rijvaardigheid / op peil 
houden van de kennis (fietsers voortgezet onderwijs, 
oudere verkeersdeelnemers) 

• Bijsturing (ongewenst) verkeersgedrag (rijden onder 
invloed, beveiligingsmiddelen zoals gordels en 
kinderbeveiliging, snelheidsgedrag) 

Organisatie en uitwerking educatie 
Deze educatieve velden worden geïmplementeerd gedurende 
de looptijd van het totale verkeersplan Het is niet reëel te 
veronderstellen dat 'alles' tegelijk kan worden aangepakt. Het 
streven moet echter blijven dat iedere verkeersdeelnemer in de 
gemeente zijn/haar kennis en vaardigheden op zodanig peil 
heeft kunnen brengen en houden dat hij/zij veilig aan het 
verkeer kan deelnemen. 

Een keuze voor de prioritering binnen de voorgestelde 
maatregelen en activiteiten moet/kan nog niet op voorhand 
worden gemaakt. Bij deze keuze spelen o.a. de volgende 

7.4 

factoren een rol: de directe relatie met de aanpassingen in de 
wijken, beschikbare middelen en materialen, mate van bijdrage 
aan de lokale ongevalproblematiek, risicogroepen, benodigde 
inspanning van implementatie, mogelijkheden van de 
betrokken organisaties, subjectieve onveiligheid en draagvlak 
bij de inwoners, risico van overkill etc. 

Voor het welslagen van het educatiebeleid is het noodzakelijk 
dat er onder inwoners voldoende draagvlak bestaat voor 
verkeersveiligheid in het algemeen en de maatregelen in de 
gemeente in het bijzonder. Dit betekent dat men zich betrokken 
moet voelen bij de verkeersveiligheid in de gemeente en het 
gevoel moet hebben er invloed op te kunnen uitoefenen. In dit 
verband moet ook serieus rekening worden gehouden met 
informatie en/of klachten op basis van gevoelens van 
subjectieve onveiligheid. Verkeersveiligheid is voor de burger 
in eerste instantie toch iets dat betrekking heeft op de eigen 
omgeving en ervaring. 

Handhaving 

In de regio en het politiedistrict worden er jaarlijks 
actieplannen opgesteld. Voor Leusden zijn er een aantal 
aandachtspunten: 
• Handhaving en preventie versterken op probleempunten 

(met name snelheid, parkeerverboden) en evaluatie met 
politie over handhaving en de frequentie waarin; 
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• Gericht Verkeerstoezicht (en afstemming tussen gemeente 
en politie), zoals: 
• Gerichte snelheidscontroles continueren; regelmatig 

en op verkeersonveilige lokaties (n.a.v. ongevallen en 
klachten); 

• De controles op de verkeersonveilige lokaties bij 
voorkeur uitvoeren op werkdagen tussen 14.00 en 
18.00 uur (alle dagen tussen 10.00 en 18.00 uur) en op 
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur; 

• Continueren andere controles (autogordels/helm en 
verkeer en alcohol); 

• Regelmatige controle op fietsverlichting; 
• Controleren van verkeersmaatregelen, gericht op het 

minimaliseren van de handhavingnoodzaak. Dit is 
mede gericht op het efficiënt inzetten van de beperkte 
capaciteit bij de politie. 

De wijze waarop handhaving van parkeerduurbeperkingen 
wordt vormgegeven vormt een uitwerkingsopgave voor de 
gemeente. 
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UITVOERINGSPROGRAMMA (FASERING) 2002-2005 

P.M. 

Ter toelichting: het uitvoeringsprogramma kan pas worden 
opgesteld na vaststelling van het verkeersplan. Op deze plaats 
worden dan de maatregelen in fasering en kosten uitgezet. 

Maatregelen zullen worden opgesplitst in: 
• Infrastructurele maatregelen 
• Flankerende maatregelen 
• Mensgerichte maatregelen 
• Nader onderzoek 

De nummering zoals gehanteerd in de samenvatting en in 
hoofdstuk 5 komt hier weer terug, aangevuld met overige 
maatregelen uit de andere categorieën. 
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BIJLAGE 2 Verkenning varianten bypass Hamersveldseweg 

Probleemschets B v/d Postlaan 

• In de huidige situatie gebiedsontsluitingsweg 
• 8.700 auto's in 1999 (Noorderinslag 9.450) 
• Objectief niet zorgwekkend verkeersonvellig: In 8 jaar 52 

ongevallen waarvan 11 met letsel (5 jonger dan 15 jaar) 
• Scholen in Groenhouten dringen aan op aanpak 

oversteekbaarheid: wel In sterke mate sprake van subjectieve 
onveiligheid 

• Nadrukkelijke wens tot inrichten van groot verblijfsgebied 

• Verwachting groei intensiteiten naar 11.000 per etmaal 
(ca. 25%, waarvan 1 / 3 t.g.v. Tabaksteeg) 

• Evenredige toename van ongevallenkans + beleving onveiligheid 

Varianten Hamersveldseweg 

Indicatieve analyse conform afspraak Cle. ROVE 

A. Nulvariant: niets doen! 
B. Gebiedsontsluitingsweg oostelijk van de bebouwing, parallel 

aan de Hamersveldseweg 
C. Vrijliggende fietspaden oostelijk van de bebouwing, 

autoverkeer over huidig tracé Hamersveldseweg 
0. Verbreding van de Hamersveldseweg tot volwaardige 

gebiedsontsluitingsweg 
E. Afzien van de aanleg van de parellelroute, verkeer alwikkelen 

over de Noorderinslag 
F Regelen van de oversteken op de B. v/d Postlaan middels 

verkeerslichten 
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Variant B: parallelstruktuur 

Hamersveldseweg e.o.: 
• Huidige weg behoudt vorm en uitstraling 
• Nieuwe ontsluitingsweg (zonder fietspaden) 

oostelijk van de bebouwing 
• Aantasting Schoolsteegbosjes 
• Aantasting bebouwing 
• Randvoorwaarde: milieugevolgen meer dan 

ten volle compenseren 

Burgemeester v/d Postlaan 
• Opheffing barrièrewerking 
• Inrichting als 30 km-gebied 
• Ruimte voor minimaal 50 woningen 

Variant C: flets parallel 

Hamersveldseweg e.o.: 
• Gebiedsontsluitingsweg 
• Beperkt ruimtebeslag profiel (7m) 
• Sociale onveiligheid fietsers c.q. andere 

routekeuze 
• In principe geen erfaansluitingen 
• Geluidwerende voorzieningen 

Burgemeester v/d Postlaan 
• Opheffing barrièrewerking 
• Inrichting als 30 km-gebied 
• Ruimte voor minimaal 50 woningen 

bijlage 1 

- 2 -

Gemeenle Leusden/Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001-2010 
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DHV Milieu en Infrastructuur BV 

Variant D: H'weg volwaardig 

Hamersveldseweg e.o.: 
• Gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende 

fietspaden 
• Hoog ruimtebeslag profiel (13 m) 
• Amoveren bebouwing 
• In principe geen erfaansluitingen 
• Geluidwerende voorzieningen 

Burgemeester v/d Postlaan 
• Opheffing barrièrewerking 
• Inrichting als 30 km-gebied 
• Ruimte voor minimaal 50 woningen 

Variant E: Noorderinslag 

Noorderinslag: 
• Hinder voor busverkeer (conflict wensen ov) 
• Sluipverkeer door aanliggende wijken 

Hamersveldseweg e.o.: 
• Verkeersdruk neemt toe vanuit knip B v.d P 

Burgemeester v/d Postlaan 
• Harde knip noodzakelijk 
• Omri)bewegingen 
• Ruimte voor minimaal 50 woningen 

Gemeenle LeuideiVBeleidipton Verkeer en Vervoer 2(K) I -2111 ü 

l.V-SE2UOI2y57 
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DHV Milieu en Infrastructuur BV 

Variant F: verkeerslichten 

Hamersveldseweg e.o.: 
• Verkeersdruk neemt toe vanwege plaatsing 

verkeersltehten 

Burgemeester v/d Postlaan 
• Verkeersaanbod conform Noorderinslag 
• Kunstwerken (tunnel, brug) niet inpasbaar 
• Deels inrichten als verblijfsgebied reduceert 

geen verkeer (blijft wringen), maar wel de 
ongevallenkans 

bijlage 2 

-4 -
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BIJLAGE 3 Voorkeursstructuren 

Gemeente Leusden/Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001-2010 

LV-SE20012957 

DHV Milieu en Infrastructuur BV 

bijlage 3 
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BIJLAGE 3.2 





DHV Milieu en Infrastructuur BV 

BIJLAGE 4 Verkeersintensiteiten (autoverkeer) bij de voorkeursstructuur 

Gemeente Leusden/Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001 -2010 

LV-SE20012957 

bijlage 4 



Voorkeursstructuur 

Gemeente Leusden Verkeersbelasting 2010 avondspits 

0.5 cm = 2000 aulo's 

DHV Milieu en Infrastructuur 

Verkeersbelasting 2010 avondspits 

0.5 cm = 2000 aulo's 

DHV Milieu en Infrastructuur 

15-J*.-2002 

DHV Milieu en Infrastructuur 
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