
Stichtse Vecht, 1 november 2022 

 

 

Geachte heer , 

Met verbazing hebben wij kennis genomen van uw brief van 25 oktober. Wij gaan hieronder 

uitvoerig in op hetgeen u in deze brief  stelt en/of als waarheid poneert. 

Als een opmerking vooraf stellen wij vast dat u een mening heeft geformuleerd die blijk geeft van 

een gebrek aan historisch besef. Wij doelen hier op het ontbreken van: 

 kennis van de met de grondeigenaren gemaakte afspraken en randvoorwaarden met 

betrekking tot het gebruik van deze hoofdzakelijk privéweg welke over het grondgebied van 

de kwetsbare buitenplaatsen voert, 

 kennis over eerder genomen bestuurlijke besluiten met betrekking tot de Vecht op 

gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau, 

 kennis met betrekking tot de strijdigheid van uw persoonlijke conclusies (u mag de term 

besluit in dit verband niet hanteren) met de andere aandachtsgebieden van gemeente zoals 

het wettelijk vastgestelde beleid op het gebied van sport, recreatie, vaargebied, cultureel 

erfgoed, verkeersveiligheid, schoolgaande jeugd, 

 kennis met betrekking tot de afspraken met, de wensen en het beleid van de 

verantwoordelijke organisaties van de Vechtstreek waaronder de RCE, 

Vechtplassencommissie, Bond Heemschut, Niftarlake, Historische Kring, Dr. R. van Luttervelt 

Restauratie Stichting, etc., 

 kennis met betrekking tot het dossier Schulp, 

 kennis met betrekking tot alle eerdere genomen verkeersbesluiten en 

verkeerscirculatieplannen rondom de Vecht, 

 kennis met betrekking tot de schade die het zwaar transport (>25 ton, voor het overgrote 

deel zo niet volledig voor rekening van Schulp) aan de historische gebouwen toebrengt. 

 

Onze reactie op uw schrijven 

Een verkeersbesluit over de aanwijzing van het gehele Zandpad als 30km zone hebben wij al 

meerdere keren toegelicht. Net zoals op de N401 bij Loenen wordt op het Zandpad vaak te hard 

gereden. Dit komt omdat het op de meeste plaatsen een 60km weg is. In de praktijk leidt dit 

regelmatig tot snelheden van ongeveer 80km. Verlaging van de snelheid naar 30km heeft de 

volgende effecten: 

1. De gemiddelde snelheid zal zakken naar circa 45km. Een voor de weg passende maar vooral 

verkeersveilige gebruikssnelheid. Het argument dat de politie niet controleert snijdt geen 

hout. Dat hebben ze nog nooit gedaan en daar is ook geen mogelijkheid toe. Het gaat om de 

psychologie van de bestuurder van een voertuig. Het iets harder rijden dan eigenlijk mag, zit 

in de genen van veel mensen. Een lagere maximum snelheid is de simpelste manier om hen 

de voor deze weg passende snelheid te laten rijden.  



2. In tegenstelling tot hetgeen u beweert worden met deze maximumsnelheid de routeplanners 

wel degelijk aangestuurd. De routeplanner algoritmes (Roddity, Hershberger en Bernstein et 

al) berekenen de reistijd op basis van de maximale snelheid van een weg. De gemiddelde 

snelheid op de aanvoerwegen begrensd door de maximumsnelheid van de gehele 

alternatieve route, maakt dat deze route- of reisoptie in 90% van de gevallen vervalt. 

3. Het doorgaand verkeer op het Zandpad is in de afgelopen 20 jaar al vele keren geanalyseerd. 

Met de Loosdrechtse Plassen als ondoordringbaar achterland kan het verkeer alleen via de 

Nieuweweg en de Bloklaan de aansluiting vinden naar de hoofdinfrastructuur. Sinds de 

verdubbeling van de A2 rijdt een groot deel van het zuidelijke achterlandverkeer via de 

Zuilense Ring naar de A2. Loosdrecht en ander noordelijk verkeer rijdt via Loenen naar de A2. 

Breukelenveen en Tienhoven via Breukelen. De ontsluiting van de Scheendijk is voor Zuidelijk 

verkeer via de Laan van Gunterstein en voor het Noordelijk deel via de Proosdijweg. Het deel 

tussen de Laan van Gunterstein en de Proosdijweg is het rustigste deel van het Zandpad en 

kan voor doorgaand verkeer worden “afgesloten”. Het veranderen van de status van dit deel 

van het Zandpad naar woonerf heeft als belangrijkste effect dat het gehele Zandpad uit de 

routeplanners verdwijnt en geen alternatieve route meer is bij een congestie op zowel A2 als 

N401. 

4. De verlaging van de snelheid is al in 2005 door de gemeente toegezegd in reactie op de 

uitkomsten van een grote enquête onder 1000 bewoners van onze gemeente waarbij 90% 

van de respondenten hadden gestemd voor een verlaging van de maximum snelheid op het 

Zandpad naar 30km. 

5. Het Zandpad is al zo lang de Vecht bestaat een verblijfslocatie. Het is ook om deze reden dat 

de diverse overheden het gebied hebben aangewezen voor sportieve, recreatieve en 

toeristische beleving en verblijf. Er is in het verleden zelfs al nagedacht om de Vecht voor een 

Unesco-status voor te dragen. Echter de huidige status van de weg, de maximumsnelheid en 

de maximumaslast staat een succesvolle aanvraag vooralsnog in de weg. 

6. Het instellen van de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de status van de weg kan per 

direct en is zonder grote kosten te implementeren. 

7. Het realiseren van deze eenvoudige statuswijziging leidt niet tot een significant ander gedrag 

van medeweggebruikers. Ook nu zijn op de drukkere dagen de wandelaars en fietsers 

dominant. Een rustige straat bij een lagere gemiddelde snelheid leidt tot een significante 

verbetering van de verkeersveiligheid. Het omdraaien van het argument van betere 

verkeersveiligheid naar ander gedrag van uitwaaierende fietsers (is nu reeds de praktijk) en 

spelende kinderen op straat (dit is absoluut niet aan de orde), is niet alleen een gezocht 

argument maar is een schoolvoorbeeld van een nonsenscorrelatie. 

8. Een maximumsnelheid van 30km in een gebied vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kinderdijk 

of de Zaanse Schans is heel geloofwaardig. Handhaving heeft daar niets mee te maken. 

Over het gebruik van het Zandpad door boeren en loonwerkers is er eveneens een belangrijk 

verbeterpunt aan te dragen: 

Op dit moment wordt bepaald zwaarder agrarisch verkeer vanuit Tienhoven en Westbroek met een 

bestemming naar het gebied tussen Nijenrode en Maarssen en/of de andere zijde van de A2 

(Kockengen etc.) veroorzaakt door loonwerkers die ten onrechte over het smalle Zandpad door 

Nieuwersluis en door het centrum van Breukelen gestuurd worden in plaats van de betere en veel 

kortere route via de brede (tweebaans) wegen door Maarssen te nemen. Dat verbod dient 

onmiddellijk te worden opgeheven om deze vorm van extra milieubelastende en vooral stikstof 

genererende verkeersbewegingen stop te zetten. 



Ten aanzien van de aanwijzing van een maximum-aslast hebben wij de volgende observaties: 

1. Er zou geen onderzoek zijn gedaan naar de herkomst en bestemming van zwaar 

vrachtverkeer. Dat is onjuist, zie het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2017 

(versie 1 oktober 2017). Hierin staat onder meer op pagina 10: 

 
“Conclusies resultaten herkomst- en bestemmingsonderzoek 

(…) 
–  Van het vrachtverkeer op het zuidelijk deel (ten zuiden van de Laan van Gunterstein) heeft 64 % de 
herkomst- en/of bestemming in sector F. Aannemelijk is dat deze herkomst of bestemming hier vrijwel 
steeds Schulp Vruchtensappen is, aangezien op dit wegvak slechts een beperkt aantal andere bedrijven 
(*) liggen die vrachtverkeer aantrekken. Vanuit het noorden heeft ca. 17 % van het vrachtverkeer deze 
bestemming. 
(…) 
(*): Het gaat hierbij vooral [om] agrarische bedrijven die regelmatig worden bezocht door vrachtauto’s 
voor het transport van vee, veevoeder, melk en bulkgoederen.” 
 

Verder heeft de Raad van State in 2020 de gemeente opgedragen om onderzoek uit te 

voeren naar o.a. de ruimtelijke effecten van de voorgenomen legalisatie van Schulp op het 

verkeer op het Zandpad. Maar tot dusver weigert de gemeente representatief 

verkeersonderzoek uit te voeren. Vervolgens stelt u, en ik quote: “Het is niet aannemelijk 

dat..” en “het ligt voor de hand dat.”. Dit zijn slechts aannames . Delen we het vrachtverkeer 

op in twee categorieën (tot 3,5 ton, tot 25 ton en van 25 tot 50 ton), dan bestaat de eerste 

categorie voornamelijk uit bakwagens van bezorgdiensten, het lichte vrachtverkeer voor de 

jachthavens, melkwagens, vuilniswagens, agrarisch verkeer waaronder tractoren en de 

paardentrailers van de Zadelhoff. De zwaarste categorie is per definitie alleen 

bestemmingsverkeer waarvan  bijna alles voor rekening komt van de firma Schulp. In de 

laatste presentatie houdt u ook rekening met een groei in het aantal vrachtbewegingen. Daar 

is geen enkel bewijs voor anders dan dat er wordt voorgesorteerd op een ongewenste en 

niet gesteunde uitbreiding van het aantal vrachtwagenbewegingen door de firma Schulp. Het 

is onrechtmatig en elke poging van de gemeente om dit door de strot van de bewoners en 

grondeigenaren te drukken zal bestuurlijk, juridisch en middels actie en demonstratie 

worden bestreden. Daarnaast is er het volste vertrouwen dat een mogelijk positief besluit 

van de gemeenteraad door de Raad van State per omgaande zal worden vernietigd. 

 

2. De vrachtwagens van Schulp veroorzaken een drukgolf en trillingen. Nadat de Vecht is 

uitgebaggerd hebben deze effecten ervoor gezorgd dat het Zandpad op vele stukken is gaan 

bewegen. Niet alleen zijn de beschoeiingen door de trucks van Schulp uit onze oevers 

geklapt, is op verschillende plaatsen de weg de rivier in gekanteld en hebben de trillingen in 

de bodem tot scheuren in de aangelegen woningen geleid. Onze schade is vergelijkbaar aan 

de schade aan de huizen gelegen aan het kanaal Almelo-de Haandrik. Ook het gevolg van 

baggeren in combinatie met door het zwaar verkeer veroorzaakte trillingen. Het lijkt erop 

dat de gemeente eerst in een Groningse situatie terecht wil komen voordat ze eindelijk tot 

het besef komen dat dit zo niet langer gaat. Er is door aanwonenden geen onderzoek 

gedaan naar de miljoenenschade die het zwaar transport van Schulp veroorzaakt. Dat is ook 

niet de taak van de aanwonenden. Zij zijn als eigenaren met de gemeente het gebruik van 

de weg overeengekomen. Het huidige gebruik van het Zandpad, Driehoekslaan en 

Plesmanlaan door zware trucks is nooit overeengekomen anders dan een incidentele 

vrachtwagen met bouwmaterialen. 



3. In 2008 is het gebruik door deze trucks na lang onderhandelen definitief aan banden gelegd. 

Er is toen overeengekomen dat het zwaar verkeer zou afnemen. Daar is de gemeente in 

gebreke gebleven en heeft de groei sinds die tijd niet gehandhaafd. Nu probeert zij om dat 

in retrospectief niet alleen alsnog goed te keuren, maar doen tegelijkertijd het voorstel om 

de significante groei sinds dat ijkmoment verder op te rekken. U heeft het zelfs aangedurfd 

om in de presentatie het aantal van 30 als de huidige basis te presenteren daar waar deze in 

2008 was vastgezet op 4 om vervolgens het aantal voor de toekomst te verhogen naar 50. 

We kunnen er kort over zijn: Dat gaat niet gebeuren! Daarnaast heeft de Raad van State de 

gemeente gesommeerd om, voorafgaand aan een reparatie van het bestemmingsplan, 

grondig onderzoek te doen naar het aantal, de herkomst en de aard van het zwaar 

transport. Ook dat is niet gebeurd en dat is niet alleen onbegrijpelijk maar vooral laakbaar. 

 

4. Een industriële activiteit als Schulp hoort niet op het Zandpad thuis, past niet in de 

gemeentelijke en provinciale plannen en dient naar een industrieterrein te verhuizen.  Sinds 

2006 heeft de provincie besloten dat deze verhuizing gerealiseerd dient te worden. Ook de 

gemeente zelf heeft dit reeds meermalen aan Schulp medegedeeld. De huidige locatie is 

vanuit milieutechnisch opzicht onverkoopbaar. Aan het merk kleeft de aller slechtste 

carbonprint van de frisdrankenindustrie. Niks duurzaam en al helemaal niet biologisch. 

Uw brief getuigt spijtig genoeg van onvoldoende (historische) kennis van de feitelijke situatie. Er 

worden met betrekking tot dit dossier vrachtladingen aan dure consultants ingehuurd die van heel 

ver komen en zonder kennis van hetgeen in het verleden is overeengekomen steeds weer opnieuw 

beginnen... Het gevoel groeit dat de gemeente de klankbordgroep niet serieus neemt. De door de 

gemeente gewenste uitkomst lijkt al vast te staan, waarbij enkel voor de vorm en voor het 

noodzakelijke vinkje van de burgerparticipatie met ons wordt gesproken . We zijn nu inmiddels vijf 

vergaderingen verder maar er is op essentiële punten, met name ten aanzien van de status van de 

weg, niets besproken of met de bewoners overeengekomen. Een duidelijk en herhaald verzoek van 

de bewoners om dit tijdens een aparte vergadering te bespreken en overeen te komen wordt door 

de projectgroep op allerlei manieren tegengegaan. Er ligt nog steeds geen datumvoorstel. 

Wij zijn derhalve zeer ontevreden met de wijze waarop dit proces is vormgegeven. Wij willen als 

bewoners en grondeigenaren serieus genomen worden en nemen geen genoegen met een 

vooropgezet plan van de gemeente wat geen draagvlak heeft. Wij verzoeken de gemeente cq. de 

verantwoordelijk wethouder dan ook dringend om met ons in gesprek te gaan over de toekomst van 

onze privéweg en gevolg te geven aan de hierboven beschreven randvoorwaarden met als 

uitgangspunt de raadsmotie uit 2018 dat het Zandpad als fietsstraat moet worden heringericht. 

 

Bewoners en grondeigenaren Zandpad, Driehoekslaan en Plesmanlaan. 

 

Kopie: 

College B&W en gemeenteraad Stichtse Vecht 

Vechtplassencommissie 

Federatie Particulier Grondbezit 

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen 




