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         Bijlage 1 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
3 februari 2014 
 

 
 
1 Welkom en inleiding  
Wethouder Pieter de Groene heet allen hartelijk welkom bij de klankbordgroep van het project 
Verbetering Langzaam-verkeersroute Breukelerbrug (verder afgekort met: ‘het project’)  
 
2 Voorstelrondje  
Er volgt een korte voorstelronde. Hieronder het overzicht van de aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM)  
Dhr. John Engels, Bewonerscomité Breukelen-Midden , (JE)  
Dhr. Jos Boss, Bewonerscomité Broeckland, (JB)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht  
Dhr. Harry Spruijt (vertegenwoordiger noordelijk deel), (HS)  
Fietsersbond  
Dhr. Steef Cornelissen, Fietsersbond afd.SV, (SC)  
KWS-Mercon  
Dhr. Michel Willemsen, namens aannemerscombinatie Breukelerbrug, (MW)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder Gemeente Stichtse Vecht, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp, namens Gemeente Stichtse Vecht, projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, namens Gemeente Stichtse Vecht, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Afwezig:  
Afgevaardigde Universiteit Nyenrode  
Mevr. Doni Boelhouwer, namens Gehandicapten Platform SV, (DB)  
Dhr. J.A. Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (JL)  
Dhr. Jorn Verwoerd, namens Rijkswaterstaat Utrecht, (JV)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
 
3 Proces,tijdspad, rol klankbordgroep  
PdG geeft in het kort weer wat de kaders van de klankbordgroep (verder afgekort met: ‘KBG’) zijn. 
De leden van de KBG zijn zelf verantwoordelijk van het informeren van de achterban. Ook zal er 
standaard een informatieavond worden georganiseerd. Laat onverlet dat indien iemand het niet eens 
is met het eindresultaat tijdens de informatieavond deze net als ieder ander bezwaar kan maken. 
Aansluitend wordt door PvdB een document betreffende het functioneren van de klankbordgroep 
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onder de aanwezigen uitgereikt. Voor de KBG leden die niet aanwezig zijn wordt een exemplaar bij 
het verslag gevoegd.  
 
4 Nieuwe Breukelerbrug, presentatie principevervanging  
PvdB geeft een toelichting wat onder het project Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot 
Onderhoud (afgekort als KARGO) wordt verstaan. In eerste instantie zou de Breukelerbrug worden 
gerenoveerd (levensduur met 30 jaar verlengd) met een verbreed fietspad aan de noordzijde. 
Financieel zouden de kosten van het fietspad te hoog oplopen en hierdoor was het plan niet 
haalbaar. Bij onderzoeken van de brug door de aannemer bleek deze in een dermate slechte staat te 
zijn dat eind 2013 door RWS is besloten de brug geheel te vervangen (levensduur van 80 jaar). Door 
het plaatsen van een nieuwe brug vielen de kosten van de fietspadverbreding lager uit en is het plan 
nu financieel haalbaar.  
MW geeft een toelichting en presentatie op de principevervanging van de Breukelerbrug. Begin 
volgend jaar wordt de brug in Gorinchem opgebouwd en vervolgens wordt de brug voor het transport 
(ruimtebeslag) over water in tweeën gedeeld (boven- en onderbouw). Deze delen worden op pontons 
naar het terrein van Ballast Nedam gevaren. Hier worden de brugdelen aan elkaar gelast waarna de 
brug vervolgens wordt ingevaren. Als voorbeeld wordt een animatiefilm van de vervanging van de 
Weesperbrug afgespeeld (bron; Youtube). Voor de Breukelerbrug geldt een soortgelijke operatie. 
Impressietekeningen bestaand en nieuw worden besproken. De betonnen onderbouw blijft behouden 
(JM merkt op of dit nog wordt opgeknapt). De betonnen landhoofden worden aan de noordzijde 
verbreed i.v.m. het nieuwe tweerichtingenfietspad. De nieuwe brug heeft een fietspad van 3.00 m1 en 
een voetpad van 1.50 m1  
 
5 Principeverloop aansluitende fiets-en voetpaden  
PvdB geeft een toelichting op de situatietekening met verkeersstromen;  
Fietspaden; hoofdstructuren verbinding Dom tot Dam langs ARK. Verbinding rotonde Straatweg en 
rotonde Station richting Kockengen. Afwikkeling vindt plaats aan de noordzijde van de brug.  
Voetpad; Voetgangers blijven aan de zuidzijde. Verbinding universiteit Nyenrode – Station is een 
belangrijk tracé aan zuidzijde. Ter hoogte van de tunnel komt er een trap zodat voetgangers richting 
dorp gebruik kunnen maken van de tunnel onder de brugoprit. Er is bewust gekozen voor een 
scheiding van beide verkeersstromen. Laatste deel van het bestaande voetpad (zijde Broeckland) 
tussen bushalte en de rotonde Straatweg komt te vervallen. Deze ruimte kan eventueel gebruikt 
worden om de weg te verleggen richting Daslook. Dit gezien ruimtebeslag fietspad aan de zijde van 
de W. van Collenstraat. (JM merkt op dat voor scholieren die gebruik maken van het OV een lastige 
oversteek blijft op de kruising met de Engel de Ruijterstraat in dit kader ligt er ook een oude 
toezegging van de gemeente om wat aan dit knelpunt te doen). Voor het inpassen van de diverse 
knelpunten zitten wij als KBG bij elkaar. Verder wordt het dwarsprofiel op de nieuwe brug besproken. 
Het ideaalplaatje is om het profiel op de brug indien mogelijk aan te houden bij de opritten. 
Rijbaanbreedte is ruim 7.00 m1 tussen de vangrails (op de vraag van SC betreffende gladheid bij 
vorst op het fietspad wordt aangegeven dat het brugdek wordt behandeld met een epoxy-slijtlaag).  
Wat betreft de scherpe bocht vanaf de brug richting station is een aanpassing binnen het huidige 
wegprofiel niet mogelijk.  
 
6 Mogelijke varianten inpassing fiets- en voetpaden  
Station (Westzijde);  
Bij de bespreking van de situatie met het principeverloop van de diverse verkeersstromen blijkt dat de 
mogelijkheden aan de westzijde van het ARK de ruimte bieden om het ontwerp verder uit werken.  
Aandachtspunten zijn de volgende;  
• er zal gekeken moeten worden hoe om te gaan met de aansluiting van het fietspad op het 
hoofdfietspad langs het ARK en tevens de voetgangersoversteek ter plaatse.  
• aansluitingen voet- fietspaden bij de rotonde naar het station zullen nader moeten worden 
uitgewerkt.  
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Breukelen (Oostzijde);  
Op dit gedeelte binnen het project zijn nog varianten mogelijk mede ingegeven door een ruimtelijk 
probleem. Jammer dat er geen vertegenwoordiger van de W. Collenstraat aanwezig is. Door de 
verbreding van het fietspad moet de haag verdwijnen. De erfscheiding ligt ver genoeg weg om het 
profiel aan te houden. Voor deze inpassing zal overleg nodig zijn met bewoners afvaardiging van de 
W. van Collumstraat. Wat wordt de absolute minimum maat tussen fietspad en rijbaan? Eventueel 
weg verplaatsen richting Broeckland met 1.00 m1. Er is al contact opgenomen met de Milieudienst 
wat de eventuele gevolgen zijn zowel geluidstechnisch als op het gebied van milieu (ook ligt er nog 
een opdracht t.a.v. geluidsbelasting vanuit het verleden). Geluid gaat niet toenemen. De helling naar 
de brug (alignement) zal ondanks dat de doorvaarhoogte toeneemt met slechts 8 cm worden 
verhoogd. Een plateau op de kruising brugoprit / Engel de Ruijterstraat zou de veiligheid kunnen 
verhogen. Door een scheiding van langzaamverkeer en autoverkeer wordt voor de weg 50 km/uur 
aangehouden (met fatsoenlijke 50 km inrichting op kruising).  
Afspraak wordt gemaakt dat PvdB het KBG-lid W. van Collumstraat apart bijpraat over de situatie. 
Tevens heeft het bespreken van verdere oplossingen pas zin met goede tekeningen erbij. Op korte 
termijn schetsen laten maken om de KBG beter te informeren.  
Aandachtspunten zijn de volgende;  
• wat te doen met de linksafstrook op de kruising brugoprit (worden nog tellingen verricht)  
• ruimtebeslag bij bushalte / tunnel brugoprit.  
• Hoe uitvoeren inrichting kruising wel/niet VOP.  
• wel/niet halteren van de bus op de rijbaan.  
• wel/niet verschuiven van de rijbaan tussen de kruising brugoprit en de rotonde Straatweg.  
• goede bewegwijzering (voetgangers en fietsers) randvoorwaarde.  
• aansluitingen voet- fietspaden bij de rotonde naar het station zullen nader moeten worden 
uitgewerkt.  
 
7 Rondvraag  
Bewonerscomité Breukelen-Midden (JE); Had graag gezien dat de stukken voor de vergadering 
worden afgedrukt.  
Namens bewoners Daslook (AO); zal nog een vaste vervanger opgeven voor in de KBG (niet meer 
dan 1 vertegenwoordiger in KBG). Verder geeft hij aan voldoende tijd te willen hebben om zijn 
achterban te kunnen informeren.  
Ondernemersvereniging (HS); voor welke tijdsduur wordt de weg naar de brug afgesloten? Hangt af 
van welke variant er binnen het project wordt gekozen. De verschillende varianten worden ook in een 
planning tot uitdrukking gebracht. Het streven is de werkzaamheden zoveel mogelijk in de 
zomervakantie uit te voeren. Geen voorstander van drempels of het halteren van de bus op de 
rijbaan. Ziet de brugoprit als een doorgaande ontsluitingsweg.  
 
Namens Broecklandcollege/Broklede (JM); vraagt aandacht voor het belang van de scholieren. Het 
betreft in de ochtend en namiddag circa 1000 leerlingen van beide scholen. Er moet goed gekeken 
worden naar de kruising brugoprit / Engel de Ruijterstraat.  
Fietsersbond afd. SV (SC); Zou de armleuning op de brug zo hoog mogelijk willen zien. MW geeft 
aan dat dit al vastligt in het ontwerp.  
Gemeente Stichtse Vecht (PvdB); Plan van aanpak wordt nog aan de KBG leden doorgemaild met 
een ruwe planning van de vergaderingen e.d. Behandeling in de Raad met voorbereidingskrediet is 
op 25 februari a.s.  
 
8 Vaststellen volgende vergadering  
Volgende KBG wordt vastgelegd voor donderdag 13 maart. Tijd 20.00-22.00 uur. Locatie Boom en 
Bosch, trouwzaal 1e verdieping, (Markt 13 te Breukelen).  
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9 Sluiting  
PdG bedankt allen en sluit 
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                    Bijlage 2 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
13 maart 2014  
 
1 Welkom en inleiding  
Wethouder Pieter de Groene heet allen welkom bij de klankbordgroep van het project Verbetering 
Langzaam-verkeersroute Breukelerbrug (verder afgekort met: ‘het project’). Verder geeft hij aan rond 
21.00 uur te vertrekken i.v.m. een afspraak in Maarssen. Hierna volgt er een korte voorstelronde van 
de aanwezigen.  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM)  
Dhr. Jos Boss, Bewonerscomité Broeckland, (JB)  
Dhr. Björn van de Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Daníel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht: Dhr. Harry Spruijt , (HS)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
Gehandicapten Platform Stichtse Vecht: Mevr. Naomi Vervaart, (NV)  
KWS-Mercon: Dhr. Michel Willemsen, (MW) en Dhr. Stefan Muis, (SM)  
Movares: Dhr. Otto de Rooij, (OdR)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Afwezig: Dhr. Pieter-Jan Benes, namens Universiteit Nyenrode, (PB), met berichtgeving  
 
2 Verslag vorige vergadering (3 februari 2014)  
Namens fietsersbond afd. SV (SC); leuning langs het fietspad Maarsserbrug is een mooie oplossing. 
Is dezelfde constructie mogelijk op de Breukelerbrug? Nee, hier is gekozen voor een leuningwerk met 
verticale stijlen. Hoogte wordt 1.15 m.  
Namens Daslook (AO); op blz 3 punt 6 staat aangegeven dat het geluid niet toe gaat nemen. 
Doelstelling is dat het geluid afneemt, niet toeneemt. Deze geluidsproblematiek geldt voor zowel de 
oost- als westzijde.  
Namens van W. van Collenstraat (BvdB); gaat nog even in op de rol van de klankbordgroep. PdG 
merkt op dat uiteindelijk de Raad bepaald. Los van de klankbordgroep komt er nog een inloopavond 
(individuele belangen). In het volgende overleg zullen de door het bewonerscomité Breukelen Midden 
gemaakte opmerkingen t.a.v. de rol van de klankbordgroep worden geagendeerd.  
Verder wordt het verslag vastgesteld.  
 
3 Minimaal profiel rijbaan en fiets- en voetpaden volgens CROW  
Het principeprofiel wordt aan de hand van een geprojecteerde tekening besproken. Hierbij is de 
minimale maatvoering aangehouden welke voldoet aan de CROW normen.  
Volgende maten worden besproken;  
Rijbaanbreedte bij 50 km/uur min. 5.80 m1  
Voetpad min 1.50 m1  
Berm (tussenberm, veilige maat) 1.00 m1  
Fietspad tweerichtingen 3,00 m1  
Berm insteek talud 1,00 m1  
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(HS) merkt op dat de rijbaan niet al te breed is gezien het feit dat men bij bijzondere vrachttransport 
tot 3.50 m1 breed zonder begeleiding kan vervoeren.  
4 Principeverloop aansluitende fiets-en voetpaden bij minimaal profiel  
Het verloop van de van de verkeersstromen wordt aan de hand van de geprojecteerde situatie-
tekening aansluiting Breukelerbrug besproken.  
Rode Dorp  
Rotonde Stationsweg; voorstel om op de Stationsweg een extra fietsoversteek te combineren met de 
voetgangersover-steek zodat de fietser op de rotonde naar de goede zijde van de weg wordt geleid. 
Zeker gezien het feit dat de fietsopgang / voetgangerstrap naar het toekomstige voetpad als fietspad 
komt te vervallen.  
Fiets-/voetgangersopgang; ter hoogte van de oude fietsopgang wordt aan de andere zijde van de 
rijbaan op de tussenberm een hek (veiligheid) geplaatst om overstekende fietsers / voetgangers 
tegen te gaan. Een van de doelstellingen binnen het project is het voet- en fietsverkeer duidelijk 
gescheiden te houden.  
Kruising Engel de Ruyterstraat  
Asfaltrijbaan van de brugoprit blijft op dezelfde plek liggen. Voor het fietspad wordt een uitbuiging van 
5.00 m1 gemaakt zodat er een opstelplek voor een auto is. Binnen de bebouwde kom heeft de fietser 
voorrang. Nadeel hierbij is de aanpassing van de fietstunnel in verband met het ruimtebeslag.  
Plaatsing van een extra trap aan de zuidzijde (voor aansluiting schooljeugd route bushalte). De oude 
fietsafrit aan de zuidzijde kan gebruikt worden als hellingbaan voor bijv. gehandicaptenvoertuigen. In 
dit geval moet er een duidelijke verwijzing komen voor voetgangers richting Breukelen-Dorp.  
Aansluiting rotonde Straatweg  
De verkeersstroom voor fietsers en voetgangers is nog een puzzel. Huidige idee is om het tweerich-
tingen fietspad aan de zijde van de van W. van Collenstraat door te trekken tot voor de kerk en hier 
de Straatweg over te laten steken zodat de fietser geen omtrekkende beweging hoeft te maken rond 
de rotonde. Aan de zijde van Broeckland komt dan alleen een voetgangersoversteek over de 
Straatweg te liggen. Een en ander heeft ook te maken met het ruimtebeslag aan de oostzijde van de 
Straatweg. (PvdB) verzoekt een ieder dit met zijn achterban te bespreken en ideeën aan te dragen 
(PdeG verlaat de bespreking). Bij het zoeken naar oplossingen is zelfs gedacht om de fietsers via 
een alternatieve route langs de W. van Collenstraat te sturen maar het betreft een hoofdfietspaden 
structuur waarvoor de Provincie Utrecht subsidie ter beschikking heeft gesteld. Vraag is of deze route 
voldoet aan de richtlijnen van de Provincie Utrecht. Er wordt aan de hand van tellingen nog gekeken 
of de bijpass bij de rotonde noodzakelijk is. Dit i.v.m. ruimtebeslag tweerichtingen fietspad en de 
veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers van de brugoprit richting Broeckland.  
 
5 varianten inpassing fiets- en voetpaden  
Besproken onder punt 4.  
 
6 Aansluiting Engel de Ruyterstraat  
Er worden 3 varianten besproken aan de hand van de tekeningen.  
Variant 1; uitbuiging met opstelplek voor auto 5.00 m1. Nadeel ruimtebeslag.  
Variant 2; zonder linksafstrook (zijn er voldoende hiaten zodat het verkeer niet vastloopt?).  
Variant 3; voet verbinding met tusseneiland van 2.00 m1.  
Bekijken of er een mogelijkheid is om de bushalte aan de kant van Broeckland richting brug te 
verplaatsen zodat de haltes tegenover elkaar komen te liggen geeft ook een betere aansluiting op 
toekomstige trap. Om ruimte te winnen aan de kant van de van Collenstraat wordt er nog gekeken 
om het weggedeelte tussen de Engel de Ruyterstraat en de rotonde Straatweg 1.00 m1 te 
verplaatsen richting Daslook. Dit kan alleen als er voldoende fundering zit onder het te laten vervallen 
fiets-/voetpad.  
(DvdB) merkt op dat er een aantal grote bomen zijn die niet op de tekening staan en binnen het 
voorgenomen werk vallen. Dit wordt nader bekeken.  
(BvdB) merkt op dat het fietspad 3.00 m1 opschuift richting van Collenstraat maar vraagt zich af wat 
dit inhoud voor de bewoners op huisnr. 91. Ook het belang van privacy, sociale veiligheid en 
geluidsreductie worden hierbij aangehaald. Er wordt afgesproken dat er voor alle drie de varianten 
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een dwarsprofiel wordt gemaakt om dit inzichtelijk te krijgen. Wat betreft de andere belangen wordt 
gekeken hoe de wensen worden meegenomen.  
(AO) merkt op geen probleem te hebben met een 1.00 m1 verplaatsing van de weg richting Daslook 
tenzij dit een geluidsprobleem vormt. Verder wil men het vrije uitzicht aan de buitenzijde behouden. 
Tevens dient de beplanting op de brugoprit behouden te blijven.  
 
7 Verkeerstelling; proef afsluiting linksafstrook  
Momenteel worden er voor een periode van twee weken mechanische tellingen gehouden voor 
motorvoertuigen. Telpunten bevinden zich bij de brug en op de Engel de Ruyterstraat. Ook wordt er 
handmatig geteld gedurende de spitsuren. Handmatige telling van dinsdag 13 maart ochtendspits 
wordt besproken. Uit de telling zou men kunnen overwegen om het linksafgaande verkeer te 
verbieden (optimale veiligheid fietser). Hier wordt niet enthousiast op gereageerd. Voor de fietsers 
worden in april aparte tellingen gehouden.  
 
8 Aansluiting Straatweg  
Besproken onder punt 4.  
 
9 Aansluiting Stationsweg en voetpad Broekdijk West  
Besproken onder punt 4.  
 
10 Rondvraag; vaststellen volgende vergadering  
(HS) De weg inrichten als een ontsluitingsweg en het bedrijventerrein nabij de Poel niet afsluiten.  
(DL) Er lagen nog toezeggingen uit het verleden van Klaas Wiersema in het kader van de 
Corridorstudie. Passen niet binnen dit plan maar wordt nog wel naar gekeken (voor zover mogelijk 
binnen het bestemmingsplan).  
(HF) Ziet nog geen verbetering voor fietsers/voetgangers op de Engel de Ruyterstraat. Voorziet ook 
nog wat problemen op de kruisingen met Jan Evertse Boutstraat en Dudok de Witstraat.  
(JB) Hoe lang gaat de brug eruit?. Vervanging brug in één weekend augustus 2015.  
(BvdB) Rekening houden om het wegprofiel zo min mogelijk de kant van de van Collenstraat op te 
schuiven.  
Voor de volgende klankbordgroep wordt nog een datum geprikt waarvan de deelnemers zo spoedig 
mogelijk op de hoogte worden gesteld. (actie PvdB)  
 
11 Sluiting  
PvdB bedankt allen en sluit 22.10 uur de vergadering.  
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                 Bijlage 3 
 
Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
23 april 2014  
 
1 Welkom en inleiding  
Wethouder Pieter de Groene heet allen welkom bij de klankbordgroep van het project “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug” (verder afgekort met: ‘het project’). Bericht van afwezigheid 
is ontvangen van Harry Spruijt en Doni Boelhouwer. Hierna volgt er een korte voorstelronde van de 
aanwezigen.  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM)  
Mevr. Astrid van de Wiel, Bewonerscomité Broeckland, (JB)  
Dhr. Björn van de Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Ton van Tunen, namens bewoners “Rode Dorp”, (TvT)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Universiteit Nyenrode : Pieter Beun, (PB)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon: Dhr. Michel Willemsen, (MW)  
Movares: Dhr. Johan Vos, (JV)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Afwezig:  
Dhr. Harry Spruijt, namens Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, (HS), met berichtgeving  
Doni Boelhouwer, namens Gehandicapten Platform Stichtse Vecht, (DB), met berichtgeving  
 
2 Verslag vorige vergadering (13 maart 2014)  
Blz 1 Moet zijn Björn van den Bogaard.  
Voor de inloopavond is nog geen datum vastgesteld.  
Blz 3 Onder punt 6 wordt gesproken over drie varianten. Wijzigen in alle mogelijke varianten.  
Eind punt 6 wordt gesproken over ”verder wil men het vrije uitzicht aan de buitenzijde behouden”. 
Hiermee wordt bedoeld de meerderheid.  
 
3 Spelregels klankbordgroep, aantekeningen Breukelen-Midden  
Voorstel betreffende aanpassing van de spelregels wordt door de aanwezigen niet overgenomen. 
Doel is om met een zo breed mogelijk gedragen voorstel vanuit de KBG te komen. Mocht de uitkomst 
van de KBG niet eensluidend zijn dan zal de Raad hierover worden geïnformeerd.  
 
4 E-mail bewonerscomité Broeckland m.b.t. trap  
Door plaatsing 2e trap nabij tunnel zijn bewoners bang voor een extra hangplek voor jongeren. 
Mogelijk om dit te vervangen door een hellingbaan? Signaleringsteams hebben nabij de tunnel nog 
geen klachten ontvangen van overlast door jongeren. PvdB zal dit bespreken in het regulier overleg 
met de politie. Mogelijk dat er in de materialisatie van de trap een oplossing gezocht kan worden 
(roosters). Ook de verlichting in en nabij tunnel punt van aandacht.  
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5 Toetsing dwarsprofiel aan breed transport  
Naar aanleiding van de opmerking van Harry Spruijt tijdens de vorige KBG is nog eens gekeken of 
het wegprofiel aan de normstelling voldoet. Wegbreedte van 5.90 m1 is voldoende mits er aan de 
voorwaarde wordt voldaan dat aan weerszijden van de weg een ruimte van 0,40 m1 obstakelvrij blijft.  
 
6 Dwarsprofielen bij hoofdvarianten  
Bij aanvang van de vergadering heeft BvdB gesprekstijd aangevraagd om een toelichting te geven op 
de feedback van zijn achterban, bewoners Willink van Collenstraat.  
Bewoners zijn van mening dat de W. van Collestraat onevenredig wordt getroffen. E.e.a. wordt ook 
duidelijk gemaakt met een tekening waarbij de groenvakken aan weerszijden van de brugoprit staan 
aangegeven. Minste breedte zit momenteel aan de zijde van W. v Collenstraat terwijl de uitbreiding 
vanwege het dubbelzijdige fietspad hoofdzakelijk plaatsvindt aan de zijde van W. van Collenstraat.  
Volgende varianten worden door de bewoners aangedragen;  
- Weg geheel verplaatsen richting Daslook; hierover wordt door de gemeente opgemerkt dat dit 
vanwege de geluidsproblematiek en binnen het huidige bestemmingsplan niet binnen de 
mogelijkheden ligt. Max. verplaatsing zou 1.00 m1 zijn (bestaande voetpad aan de zijde van Daslook)  
- Dubbel fietspad aan de zuidzijde en voetpad aan de noordzijde; de keuze van een fietspad aan de 
noordzijde is altijd een lang gekoesterde wens van de gemeente Breukelen geweest. In het ontwerp 
van de nieuwe brug is in die hoedanigheid ook op deze wens ingespeeld en de opdracht van de 
bouw van de brug is reeds verstrekt. Ook sluit de fietspadenstructuur vanaf het station en de snelle 
verbinding Dom tot Dam (Westkanaaldijk) op deze keuze aan.  
- Dubbel fietspad tot aan fietstunnel Broeckland, daarna enkel verder; bij bespreken van dit punt 
wordt aangegeven dat deze variant mogelijk een probleem geeft met het hellingspercentage vanaf 
fietspad ter hoogte van de tunnel richting de brug. Een tekening met het alignement (hoogteverschil) 
moet uitkomst geven of dit tot de mogelijkheden behoort.  
 
Gaande de discussie wordt ook een voorstel gedaan om een alternatieve route te bekijken waarbij 
het tweezijdig fietspad afbuigt op de Engel de Ruijterstraat. Is dit voorstel technisch haalbaar (moet 
ook blijken uit hoogtetekening) dan bij de eerstvolgende KBG hierop met uitwerking terugkomen.  
Kort samengevat nogmaals herbezien de structuurvisie voet- /fietspaden rond de brugoprit.  
Ander belang dat blijft is dat de voetgangersverbinding Nijenrode goed gefaciliteerd dient te worden.  
 
7 Verplaatsing bushalte richting Breukelerbrug  
Het argument om de bushalte richting de brug te verplaatsen is voor de veiligheid van de scholieren. 
In combinatie met de trap bij de tunnel aan de zijde van Daslook wordt een overstekende beweging 
van de voetgangers op de brugoprit voorkomen. Door het voorsorteervak van de linksafstrook in het 
ontwerp te laten vervallen kan dit ten goede komen aan het ruimtebeslag. Financieel betekent een en 
ander namelijk nogal wat gezien de uitbreiding van het grondlichaam en de verplaatsing van het 
bestaande geluidsscherm.  
 
8 Resultaten verkeerstellingen; proef afsluiting linksafstrook  
Alle drie de varianten van de linksafstrook worden besproken. Verder worden de resultaten van de 
diverse verkeerstellingen inzichtelijk gemaakt. Een proefperiode met een tijdelijke afsluiting van het 
afzonderlijke voorsorteervak wordt niet ingesteld i.v.m. negatieve reacties van de weggebruikers (een 
dergelijke situatie heeft gespeeld op de Huis ten Boschstraat te Maarssen). Conclusie van dit 
agendapunt is dat de mogelijkheid tot linksaf blijft. Vraag is alleen nog of dit geregeld dient te worden 
met een apart voorsorteervak.  
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9 Aansluiting Straatweg  
Naar aanleiding van de vragen/voorgestelde alternatieven rond de aansluiting van de Engel de 
Ruyterstraat op de brugoprit en de gevolgen die dit heeft voor de rest van het voorliggende ontwerp 
wordt de aansluiting op de Straatweg verschoven naar de volgende bespreking. Voorgesteld wordt 
nogmaals te kijken naar de structuurvisie ten aanzien van de voet- en fietspaden alvorens een 
verdiepingsslag te maken in het ontwerp.  
 
10 Werkzaamheden kabels en leidingen (persing onder ARK)  
Eind mei begin juni wordt gestart met een gestuurde boring onder het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze 
werkzaamheden dienen ter vervanging van de huidige kabelgoot onder de bestaande brug. 
Bewoners van de wijk Broeckland en Breukelen Midden worden op korte termijn middels een 
bewonersbrief geïnformeerd. Ook zal er melding worden gemaakt op de gemeentelijk website.  
 
11 (Grove) planning werkzaamheden  
Deze informatie wordt komende KBG aangeleverd (PvdB).  
 
12 Loenerslootsebrug, info over vervanging en omleiding verkeer  
De werkzaamheden staan nu gepland voor de periode eind juni – begin juli. Gedurende deze periode 
van circa tweeënhalve week is de provinciale weg N201 afgesloten voor wegverkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel over de brug met uitzondering van het weekend dat de brug door 
Rijkswaterstaat wordt gewisseld. Tegelijkertijd reconstrueert de Provincie Utrecht het aansluitende 
fietspad langs de provincialeweg N201 en de brugopritten. Voor uitgebreide informatie wordt 
verwezen naar de website van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl/kargo  
 
13 Rondvraag; vaststellen volgende vergadering  
(BvdB);Tekeningen zijn nog niet gedeeld met de achterban. Zichtlijn op de tekening geeft een 
verslechtering in relatie tot de privacy van de bewoners. Verder geeft hij aan dat er in de Vechtstroom 
een aanvraag kapvergunning is opgenomen. PvdB geeft aan dat deze geen relatie heeft met de 
Breukelerbrug.  
(AO); Merkt op dat er meters gemaakt moeten worden en stelt voor de volgende KBG met enkele 
weken in te plannen  
(HF); Planning van de persing van Joulz is eind mei begin juni. Wat zijn de gevolgen van de 
werkzaamheden? Informatie wordt z.s.m. op de gemeentelijke website gezet en de diverse 
belangengroepen/bewoners worden middels een brief geïnformeerd.  
(TvT); In het kader van geluidsoverlast bij de Johan Oldevanbarneveldstraat zou hij graag een 
geluidsscherm zien. Hier ziet hij op de tekening niets van terug.  
(PB); Zijn er plattegronden bij het verslag voor handen? PvdB zal deze per mail verzenden.  
(AvdW);Geluidscherm met begroeiing mogelijk? Bestaande geluidscherm aan zijde Daslook blijft 
staan.  
(MW); Maakt opmerking over kort tijdsperiode om aan te sluiten op nieuwe brug. Stelt voor om op 
korte termijn een afspraak met KBG te maken.  
 
De volgende KBG wordt vastgesteld op woensdag 21 mei, tijd 19:30-21:30 uur. Een uitnodiging met 
verslag en agenda wordt z.s.m. verzonden.  
 
14 Sluiting  
PdG bedankt allen en sluit de vergadering.  
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           Bijlage 4 
 
 
Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug” 
 
21 mei 2014 
 
1 Welkom en inleiding 
Paul van de Bovenkamp heet allen welkom bij de klankbordgroep van het project “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”. Bericht van afwezigheid is ontvangen van Jan Molenaar, Ad 
Opperhuizen (vervanging Ton Schoonderwoerd), afvaardiging Rode Dorp, afvaardiging 
gehandicapten Platvorm SV en wethouder Pieter de Groene. Hierna volgt er een korte voorstelronde 
van de aanwezigen. 
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners: 
Dhr. Jos Boss, Bewonerscomité Broeckland, (JB) 
Dhr. Björn van de Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB) 
Dhr. Ton Schoonderwoerd, namens bewoners Daslook, (TS) 
Mevr. Yola Schoonis, namens bewoners W. van Collenstraat, (YS) 
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF) 
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB) 
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht: Dhr. Harry Spruijt, (HS) 
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC) 
KWS-Mercon: Dhr. Michel Willemsen, (MW) 
Movares: Dhr. Otto de Rooij, (OR) 
Gemeente: 
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB) 
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD) 
 
Afwezig: 
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG), met berichtgeving 
Mevr. Doni Boelhouwer, namens Gehandicapten Platform Stichtse Vecht, (DB), met berichtgeving 
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM), met berichtgeving 
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (TvT), met berichtgeving 
2 Verslag vorige vergadering (23 april 2014) 
Blz 1 SC; er wordt vastgesteld dat het dhr. Pieter Beun moet zijn. 
BvdB; onder punt 3 staat het besprokene zeer summier weergegeven. Ook staan de suggesties die 
Breukelen-Midden heeft aangedragen niet vermeld. Er wordt afgesproken dat BvdB een tekst aan zal 
leveren waar e.e.a wel goed in is verwoord. 
Blz 2 HS; onder punt 5, rijbaanbreedte is 5.90 m1 met aan weerszijden 0.40 m1 obstakelvrij zodat 
een vrije ruimte van 6.70 m1 beschikbaar is bij breed transport 
BvdB; onder punt 6, bij de varianten eerste aandachtsstreepje, weg verplaatsen richting Daslook ligt 
niet binnen mogelijkheden wordt zoals vermeld niet uit het verslag gehaald. Wat betreft de 
geluidsproblematiek is navraag gedaan bij de regionale milieudienst.  
HF; een eventuele verplaatsing bushalte richting de brug is niet alleen voor de veiligheid van de 
scholieren maar ook voor de bewoners van de wijken de Poel en Broeckland.  
Blz 3 PB; onder punt 13 is afgesproken dat de deelnemers tekeningen zouden ontvangen. PvdB 
heeft verzuimt deze bij de uitnodigingsmail te verzenden.  
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3 Ingekomen stukken  
Daniél Lens heeft namens de bewoners “Rode Dorp” een email gestuurd, waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor “aanvullende” geluid reducerende maatregelen ter hoogte van de Brugoprit/ 
Oldenbarneveltstraat. Naar voorbeeld van de reeds bestaande maatregelen ter hoogte van Daslook 
(geluidsscherm), “gelijke monniken gelijke kappen”.  
Er wordt tijdens de vergadering een schrijven overhandigd aan PvdB van Mevr. E. Bokma, Daslook 
51, en dhr. Th. Van de Wiel, Daslook 50, namens bewoners Daslook ter hoogte van nieuw geplande 
bushalte. Hierin spreken zij hun zorg uit over de voorgenomen plannen om de bushalte te 
verplaatsen richting Breukelerbrug. Kort samengevat zijn er zorgen omtrent privacy, openbaar groen 
op het talud en toename geluidsoverlast. Ook ziet men niet de noodzaak van de verplaatsing huidige 
bushalte. Eenvoudiger een hekwerk te plaatsen op de middenberm om het oversteken bij de huidige 
bushalte onmogelijk te maken. 
 
4 Vaststellen hoofdstructuur (werksessie)  
Naar aanleiding van het verslag wordt inhoudelijk nog over de volgende punten gesproken;  
- Er ontstaat nu een discussie tweezijdig fietspad versus verschuiving (wens bewoners van 
Collenstraat).  
- Tweezijdig fietspad doorzetten vanaf Engel de Ruijterstraat richting Straatweg wel/niet (dubbelzijdig 
of enkelzijdig)  
- College heeft uitgesproken dat de geluidsbelasting zoveel mogelijk naar beneden wordt gebracht bij 
welke variant er dan ook gekozen wordt. Geluidsarm asfalt is afhankelijk wat budgettair beschikbaar 
is. In elk geval zal de geluidsbelasting niet hoger worden.  
- In de Breukelense periode is een toezegging gedaan dat bij de renovatie van de Breukelerbrug 
geluidsarm zou worden teruggebracht.  
- Bewoners Daslook willen het groen behouden.  
- Verplaatsing bushalte aan de zuidzijde geeft geen verbetering van de veiligheid. Men mist een 
goede afweging tussen de voor- en nadelen. Betere optie om de bushalte op de bestaande plek te 
handhaven en een trap en voetpad aan de oostzijde van de tunnel te maken.  
- Basis voor het ontwerp is de hoofdstructuur. Vervolgens kan dan dieper op het ontwerp worden 
ingegaan. Aan de hand van tekening worden de fietsers- en voetgangersstromen in beeld gebracht 
met de voor- en nadelen. Hierbij zijn ook de fietsersstromen door de wijk in beeld gebracht 
(gevarenpunten nemen af) zodat het stuk dubbelzijdig fietspad tussen de Engel de Ruijterstraat en de 
rotonde Straatweg zou kunnen vervallen. Fietsersbond maakt de kanttekening dat de fietsers door de 
wijk sturen niet gewenst is. Goede wegbewijzering is een vereiste. HS; hoe meer men fietsers en 
voetgangers buiten de hoofdroutes brengt hoe veiliger het is. Pvdb merkt op dat er plannen zijn om 
het bruggetje over de Kerkvaart te verlagen. Mogelijk kan dit meegenomen woren in dit project.  
- OR brengt onderstaande lijst in beeld en stelt voor om deze aan te vullen met suggesties/wat wil 
men bereiken/afweging. Van uit dit gegeven moet de gemeente dan een afweging maken over 
nut/noodzaak/financiën. 
 
Uitgangspunten voor de planvorming:  
• De geluidsbelasting op de gevel zal niet toenemen  
• Er is een ambitie om het geluidsniveau te verlagen  
• Het beschikbare budget is gebaseerd op verbreden van de burg en aansluiting van het fietspad op 
de weg.  
 
Aandachtpunten bushalte zuidzijde : 
Suggestie : Trap plaatsen direct ten oosten van de bestaande tunnel 
Wat wil men bereiken: Hiermee wordt de weerstand van omlopen sterk veranderd 
Bewoners Dasloop willen trap verplaatsen bushalte richting brugoprit 
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Indien fietspad wordt opgeheven: Fietser zal trachten oude route te volgen. Voorwaarde: Fietspad 
volledig opbreken en adequate bewegwijzering verzorgen. Indien fietspad niet wordt opgeheven zal 
er toch fietsverkeer in twee richtingen blijven. Dit zal niet handhaafbaar zijn. 
Hoofdstructuur  voetgangers:  
• Maak trap aan westzijde van de bushalte, oost van de tunnel.  
• Bewoners Daslook willen trap ook niet west van tunnel. Hieraan wordt hiermee tegemoet gekomen  
 
Keuze wel of geen dubbelzijdig fietspad langs brugoprit;  
(JB) Tweezijdig fietspad geeft sowieso probleem op hoek rotonde Straatweg. Bij het aanhouden van 
een enkelzijdig fietspad heeft weghalen de voorkeur.  
(SC) Geen fietspad door de wijk! Duidelijkheid langs de hoofdwegen.  
(YS) Voorkeur voor dubbelzijdig  
(TS) Geen voorkeur. Goede wegbewijzering is een voorwaarde.  
(HF) Enkelzijdig fietspad is niet te handhaven. Voorstander van een duidelijke Oost-West verbinding 
middels een dubbelzijdig fietspad. Mist in de discussie een 3D tekening met hoogteverschillen wat 
haalbaar is en wat niet. Aan de hand hiervan bekijken of de hellingen aan de CROW normen 
voldoen.  
(BvdB) Wil zo min mogelijk uitlijning richting van Collenstraat. Voorkeur voor een dubbelzijdig fietspad 
tot de fietstunnel en van hieruit verder met een dubbelzijdig fietspad aan de zijde van Daslook.  
Samengevat zijn de meningen over een proefperiode 
 
Afspraken;  
- Controleer hellingen Engel de Ruijterstraat (tekening bij verslag)  
- Laten zien hoe we fietsers geleiden door de wijk, waar zitten beslispunten en hoe zorgen we dat ze 
de gewenste route kiezen.  
- Uitwerken  
1. Variant lus Engel de Ruijterstraat naar Daslook  
2. Afwegen beredeneren alternatieven  
- Fietspad twee richtingen noordzijde  
- Fietspad twee richtingen zuidzijde  
- Geen doorgaand fietspad tussen Engel de Ruijterstraat en rotonde Straatweg.  
- Afweging dubbelzijdig fietspad aan de zijde van Daslook.  
 
Aandachtspunten;  
- Gaat het wel goed wanneer je alle verkeer de Engel de Ruijterstraat in “perst”.  
- Entree van Broeckland College en fietsstromen daar en aansluiting op de daar aanwezige straten.  
 
5 Vaststellen volgende vergadering  
De volgende KBG wordt vastgesteld op donderdag 19 juni 2014, tijd 19:30-21:30 uur. Een uitnodiging 
met verslag en agenda wordt z.s.m. verzonden. HS geeft aan niet aanwezig te kunnen zijn.  
 
6 Sluiting  
PvdB bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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           Bijlage 5 
 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
19 juni 2014  
 
Aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Dhr. Jos Boss, Bewonerscomité Broeckland, (JB)  
Dhr. Björn van den Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon: Dhr. Michel Willemsen, (MW)  
Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht: Mevr. Doni Boelhouwer, (DB)  
Movares:  
Dhr. Otto de Rooij, (OR)  
Dhr. Thijs van Breukelen (TvB)  
Gemeente:  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Afwezig:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG), met berichtgeving  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF), met berichtgeving  
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM), met berichtgeving  
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
Dhr. Harry Spruijt, namens Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, (HS), met berichtgeving  
 
1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken  
PvdB opent de vergadering en heet allen welkom. Bericht van afwezigheid is ontvangen van 
wethouder Pieter de Groene, Jan Molenaar, Hans Fritzsche en Harry Spruijt. Er wordt geconstateerd 
dat er geen afvaardiging is van het “Rode Dorp”. Jos Boss geeft aan de vergadering 21.15 uur te 
verlaten i.v.m. ander afspraak.  
Ingekomen stukken;  
- Mail Daslook betreffende fietsroute over de rijbaan.  
- Feedback van Collenstraat.  
- Mail Daslook betreffende verplaatsing bushalte in relatie tot de trap aan de westzijde.  
 
Aangezien PvdB slecht bij stem is wordt het woord vanaf punt 3 overgedragen aan OR. 
 
2 Verslag vorige vergadering (21 mei 2014)  
Blz 1 BvdB; moet zijn Björn van den Bogaard.  
Blz 2 AO; merkt op dat bij het vaststellen van de hoofdstructuur de gemaakte opmerking door Ton 
Schoonderwoerd dat er bezwaren zijn t.a.v. het fietspad over Daslook niet zijn opgenomen in het 
verslag.  
Blz 3 geen opmerkingen  
Blz 4 geen opmerkingen  
Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld.  
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3 Lengteprofielen fietspaden  
OR geeft aan de hand van een hoogtetekening en een tabel, onderbouwd met cijfers, een toelichting 
op de hellingspercentages van de diverse oplossingen die door de KBG zijn aangedragen op het deel 
tussen de brug en Engel de Ruijterstraat. Hieruit blijkt dat de eisen, normaal circa 2%, die hier voor 
staan niet gehaald kunnen worden. Bij een rechtstreekse aansluiting op het fietspad bij het tunneltje 
bedraagt het hellingspercentage zelfs 6%. Uit voorgaande mag blijken dat deze optie niet tot de 
mogelijkheden behoort. 
 Starthoogte 

op fietspad 
Eindhoogte 
op fietspad 

Hoogte-
verschil 

lengte helling 

Tracé over de Engel de 
Ruyterstraat  

7,26  2,51  4,75  205  2,3%  

Tracé voor fietspad langs 
EDR naar beneden  

7,26  1,89  5,37  183  2,9%  

Tracé direct naar 
onderdoorgang  

7,26  0,28  6,98  110  6,3%  

Bestaande helling fietspad  7,26  4,52  2,74  110  2,5%  
Norm voor de helling is  
< 2%  

     

 
4 Presenteren en waardetoekenning hoofdvarianten 
Om de gang in het proces en de regie te houden stelt OR voor om de varianten eerst toe te lichten en 
hier dan vervolgens verder op in te gaan waarbij gelijktijdig een lijst met voors en tegens zal worden 
opgesteld. Hiertoe wordt op twee schermen gewerkt. De feedback van de bewoners van de van 
Collenstraat kan hier gelijktijdig in meegenomen worden. Het is niet de bedoeling de KBG hiermee te 
overvallen. Er blijft ruimte om de lijst naderhand in overleg met de achterban verder aan te vullen. 
Hoofdvarianten; 
1) Verbeterde variant Noordzijde (n.a.v. allereerste overleg) 
Bij het eerste blok woningen Engel de Ruijterstraat/ v Collenstraat schuift de berm circa 4.50 m1 op. 
Over de rest van de straat is dat ca. 2 meter. 
2) Kort variant zuidzijde (n.a.v. afgelopen overleg) 
Bewoners Daslook vinden toename fietsers op de rijbaan ongewenst en extra fietsverkeer bij 
speeltuin niet acceptabel 
3) Lange variant zuidzijde (n.a.v. afgelopen overleg) 
AO merkt op dat de speeltuin aan de Daslook onder druk komt te staan. Fietsers op de weg blijft voor 
de bewoners van huisnr. 40 t/m 22. 
Bij de uitleg van de 3 varianten wordt gelijktijdig de maatvoering van de doorsneden besproken om 
inzichtelijk te krijgen wat de gevolgen voor de bewoners zijn. Verder wordt er opgemerkt dat de 
variant met enkelzijdig fietspad is vervallen omdat deze oplossing ongewenst is. KBG leden 
verzoeken om deze toch als variant 4 mee te nemen in de afweging van voor en tegens. (lijst 
aanvullen). Variant 4 zal in de afwegingstabellen volwaardig worden meegenomen 
 
Afspraak  
- Van de 4 varianten worden lijsten gemaakt om een goede afweging te kunnen maken.  
- Tellingen van de fietsintensiteiten worden nog verder aangevuld waarna de cijfers gedeeld worden 
met de KBG.  
 
5 Bushalte zijde Broeckland wel of niet verplaatsen  
PvdB geeft aan dat dit punt in voorgaande KBG al voldoende is besproken. Om een goede afweging 
te maken tussen de voor- en nadelen worden de ingebrachte voors, tegens en aandachtspunten 
verwerkt worden op de lijst. De aanwezigen kunnen hier met hun achterban punten aan toevoegen.  
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6 Linksafvak richting Poeldijk handhaven of verwijderen  
Voor dit agendapunt geldt het zelfde als de opmerking onder punt 5. Gemeente doet voorzet met de 
lijst en aanwezigen kunnen met raadpleging achterban punten toevoegen.  
 
7 W.v.t.t.k., rondvraag  
(SC) Alle varianten in ogenschouw nemend blijft voor een zo recht mogelijke verbinding van het 
dubbelzijdige fietspad.  
(DB) Leveren van telgegevens fietspad (nasturen KBG leden) zodat inzicht wordt verkregen over 
welke intensiteiten wordt gesproken. Tevens zal OR gegevens aanleveren over eisen t.a.v. 
fietspaden (tabel)  
(AO) Geeft aan meer tijd nodig te hebben om zaken voor te bereiden met de achterban. Zou ook de 
stukken eerder in bezit willen hebben. Afspraak is dat de lijst met voors en tegens, incl. tekeningen 
varianten, uiterlijk volgende week woensdag worden aangeleverd bij de KBG leden waarna zij 2 
weekenden de tijd krijgen voor benodigd overleg me achterban. Een volgende afspraak voor een 
KBG zal hier op worden aangepast.  
(DvdB) Wat is de status van het onderzoek van de milieudienst? Zijn hier cijfers van bekend? 
Gegevens dan graag delen met KBG. Om het ambitieniveau om geluidsoverlast te beperken zijn 
verschillende opties genoemd; geluidsscherm, schanskorf of geluidsreducerend asfalt. Welke keuze 
wordt gemaakt.  
(BvdB) Wanneer worden er uitspraken gedaan over de variabelen (oplossingen) van een 
geluidsscherm, verplaatsen speeltuin e.d. Wil een compleet plaatje hebben voor zijn achterban. Het 
betreft nu nog steeds een praatplaatje. Mogelijk dat een kolom toegevoegd kan worden aan de lijst 
hoe de aandachtspunten opgelost kunnen worden.  
 
8 Datum volgende vergadering  
De volgende vergadering zal worden vastgesteld in overleg met wethouder. Een uitnodiging en 
verslag worden z.s.m. verzonden. Hierbij rekening houden met termijnen als opgemerkt door AO.  
 
9 Sluiting  
OR bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en geduld na de bijna 3 uur durende vergadering en 
sluit 22.15 uur de vergadering af. 
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              Bijlage 6 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
16 juli 2014  
 
Aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Mevr. Astrid van de Wiel, namens bewonerscomité Broeckland, (AvdW)  
Dhr. Björn van den Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB)  
Dhr. Ton Schoonderwoerd, namens bewoners Daslook, (TS)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB)  
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht: Dhr. Harry Spruijt , (HS)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon: Dhr. Michel Willemsen, (MW)  
Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht:  
Mevr. Doni Boelhouwer, (DB)  
Mevr. Naomi Vervaart, (NV)  
Movares:  
Dhr. Thijs van Breukelen (TvB)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Afwezig:  
Dhr. Otto de Rooij, namens ingenieursbureau Movares, (OR), met berichtgeving  
Dhr. Jos Boss, namens bewonerscomité Broeckland, (JB), met berichtgeving  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO), met berichtgeving  
Dhr. Jan Molenaar, Broecklandcollege/Broklede, (JM), met berichtgeving  
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
 
1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken  
PdG opent de vergadering en heet allen welkom. Bericht van afwezigheid is ontvangen van Jos Boss 
(vervanging Astrid van de Wiel), Jan Molenaar en er wordt geconstateerd dat er geen afvaardiging is 
van het “Rode Dorp”. Verdere introductie KBG leden niet nodig. Vanuit de KBG zijn er verder geen 
mededelingen of aanvullingen op de agenda. 
 
2 Verslag vorige vergadering (19 juni 2014)  
Blz 2 DvdB; Onder punt 4, lid 1 zou hij graag in het verslag opgenomen willen zien dat de bewoners 
van de van Collenstraat ook tegen de verbeterde variant Noordzijde zijn.  
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging vastgesteld.  
 
3 Presentatie waardetoekenning hoofdvarianten  
PvdB; De lijsten met opmerkingen van de KBG leden zijn bij elkaar gevoegd tot één document. 
Opmerkingen zijn voorzien van een nummer zodat men weet door welke afvaardiging de opmerking 
is gemaakt. Vervolgens zijn deze opmerkingen ondergebracht in groepen. Aan de hand hiervan zijn 8 
criteria opgesteld.  
Vanochtend heeft een sessie plaatsgevonden op het kantoor van Movares, waarbij met behulp van 
“Value Engineering” (met argumenten beoordelen van de criteria) de vier varianten zijn doorlopen. 
Het resultaat hiervan wordt met de klankbordgroep doorgenomen (digitale versie wordt bij het 
besprekingsverslag bijgevoegd).  
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TvB; aan de hand van een presentatie van Movares worden de KBG leden meegenomen in de 
stappen die in dit proces zijn gezet.  
 
- Aan de hand van de opmerkingen uit de KBG zijn deze in groepen ondergebracht.  
- Middels de groepen zijn 8 Criteria bepaald.  
- Criteria’s worden gewogen en waardes aan toegekend. Invulling van de weging wordt in 
samenspraak met KBG doorgenomen.  
- Waardering van de varianten met een cijfer op basis van de criteria.  
- Kosten in verhouding tot de varianten.  
- Spinneweb (waarden 1 t/m 10) waar ligt het zwaarteaccent  
- Lijndiagram, hierin wordt zichtbaar gemaakt welke kwaliteit men voor welke kosten krijgt. Uit deze 
gegevens blijkt variant 4 als beste naar voren te komen.  
 
Opmerkingen;  
PdG; Discussie gaat over grond. Wordt nu in variant 4 gelijk gedeeld. Fietsers Daslook is nog een 
probleem. Samengevat zij er twee voorkeuren. Variant 3 (wat betreft partijen Daslook/van 
Collenstraat) en Variant 4 (wat betreft kosten). Het puntenverschil is 711 versus 699. Conclusie is dat 
Variant 4 de best haalbare oplossing is. De gemeente verwacht dat het extra fietsverkeer over 
Daslook met name in de ochtend minder wordt. Mocht bij het uitvoeren van Variant 4 na evaluatie 
kleine wijzigingen noodzakelijk zijn (fietsers Daslook) dan moet deze mogelijkheid worden 
meegenomen.  
SC; Is het bij Variant 1 nabij de rotonde niet mogelijk de bypass te verwijderen zodat er meer ruimte 
voor de fietser ontstaat. Alle nadelen liggen nu bij de fietsers en niet bij het autoverkeer. Uit de 
telgegevens blijkt dat een en ander niet mogelijk is. Er zal goede fiets-bebording moeten komen.  
PB; Bij Variant 4 bestaat het gevaar van fietsers die doorrijden op enkel fietspad. Dit is in de 
uitwerking van het ontwerp op te lossen middels een verhoogde band (verkeersgeleider).  
BvdB; Variant 4 is de pijn wat betreft ruimtebeslag gedeeld. Variant 3 is meer logisch.  
PdG concludeert dat het grootste knelpunt wel duidelijk is. Voor de bocht in de Engel de Ruijterstraat 
ligt nog een duidelijke ontwerp-opgave en moeten we oplossen. Ook zal met name naar de groep 
racefietsers gekeken moeten worden. Deze moeten verwezen worden naar de fietsstraat op de 
Oostkanaaldijk.  
TS; Mogelijk toepassen van drempels op Daslook om groepen racefietsers te voorkomen.  
 
Fietstellingen;  
PvdB; Het is momenteel vakantie periode. Komt aan de andere kant mooi uit dan weet men ook wat 
de tellingen zijn wat betreft recreatieve fietsers. Cijfers van de fietser naar de scholen zijn al goed in 
beeld. Zodra de cijfers bekend zijn worden deze gedeeld met de KBG. 
 
Geluidsonderzoek;  
PvdB; Vanmiddag is de rapportage van de omgevingsdienst ontvangen. Telefonisch conclusie 
besproken dat de geluidsambitie 55 db bedraagt op de gevel voor het teljaar 2025.  
Om dit te bereiken heeft men 3 varianten doorgerekend, voor het gedeelte rotonde Straatweg tot de 
Engel de Ruijterstraat.  
- Geluidsarm asfalt van de rotonde tot de Engel de Ruijterstraat  
- Schanskorf van 1.50 m1 hoog  
- Groenscherm naast het fietspad van 2.00 m1 hoog  
 
Voor de geluidswerende voorziening ter plaatse van het “Rode Dorp wordt gedacht aan het 
toepassen van een schanskorf.  
 
4 W.v.t.t.k., Rondvraag  
(DB) Spreekt haar voorkeur uit voor variant 3. Vraagt naar relatie tussen het fietspad en 
geluidsoverlast. Betreft hier verschil tussen klinker- en asfaltverharding.  

20 
 



 

(HF) Spreek zijn voorkeur uit voor variant 1 en ziet vanwege opmerkingen van de politie t.a.v. 
voorrangsregeling bij de rotonde Straatweg graag een toelichting van de politie in dit gremium. PvdB 
zal de politie hiervoor uitnodigen.  
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Buiten dit project om wordt een opmerking gemaakt over de slechte informatievoorziening over 
bepaalde werkzaamheden die plaatsvinden waarbij achterpaden worden afgesloten. PdG verzoekt 
hem e.e.a. door te geven zodat dit binnen de gemeentelijke organisatie kan worden uitgezet. Verder 
vraagt hij zich af waarom bewoners van de Boendermakerstraat niet zijn betrokken voor de KBG 
betreffende rioolwerkzaamheden de Poel.  
(SC) Spreekt zijn voorkeur uit voor Variant 1.  
(AvdW) Heeft bedenkingen op keuze voor Variant 4. Er zal een voorschouw gehouden hiervoor wordt 
in de vergadering een afspraak gemaakt met PvdB.  
(TS) Geeft aan dat Variant 4 toch een belasting geeft voor Daslook. Sluit zich aan bij bewoners voor 
de voorschouw.  
 
5 Datum volgende vergadering  
De volgende vergadering wordt vastgesteld voor woensdag 11 september 2014, tijd 19:30-21:30 uur, 
locatie Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen. Een uitnodiging en verslag worden z.s.m. verzonden.  
 
6 Sluiting  
PdG bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.40 uur de vergadering af. 
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          Bijlage 7 
 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
11 september 2014  
 
Aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Mevr. Astrid van de Wiel, namens bewonerscomité Broeckland, (AvdW)  
Dhr. Björn van den Bogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB)  
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht: Dhr. Harry Spruijt , (HS)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon:  
Dhr. Michel Willemsen, (MW)  
Dhr. Stefan Muis, (SM)  
Movares: Dhr. Otto de Rooij (OR)  
Broecklandcollege/Broklede: Dhr. Jan Molenaar, (JM)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Dhr. Rick Knoops, verkeersmedewerker (RK)  
Afwezig:  
Mevr. Doni Boelhouwer, namens Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht, (DB), met berichtgeving  
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
 
1 Opening en mededelingen  
PdG opent de vergadering en heet allen welkom. Bericht van afwezigheid is ontvangen van Doni 
Boelhouwer en er wordt geconstateerd dat er geen afvaardiging is van het “Rode Dorp”. Vanuit de 
KBG zijn er verder geen mededelingen of aanvullingen op de agenda.  
 
2 Verslag vorige vergadering (16 juli 2014)  
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 
 
3 Terugkoppeling overleg bewoners van Collenstraat d.d 22 juli en schouw met bewoners 
Daslook d.d. 28 juli 2014 
PvdB; na overleg met de bewoners van de van Collenstraat blijft het privacy element een belangrijk 
gegeven. Bij de schouw met de bewoners Daslook blijft een conflict met fietsers (wielrenners) als 
deze de drempels mijden. Deze zaken meenemen in de verdere uitwerking. Aanpassingen mogen 
geen parkeerplaatsen kosten (AO). Trap bij de tunnel is tegen de wens van de bewoners (AvdW). 
(PdG) Er wordt voor de volgende KBG een besluitenlijst opgesteld welke items wel of niet worden 
meegenomen. 
 
4 Waardetoekenning hoofdvarianten 2e tranche 
(PdG); Afgelopen KBG waren er geluiden met een voorkeur voor variant 1. Met name de Fietsers-
bond, Gehandicapten Platform en Ondernemersvereniging hadden een aantal bedenkingen. 
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Als er geen consensus is binnen de KBG kunnen we niet met een voorstel naar de Raad. Vandaar 
dat deze bespreking nogmaals kritisch wordt gekeken naar de value engineering. 
(OdR); geeft nogmaals toelichting op value engineering en de 4 varianten. Hierbij worden de 
uitwerkingen van de rotonde en de 2 st oplossingen van de Engel de Ruijterstraat meegenomen. 
PdG; Fietsstraat rood (optie 1) richting de Poel bijwerken met aansluiting op de Kanaaldijk-Oost. 
Rotonde zonder bypass geeft geen helderheid. Bijkomend probleem is het ruimtebeslag en de 
bomenstructuur langs de Straatweg. Bij de varianten 2, 3 en 4 is geen aanpassing rond de rotonde 
nodig. Uitleg waardering en onderbouwing van de cijfers, value engineering, wordt doorgenomen en 
hieruit blijkt dat rekening houdend met prijs/kwaliteit Variant 4 de beste optie is (ook bij waardering 
met andere cijfers). Fietspadrichtingen van de Breukelerbrug af komen dan respectievelijk te lopen 
over Oostkanaaldijk (ri. Maarssen), Jan Evertsenstraat (ri. Breukelen-Dorp) en Broeckland (ri. 
Nyenrode). Voorwaarde is dat er een goede fietsverwijzing komt. Aanpassingen (besluitenlijst) in 
beeld brengen om basisprincipe Variant 4 als uitgangspunt te nemen. 
 
Opmerkingen KBG-leden; 
(SC); kan zich hier in vinden als de zaken voor de fietser in de Poel worden opgelost. 
(AO); alleen bij aanvullende maatregelen op de Daslook (wielrenners en privacy). 
(AvdW); alleen bij aanvullende maatregelen waarbij de bewoners tevreden zijn. 
(JM); kan zich vinden in de oplossing voor de Engel de Ruijterstraat. 
(PB); geen probleem met variant 4. Specifiek voor fietsers/voetgangers Nijenrode. 
(HF); hangt veel af van inrichting fietsstraat richting Straatweg (combinatie met rioleringsproject “De 
Poel”). 
(HS); Brugafrit is 50 km/uur voor gemotoriseerd verkeer. Voordeel bij variant 4 is dat de fietsers 
gescheiden zijn van de hoofdrijbaan met zwaar verkeer. 
 
Conclusie: 
(PdG); Variant 4 is de beste optie. Geen verbouwing bij de rotonde (bomen en ruimtebeslag). 
Huiswerk: 3 werkgroepen (Noord, Zuid en Rode Dorp). In klein comité nalopen routes door de wijk 
samen met Fietsersbond en noodzakelijke aanpassingen in beeld brengen. Ook letten op de 
combinatie met de rioleringsproject in de Poel. Nog eens goed kijken naar de opstelstrook van 5,45 
m1 en het schuin oversteken van de fietser op de Engel de Rujterstraat. Tevens moet binnen het 
budget wat financiële ruimte worden meegenomen om zaken op te kunnen lossen bij evaluatie 
 
5 Onderbouwing noodzaak om linksafvak te handhaven en fietspad uit te buigen 
Uit de adviesnota van Movares blijkt dat een linksafstrook vanuit het oogpunt van verkeersafwikke-
ling, met de huidige intensiteiten, noodzakelijk wordt geacht. Hetzelfde geldt voor de uitbuiging van 
het fietspad in het kader van de veiligheid. 
 
6 Uitwerking fietspad Engel de Ruijterstraat (2 varianten, bijgevoegd) 
Reeds besproken onder punt 4. 
 
7 Uitwerking aansluiting rotonde Straatweg (2 varianten, bijgevoegd) 
Aanpassing rotonde is alleen nodig bij het doortrekken van een tweezijdig fietspad (variant 1). 
Probleem hierbij is het ruimtebeslag en de bomenstructuur langs de Straatweg. Bij de uitwerking van 
variant 4 komt dit punt geheel te vervallen. 
 
8 Uitwerking aansluiting van Oldenbarneveldstraat 
Uitwerking van voetgangers- en fietsoversteek wordt rechtstreeks gecommuniceerd (PvdB) met 
contactpersoon “Rode Dorp” en de Fietsersbond (SC). Zie ook conclusie bij punt 10. 
 
9 Fietstellingen juli 2014 
Uit de lijst blijkt dat telling 3 is mislukt. Zodra de scholen weer beginnen wordt deze telling opnieuw 
uitgevoerd. De tellingen op zondag ontbreken. De lijst zal worden aangepast. Degenen die inzage 
willen hebben kunnen contact opnemen met PvdB. 
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10 Geluidsonderzoek omgevingsdienst 
Het geluidsonderzoek is een concept. Er worden nog plaatjes aan toegevoegd van de geluidbelasting 
op de gevels. Advies is om geluidsarm asfalt toe te passen. 
 
(PdG); Conclusie 
Naar aanleiding van dit onderwerp en andere punten wordt afgesproken 3 werkgroepen te formeren, 
Noord / Zuid en Rode Dorp. Bij de volgende vergadering wordt aan de hand van opmerkingen in de 
werkgroepen uitsluitsel gegeven over de oplossingen waarover consensus is bereikt (besluitenlijst). 
Deze vergadering wordt dan tevens gezien als laatste KBG. 
 
11 Rondvraag 
(HF); Geluidsreducerend asfalt moet dit ook niet op de brug zelf toegepast worden? KWS-Mercon 
geeft aan dat RWS opdrachtgever is en in het huidige contract geen geluidsreducerend is 
opgenomen. 
(AO); Bij de uitwerking van Variant 4 mag dit niet ten koste gaan van het parkeren op de Daslook. 
 
12 Datum volgende vergadering en afsluiting 
De Volgende vergadering wordt vastgesteld voor donderdag 9 oktober 2014, tijd 19:30-21:30, locatie 
Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen. Een uitnodiging en verslag worden z.s.m. verzonden. 
Vervolgens bedankt PdG de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.20 uur af. 
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          Bijlage 8 
 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
9 oktober 2014  
 
Aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Mevr. Astrid van de Wiel, namens bewonerscomité Broeckland, (AvdW)  
Mevr. Yola Schoonis, Bewonerscomité Breukelen Midden, (YS)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon:  
Dhr. Jeffrie Berg, (JB)  
Dhr. Stefan Muis, (SM)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Dhr. Rick Knoops, verkeersmedewerker (RK)  
Afwezig:  
Mevr. Trudy Koning, namens Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht, (DB), met berichtgeving  
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
Dhr. Harry Spruijt , namens Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, (HS)  
Dhr. Otto de Rooij, Movares, (OR)  
Dhr. Jan Molenaar, namens Broecklandcollege/Brocklede,(JM)  
 
1 Opening en mededelingen  
PdG opent de vergadering en heet allen welkom. Yola Schoonis vervangt Björn van den Bogaard. 
Jeffrie Berg vervangt Michel Willemsen. Jeffrie Berg, KWS, is uitvoeringmanager voor het project 
Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud (KARGO). Wisseling van de Breukelerbrug 
staat gepland voor 15 augustus 2015. Dit kan echter 1-2 weken naar voren worden geschoven. 
Afmelding ontvangen van Jan Molenaar, Daniel Lens, Otto de Rooij en Trudy Koning (wel een reactie 
ontvangen op de besluitenlijst). Vanuit de KBG zijn er verder geen mededelingen of aanvullingen op 
de agenda.  
 
2 Verslag vorige vergadering (11 september 2014)  
Blz 1, geen opmerkingen  
Blz 2, (AO) punt 3, Het betreft meer zaken als alleen de wielrenners op de Daslook. Antw: de andere 
opmerkingen zijn inmiddels meegenomen in de besluitenlijst.  
Blz 3, (HF) punt 11, ging niet alleen over geluidsreducerend asfalt maar ook over de vlakheid. Antw: 
Er wordt geen asfalt op de brug toegepast (krimp). De toe te passen laag is op basis van twee lagen 
gietasfalt en moet voldoen aan de kwaliteitseisen van RSW. Brug is/blijft eigendom van RWS. 
(HF) heeft zorgen dat de omwonenden worden geconfronteerd met geluidsoverlast. (JB) Als hier een 
andere oplossing voor gezocht moet worden moet er onderzoek gedaan worden naar de meerkosten 
en of dit van invloed is op de levensduurverwachting. (JB) Er wordt contact opgenomen met RWS. 
(PvdB) zal betreffende dit punt ook contact opnemen met Jorn Verwoerd (RWS).  
Met gemaakte opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.  
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3 Bespreken en “aftikken” besluitenlijst Breukelerbrug  
PvdB; doet kort verslag van de sessies die zijn geweest met de bewoners van de Poel (19 
september), Daslook (1 oktober) en het Rode Dorp (3 oktober). Bij alle sessies was de fietsersbond 
(SC) vertegenwoordigd. De aanvullende maatregelen zijn vertaald naar bijgevoegde besluitenlijst 
waarvan het nu de bedoeling is om deze gezamenlijk door te lopen en per onderdeel te beslissen of 
de opmerking/wens wordt meegenomen of niet.  
 
Opmerkingen KBG leden naar aanleiding van besluitenlijst;  
(HF); stelt mail (Marc Bruins Slot i.k.v. rioolwerkzaamheden de Poel) aan de orde waarin wordt 
voorgesteld wordt geen rode stenen te gebruiken in de Jan Evertse Boutstraat. Dit is in tegenstelling 
tot de keuzes die voorliggen..  
(SC); bij verwijzing van de fietser door de Jan Evertse Boutstraat visuele rode loper aanbrengen. 
Alleen met deze toevoeging gaat de fietsersbond akkoord met Variant 4. (YS) Bewoners Jan Evertse 
Boutstraat zijn het hier niet mee eens. Nut en noodzaak niet bewezen (gemeenschapsgeld). Volstaat 
alleen een goede bewegwijzering niet? (HF) Rode loper vanuit oogpunt van verkeersveiligheid steunt 
de fietsersbond hierin.  
(YS); drempel in fietsstraat Jan Evertse Boutstraat is niet gewenst vanuit de bewoners. Dit in 
tegenstelling tot bewoners Daslook.  
(AvdW); kan er een trottoir meegenomen worden naar de sporthal? Dit wordt bekeken bij de 
herinrichting Oostkanaaldijk.  
(PdG); Kanaaldijk Oost wijzigen in fietsstraat (auto te gast) is een politieke wens en op verzoek van 
diverse politieke partijen opgenomen in het GVVP. (HF) heeft twijfel of de scholier deze route gaat 
gebruiken (wintermaanden/sociale controle) en geeft een fietsstraat geen schijnveiligheid. (PvdB) 
Snelheidsregiem wordt afgewaardeerd van 60 naar 30 km/uur. Kanaaldijk Oost behoort niet tot het 
project Breukelerbrug maar wordt pas aangepakt op het moment dat onderhoud benodigd is.  
(AO); fietspad Daslook later in het project uitvoeren (afhankelijk van nut en noodzaak).  
(PvdB); stelt in de discussie de terugvaloptie aan de orde. Hierbij worden de werkzaamheden alleen 
uitgevoerd tot de Engel de Ruijterstraat.  
(HF); discussie het dubbelzijdig fietspad en wijziging van de voorrang voor de fietsers.  
 
Terugvaloptie (Variant 5)  
(PdG) Naar aanleiding van voorgaande opmerkingen bekijken of de terugvaloptie (variant 5) een 
mogelijke optie is. Hierbij wordt dan alleen het bovenste deel uitgevoerd tot de Engel de Ruijterstraat, 
waarbij deze als fietsstraat wordt uitgevoerd.  
(SC); wil optie uitgewerkt zien.  
(JB/SM); merkt op dat indien fietsverkeer wordt toegestaan op het zuidelijke voetpad deze bij toetsing 
aan het bouwbesluit niet aan de eisen zal voldoen.  
(YS); positief over laatste alternatief. Variant 5 graag uitgewerkt zien door Movares.  
(AO); positief vanuit Daslook.  
(AvdW); positief, rekening houdend met voetgangers (trottoir op route zo mogelijk aanpassen).  
 
Conclusie:  
(PvdB); Wat betreft de “terugvaloptie” Variant 5 worden afspraken gemaakt met RWS/Movares om de 
consequenties in beeld te brengen. De uitkomsten worden in de volgende KBG gedeeld. 
 
4 Definitief besluit geluidswerende voorzieningen  
Agendapunt gezien de tijd verder niet besproken.  
 
5 Wat verder ter tafel komt, rondvraag  
(DvdB); Variant 5 hoe deze scoort moet nog berekend worden door Movares.  
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(PdG); merkt op dat bij de keuze van de variant die aan de Raad wordt voorgelegd het belangrijkste 
argument de veiligheid zal zijn.  
(SC); wacht de verdere voorstellen en onderbouwingen af. Bij de eventuele keuze van Variant 4 is 
zijn standpunt bekend (rode loper voor fietsers).  
(PvdB); Geeft aan dat er een start wordt gemaakt met het plan van aanpak. Verder informeert hij de 
aanwezigen over werkzaamheden van Waternet rond de fietstunnel Daslook (aansluiting riolering op 
de persleiding zinker ARK). De betreffende werkzaamheden duren enkele dagen en vallen in de 
schoolvakanties. Op 28 oktober a.s. zal een eerste overleg plaatsvinden met de hulpdiensten i.k.v. 
vervanging Breukelerbrug. Terugkoppeling van de uitkomsten van dit gesprek zal bij de volgende 
KBG plaatsvinden.  
 
6 Datum volgende vergadering en sluiting  
De volgende vergadering (incl. broodmaaltijd) wordt vastgesteld voor donderdag 30 oktober, tijd 
18:00-20.00 uur, locatie boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen. Uitnodiging en verslag worden 
z.s.m. verzonden. PdG bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.45 uur. 
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          Bijlage 9 
 
 
 Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug”  
 
30 oktober 2014  
 
Aanwezigen:  
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners:  
Mevr. Astrid van de Wiel, namens bewonerscomité Broeckland, (AvdW)  
Mevr. Yola Schoonis, Bewonerscomité Breukelen Midden, (YS)  
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO)  
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB)  
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF)  
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB)  
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht: Dhr. Steef Cornelissen, (SC)  
KWS-Mercon:  
Dhr. Jeffrie Berg, (JB)  
Dhr. Stefan Muis, (SM)  
Dhr. Dick van Erkel, (DvE)  
Rijkswaterstaat Utrecht:  
Dhr. Jorn Verwoerdt, (JV)  
Movares:  
Dhr. Otto de Rooij, (OdR)  
Dhr. Thijs van Breukelen, (TvB)  
Gemeente:  
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG)  
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB)  
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD)  
Dhr. Rick Knoops, verkeersmedewerker (RK)  
Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht:  
Mevr. Doni Boelhouwer, (DB)  
Mevr. Naomi Vervaart, (NV)  
Broecklandcollege / Broklede:  
Dhr. Jan Molenaar, (JM)  
Afwezig:  
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL)  
Dhr. Harry Spruijt , namens Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, (HS)  
 
1 Opening en mededelingen  
PdG opent de vergadering en heet allen welkom. Verder geeft PdG aan rond 19.00 uur te moeten 
vertrekken i.v.m. een extra raadsvergadering. Voor deze tijd moet er een besluit zijn voor welke 
variant wordt gekozen. Hierdoor is de agenda aangepast. Vanuit de KBG zijn er verder geen 
mededelingen of aanvullingen op de agenda. 
 
2 Verslag vorige vergadering (9 oktober 2014) en besluitenlijst (1e deel)  
Blz 1, (DB) onder kopje aanwezigen, vermeld dat Trudy Koning niet officieel tot deze KBG behoort. 
Besluitenlijst wordt meegenomen onder punt 4. Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld.  
 
3 Resultaten toetsing variant 5 en 6 via Value Engineering  
Bij de laatste vergadering was de conclusie om het tracé te laten voor wat het is en dan aan te 
passen op de nieuwe situatie. Hieruit ontstond variant 5. Met dit huiswerk wordt nu bij de KBG 
teruggekomen.  
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Variant 5:  
(OdR) loopt kort de value engineering door met de toekenning van waarden. Impact omgeving scoort 
hoog maar de veiligheid scoort slecht. Tevens heeft RWS een negatief advies gegeven over fietsers 
aan de zuidkant. Conclusie van de gemeente is deze variant 5 i.k.v. veiligheid niet voor te stellen. 
Wat dan wel? ( PdG) geeft aan het niet iedereen naar de zin te kunnen maken. Variant 4 is immers 
op details gestrand. Variant 4 waarbij het fietspad aan de zijde Daslook komt te vervallen wordt dan 
ook gezien als variant 6.  
 
Variant 6:  
Fietsers aan de noordkant van de brug. Engel de Ruijterstraat inrichten als fietsstraat. Jan Evertse 
Boutstraat bewegwijzeren als fietsverbinding (voorkeursrichting voor centrum). In variant 6 wordt de 
optie voor een apart fietspad aan de zijde van Daslook nog wel open gehouden, maar dan alleen als 
na evaluatie (6 maanden na realisatie van het werk) blijkt dat deze aanleg toch gewenst is. Hiervoor 
zal geld worden gereserveerd.  
 
Opmerkingen:  
(AO); Afslag fietspad Daslook zou andersom gezet kunnen worden (tunnel-bushaltepad). Bij de 
variant waarbij het fietspad loopt vanaf huisnr. 20 is geen draagvlak. Heeft het standpunt vooralsnog 
geen werkzaamheden uit te voeren aan de zijde van Daslook.  
(PvdB); Budget wordt beschikbaar gesteld voor de lange variant.  
(AvdW); Sluit zich aan bij de opmerking van (AO).  
(SC); Gaat alleen akkoord als er een rode loper komt voor de fietsers door de wijk (Jan Evertse 
Boutstraat inrichten als fietsstraat).  
(DB); Variant 6 heeft de voorkeur.  
(HF); Variant 1 voorkeur en niet variant 6. Vreest toename van fietsers door de wijk de Poel.  
(YS); Variant 6 voorkeur, maar is niet enthousiast over de toename van fietsers in de Jan Evertse 
Boutstraat.  
(DvdB); Variant 6 voorkeur, maar eens met de vorige opmerking toename fietsverkeer.  
(JM); Variant 6, kan er mee leven.  
(PB); Variant 6, mits er een goede bewegwijzering door de wijk richting Nyenrode komt.  
 
4 Afwerken besluitenlijst (incl. geluidswerende voorzieningen)  
De bijgevoegde besluitenlijst wordt opgepakt vanaf punt 18. Aanpassingen worden verwerkt en de 
nieuwe versie zal worden toegevoegd aan het verslag.  
 
Geluidswerende voorzieningen:  
Aan de oostzijde van het ARK nabij het “Rode Dorp” wordt een geluidsscherm geplaatst vanaf het 
trottoir Stationsweg tot aan de voetgangersopgang nabij van Oldenbarneveldstraat. Aan de westzijde 
van het ARK, tussen de brug en de rotonde Straatweg, wordt geluidsreducerend asfalt toegepast.  
(DvdB); geluidsscherm zijde van Collenstraat? Financieel component. Geen geluidstoename aan de 
zijde van Collenstraat (punt 24 besluitenlijst)  
(YS); In het kader van het beeldkwaliteitplan wilde de gemeente groen aan de zijde van Collenstraat. 
Dit zou hier dan haaks op staan. 
 
(AO); niet voor een geluidsscherm aan de zijde van Collenstraat i.v.m. terugslag geluid. Kan zich 
vinden in geluidsreducerend asfalt op dit deel.  
(HF); wat is de stand van zaken t.a.v. geluidsreducerend asfalt op de brug? (JB) moet besproken 
worden tussen RWS en gemeente. (JV) vanuit KARGO zijn geluidseisen aan het asfalt gesteld. Er 
mag in de nieuwe situatie geen toename van het geluid zijn. (HF) mogelijkheid bekijken om evengoed 
toch geluidsreducerend asfalt aan te brengen. (JV) stiller asfalt heeft een kortere levensduur en 
hogere onderhoudskosten. Het is niet zo dat er door RWS niks aan gedaan wordt. Er moet bekeken 
worden of er qua kosten mogelijkheden voor zijn. Laat onverlet dat er in dat geval negatieve 
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bijeffecten ontstaan, als extra afsluitingen (grootschalig asfaltonderhoud bij stil asfalt om de 5 jaar 
i.p.v. 10 jaar), milieubelasting en veiligheidshinder.  
Binnen het huidige contract voldoet het asfalt aan de norm. E.e.a. wordt bekeken maar mochten er 
meerkosten zijn moet de gemeente een afweging maken of zij de kosten voor haar rekening wil 
nemen. (PvdB) zegt toe dat dit punt op de besluitenlijst wordt meegenomen.  
 
5 Definitief bepalen voorkeursvariant  
(PdG) geeft nog even de processtappen aan. Eerst Voorlopig Ontwerp uitwerken, vervolgens inloop, 
dan naar de Raad. Bij de stukken naar de Raad wordt een participatienota (incl. opmerkingen, zodat 
men weet wat de overwegingen zijn) en de besluitenlijst meegenomen. In de werksessie is alsnog 
inspraak mogelijk.  
 
Conclusie/eindvoorstel;  
Eindvoorstel wordt variant 6 (= variant 4 zonder voorziening op Daslook). Hierbij worden echter de 
volgende opmerkingen naar de Raad meegenomen;  
- Fietsersbond wil een rode loper door de wijk v.w.b. de Jan Evertse Boutstraat. Nut en noodzaak 
hiervan wordt sterk in twijfel getrokken, ontbreken de financiën en is geen draagvlak van de 
aanwonenden van deze straat. Wel moet er een goede wegbewijzering voor fietsers richting centrum 
komen.  
- Hans Fritsche vreest verkeersdruk als gevolg van fietsers door de Poel.  
 
Er wordt nog één bijeenkomst met de KBG afgesproken om het eindvoorstel te bespreken. Een 
uitnodiging voor deze vergadering volgt z.s.m. Vervolgens verlaat PdG de vergadering.  
 
6 Verder proces: inloopavond, Raad jan. 2015  
(PvdB) Ingenieursbureau Movares zal naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen en de 
definitieve keuze voor variant 6 het Voorlopig Ontwerp (VO) aanpassen. Aannemerscombinatie 
KWS-Mercon verzorgt verder de technische uitwerking van het plan. Naar verwachting zijn de 
tekeningen van het VO met 3 weken afgerond. Inloopavond wordt gedacht eind november. Exacte 
datum wordt nog vastgesteld. Behandeling werksessie Raad in januari.  
 
Opmerking:  
T.a.v. de uitvoering blijkt uit de vooronderzoeken dat het asfalt dermate slecht is dat de gehele 
asfaltconstructie vervangen moet worden. Dit zal inhouden dat er voor een periode van weken geen 
autoverkeer mogelijk is over de brugverbinding. Momenteel is hierover overleg gaande met de 
hulpdiensten en openbaar vervoersmaatschappij. Uitgangspunt is dat voor fietsers en voetgangers 
de brugverbinding toegankelijk blijft, behalve ten tijde van uitwisseling Breukelerbrug.  
 
7 Wat verder ter tafel komt, rondvraag  
(AO); geen opmerkingen  
(JM); geen opmerkingen  
(PB); het zou de voorkeur hebben de werkzaamheden in te plannen in de periode van half juli – half 
augustus gezien vakantieperiode op Nyenrode. 
 
(AvdW); mogelijkheid om de tekening van het VO te ontvangen? Deze zullen incl. verslag en de 
besluitenlijst naar alle KBG leden verzonden worden.  
(DB); vraagt aandacht voor goede overgang naar/van eenrichtingsverkeer voor fietsers op het 
gedeelte tussen rotonde Straatweg en Engel de Ruijterstraat.  
(YS); de inloopavond die wordt gepland is niet allen voor aanwonenden maar voor alle bewoners van 
de gemeente.  
 
8 Sluiting  
PdG bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 21.45 uur. 
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Bijlage 10 
 
Verslag Klankbordgroepvergadering “Verbetering 
Langzaamverkeersroute Breukelerbrug” 
26 januari 2015 
 
Aanwezigen: 
Bewonerscomité cq afvaardiging bewoners: 
Mevr. Astrid van de Wiel, namens bewonerscomité Broeckland, (AvdW) 
Dhr. Björn van den Boogaard, Bewonerscomité Breukelen Midden, (BvdB) 
Dhr. Ad Opperhuizen, namens bewoners Daslook, (AO) 
Dhr. Dave van den Boogaard, namens bewoners W. van Collenstraat, (DvdB) 
Dhr. Hans Fritzsche, namens bewoners Boendermakerstraat, (HF) 
 
Universiteit Nyenrode : Dhr. Pieter Beun, (PB) 
 
Fietsersbond afd. Stichtse Vecht:  Dhr. Steef Cornelissen, (SC) 
 
Gemeente: 
Dhr. Pieter de Groene, wethouder, voorzitter (PdG) 
Dhr. Paul van de Bovenkamp,projectleider (PvdB) 
Dhr. Adriaan Drenth, besteksvoorbereiding (notulen) (AD) 
 
Gehandicapten Platvorm Stichtse Vecht: 
Mevr. Doni Boelhouwer, (DB) 
Mevr. Naomi Vervaart, (NV) 
 
Broecklandcollege / Broklede: 
Dhr. Jan Molenaar, (JM) 
 
Afwezig: 
Dhr. Daniel Lens, namens bewoners “Rode Dorp”, (DL) 
Dhr. Harry Spruijt , namens Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, (HS) 
 
1 Opening en mededelingen 
PdG opent de vergadering en heet allen welkom. In deze KBG worden de laatste nieuwtjes en 
wijzigingen met de aanwezigen gedeeld voor de inloopavond op 9 februari. Hans Fritzsche geeft aan 
rond 21.15 uur te vertrekken. 
 
2 Verslag vorige vergadering (30 oktober 2014) en besluitenlijst 
(DvdB); N.a.v. het verslag punt 4, blz 2 en de besluitenlijst punt 24 wordt er opgemerkt dat het 
plaatsen van een geluidsscherm op het gedeelte tussen de rotonde Straatweg en de Engel de 
Ruijterstraat aan de zijde van de van Collenstraat een verdere geluidsreductie geeft. (PvdB) komt 
hier op terug onder punt 8, rondvraag. Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 
 
3 Aanpassingen ontwerp 
Naar aanleiding van de prijsaanbieding die de aannemer bij de gemeente heeft neergelegd moeten 
er enkele bezuinigingen worden doorgevoerd. Het betreft de volgende punten; 

- Aanpassing oversteek Stationsweg. De voetgangersoversteek komt dichter bij de rotonde te 
liggen. Hierdoor zijn de werkzaamheden op de Stationsweg minder ingrijpend. 

- Fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) ter hoogte van “Rode Dorp” zit nu nog als 
aan te leggen rood fietspad in de aanbieding. Afhankelijk van de werkzaamheden aan de 
damwanden (Project DARK van RWS) wordt herstel mogelijk onder dit project meegenomen. 
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- Fietsoversteek bij de Engel de Ruijterstraat is aangepast n.a.v. politierapport. Hierdoor wordt 
de aansluiting van het fietspad wat rechter. Om fietsverkeer tegen de rijrichting in te 
voorkomen hoofdrijrichting fietspad Engel de Ruijterstraat in belijning naar beneden 
verwijzen. Fietsstraat krijgt een loper van rode dubbelklinkers. 

- Voetpad zuidzijde wordt aangelegd met een gele deklaag om de gebruiksfunctie te 
benadrukken. De KBG heeft hier een verdeelde mening over. De meeste 
klankbordgroepleden zien liever dat het voetpad grijs wordt. De kleur geel wordt in Stichtse 
Vecht nergens verder voor voetpaden toegepast. SC vindt geel juist wel een goede kleur. 

- In het voetpad aan de zijde van Daslook wordt een fietssluis geplaatst. 
- Tijdens de laatste KBG is het verwijderen van het voetpad langs de Engel de Ruijterstraat 

aan de orde geweest. Nu is de gedachte deze toch te laten liggen (verbinding bushalte). In 
dat geval wel de aansluiting van het trottoir op de kruising met de Poel nader bekijken. 
Unaniem spreekt de KBG zich uit voor behoud van het voetpad. 

 
4 Kapaanvragen 
Om de werkzaamheden aan de Breukelerbrug en het onderliggende wegennet uit te kunnen voeren 
zijn twee kapvergunningen aangevraagd, te weten; 
Kapvergunning KWS-Mercon als gevolg van de brug; 
Hierin is voor beide zijden van het ARK een vergunning aangevraagd. E.e.a. volgens beeldmateriaal. 
De aanvraag omvat meer bomen dan er uiteindelijk worden verwijderd. E.e.a. heeft te maken met het 
indraaien van de nieuwe brug over het ARK. Afhankelijk van de gekozen optie (ruimtebeslag) worden 
bomen verwijderd. In dit kader is het mogelijk dat ook de zendmast aan de westzijde tijdelijk moet 
worden verplaatst (aandachtspunt dat deze operationeel moet blijven). 
Kapvergunning KWS Infra als gevolg van de aanpassing van het onderliggende wegennet; 
Hierin is vergunning aangevraagd voor verwijderen van de bomen op het talud aan de noordzijde 
tussen de Engel de Ruijterstraat en de brug, een boom op Oostkanaaldijk in het verlengde van de 
noodweg nabij de Poel en het uitdunnen van opschot aan de oostzijde. E.e.a. volgens bijgevoegd 
beeldmateriaal. Herplant is binnen de vergunning geregeld. In dit kader vraagt JM aandacht om gelijk 
de wilgenbomen te verwijderen aan de langszijde van de noodweg nabij de Lange. Dit verzoek wordt 
intern neergelegd bij de groenmedewerkers. 
De KBG kan zich vinden in de kap, mits sprake is van een herplantplicht.  
 
5 Planning, uitvoeringswijze en stremming 
Aan de hand van een overzicht (punt 1 t/m/ 11) uit de participatienota neemt PvdB de planning door. 
Zie ook bijlagen verslag. Data zijn nog onder voorbehoud. Hierbij worden nog de volgende 
opmerkingen gemaakt; 

- Mogelijkheden bekijken om fietsgerelateerde partijen te Informeren dat er gedurende de 
zomerperiode grote stremmingen zijn rond de Breukelerbrug (wielrenclubs, fietsersbond 
e.d.). (actie PvdB) 

-  In het kader van de veiligheid zou het wenselijk zijn de fietsers zoveel mogelijk naar de 
Oostkanaaldijk te verwijzen. Nader bekijken of de doorsteek nabij ijzerhandel de Lange 
binnen dit project definitief kan worden meegenomen. (actie PvdB)  

- Periode van de werkzaamheden t.a.v. de rijbaan (AGRAC 24 uurs proces) inzichtelijk maken 
om welke periode het gaat i.v.m. uitgebreide werktijden in relatie tot geluidsoverlast. Info bij 
de aannemer opvragen. 

- Nagaan of er nog trillingsonderzoek voor de woningen aan de van Collenstraat benodigd is 
i.k.v. AGRAC proces. Woningen staan op staal gefundeerd. Info aannemer opvragen. 

- Busdienst kan gedurende de werkzaamheden niet over de brug. Klein busje geen optie i.v.m. 
veiligheid fietsers en voetgangers. Mogelijkheid onderzoeken of bus via Maarssen Station 
kan rijden zodat de passagiers die niet kunnen lopen over de Breukelerbrug via Maarssen 
reizen en hier op de trein kunnen overstappen voor de aansluitingen van de bus richting 
Woerden en Mijdrecht. (actie PvdB). Ook wordt gestudeerd naar de mogelijkheden om bijv. 
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via een “witte fietsenplan” een vervoersmogelijkheid te bieden tussen de haltes Markt en 
Breukelen NS. (actie PvdB). 

6 Inloopavond 
Inloopavond staat gepland voor maandag 9 februari 2015 van 19.00 – 21.30 uur in de kantine van het 
Broecklandcollege. Zowel gemeente als RWS zullen hier vertegenwoordigd zijn zodat het werk naar 
buiten toe als één project wordt gepresenteerd. Aan de hand van tekeningen wordt tekst en uitleg 
gegeven. Aanwezigheid van KBG-leden wordt op prijs gesteld omdat zij het proces hebben 
meegelopen en zonodig een informatieve rol kunnen spelen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor een excursie naar Mercon. Het laatste montagewerk gebeurt nabij de haven van Ballast. 
Behandeling in College volgt op 17 februari. Behandeling in commissievergadering van 10 maart. 
 
7 Verdere communicatie en (mogelijke) rol daarin bewonerscomités 
Vanuit de KBG wordt voorgesteld bij de uitvoering van de werkzaamheden elke 14 dagen een stuk 
aan te leveren dat in de media kan worden gebracht (Vechtstroom en mogelijk gem. website). Verder 
wordt aangegeven dat op de website van KARGO (RWS) een algemeen telefoonnummer staat waar 
informatie opgevraagd kan worden. Tevens staat hier een Q&A lijst met meest gestelde vragen. Info 
die de gemeente verstrekt gaat ook naar de KBG-leden. Het bewonerscomité Broeckland en het 
Platform Gehandicapten hebben dan tevens de mogelijkheid de informatie op hun website te zetten. 
 
8 W.v.t.t.k., Rondvraag 
(SC); blijft tegen het plan. Voorkeur om het dubbelzijdig fietspad door te trekken tot de rotonde 
Straatweg. Opmerking wordt meegenomen in raadsvoorstel. 
(DB); bij uitvoering werkzaamheden rekening houden met extra maatregelen t.b.v. langzaam verkeer 
i.k.v. veiligheid. Voorkeur voor het dubbelzijdig fietspad. 
(NV); geleide- en gidstegels nabij bushaltes. Wordt bij de uitwerking van tekeningen rekening mee 
gehouden. Hierover wordt nog een overleg gepland tussen de aannemer en NV (actie PvdB). 
(BvdB); voor keur voor optie 3 of 4. Vraag zich af hoe de as van de weg komt te lopen. Afspraak is 
dat de bestaande haag de maat is van het werk. Hoe de maatvoering er komt te zien bij huisnr. 89-91 
moet blijken uit werktekeningen (uiterlijk maart). Privacy op dit punt moet gewaarborgd blijven (bijv. 
door aanplanten haag). 
(DvdB); toepassen van een geluidsscherm van Collenstraat i.v.m. ambitieniveau. Met het toepassen 
van geluidsreducerend asfalt (KonwéCity) wordt voldaan aan de wettelijke eis. Bij het plaatsen van 
een geluidsscherm heeft dit financiële consequenties (€ 165.000,00) en schept dit een precedent 
werking voor andere vergelijkbare situaties binnen gemeente SV. 
(JM); benieuwd hoe de uitwerking van het plan er over een jaar buiten bij ligt. Veiligheid staat voorop. 
(HF); heeft al eerder een vraag gesteld over het asfalt op de brug. Hier moet nog een antwoord op 
komen van RWS. Verder aandacht voor de voegovergang (stelt voor BrainJoint voeg, Heijmans 
Wegenbouw). RWS moet op beide punten uitsluitsel geven (actie Paul). Verder betreurt hij het verlies 
van groen op het talud en aan weerszijden van het ARK en dringt aan op herbeplanting. Hij wijst erop 
dat het huidige groen in de wijk een beroerd onderhoudsniveau kent. 
(AvdW); bij de bushaltes worden abri’s geplaatst. 
(AO); blijft voor optie 1. Verder zijn de bewoners van de Daslook tegen elke geluidsscherm aan de 
zijde van de van Collenstraat. 
(PB); geen opmerkingen. 
 
Opmerking; alle beelden die vanavond zijn gepresenteerd op het beeldscherm worden als bijlagen bij 
het verslag gevoegd. 

- Tekening voorkeursvariant, versie 6.0, d.d. 22-01-2015 
- Beeldmateriaal kapvergunning KWS-Mercon (i.k.v. werkzaamheden brug RWS) 
- Beeldmateriaal kapvergunning KWS Infra (i.k.v. werkzaamheden onderliggende wegen) 
- Planning participatienota (punt 1 t/m 11, data onder voorbehoud) 
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9 Sluiting 
PdG bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 21.30 uur. 
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Bijlage 11 
Besluitenlijst klankbordgroep 

Nr Onderwerp Ja  Nee Opmerking / onderbouwing  
 Gebied: De Poel (Engel de 

Ruyterstraat e.o.) 
   

1 Aansluiting Engel de Ruyterstraat – 
Brugoprit 

   

Duidelijke verhoging aanbrengen om 
afsteken van de bocht te voorkomen 
(fietspad). 

X  Deze dient goed vormgegeven en 
aangegeven te zijn. 

Verwijzingen (Breukelen Centrum, 
Nyenrode, Maarssen enz.) voor de 
fietsers op dit punt beginnen. 

X   

Geen vrijliggend fietspad langs Engel de 
Ruyterstraat maar overgang naar 
fietsstraat conform ontwerp. 

X   

De breedte van het enkelzijdig fietspad 
(tussen Engel de Ruyterstraat en 
Straatweg) moet de helft zijn van het 
dubbelzijdige fietspad richting de brug.  

X   

De oversteek van het enkelzijdige 
fietspad (komende vanaf de Straatweg) 
bijvoorkeur haaks uitvoeren met een 
verhoogde geleider. 

X   

De huidige verkeersspiegel en de 
zichtlijn richting de Straatweg (de groen 
haag) blijven gehandhaafd. 

X   

2 Inrichting Engel de Ruyterstaat    
Inrichten fietsstraat met c.a. 2.5 meter 
brede rode “loper”, in dubbelklinkers.  

X   

Op het gedeelte tussen Poeldijk en 
Brugrit vervalt het trottoir naar boven 
toe. 

X   

3 Aansluiting Engel de Ruyterstraat – 
Poeldijk 

   

Kruising fietsstraten helder vormgeven. X   
Uitstulping (begroeide stuk bij inrit naar 
de Poel) aan oostzijde laten zitten. Hier 
bewegwijzering aanbrengen. 

X   

Fietsstraat richting Kanaaldijk Oost 
doortrekken (richting verbindingspad 
langs de Lange).  

X   

4 Inrichting Poeldijk (wegvak tussen 
Engel de Ruyterstraat en Kanaaldijk 
Oost) 

   

Inrichten fietsstraat met c.a. 2.5 meter 
brede rode “loper”, in dubbelklinkers. 
 
 
 

X  Graag op termijn langs de 
Kanaaldijk Oost voetpad naar 
sporthal aanleggen 
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Nr Onderwerp Ja  Nee Opmerking / onderbouwing  
5 Aansluiting Engel de Ruyterstraat – 

Willink van Collenstraat 
   

Fietsrichting Jan Evertse Boutstraat 
(Centrum) duidelijk weergeven. Niet 
alleen met borden maar ook in het 
wegbeeld. 

 X Afhankelijk van herinrichting de Poel 

6 Inrichting Jan Evertse Boutstraat    
Inrichten als fietsstraat met 3 meter 
brede rode “loper”, bij keurkeur in asfalt 
maar dubbelklinkers zijn bespreekbaar, 
mits zij duidelijk rood zijn (dus niet de 
huidige gebakken klinkers. Deze zijn 
niet rood genoeg) 

 X Afhankelijk van herinrichting de Poel 
 
de Fietsersbond stemt alleen in met 
variant 6 als de J.E. Boutstraat  wel 
wordt ingericht als fietsstraat 

7 Aansluiting Jan Evertse Boutstraat – 
Straatweg 

   

Zorg besteden aan uitvoering drempel 
bij entree Jan Evertse Boutstraat 

X   

Ook hier een duidelijke bewegwijzering 
richting Centrum. 

X   

 Gebied: Daslook 
 

   

8 Het plan mag niet of zeer beperkt ten 
koste gaan van bomen 

X   

9  Drempel ter hoogte van huisnr. 30 
verbreden en verleggen. 

X   

10 Wens is het fietspad later aan te leggen  X Eerst kijken naar de effecten.  
 

11 Ontwerp mag niet ten koste van 
parkeervakken 

 X Eventueel na evaluatie 

12  Het fietspad moet beginnen ter hoogte 
van huisnrs. 20/21 

 X Eventueel na evaluatie 

13 Bij voorkeur fietspad langs of over de 
sloot. 

 X Eventueel na evaluatie 

14 Rekening houden met honden 
losloopgebied door het met een hek af 
te sluiten. 

 X Eventueel na evaluatie 

15 Fietspad vanaf de tunnel langs het talud 
en speeltuin richting de sloot en de 
rotonde. 

 X Eventueel na evaluatie 

16 Trap rechts (oostzijde) naast de tunnel 
komen en ethisch vormgegeven 

 X Eventueel na evaluatie 

17 Aansluiting van fietspad (langs 
speeltuin) bij tunnel moet veilig en de 
bocht ruim zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 X Eventueel na evaluatie 
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Nr Onderwerp Ja  Nee Opmerking / onderbouwing  
 Gebied: van Oldenbarneveldstraat    
18 Locatie zebra in orde, mist de 

aansluiting van het trottoir (van 
Oldenbarneveldstraat) verbeterd wordt. 

X   

19 Trottoir van zebra richting rotonde wordt 
verbreed tot 5 tegels 

X   

20 Geen bezwaren tegen normaal asfalt op 
brugoprit en geluidsscherm 

X   

21 Aanleg zebra op Broekdijk West, over 
druppel busstation, richting treinstation. 

X   

 Geluidswerende voorzieningen    
22a Op wegvak tussen rotonde Stationsweg 

en Breukelerbrug (westzijde), 
geluidsscherm aanbrengen met hoogte 
1,5-2 meter. Tussen Stationsweg en 
voetpad naar Broekdijk West. 

X   

22b Op wegvak tussen Breukelerbrug en 
rotonde Straatweg (oostzijde) 
geluidsreducerend asfalt toepassen  

X   

23 Geen geluidstoename in Daslook. X   
24 Geen geluidstoename aan de zijde Van 

Collenstraat. 
X   

25 Nader onderzoek naar een scherm 
tussen de Engel de Ruiterstraat en de 
rotonde Straatweg  (zijde W. van 
Collenstraatl).  

X  Daslook is tegen een geluidsscherm 
langs de W.v.Collenstraat i.v.m. 
terugslag geluid. 

26  Onderzoek naar geluidsreducerend 
asfalt op de brug en de  duurzaamheid 
ervan. 

X   
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Reacties inloopavond 9 februari 2015                     Bijlage 12 

39 
 



 

 

40 
 



 

 

41 
 



 

42 
 



 

 
43 

 



 

 44 
 



 

45 
 



 

 

46 
 



 

 47 
 



 

 

48 
 



 

 

49 
 



 

 50 
 



 

 

51 
 



 

 

 

52 
 



 

 

53 
 



 

54 
 



 

 

 

55 
 



 

 

 

56 
 



 

 

 

57 
 



 

 

58 
 



 

 

59 
 



 

 

 

60 
 



 

 

 

61 
 



 

 

 

62 
 



 

 

 

63 
 



 
Variant 1,  tweezijdig fietspad noordzijde                           Bijlage 13 
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Variant 2, geen fietspad noordzijde, kort tweezijdig fietspad naar Daslook                       Bijlage 14 
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Variant 3, geen fietspad noordzijde, lang tweezijdig fietspad naar Daslook                      Bijlage 15 
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Variant 4, eenzijdig fietspad noordzijde, lang eenzijdig fietspad vanaf Daslook                Bijlage 16 
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Variant 5, eenzijdig fietspad noordzijde, fietsers en voetgangers gemengd zuidzijde        Bijlage 17 
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Variant 6, eenzijdig fietspad noordzijde, geen fietspad langs Daslook (voorkeursvariant)                 Bijlage 18 
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Telling: Fietsers en voetgangers 
       

                         Bijlage 19 
Datum: donderdag 17 april 2014 

 
Tijd:  8:00 - 9:00 uur Weersgesteldheid: droog en zonnig 7 graden 

   

 
 

      

 

 
 

      
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              Fietsers 

             
              Richting 1 trap 2 trap 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7:45 - 8:00 0 0 40 0 0 7 

 
            

8:00 - 8:15 2 0 38 1 4 14 1 102 66 20 26 0 0 
8:15 - 8:30 11 0 34 0 3 4 2 112 128 27 26 0 15 
8:30 - 8:45 0 0 32 1 1 5 5 6 15 5 18 0 15 
8:45 - 9:00 0 0 16 0 0 10 1 19 11 1 1 1 15 
totaal 13 0 160 2 8 40 9 239 220 53 71 1 45 
Voetgangers 

             Richting 1 trap 2 trap 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7:45 - 8:00 0 2 1 4 0 0 1             
8:00 - 8:15 0 24 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 
8:15 - 8:30 0 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 
8:30 - 8:45 1 3 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 
8:45 - 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Telling; 
 

 

 
 

 

 
                               Bijlage 20 

Datum: donderdag 13 maart 2014 
     Tijd:  ochtendspits, 7:00 - 9:00 uur 
     Weersgesteldheid: droog en zonnig 
     

        
        Auto's/ bestelbusjes 

      Richting 1 2 3 4 5 6 
 7:00 - 7:15 135 54 0 10 0 3 
 7:15 - 7:30 165 73 5 15 3 8 
 7:30 - 7:45 186 81 1 20 1 7 
 7:45 - 8:00 200 100 2 11 2 6 
 8:00 - 8:15 228 103 4 10 6 5 
 8:15 - 8:30 196 130 4 7 8 13 
 8:30 - 8:45 215 121 1 2 5 7 
 8:45 - 9:00 190 132 2 6 6 5 
 totaal 1515 794 19 81 31 54 
 

        vrachtauto's/ bussen 
      Richting 1 2 3 4 5 6 

 7:00 - 7:15 4 3 0 0 0 0 
 7:15 - 7:30 2 3 0 0 0 1 
 7:30 - 7:45 4 6 0 1 0 0 
 7:45 - 8:00 4 6 0 1 0 0 
 8:00 - 8:15 4 3 0 0 0 1 
 8:15 - 8:30 1 1 0 1 0 0 
 8:30 - 8:45 3 4 0 0 0 0 
 8:45 - 9:00 1 0 0 0 1 0 
 totaal 23 26 0 3 1 2 
 

        motoren 
       Richting 1 2 3 4 5 6 

 7:00 - 7:15 5 0 0 1 0 0 
 7:15 - 7:30 4 0 0 0 0 0 
 7:30 - 7:45 1 0 0 0 0 1 
 7:45 - 8:00 3 0 0 0 0 0 
 8:00 - 8:15 3 1 0 0 0 0 
 8:15 - 8:30 3 0 0 0 0 0 
 8:30 - 8:45 1 0 0 0 0 0 
 8:45 - 9:00 0 0 0 0 0 0 
 totaal 20 1 0 1 0 1 
 

        totaal 
mtvtgn 1558 821 19 85 32 57 
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Telling; 
  

 

 
 

 
                            Bijlage 21 

Datum: dinsdag 18 maart 2014 
     Tijd:  ochtendspits, 7:20 - 9:20 uur 
     Weer: droog en bewolkt 10 graden 
     

        
        Auto's/ bestelbusjes 

      Richting 1 2 3 4 5 6 
 7:00 - 7:15             
 7:20 - 7:30 109 41 3 9 2 6 
 7:30 - 7:45 215 74 4 16 4 3 
 7:45 - 8:00 236 90 3 7 3 6 
 8:00 - 8:15 222 102 3 11 4 13 
 8:15 - 8:30 208 124 7 9 9 7 
 8:30 - 8:45 200 125 2 10 2 8 
 8:45 - 9:00 178 165 2 4 4 4 
 9:00 - 9:20 155 130 9 10 9 4 
 totaal 1523 851 33 76 37 51 
 

        vrachtauto's/ bussen 
      Richting 1 2 3 4 5 6 

 7:00 - 7:15             
 7:20 - 7:30 1 1 0 0 0 0 
 7:30 - 7:45 3 4 1 0 0 0 
 7:45 - 8:00 2 4 0 0 0 0 
 8:00 - 8:15 6 6 0 0 0 0 
 8:15 - 8:30 3 4 0 0 0 0 
 8:30 - 8:45 3 4 0 0 0 0 
 8:45 - 9:00 4 3 0 0 0 0 
 9:00 - 9:20 4 3 0 0 0 0 
 totaal 26 29 1 0 0 0 
 

        motoren/bromfiets 
      Richting 1 2 3 4 5 6 

 7:00 - 7:15             
 7:20 - 7:30 3 0 0 0 0 0 
 7:30 - 7:45 6 4 0 2 0 0 
 7:45 - 8:00 4 1 0 0 0 0 
 8:00 - 8:15 6 5 0 0 0 0 
 8:15 - 8:30 5 1 0 0 0 3 
 8:30 - 8:45 5 1 0 0 0 3 
 8:45 - 9:00 2 2 0 3 0 0 
 9:00 - 9:20 2 2 0 3 0 0 
 totaal 33 16 0 8 0 6 
 

        totaal 1582 896 34 84 37 57 
 

76 
 



 

mtvtgn 
 

Telling; 
  

 

 
 

  
               Bijlage 22 

Datum: donderdag 20 maart 20144 
     Tijd:  avondspits, 16:00 - 18:00 uur 
     Weer: droog en zonnig 17 graden 
     

        
        Auto's/ bestelbusjes 

      Richting 1 2 3 4 5 6 
 16:00 - 16:15 134 103 11 10 6 10 
 

16:15 - 16:30 119 158 4 14 2 16 
Richting 6: busjes van 
Schaik 

16:30 - 16:45 135 171 5 4 1 7 
 16:45 - 17:00 127 172 4 2 3 7 
 17:00 - 17:15 141 190 3 8 3 9 
 17:15 - 17:30 171 207 0 5 5 16 
 17:30 - 17:45 123 211 5 5 6 31 File tot E. de Ruijerstraat 

17:45 - 18:00 89 229 2 5 2 25 File tot E. de Ruijerstraat 
totaal 1039 1441 34 53 28 121 

 
        vrachtauto's/ bussen 

      Richting 1 2 3 4 5 6 
 16:00 - 16:15 5 2 0 0 0 0 
 16:15 - 16:30 1 0 0 0 0 0 
 16:30 - 16:45 6 4 0 0 0 0 
 16:45 - 17:00 1 2 0 0 0 0 
 17:00 - 17:15 3 4 0 0 0 0 
 17:15 - 17:30 1 1 1 0 0 0 
 17:30 - 17:45 3 1 0 0 0 0 
 17:45 - 18:00 3 1 0 0 0 0 
 totaal 23 15 1 0 0 0 
 

        motoren 
       Richting 1 2 3 4 5 6 

 16:00 - 16:15 2 2 0 0 0 0 
 16:15 - 16:30 1 6 0 3 0 0 
 16:30 - 16:45 0 1 0 1 0 0 
 16:45 - 17:00 0 5 0 0 0 0 
 17:00 - 17:15 4 2 0 0 0 0 
 17:15 - 17:30 0 3 0 0 0 2 
 17:30 - 17:45 1 7 0 0 0 0 
 17:45 - 18:00 1 7 0 0 0 1 
 totaal 9 33 0 4 0 3 
 

        totaal mtvtgn 1071 1489 35 57 28 124 
 

77 
 



 

 

                        Bijlage 23 

Mechanische fietstellingen 3 t/m 16 juli 2014 

 

                                               locaties uitgevoerde mechanische fietstellingen 

1:  Engel de Ruijterstraat 
2: Fietspad naar Broeckland 
3: Fietspad Breukelerbrug, noordzijde, wegvak Engel de Ruijterstraat- Stationsweg 
4: Fietspad Breukelerbrug, zuidzijde, wegvak Engel de Ruijterstraat- Stationsweg 
5: Fietspad Breukelerbrug, zuidzijde, wegvak Engel de Ruijterstraat- Straatweg 
6: Fietspad Breukelerbrug, noordzijde, wegvak Engel de Ruijterstraat- Straatweg 
7: Daslook tussen aansluiting fietspad Breukelerbrug en fietspad door Broeckland 
8: Daslook ten oosten van aansluiting fietspad Breukelerbrug 
9: Fietspad rotonde Straatweg- Brugoprit voor Parochiehuis 
10: Fietspad rotonde Straatweg – Brugoprit oostzijde 
11: Fietspad langs Straatweg  
12: Fietspad Broeckland ten zuiden van Daslook 
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Gemiddelde werkdag 
          

 
1 2 3 4 5 6 

 
            

0:00-3:00 10 15 12 12     11 0 5 0 0 0 
3:00-6:00 2 4 12 12     1 1 2 0 2 0 
6:00-9:00 278 156 373 68     116 4 41 1 73 1 
9:00-12:00 208 193 210 155     174 9 121 6 62 2 
12:00-15:00 247 205 258 219     227 5 144 2 92 1 
15:00-18:00 303 237 303 293     284 7 140 0 118 0 
18:00-21:00 164 109 174 139     183 2 118 0 83 2 
21:00-24:00 72 50 79 61     69 2 39 0 24 0 
  1284 969 1421 959     1065 30 610 9 454 6 
max. ma/vr 1821 1692 1851 1284     1512 58 731 13 670 22 

             Gemiddelde zaterdag 
          

 
1 2 3 4 5 6 

 
            

0:00-3:00 38 21 39 23     30 0 12 0 5 0 
3:00-6:00 5 8 4 1     5 0 2 0 2 0 
6:00-9:00 30 25 36 10     28 1 21 0 25 0 
9:00-12:00 116 97 111 73     182 1 197 0 115 0 
12:00-15:00 167 138 153 124     197 7 155 0 123 6 
15:00-18:00 166 139 162 117     178 7 109 3 146 6 
18:00-21:00 97 98 111 113     98 2 59 0 54 0 
21:00-24:00 47 45 59 43     49 3 30 1 18 0 
  666 571 675 504     767 21 585 4 488 12 
max. za/zo 710 633 767 562     1046 46 804 10 646 28 
 
 
 
 
 

            80 
 



 
Gemiddelde werkdag 

          
 

7 8 9 10 11 12 

 
            

0:00-3:00 0 5 1 0 14 0 9 0 7 14 2 3 
3:00-6:00 0 0 0 1 6 0 6 0 8 4 2 0 
6:00-9:00 24 98 28 43 113 3 139 4 131 85 186 27 
9:00-12:00 33 92 43 40 246 15 254 1 191 201 72 85 
12:00-15:00 35 111 62 46 316 16 356 1 255 252 109 133 
15:00-18:00 42 178 70 64 378 20 341 1 267 308 95 165 
18:00-21:00 26 100 43 42 217 10 223 0 157 169 59 67 
21:00-24:00 9 37 15 14 77 3 64 0 44 63 26 39 
  169 621 262 250 1367 67 1392 7 1060 1096 551 519 
max. ma/vr 227 836 325 288 1971 105 2008 27 1511 1597 680 639 
Gemiddelde zaterdag 

          
 

7 8 9 10 11 12 

 
            

0:00-3:00 5 15 8 4 52 6 46 0 42 52 18 11 
3:00-6:00 0 3 0 1 9 0 8 0 6 9 1 1 
6:00-9:00 7 10 12 9 46 1 57 0 49 28 15 3 
9:00-12:00 23 55 40 46 237 9 301 2 180 173 55 35 
12:00-15:00 26 69 54 39 322 14 384 4 268 234 60 58 
15:00-18:00 39 81 47 41 401 18 326 0 235 297 54 55 
18:00-21:00 20 51 30 24 176 9 148 0 122 128 43 56 
21:00-24:00 8 31 13 6 52 6 56 1 45 37 19 34 
  128 315 204 170 1295 63 1326 7 947 958 265 253 
max. za/zo 150 353 229 198 1606 101 1708 14 1142 1177 277 281 
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Mechanische verkeerstelling Brugoprit tussen Engel de Ruijterstraat en Stationsweg 12 t/m 25 maart 2014                                     Bijlage 24 
 Intensiteitenverloop per dag                                    Ri. 1 Ri. 2 Totaal 

   Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal 
   woensdag 12 maart 2014 6.334 272 84 6.690 6.675 343 80 7.098 13.009 615 164 13.788 
   donderdag 13 maart 2014 6.833 288 87 7.208 7.303 368 73 7.744 14.136 656 160 14.952 
   vrijdag 14 maart 2014 6.579 305 92 6.976 7.277 362 101 7.740 13.856 667 193 14.716 
   zaterdag 15 maart 2014 5.189 180 48 5.417 5.489 225 38 5.752 10.678 405 86 11.169 
   zondag 16 maart 2014 4.033 87 20 4.140 4.391 102 11 4.504 8.424 189 31 8.644 
   maandag 17 maart 2014 6.243 261 87 6.591 6.417 329 77 6.823 12.660 590 164 13.414 
   dinsdag 18 maart 2014 6.618 275 73 6.966 6.892 340 74 7.306 13.510 615 147 14.272 
   woensdag 19 maart 2014 6.690 293 82 7.065 6.874 354 80 7.308 13.564 647 162 14.373 
   donderdag 20 maart 2014 7.148 273 91 7.512 7.357 365 77 7.799 14.505 638 168 15.311 
   vrijdag 21 maart 2014 6.901 247 77 7.225 7.244 336 79 7.659 14.145 583 156 14.884 
   zaterdag 22 maart 2014 5.206 180 41 5.427 5.536 214 40 5.790 10.742 394 81 11.217 
   zondag 23 maart 2014 3.951 83 12 4.046 * * * * * * * * 
   maandag 24 maart 2014 5.865 268 91 6.224 * * * * * * * * 
   dinsdag 25 maart 2014 6.516 258 98 6.872 * * * * * * * * 
   Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht 

              Ri. 1 Ri. 2 Totaal 
   Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal 
   Dag (07.00-19.00 uur) 4.779 193 61 5.033 5.179 242 55 5.476 9.958 435 116 10.509 
   Avond (19.00-23.00 uur) 795 21 5 821 874 28 3 905 1.669 49 8 1.726 
   Nacht (23.00-07.00 uur) 428 20 4 452 308 22 5 335 736 42 9 787 
   

               Weekdaggemiddelden snelheden 
              

Tijd < 40 
40 - 
50 

50 - 
55 

55 - 
60 

60 - 
70 

70 - 
80 80 - 90 > 90 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv. 

Tot. 0-24 1.244 7.136 2.680 1.392 542 54 13 2 13.063 36 41 47 55 48 6,4 
Tot. 0-7 42 306 119 73 43 7 2 0 592 41 42 48 57 50 7,5 
Tot. 7-19 1.006 5.781 2.192 1.116 409 34 8 1 10.547 36 41 47 55 48 6,3 
Tot. 19-23 177 948 329 178 79 11 3 1 1.726 35 41 47 55 48 6,8 
Tot. 23-7 61 406 159 99 54 10 2 0 791 41 41 48 57 50 7,4 
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Intensiteitenverloop per uur 
  

               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                Legenda 

               lv   = lichte motorvoertuigen 
               mz  = middelzware motorvoertuigen 

              * = geen resultaten beschikbaar wegens vandalisme aan de telslangen 
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Mechanische verkeerstelling Engel de Ruijterstraat 12 t/m 25 maart 2014                                                                                         Bijlage 25 
 Intensiteitenverloop per dag Ri. 1 Ri. 2 Totaal 

   Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal 
   woensdag 12 maart 2014 581 24 10 615 595 26 10 631 1.176 50 20 1.246 
   donderdag 13 maart 2014 707 23 19 749 656 20 18 694 1.363 43 37 1.443 
   vrijdag 14 maart 2014 658 29 10 697 649 27 7 683 1.307 56 17 1.380 
   zaterdag 15 maart 2014 376 13 7 396 476 14 6 496 852 27 13 892 
   zondag 16 maart 2014 275 10 0 285 291 8 1 300 566 18 1 585 
   maandag 17 maart 2014 580 27 14 621 594 27 11 632 1.174 54 25 1.253 
   dinsdag 18 maart 2014 594 25 13 632 602 21 12 635 1.196 46 25 1.267 
   woensdag 19 maart 2014 603 27 18 648 619 27 12 658 1.222 54 30 1.306 
   donderdag 20 maart 2014 591 24 12 627 601 24 10 635 1.192 48 22 1.262 
   vrijdag 21 maart 2014 713 32 9 754 657 31 11 699 1.370 63 20 1.453 
   zaterdag 22 maart 2014 406 13 5 424 496 14 8 518 902 27 13 942 
   zondag 23 maart 2014 254 4 1 259 283 2 2 287 537 6 3 546 
   maandag 24 maart 2014 512 26 11 549 523 22 13 558 1.035 48 24 1.107 
   dinsdag 25 maart 2014 578 19 6 603 588 19 13 620 1.166 38 19 1.223 
   Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht 

              Ri. 1 Ri. 2 Totaal 
   Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal 
   Dag (07.00-19.00 uur) 431 19 8 458 434 18 8 460 865 37 16 918 
   Avond (19.00-23.00 uur) 68 1 1 70 66 1 1 68 134 2 2 138 
   Nacht (23.00-07.00 uur) 32 1 0 33 45 2 1 48 77 3 1 81 
   

                Weekdaggemiddelden snelheden 
              

Tijd 
< 
20 

20 - 
30 

30 - 
35 

35 - 
40 

40 - 
50 

50 - 
60 60 - 70 > 70 Totaal %>=50 V15 V50 V85 Gem. StdDv. 

Tot. 0-24 26 430 379 217 78 2 0 3 1.135 0 23 31 38 31 6,6 
Tot. 0-7 2 29 20 14 4 0 0 0 69 0 23 31 38 31 6,3 
Tot. 7-19 22 341 313 175 63 2 0 3 919 1 23 32 38 31 6,7 
Tot. 19-23 3 55 43 25 10 0 0 0 136 0 23 31 38 31 6,4 
Tot. 23-7 2 33 23 16 5 0 0 0 79 0 23 31 38 31 6,3 

84 
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                Legenda 

               lv   = lichte motorvoertuigen 
               mz  = middelzware motorvoertuigen 

              zw = zware motorvoertuigen 
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                 Bijlage 26 

 
 
Akoestische onderzoek 
 
 
Inleiding 
 
In het kader van het project KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud vervangt 
Rijkswaterstaat de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) in Breukelen. De oude Breukelerbrug 
stamt uit 1957 en is aan onderhoud toe. De brug krijgt daarom een nieuw brugdek en een nieuwe 
boogconstructie. Gemeente Stichtse Vecht gebruikt deze situatie om tegelijkertijd de Brugoprit aan 
beide zijden van het ARK te optimaliseren. Er komt een 3 meter breed fietspad voor twee richtingen 
aan de noordzijde en een voetpad aan de zuidzijde. Dit betekent dat de rijbanen aan de oostzijde van 
de brug ca. 1-1,5 meter opschuiven richting het zuiden. 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) en het Actieplan Geluid (EU-richtlijn 
Omgevingslawaai) heeft de gemeente ambities voor geluid geformuleerd. In het GVVP wordt een 
ambitieniveau van 55 dB t.g.v. doorgaande wegen met een intensiteit van meer dan 10.000 mvt/etmaal 
genoemd. In het Actieplan Geluid geldt 60 dB als drempelwaarde. De eerstelijns woningen van het 
Rode Dorp (de woonkern ten westen van het ARK gelegen langs de Brugoprit) en de woningen ten 
noorden van de Brugoprit aan de oostzijde van het ARK zijn als knelpunten aangegeven in het 
Actieplan Geluid. Dit betekent dat bij de reconstructie van de Brugoprit onderzocht moet worden of er 
geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen worden.  
Aan de Omgevingsdienst regio Utrecht is gevraagd om een aantal varianten door te rekenen en het 
effect op de geluidsbelasting bij de woningen in de directe omgeving in beeld te brengen. Het 
onderzoeksgebied betreft het weggedeelte van de Brugoprit vanaf de rotonde bij de Straatweg tot en 
met de rotonde bij het station Breukelen. 
 
 
Akoestisch onderzoek  
 
Varianten 
In het onderzoek zijn de volgende varianten doorgerekend: 
 
 Huidige situatie: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de huidige 

situatie (2014). 
 
 Autonome ontwikkeling: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de 

toekomstige situatie zonder fysieke reconstructie (prognosejaar 2025, zonder wegas verlegging). 
 
 Geluidreducerend asfalt: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de 

toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluid reducerend asfalt (dunne deklaag type 2);  
2 sub varianten:  

• Beperkt: alleen vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de Ruijterstraat en vanaf even na de 
bocht aan de overzijde van het kanaal tot aan de rotonde bij het station Breukelen. 

• Uitgebreid: ook geluid reducerend asfalt vanaf de afslag Engel de Ruijterstraat tot en met de brug (maar 
exclusief de bocht aan de overzijde van het kanaal). 

(uitgangspunt is dat op rotondes en kruisingen geen geluidsreducerend asfalt wordt toegepast i.v.m. wringen van 
het verkeer en daardoor te snelle slijtage) 

 Schanskorven: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige 
situatie 2025 bij toepassing van schanskorven (1,5 meter hoogte):  

• Vanaf rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de Ruijterstraat tussen weg en fietspad. 
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 • Ter hoogte van het Rode Dorp bij de woningen (dus vanaf rotonde tot circa de bocht). 
• Plaatsing zo dicht mogelijk langs de weg, de noodzakelijke hoogte wordt gerelateerd aan de ambities van 

het Actieplan en GVVP. 
 Geluidschermen: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de 

toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluidschermen: 
2 sub varianten: 

• Beperkt: Geluidscherm van 2 meter hoogte vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de 
Ruijterstraat (aan de noordzijde van het fietspad) en een geluidscherm van 1,5 meter hoogte ter hoogte van 
woningen bij het Rode Dorp. 

• Uitgebreid: Geluidscherm van 2 meter hoogte vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de 
Ruijterstraat (aan de noordzijde van het fietspad) en een geluidscherm van 2 meter hoogte ter hoogte van 
woningen bij het Rode Dorp. 

 
Uitgangspunten en rekenmethode 
 
De wegen, gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen en afschermende objecten zijn in een 
driedimensionaal geluidmodel ondergebracht. Hierbij is voor iedere bovengenoemde variant een apart 
rekenmodel aangemaakt. Vervolgens is de geluidsbelasting voor de diverse varianten berekend op 
waarneempunten bij woningen in de directe omgeving van de Brugoprit. De geluidsbelasting is bepaald 
op 1,5 meter en 4,5 meter waarneemhoogte, waarmee het geluidsniveau in de dagperiode en het 
geluidsniveau in de avond- en nachtperiode wordt gerepresenteerd.  
De berekeningen zijn verricht met behulp van het softwareprogramma Geomilieu v2.40 van DGMR 
volgens de complexe Standaard Rekenmethode II en conform het reken- en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai (RMG 2012).  
Voor wat betreft de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van verkeersmodel regio Utrecht (VRU3.0 
prognosejaar 2015) en het toekomstmodel Stichtse Vecht 2025 (zie tabel 1 en tabel 2).  
Voor wat betreft de schanskorven c.q. de geluidschermen is uitgegaan van een reflectiefactor van 0,5 
respectievelijk 0,8. In de huidige situatie bevindt zich reeds een geluidscherm langs de Brugoprit aan 
de zijde van Broeckland bij het wegvak tussen de bushalte en de brug over het Amsterdam Rijnkanaal. 
Voor de ligging van de weg in de toekomstige situatie zijn tekeningen van ingenieursbureau Movares 
aangeleverd (ACAD-ALM Breukelerbrug v2.3-Variant A.dwg). Alle berekende geluidsbelastingen zijn inclusief 
de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wet geluidhinder.  
 
Tabel 1: Verkeersgegevens Brugoprit huidige situatie (bron VRU 3.0 prognose 2015) 

Wegvak  Etmaal-
intensiteit 

periode Uur-
percentage 

% Licht % Middel-
zwaar 

% Zwaar 

Straatweg-Engel de 
Ruijterstraat  

13752 Dag  6.68 91.74 6.54 1.71 
Avond 3.24 94.90 4.26 0.83 
Nacht 0.85 90.08 8.14 1.77 

Engel de Ruijterstraat- 
Kanaaldijk west 

13827 Dag  6.68 91.79 6.5 1.70 
Avond 3.23 94.93 4.25 0.83 
Nacht 0.86 90.13 8.11 1.76 

Kanaaldijk west-
Stationsweg 

15413 Dag  6.75 92.31 6.03 1.66 
Avond 3.12 94.97 4.15 0.88 
Nacht 0.82 90.16 0.88 1.88 

Tabel 2: Verkeersgegevens Brugoprit toekomstige situatie (bron VRU 3.0 prognose 2025) 

Wegvak  Etmaal-
intensiteit 

periode Uur-
percentage 

% Licht % Middel-
zwaar 

% Zwaar 

Straatweg-Engel de 
Ruijterstraat  

14713 Dag  6.68 91.74 6.54 1.71 
Avond 3.24 94.90 4.26 0.83 
Nacht 0.85 90.08 8.14 1.77 

Engel de Ruijterstraat- 
Kanaaldijk west 

14812 Dag  6.68 91.79 6.5 1.70 
Avond 3.23 94.93 4.25 0.83 
Nacht 0.86 90.13 8.11 1.76 

Kanaaldijk west-
Stationsweg 

16581 Dag  6.75 92.31 6.03 1.66 
Avond 3.12 94.97 4.15 0.88 
Nacht 0.82 90.16 0.88 1.88 
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Analyse en Resultaten  
 
De resultaten van de berekeningen zijn grafisch weergegeven in bijlage 2 en in tabelvorm in bijlage 3.  
 
Huidige situatie versus de situatie bij autonome ontwikkeling  
Wanneer de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de huidige situatie (2014) 
wordt vergeleken met de situatie bij autonome ontwikkeling (de geluidsbelasting in de toekomstige 
situatie 2025 zonder wegas verlegging) blijkt dat de geluidsbelasting met ten hoogste 0,4 dB toeneemt. 
Beperkte toepassing van geluid reducerend asfalt versus de huidige situatie 
Wanneer geluid reducerend asfalt vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de 
Ruijterstraat en vanaf even na de bocht aan de overzijde van het kanaal tot aan de rotonde bij het 
station Breukelen wordt toegepast, treedt een aanzienlijke geluidreductie bij woningen aan de W. van 
Collenstraat (tot 3,6 dB). Ook woningen aan Daslook in het wegvak tussen de rotonde Straatweg en de 
afslag naar de E. de Ruijterstraat profiteren van het geluid reducerend wegdek. Voor woningen in het 
Rode Dorp treedt eveneens een aanzienlijke geluidsreductie op (tot maximaal 3 dB). Voor woningen 
aan Daslook gelegen ten westen van de afslag E. de Ruijterstraat treedt geen relevant effect op. 
Geluid reducerend asfalt is vrijwel even effectief voor waarneempunten op begane grondniveau als op 
de 1e verdiepingslaag. 
 
Uitgebreide toepassing van geluid reducerend asfalt versus de huidige situatie 
Wanneer ook geluid reducerend asfalt vanaf de afslag Engel de Ruijterstraat tot en met de brug wordt 
toegepast, treedt ten opzichte van de beperkte variant ook voor de woningen aan Daslook gelegen ten 
westen van de afslag E. de Ruijterstraat enige geluidreductie op (tot maximaal 1,8 dB). 
 
Toepassing van schanskorven versus de huidige situatie 
Wanneer schanskorven met een hoogte van 1.5 meter langs de Brugoprit tussen weg en fietspad 
geplaatst worden voor het wegvak vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de 
Ruijterstraat en het wegvak ter hoogte van het Rode Dorp, treedt een aanzienlijke geluidsreductie op 
bij woningen aan de W. van Collenstraat (tot ten hoogste 8.3 dB). Voor woningen in het Rode Dorp 
treedt eveneens een aanzienlijke geluidsreductie op (tot maximaal 11,9 dB). Daar staat tegenover dat 
enige toename in geluidsbelasting optreedt bij woningen aan de Daslook (tot maximaal 1,4 dB). Dit 
komt omdat de schanskorven het geluid van de Brugoprit enige mate reflecteren naar de woningen 
aan de overzijde van de weg. 
 
Uitgebreide toepassing van geluidschermen versus de huidige situatie 
Wanneer een geluidscherm van 2 meter hoog langs de Brugoprit geplaatst worden voor het wegvak 
vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de Ruijterstraat (ten noorden van het fietspad) en 
een geluidscherm van 2 meter bij het wegvak ter hoogte van het Rode Dorp, treedt een aanzienlijke 
geluidsreductie op bij woningen aan de W. van Collenstraat (tot ten hoogste 9,4 dB). Voor woningen in 
het Rode Dorp treedt eveneens een aanzienlijke geluidsreductie op (tot maximaal 14,1 dB). Daar staat 
tegenover dat enige toename in geluidsbelasting optreedt bij woningen aan de Daslook (tot maximaal 
1,7 dB). Dit komt omdat de geluidschermen het geluid van de Brugoprit enige mate reflecteren naar de 
woningen aan de overzijde van de weg. Dit negatieve effect is overigens bij schanskorven minder groot 
dan bij geluidschermen, omdat de reflectiefactor van schanskorven lager is en de schanskorven 
minder hoog hoeven te zijn vanwege de kortere afstand tot de wegas. 
 
Beperkte toepassing van geluidschermen versus de huidige situatie 
Wanneer een geluidscherm van 2 meter hoog langs de Brugoprit geplaatst worden voor het wegvak 
vanaf de rotonde bij de Straatweg tot de afslag Engel de Ruijterstraat (ten noorden van het fietspad) en 
een geluidscherm van 1,5 meter bij het wegvak ter hoogte van het Rode Dorp, treedt een aanzienlijke 
geluidsreductie op bij woningen aan de W. van Collenstraat (tot ten hoogste 9,4 dB). Voor woningen in 
het Rode Dorp treedt eveneens een aanzienlijke geluidsreductie op (tot maximaal 11,9 dB). Deze 
reductie is iets lager dan bij het 2 meter hoge geluidscherm van de uitgebreide variant.  
Ook voor deze variant geldt dat enige toename in geluidsbelasting optreedt bij woningen aan de 
Daslook (tot maximaal 1,7 dB) vanwege reflectie door het geluidscherm.  
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Vergelijk huidige variant en toekomstige varianten  
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij een wijziging van de weg (bijvoorbeeld toepassen van 
een ander verhardingstype of verlegging van de rijbaan) akoestisch onderzoek worden verricht 
(onderdeel reconstructie van de weg in het kader van de Wgh, zie bijlage 1 Wettelijk kader). Als blijkt 
dat er een toename is van (afgerond) 2 dB of meer dan is sprake van een reconstructie in de zin van 
de Wetgeluidhinder. Uit de tabel in bijlage 3 blijkt dat alleen bij toepassing van een reflecterend 
geluidscherm van 2 meter hoog bij enkele woningen aan Daslook een toename van afgerond 2 dB 
optreedt.  
 
Gemeentelijke ambitie 
Uit de berekeningen blijkt dat bij geen van de varianten volledig aan de gemeentelijke ambitie van 55 
dB Lden kan worden voldaan.  
Toepassing van geluid reducerend asfalt geeft voor alle woningen een positief effect op de 
geluidsbelasting. Dit geldt zowel voor de begane grond als de 1e verdiepingslaag van de woningen. 
Uitgebreide toepassing van geluid reducerend asfalt (dus ook vanaf de afslag Engel de Ruijterstraat tot 
aan de brug) heeft geen groot effect, omdat aan de noordzijde van dit wegvak minder woningen zijn en 
aan de zuidzijde reeds afscherming aanwezig is (dit in combinatie met een oplopend wegvak). De 
geluidsbelastingen zijn aan de zuidzijde daardoor al relatief laag. Geluid reducerend wegdek heeft ook 
bij woningen in het Rode Dorp een gunstig effect, zij het dat de gemeentelijke ambitie hiermee niet 
wordt behaald. 
Met schanskorven en geluidschermen kan de geluidbelasting bij de W. van Collenstraat fors worden 
verminderd en kan voor deze woningen bijna overal aan de gemeentelijke ambitie van 55 dB worden 
voldaan. Dit geldt zeker ook voor de woningen in het Rode Dorp.  
Deze geluid afschermende maatregelen hebben voor het wegvak rotonde Straatweg tot aan de brug 
over het Amsterdam Rijnkanaal het nadeel dat geluid gereflecteerd wordt naar woningen in de wijk 
Broeckland, waardoor daar sprake is van een geringe toename van geluid. Dit negatieve effect speelt 
niet bij de toepassing van geluid afschermende maatregelen ter hoogte van het Rode Dorp.  
 
Conclusie en aanbevelingen 
Met geluid reducerend asfalt op de Brugoprit is een aanzienlijke geluidsreductie bij de meeste 
woningen te bereiken. Door toepassen van schanskorven of geluidschermen zijn bij de wat hoger 
geluidbelaste woningen echter veel hogere reducties te behalen. Deze geluid afschermende 
voorzieningen zorgen helaas bij woningen in de wijk Broeckland voor een geringe toename in 
geluidbelasting vanwege reflecties.  
 
Aanbevolen wordt om op de Brugoprit een combinatie toe te passen van geluid reducerend asfalt (voor 
het wegvak tussen de rotonde bij de Straatweg en de afslag naar de Engel de Ruijterstraat) en 
schanskorven of geluidschermen voor het wegvak ter hoogte van het Rode Dorp. 
Deze combinatie  (geluidsarm asfalt op de Brugoprit aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal 
en een schanskorf aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal) is niet als aparte variant 
opgenomen. Voor de effecten maakt dat geen verschil omdat de geluidsreducerende maatregelen op 
de ene zijde geen effect hebben op de geluidsbelasting bij de onderzochte woningen aan de andere 
zijde van het kanaal. 
 
Indien toch gekozen wordt voor geluidschermen bij het wegvak tussen de rotonde bij de Straatweg en 
de afslag naar de Engel de Ruijterstraat, wordt aanbevolen om voor geluidsabsorberende varianten te 
kiezen, bijvoorbeeld houtvezelcementschermen of groenschermen.  
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Bijlage 26.1 wettelijk kader (Wet geluidhinder)  
 
De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege een 
weg bij geluidsgevoelige bestemmingen. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij nieuwe wegen 
en fysieke wijziging van wegen (reconstructie) akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden naar de 
geluidsbelasting op bestaande woningen. 
 
Geluidszones langs wegen 
Langs alle wegen ‐ met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven ‐ bevinden zich op grond van 
de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidsbelasting vanwege de weg moet 
worden getoetst. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen 
of buiten stedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening ook bij 30 km/h‐wegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. 
De geluidsbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende 
geluids-niveaus: 

• het equivalente geluidsniveau (Leq) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
• het equivalente geluidsniveau (Leq) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met 5 dB; 
• het equivalente geluidsniveau (Leq) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), verhoogd met 10 dB. 

 
Aftrek ex artikel 110g Wgh 
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 
worden. Voor wegen met een maximum snelheid tot en met 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor 
wegen met een hogere maximum snelheid geldt een aftrek van 2 dB. Voor de geluidsbelasting 
vanwege de Brugoprit kan een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
 
Aanleg nieuwe weg 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van bestaande woningen binnen de wettelijke 
geluidszone van een nieuwe weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een uiterste 
grenswaarde van 63 dB. De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) 
dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. 
 
Reconstructie van wegen 
Een fysieke aanpassing van de weg, zoals in dit geval het verleggen van de wegas en het veranderen 
van het verhardingstype, moet worden getoetst aan de Wgh. Bij deze toetsing wordt gekeken of de 
geplande aanpassing van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in 
de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer aan de twee volgende criteria is voldaan: 

• Een toename van de gevelbelasting van 2 dB of meer wordt verwacht  in de  pe r    

jaar voor reconstructie tot 10 jaar na de reconstructie.  
• Een hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 10 jaar na de 

reconstructie optreedt (artikel 100 lid 1 van de Wgh). 
Als sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluid hinder moet de wegbeheerder 
maatregelen treffen om de toename teniet te doen. 
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Bijlage 26.2 
Huidige situatie: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de huidige situatie (2014). 
 

Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g 
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Bijlage 26.2 (vervolg) 
Autonome ontwikkeling: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie zonder fysieke reconstructie 
(prognosejaar 2025, zonder wegas verlegging). 
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g  
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Bijlage 26.2 (vervolg)   
Geluidreducerend asfalt: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluids-
reducerend asfalt; subvariant beperkte toepassing. 
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g 
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Bijlage 26.2 (vervolg)   
Geluidreducerend asfalt: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluids-
reducerend asfalt; subvariant uitgebreide toepassing. 
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g 
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Bijlage 26.2 (vervolg) 
Schanskorven: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie 2025 bij toepassing van schanskorven.  
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g Wgh   
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Bijlage 26.2 (vervolg) 
Geluidschermen: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluidschermen  
(2 meter hoog bij wegvak Straatweg - E. de Ruijterstraat en 1,5 meter hoog bij woningen Rode Dorp); subvariant beperkte toepassing. 
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g Wgh   
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Bijlage 26.2 (vervolg) 
Geluidschermen: de geluidsbelasting vanwege de Brugoprit op naburige woningen in de toekomstige situatie 2025 bij toepassing van geluidschermen. 
(2 meter hoog bij wegvak Straatweg - E. de Ruijterstraat en 2 meter hoog bij woningen Rode Dorp); subvariant uitgebreide toepassing. 
Geluidbelasting op 1,5/4,5 meter hoogte inclusief aftrek ex art. 110g Wgh   
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 Bijlage 26.3 overzicht geluidsbelastingen bij de berekende varianten 
 

Geluidsbelasting Brugoprit waarneem- Huidige Autonome Geluidreducerend Geluidreducerend Schanskorven Geluidschermen Geluidschermen 
in dB Lden hoogte  situatie ontwikkeling asfalt (beperkt) asfalt (uitgebreid) (beperkt ) (uitgebreid)
inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (m) prognosejaar 2015 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025
W. van Collenstraat 5 1,5 53,4 53,7 49,9 49,9 46,3 44,0 44,0
W. van Collenstraat 17 1,5 52,6 52,9 49,0 49,0 45,5 44,6 44,6
W. van Collenstraat 25 1,5 47,9 48,2 44,6 44,6 44,1 43,7 43,7
W. van Collenstraat 39 1,5 53,9 54,2 50,4 50,4 48,1 47,6 47,6
W. van Collenstraat 43 1,5 53,2 53,5 49,9 49,7 48,4 48,2 48,2
W. van Collenstraat 53 1,5 50,3 50,5 46,9 46,8 46,9 47,0 47,0
W. van Collenstraat 65 1,5 51,6 51,9 48,7 48,4 47,3 47,3 47,3
W. van Collenstraat 69 1,5 53,2 53,5 50,1 50,0 47,5 47,8 47,8
W. van Collenstraat 73 1,5 50,6 50,9 47,5 47,5 44,0 44,1 44,1
W. van Collenstraat 75 1,5 53,8 54,1 50,6 50,6 46,2 46,3 46,3
W. van Collenstraat 77a 1,5 58,1 58,4 55,4 54,9 51,1 50,6 50,6
W. van Collenstraat 79 1,5 53,8 54,1 50,8 50,7 45,5 45,6 45,6
W. van Collenstraat 81 1,5 52,6 52,9 49,6 49,5 45,1 45,1 45,1
W. van Collenstraat 85 1,5 55,3 55,6 53,3 52,2 51,2 51,5 51,5
Daslook 18 1,5 54,7 55,0 51,8 51,8 56,1 56,4 56,4
Daslook 22 1,5 54,0 54,3 51,2 51,2 55,0 55,1 55,1
Daslook 30 1,5 55,8 56,1 53,0 52,8 57,0 57,2 57,2
Daslook 37 1,5 52,7 53,0 50,0 49,8 53,9 54,1 54,1
Daslook 40 1,5 50,5 50,7 47,9 47,6 51,6 52,0 52,0
Daslook 45 1,5 46,9 47,2 44,8 44,3 47,9 48,2 48,2
Helmbloem 22 1,5 43,4 43,7 41,8 40,9 44,2 44,4 44,4
Daslook 50 1,5 41,8 42,1 41,6 40,0 42,2 42,4 42,4
Daslook 60 1,5 41,5 41,8 41,6 39,8 41,8 41,9 41,9
Daslook 62 1,5 40,7 41,0 41,0 39,1 41,0 41,0 41,0
Daslook 64 1,5 40,0 40,3 40,3 38,5 40,3 40,3 40,3
Daslook 65 1,5 41,1 41,4 41,5 40,1 41,5 41,5 41,5
Broekdijk west 9 1,5 41,4 41,7 41,7 40,0 41,7 41,7 41,7
Broekdijk west 5 1,5 43,5 43,8 43,9 43,2 43,9 43,9 43,9
van Oldebarneveldstraat 35 1,5 50,6 50,9 48,9 48,9 45,1 45,1 43,1
van Oldebarneveldstraat 31 1,5 55,1 55,5 53,2 53,1 46,7 46,4 44,7
van Oldebarneveldstraat 23 1,5 60,0 60,3 57,1 57,1 48,1 48,1 45,9
van Oldebarneveldstraat 13 1,5 52,0 52,3 49,0 49,0 46,1 45,7 43,8
van Oldebarneveldstraat 9 1,5 48,4 48,8 45,5 45,5 43,4 43,2 41,8
van Oldebarneveldstraat 1 1,5 45,3 45,6 42,3 42,3 44,2 43,9 43,5
Stationsweg 65 1,5 48,3 48,6 45,3 45,3 48,0 48,0 47,9
W. van Collenstraat 5 4,5 54,5 54,8 51,3 51,3 51,0 51,6 51,6
W. van Collenstraat 17 4,5 55,2 55,5 52,1 52,1 51,6 51,6 51,6
W. van Collenstraat 25 4,5 53,0 53,3 50,0 50,0 50,4 50,8 50,8
W. van Collenstraat 39 4,5 57,5 57,7 54,2 54,1 53,4 54,5 54,5
W. van Collenstraat 43 4,5 56,9 57,2 53,7 53,6 53,2 54,3 54,3
W. van Collenstraat 53 4,5 55,1 55,4 51,9 51,8 51,4 52,5 52,5
W. van Collenstraat 65 4,5 56,1 56,4 53,3 53,0 52,6 53,6 53,6
W. van Collenstraat 69 4,5 55,8 56,1 52,7 52,7 51,6 52,5 52,5
W. van Collenstraat 73 4,5 54,9 55,2 52,1 52,1 50,3 51,8 51,8
W. van Collenstraat 75 4,5 56,0 56,3 53,1 53,1 51,3 52,3 52,3
W. van Collenstraat 77a 4,5 59,8 60,1 57,3 56,9 55,8 56,8 56,8
W. van Collenstraat 79 4,5 57,3 57,6 55,2 54,5 53,9 54,7 54,7
W. van Collenstraat 81 4,5 56,3 56,6 53,6 53,4 51,3 52,1 52,1
W. van Collenstraat 85 4,5 58,3 58,6 56,5 55,5 55,9 56,8 56,8
Daslook 18 4,5 56,4 56,7 53,5 53,5 57,7 58,1 58,1
Daslook 22 4,5 55,8 56,1 53,1 53,0 56,7 57,0 57,0
Daslook 30 4,5 57,1 57,4 54,4 54,3 58,4 58,7 58,7
Daslook 37 4,5 54,7 55,0 52,1 51,9 55,9 56,4 56,4
Daslook 40 4,5 53,1 53,4 50,8 50,4 54,3 54,9 54,9
Daslook 45 4,5 49,6 49,9 47,8 47,1 50,5 50,9 50,9
Helmbloem 22 4,5 47,0 47,3 45,8 44,5 47,6 47,9 47,9
Daslook 50 4,5 46,2 46,5 45,9 44,2 46,6 46,8 46,8
Daslook 60 4,5 45,4 45,7 45,4 43,5 45,7 45,8 45,8
Daslook 62 4,5 44,4 44,7 44,7 42,6 44,7 44,7 44,7
Daslook 64 4,5 44,0 44,2 44,2 42,4 44,3 44,3 44,3
Daslook 65 4,5 44,4 44,7 44,8 43,2 44,8 44,8 44,8
Broekdijk west 9 4,5 44,9 45,2 45,2 43,5 45,2 45,2 45,2
Broekdijk west 5 4,5 47,2 47,5 47,5 46,8 47,6 47,6 47,6
van Oldebarneveldstraat 35 4,5 58,4 58,7 56,0 55,9 49,2 50,5 48,7
van Oldebarneveldstraat 31 4,5 60,7 61,0 58,0 58,0 51,1 51,8 49,0
van Oldebarneveldstraat 23 4,5 60,7 61,1 58,0 58,0 52,7 54,1 50,9
van Oldebarneveldstraat 13 4,5 56,6 56,9 53,7 53,6 50,2 50,9 48,1
van Oldebarneveldstraat 9 4,5 53,9 54,2 51,0 50,9 49,3 50,3 47,8
van Oldebarneveldstraat 1 4,5 51,6 51,9 48,6 48,6 49,2 50,0 48,6
Stationsweg 65 4,5 55,3 55,6 52,4 52,3 52,7 53,5 52,5
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Bijlage 26.3 effect van de varianten ten opzichte van de huidige situatie 
 

Geluidsbelasting Brugoprit waarneem- Autonome Geluidreducerend Geluidreducerend Schanskorven Geluidschermen Geluidschermen 
in dB Lden hoogte ontwikkeling asfalt (beperkt) asfalt (uitgebreid) (beperkt ) (uitgebreid)
inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (m) prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025 prognosejaar 2025
W. van Collenstraat 5 1,5 0,3 -3,5 -3,5 -7,1 -9,4 -9,4
W. van Collenstraat 17 1,5 0,3 -3,6 -3,6 -7,1 -8,0 -8,0
W. van Collenstraat 25 1,5 0,3 -3,3 -3,3 -3,8 -4,2 -4,2
W. van Collenstraat 39 1,5 0,3 -3,5 -3,5 -5,8 -6,3 -6,3
W. van Collenstraat 43 1,5 0,3 -3,3 -3,5 -4,8 -5,0 -5,0
W. van Collenstraat 53 1,5 0,2 -3,4 -3,5 -3,4 -3,3 -3,3
W. van Collenstraat 65 1,5 0,3 -2,9 -3,2 -4,3 -4,3 -4,3
W. van Collenstraat 69 1,5 0,3 -3,1 -3,2 -5,7 -5,4 -5,4
W. van Collenstraat 73 1,5 0,3 -3,1 -3,1 -6,6 -6,5 -6,5
W. van Collenstraat 75 1,5 0,3 -3,2 -3,2 -7,6 -7,5 -7,5
W. van Collenstraat 77a 1,5 0,3 -2,7 -3,2 -7,0 -7,5 -7,5
W. van Collenstraat 79 1,5 0,3 -3,0 -3,1 -8,3 -8,2 -8,2
W. van Collenstraat 81 1,5 0,3 -3,0 -3,1 -7,5 -7,5 -7,5
W. van Collenstraat 85 1,5 0,3 -2,0 -3,1 -4,1 -3,8 -3,8
Daslook 18 1,5 0,3 -2,9 -2,9 1,4 1,7 1,7
Daslook 22 1,5 0,3 -2,8 -2,8 1,0 1,1 1,1
Daslook 30 1,5 0,3 -2,8 -3,0 1,2 1,4 1,4
Daslook 37 1,5 0,3 -2,7 -2,9 1,2 1,4 1,4
Daslook 40 1,5 0,2 -2,6 -2,9 1,1 1,5 1,5
Daslook 45 1,5 0,3 -2,1 -2,6 1,0 1,3 1,3
Helmbloem 22 1,5 0,3 -1,6 -2,5 0,8 1,0 1,0
Daslook 50 1,5 0,3 -0,2 -1,8 0,4 0,6 0,6
Daslook 60 1,5 0,3 0,1 -1,7 0,3 0,4 0,4
Daslook 62 1,5 0,3 0,3 -1,6 0,3 0,3 0,3
Daslook 64 1,5 0,3 0,3 -1,5 0,3 0,3 0,3
Daslook 65 1,5 0,3 0,4 -1,0 0,4 0,4 0,4
Broekdijk west 9 1,5 0,3 0,3 -1,4 0,3 0,3 0,3
Broekdijk west 5 1,5 0,3 0,4 -0,3 0,4 0,4 0,4
van Oldebarneveldstraat 35 1,5 0,3 -1,7 -1,7 -5,5 -5,5 -7,5
van Oldebarneveldstraat 31 1,5 0,4 -1,9 -2,0 -8,4 -8,7 -10,4
van Oldebarneveldstraat 23 1,5 0,3 -2,9 -2,9 -11,9 -11,9 -14,1
van Oldebarneveldstraat 13 1,5 0,3 -3,0 -3,0 -5,9 -6,3 -8,2
van Oldebarneveldstraat 9 1,5 0,4 -2,9 -2,9 -5,0 -5,2 -6,6
van Oldebarneveldstraat 1 1,5 0,3 -3,0 -3,0 -1,1 -1,4 -1,8
Stationsweg 65 1,5 0,3 -3,0 -3,0 -0,3 -0,3 -0,4
W. van Collenstraat 5 4,5 0,3 -3,2 -3,2 -3,5 -2,9 -2,9
W. van Collenstraat 17 4,5 0,3 -3,1 -3,1 -3,6 -3,6 -3,6
W. van Collenstraat 25 4,5 0,3 -3,0 -3,0 -2,6 -2,2 -2,2
W. van Collenstraat 39 4,5 0,2 -3,3 -3,4 -4,1 -3,0 -3,0
W. van Collenstraat 43 4,5 0,3 -3,2 -3,3 -3,7 -2,6 -2,6
W. van Collenstraat 53 4,5 0,3 -3,2 -3,3 -3,7 -2,6 -2,6
W. van Collenstraat 65 4,5 0,3 -2,8 -3,1 -3,5 -2,5 -2,5
W. van Collenstraat 69 4,5 0,3 -3,1 -3,1 -4,2 -3,3 -3,3
W. van Collenstraat 73 4,5 0,3 -2,8 -2,8 -4,6 -3,1 -3,1
W. van Collenstraat 75 4,5 0,3 -2,9 -2,9 -4,7 -3,7 -3,7
W. van Collenstraat 77a 4,5 0,3 -2,5 -2,9 -4,0 -3,0 -3,0
W. van Collenstraat 79 4,5 0,3 -2,1 -2,8 -3,4 -2,6 -2,6
W. van Collenstraat 81 4,5 0,3 -2,7 -2,9 -5,0 -4,2 -4,2
W. van Collenstraat 85 4,5 0,3 -1,8 -2,8 -2,4 -1,5 -1,5
Daslook 18 4,5 0,3 -2,9 -2,9 1,3 1,7 1,7
Daslook 22 4,5 0,3 -2,7 -2,8 0,9 1,2 1,2
Daslook 30 4,5 0,3 -2,7 -2,8 1,3 1,6 1,6
Daslook 37 4,5 0,3 -2,6 -2,8 1,2 1,7 1,7
Daslook 40 4,5 0,3 -2,3 -2,7 1,2 1,8 1,8
Daslook 45 4,5 0,3 -1,8 -2,5 0,9 1,3 1,3
Helmbloem 22 4,5 0,3 -1,2 -2,5 0,6 0,9 0,9
Daslook 50 4,5 0,3 -0,3 -2,0 0,4 0,6 0,6
Daslook 60 4,5 0,3 0,0 -1,9 0,3 0,4 0,4
Daslook 62 4,5 0,3 0,3 -1,8 0,3 0,3 0,3
Daslook 64 4,5 0,2 0,2 -1,6 0,3 0,3 0,3
Daslook 65 4,5 0,3 0,4 -1,2 0,4 0,4 0,4
Broekdijk west 9 4,5 0,3 0,3 -1,4 0,3 0,3 0,3
Broekdijk west 5 4,5 0,3 0,3 -0,4 0,4 0,4 0,4
van Oldebarneveldstraat 35 4,5 0,3 -2,4 -2,5 -9,2 -7,9 -9,7
van Oldebarneveldstraat 31 4,5 0,3 -2,7 -2,7 -9,6 -8,9 -11,7
van Oldebarneveldstraat 23 4,5 0,4 -2,7 -2,7 -8,0 -6,6 -9,8
van Oldebarneveldstraat 13 4,5 0,3 -2,9 -3,0 -6,4 -5,7 -8,5
van Oldebarneveldstraat 9 4,5 0,3 -2,9 -3,0 -4,6 -3,6 -6,1
van Oldebarneveldstraat 1 4,5 0,3 -3,0 -3,0 -2,4 -1,6 -3,0
Stationsweg 65 4,5 0,3 -2,9 -3,0 -2,6 -1,8 -2,8
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Value Engineering varianten 1 t/m 6            Bijlage 27 

 

 pagina 100 



 

 pagina 101 



 

 
 

 

 pagina 102 



 

 

 pagina 103 


	1 Opening en mededelingen
	2 Verslag vorige vergadering (30 oktober 2014) en besluitenlijst
	3 Aanpassingen ontwerp
	4 Kapaanvragen
	5 Planning, uitvoeringswijze en stremming
	6 Inloopavond
	7 Verdere communicatie en (mogelijke) rol daarin bewonerscomités
	8 W.v.t.t.k., Rondvraag
	9 Sluiting

