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1 Inleiding 
 
Trajectnota Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis 
 
Op 1 oktober 2013 heeft de raad de algemene beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoerplan (GVVP). In deelnota D van het GVVP, de nota auto- vracht- en landbouwverkeer 
zijn deze algemene beleidsuitgangspunten uitgewerkt voor de betreffende modaliteit. Deel D van het GVVP 
is op 3 juli 2017 door de raad vastgesteld.  
De vastgestelde nota bevat echter nog geen beheersmaatregelen voor het auto- vracht- en landbouwverkeer 
op het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. Deze maatregelen zijn opgenomen in voorliggende 
trajectnota, die dus onlosmakelijk is verbonden met het op 3 juli 2017 vastgestelde deel D van het GVVP. 
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2 Beleidsuitgangspunten 
Voor het bepalen van de beheermaatregelen op het Zandpad is uitgegaan van de volgende, reeds 
vastgestelde beleidsuitgangspunten: 
 
GVVP deel A, vastgesteld door de raad op 1 oktober 2013: 

 (Zwaar) vrachtverkeer wordt vanuit de bestemmingen zo snel mogelijk naar het landelijke en 
provinciale wegennet geleid; 

 Als de bestemming van het vrachtverkeer is gelegen langs erftoegangswegen, geldt het 
beginsel dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Bij de (her)inrichting van 
deze wegen dient wel rekening te worden gehouden met de specifieke eisen van het 
vrachtverkeer, zoals breedte, aslast en bochtstralen; 

 Waar leefbaarheid en/of verkeersveiligheid door (te veel) vrachtverkeer in het geding komen, 
kunnen beperkende maatregelen worden genomen als afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. 
bestemmingsverkeer, instellen van een lengte beperking of instellen van vensterkaders voor 
laden en lossen;  

 Waar breedte en/of draagkracht van de (erftoegangs)weg onvoldoende is, kunnen aan het 
vrachtverkeer beperkende maatregelen worden opgelegd in de vorm van geslotenverklaring 
m.u.v. bestemmingsverkeer, aslastbeperkingen en/of breedtebeperkingen; 

 Met de sector worden afspraken gemaakt om het vervoer per touringcar over de smalle 
Vechtwegen zoveel mogelijk te beperken dan wel op deze wegen voor touringcars een 
lengtebeperking op te leggen; 

 In samenspraak met de regio, provincie Utrecht en de sector wordt bezien in hoeverre op 
wegen, waar de verkeersveiligheid in het geding is en/of de onderhoudslasten buitensporig 
hoog zijn, aan het landbouwverkeer beperkingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van 
breedte en aslast; 

 De gemiddelde werkdagintensiteit in de Brugstraat te Breukelen bedraagt maximaal 2.500 
motorvoertuigen per etmaal. 

 
GVVP deel C, vastgesteld door de raad op 29 maart 2016: 

 Het Zandpad is in de Mobiliteitsvisie van de provincie Utrecht aangeduid als (gemeentelijke) 
hoofdfietsroute.  

 
GVVP deel D, vastgesteld door de raad op 3 juli 2017: 

 De uitzonderingspositie van het landbouwverkeer op de lengtebeperking van 9.00 meter In de 
Brugstraat te Breukelen wordt opgeheven; 

 In de Brugstraat te Breukelen wordt een breedtebeperking ingesteld van 2.60 meter; 
 Voor de beheersmaatregelen wordt gehandeld volgens de volgende kaders: 

- Binnen de bestaande vastgestelde gemeentelijke budgetten blijven; 
- Voor elke daarbuiten vallende maatregel een apart verkeersbesluit nemen; 
- Bij het prioriteren van de maatregelen, de maatregelen met de hoogste onveiligheidsscore eerst, 

dan wel plekken die om duidelijke redenen hoge prioriteit moeten krijgen; 
- Een verkeersmaatregel wordt niet eerder ingevoerd, dan nadat deze is besproken met 

omwonenden, c.q. dorps- of wijkraad; 
- In geval van een blijvend meningsverschil tussen inwoners en gemeente wordt de uitvoering van 

de voorgestelde maatregel eerst aan de raad voorgelegd; 
- Een evaluatie van uitgevoerde verkeersmaatregelen en haar effecten wordt een jaar na 

implementatie aan de raad kenbaar gemaakt. 
 
Overige beleidsuitgangspunten: 

 Het Zandpad is bedoeld voor het bestemmingsverkeer, het fietsverkeer  en het recreatief verkeer. 
Hier geldt in volgorde van belang: verkeersveiligheid – leefbaarheid - bereikbaarheid - doorstroming. 
Het doorgaande en intergemeentelijke verkeer wordt op het Zandpad niet gefaciliteerd (Commissie 
Fysiek Domein, 22 november 2016). 

 De gemiddelde werkdagintensiteit op het Zandpad bedraagt maximaal 3000 mtv/etmaal. 
 Er komt geen tweede Vechtbrug (raadsbesluit 20 december 2016); 
 Het verbod voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer op de Parkweg, Kerkweg en Binnenweg te 

Maarssen-Dorp blijft van kracht (Commissie Fysiek Domein, 30 mei 2017). 
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3 Probleemstelling Zandpad 
 
3.1 Verkeersintensiteit 
Het Zandpad maakt deel uit van het gemeentelijke en regionale hoofdfietswegennetwerk. Daarnaast vervult 
het Zandpad een belangrijke rol voor recreatie en cultuurhistorie. Vanwege deze aspecten bepleiten vrijwel 
alle beleidsdocumenten, waaronder deel A van het GVVP, voor het Zandpad een autoluwe status. 
In het Verkeerscirculatieplan Breukelen Centrum is de maximum verkeersintensiteit op het Zandpad bepaald 
op 3000 motorvoertuigen (mvt) per etmaal. Voor een hoofdfietsroute en zeker wanneer deze ingericht zou  
worden als fietsstraat, bedraagt de bovengrens 2000 tot 2500 mvt per etmaal. Wenselijk is echter zelfs een 
intensiteit van minder dan 1500 mtv/etmaal. (Discussienota fietsstraten Fietsberaad/CROW d.d. november 
2016).    
 
In 2011, 2012 en 2013 bedroeg de gemiddelde intensiteit op het maatgevende wegvak (tussen Laan van 
Gunterstein en Nieuweweg respectievelijk  2464, 2374 en 2554 mtv/ etmaal. Tijdens het herkomst- en 
bestemmingsonderzoek in mei 2017 was het gemiddelde 2217 mtv/etmaal. 
Op het wegvak tussen de Nieuweweg en de Machinekade ligt de gemiddelde verkeersintensiteit op ca. 2000 
mtv/etmaal en op de wegvakken ten noorden van de Laan van Gunterstein op ca 1250 mtv/etmaal. 
 
Het Zandpad vormt de ontsluitingsweg voor de Scheendijk, Tienhoven/ Breukelerveen/ de Strook en de 
langs het Zandpad gelegen woningen en bedrijven. Daarnaast wordt het Zandpad (als sluipweg naar de A2) 
gebruikt door bewoners van Maarssen-Dorp en bij ernstige filevorming op de N230 zelfs als sluipweg om het 
knooppunt N230-A2 te ontlopen. Hierdoor wordt de gewenste autoluwe status  nog niet overal bereikt. 
 
Conclusie: de verkeersintensiteit op het Zandpad blijft overal onder de in het Verkeerscirculatieplan 
Breukelen genoemde waarde, maar is voor het zuidelijke deel (ten zuiden van de Laan van Gunterstein) 
aan de hoge kant om als hoofdfietsroute zonder vrijliggende fietspaden te kunnen functioneren. Daarvoor 
dient de verkeersintensiteit met 25 tot 30% af te nemen. Op het noordelijk deel van het Zandpad (ten 
noorden van de Laan van Gunterstein) voldoet het Zandpad al qua verkeersintensiteiten aan de normen 
voor een hoofdfietsroute en/of fietsstraat. 
 
 
 
3.2 Verkeersveiligheid 
Objectieve verkeersonveiligheid 
Op het Zandpad vonden tussen 1 januari 2014 en 17 juli 2017 
22 (geregistreerde) ongevallen plaats, waarbij in het totaal 13 
slachtoffers waren te betreuren. Negen slachtoffers moesten 
naar het ziekenhuis worden afgevoerd waarvan vier 
bromfietsers, drie fietsers en één motorrijder. Slechts drie van 
de 22 ongevallen vonden plaats op een kruising; alle overige 
ongevallen vonden op een recht wegvak of in een bocht plaats. 
De meeste slachtoffers (7 van de 13) vielen op het 60 km/uur 
wegvak tussen de Machinekade en de voormalige 
gemeentegrens van Maarssen en Breukelen. Op het 
aansluitende 50 km/uur wegvak tot aan de Laan van 
Gunterstein waren 5 slachtoffers te betreuren. Op het wegvak 
tussen de Laan van Gunterstein en Nieuwersluis werd één 
slachtofferongeval geregistreerd. 
 
Door het relatief hoge aantal slachtofferongevallen staat het 
Zandpad tussen Breukelen en Maarssen in de Top10 van 
onveiligste locaties in de gemeente Stichtse Vecht (zie figuur 1 
en 2).  

 

 
Figuur 1, locaties (letsel) ongevallen Zandpad 
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                                                      Figuur 2, Top 10 letselongevallen tussen 1 jan. 2014 en 17 juli 2017 

 
Conclusie: Het Zandpad tussen Breukelen en Maarssen is relatief onveilig voor met name fietsers en 
bromfietsers.  
 
Subjectieve verkeersonveiligheid 
Uit de klachtenregistratie blijkt dat veel weggebruikers en met name fietsers en voetgangers het Zandpad 
niet veilig vinden. De klachten/ meldingen hebben betrekking op: 

 (te) snel rijdend autoverkeer; 
 Lang en breed vracht- en landbouwverkeer, waardoor de fietser/ voetganger naar de berm moet 

uitwijken. 
 Steile taluds aan weerszijden van het Zandpad, met aan beide kanten water (Vecht of bermsloot) 
 Gevaarlijk gedrag van naast elkaar rijdende scholieren, veelal ondertussen bezig met hun 

smartphone; 
 Gevaarlijk gedrag van groepen wielrenners. 

 
 
 
3.3 Onderhoud en beheer 
Het Zandpad was tot ca 1925 een zandweg van ca. 3,5 meter breed met daarlangs een vrijliggend Jaagpad. 
Tussen 1925 en 1930 kreeg het Zandpad zijn huidige vorm, al was toen nog geen sprake van een asfalt-, 
maar van een puinverharding. Pas rond 1955 werd het Zandpad geasfalteerd, voornamelijk met het doel om 
deze weg ook bij veel regen begaanbaar te houden. 

  
 Figuur 3,  Zandpad ter hoogte van de Weersluis omstreeks 1900         Figuur 4, Zandpad t.h.v. de Kraaienestersluis omstreeks 1905 
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   Figuur 5,  Zandpad in 1925, bij start reconstructie                   Figuur 6,  Zandpad in 1930 direct na de reconstructie 

 
Door de jarenlange ophogingen is het Zandpad redelijk stabiel en geschikt voor alle soorten verkeer, zolang 
deze maar op de weg blijven rijden en het aantal (zware) belastingen binnen de perken blijft. De zwakte van 
het Zandpad ligt dan ook vooral in de bermen. Deze kunnen, bij belasting, gemakkelijk afschuiven.  
Het Zandpad is gemiddeld vijf meter breed. Wanneer twee vrachtauto’s elkaar tegenkomen moet in ieder 
geval één van deze vrachtauto’s door de berm rijden, met alle gevolgen van dien. Het schadepatroon op het 
Zandpad  vertoont dan ook vooral afgescheurde en soms verzakte wegkanten. 
 
 
3.4 Te treffen maatregelen in hoofdlijnen 
Verkeersintensiteit: 
Om de gewenste gemiddelde werkdagintensiteit van ca 1500 motorvoertuigen per etmaal te kunnen 
bereiken, dienen vergaande maatregelen te worden genomen, gericht op het weren van het verkeer dat niet 
zijn bestemming heeft op het Zandpad of langs de Scheendijk. 
 
Verkeersveiligheid: 
Gelet op het relatief hoge aantal slachtoffers onder fietsers en bromfietsers zal het maatregelenpakket erop 
gericht dienen te zijn de verkeersveiligheid voor deze categorie weggebruikers te verbeteren. Hierbij kan 
gedacht worden aan het verlagen van de snelheid voor het gemotoriseerde verkeer, het beperken van breed 
en groot vracht- en landbouwverkeer en/of het ondergeschikt maken van het autoverkeer aan het 
fietsverkeer. 
 
Beheer en onderhoud: 
Voorkomen moet worden dat door de bermen wordt gereden. Op plaatsen waar dit niet of onvoldoende lukt, 
kan worden overwogen hier in de berm aan de Vechtzijde groenstenen aan te brengen op een gedegen 
fundering. Ongewenst is dat (vracht)verkeer over deze groenstenen blijft doorrijden. De bermverharding zou 
dan ook niet over de gehele lengte aangebracht moeten worden, maar met enige regelmaat over een lengte 
van ca. 25 meter, waardoor inhaalplaatsen worden gecreëerd. 
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4 Te treffen maatregelen Zandpad 
 
 
4.1 Maatregelen, gericht op het verlagen van de verkeersintensiteit 
 
4.1.1 Herkomst- en bestemmingsonderzoek 
(volledige rapportage als bijlage bijgevoegd)
 
Om de effecten van eventuele verkeersmaatregelen te 
kunnen bepalen is donderdag 25 mei t/m woensdag 31 
mei 2017 op het Zandpad een herkomst- en 
bestemmingsonderzoek (HB-onderzoek) uitgevoerd. 
Hierbij zijn door middel van camera’s op acht 
verschillende locaties de kentekens geregistreerd van 
alle passerende voertuigen. Naast het kenteken is ook 
het tijdstip, land van herkomst en rijrichting bepaald.  
Door de resultaten op de acht verschillende locaties met 
elkaar te vergelijken, kan per voertuig op het Zandpad 
worden bepaald waar deze vandaan komt en wat de 
bestemming op of buiten het Zandpad was. 
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en de vrijdag erna 
zijn voor het bepalen van de gemiddelde werkdag niet 
meegenomen, omdat deze niet representatief zijn. 
 
De camera’s stonden op de volgende locaties: 
1: Amerlandseweg, ten oosten van de A2 
2:  N402, Nieuwersluis, ten noorden van de Stationsweg 
3:  Zandpad, ten noorden van de Proosdijweg 
4: Zandpad ten noorden van de Laan van Gunterstein 
5: Brugstraat Breukelen 
6: Zandpad, ten noorden van de Nieuweweg 
7: Zandpad, ten noorden van de Machinekade 
8: Sweserengseweg, ten noorden van aansluiting N230   

Figuur 7, meetlocaties en sectoren HB- onderzoek

 
Buitenlandse voertuigen zijn wel opgenomen in de registraties van het totale aantal voertuigen, maar niet in 
de HB-Matrix die de herkomst- en bestemming bepaald, omdat hierbij geen onderscheid tussen 
personenauto, bestelauto en vrachtauto kan worden gemaakt. 
 
Resultaten herkomst- en bestemmingsonderzoek: 
 

 Algemeen: 
Gedurende het HB-onderzoek deden zich geen noemenswaardige incidenten voor op de A2 of de N230, 
waardoor op deze hoofdwegen de doorstroming over het algemeen goed verliep.  
 

 Doorgaand verkeer van N230 naar A2 via het Zandpad en omgekeerd 
Doordat de doorstroming op het hoofdwegennet in de meetperiode over het algemeen goed verliep, bleef 
het echte sluipverkeer, dat vanaf de N230 via het Zandpad en de Vechtbrug in Breukelen doorrijdt naar de 
A2 en omgekeerd gemiddeld beperkt tot 9 motorvoertuigen per dag. In omgekeerde richting (van de A2 naar 
de N230 via het Zandpad) reden gemiddeld per werkdag 8 motorvoertuigen. Opmerkelijk is dat vrijwel alle 
bewegingen plaats vonden buiten de spitsen. 
 

 Doorgaand verkeer van N230 naar Nieuwersluis via het Zandpad en omgekeerd 
Vanaf de afrit N230 op de Sweserengseweg volgden gemiddeld per werkdag 33 motorvoertuigen de gehele 
route langs het Zandpad tot voorbij Nieuwersluis. Hiervan reden er gemiddeld 8 in de ochtend- en 7 in de 
avondspits. 
In omgekeerde richting (van Nieuwersluis via het Zandpad naar de N230) volgden gemiddeld per werkdag 
36 motorvoertuigen het Zandpad, waarvan 11 in de ochtend- en 10 in de avondspits.  
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 Overig doorgaand verkeer 

Het Zandpad is volgens het GVVP deel D een erftoegangsweg, bedoeld voor het bestemmingsverkeer langs 
deze weg en/of de Scheendijk. Dit impliceert dat deze weg niet bedoeld is voor bijvoorbeeld het verkeer 
vanuit Maarssen-Dorp naar Breukelen (Brugstraat) of naar Nieuwersluis (Stationsweg). 
 
Van Maarssen-Dorp naar Breukelen reden gemiddeld per werkdag 308 motorvoertuigen (mvt), waarvan er 
102 doorreden naar de A2. Van deze 308 mvt reden er gemiddeld 68 in de ochtend- en 43 in de avondspits. 
In omgekeerde richting reden er gemiddeld 226 mvt van Breukelen naar Maarssen-Dorp over het Zandpad, 
waarvan er 86 afkomstig waren van de A2. Van deze 226 mvt reden er gemiddeld 29 in de ochtend- en 41 in 
de avondspits. 
 
Van Maarssen-Dorp naar Nieuwersluis reden gemiddeld per werkdag 137 mvt, waarvan er 131 de gehele 
route langs het Zandpad volgden en 6 vanaf Breukelen de Straatweg. Van deze 137 mvt reden er gemiddeld 
20 in de ochtend- en 24 in de avondspits. 
In omgekeerde richting reden er gemiddeld 103 mvt van Nieuwersluis naar Maarssen-Dorp, waarvan 97 
helemaal langs het Zandpad en 6 gedeeltelijk (eerst via Straatweg naar Breukelen). Van deze 103 mvt reden 
er gemiddeld 14 in de ochtend- en 25 in de avondspits.  
 
Vanaf Nieuweweg/ Tienhoven naar Breukelen reden gemiddeld per werkdag 244 mvt, waarvan er 111 
doorreden naar de A2. Van deze 242 mvt reden er gemiddeld 51 in de ochtend- en 42 in de avondspits. 
In omgekeerde richting reden er gemiddeld 230 mvt van Breukelen naar de Nieuweweg/Tienhoven, waarvan 
er 99 afkomstig waren van de A2. Van deze 230 mvt reden er gemiddeld 17 in de ochtend- en 51 in de 
avondspits. 
 
Van Nieuweweg/ Tienhoven naar Nieuwersluis reden gemiddeld per werkdag 72 mvt, waarvan er 71 de 
gehele route langs het Zandpad volgden en 1 vanaf Breukelen de Straatweg. Van deze 72 mvt reden er 
gemiddeld 13 in de ochtend- en 12 in de avondspits. 
In omgekeerde richting reden er gemiddeld 58 motorvoertuigen van Nieuwersluis naar 
Nieuweweg/Tienhoven, waarvan 56 helemaal langs het Zandpad en 2 gedeeltelijk (eerst via de Straatweg 
naar Breukelen). Van deze 56 mvt reden er gemiddeld 6 in de ochtend- en 26 in de avondspits.  
 
Van Nieuwersluis naar Breukelen (via het Zandpad) reden gemiddeld per werkdag 24 mvt, waarvan 4 
doorreden naar de A2. Van deze 24 mvt reden er gemiddeld 2 in de ochtend- en 3 in de avondspits.  
In omgekeerde richting volgden gemiddeld 26 mvt het Zandpad, waarvan er 9 afkomstig waren van de A2. 
Van deze 26 mvt reden er gemiddeld 3 in de ochtend en 5 in de avondspits. 
 
 

 Vrachtverkeer 
Het H-B onderzoek laat zien dat zwaar vrachtverkeer het Zandpad nauwelijks gebruikt als doorgaande route. 
Alleen op het traject Maarssen-Dorp naar Nieuwersluis volgden op werkdagen gemiddeld slechts drie 
vrachtauto’s de gehele route over het Zandpad in noordelijke richting en één in zuidelijke richting.  
 
Naar sector F (*) reden tijdens het HB-onderzoek gemiddeld per werkdag: 

- 2 vrachtauto’s komende vanuit Breukelen via de Vechtbrug; 
- 2 vrachtauto’s komende vanuit Nieuwersluis langs het Zandpad; 
- 3 vrachtauto’s vanuit Maarssen-Dorp; 
- 5 vrachtauto’s vanaf de N230 bij de Sweserengseweg 
- 4 vrachtauto’s komende uit de sectoren D, E en G, waaronder de Nieuweweg 

Vanaf sector F reden tijdens het HB-onderzoek gemiddeld per werkdag: 
- 2 vrachtauto’s naar Breukelen/ A2  over de Vechtbrug; 
- 1 vrachtauto naar Nieuwersluis langs het Zandpad 
- 2 vrachtauto’s naar Maarssen-Dorp; 
- 6 vrachtauto’s naar de N230 via de Sweserengseweg 
- 3 vrachtauto’s naar de sectoren E en G, waaronder de Nieuweweg 

 
(*) In sector F, wegvak tussen de Laan van Gunterstein en Nieuweweg, is op perceel Zandpad 76 Schulp Vruchtensappen gevestigd, 

verder te noemen het bedrijf gelegen op Zandpad 76. 
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Naar de Scheendijk (watersportbedrijven) reden tijdens het HB-onderzoek gemiddeld per dag vier 
vrachtauto’s, waarvan één via de route A2- Breukelen- Straatweg- Nieuwersluis- Zandpad en drie via de 
route N201- Rijksstraatweg- Nieuwersluis- Zandpad. 
 
Vanaf de Scheendijk rijdt gemiddeld één  vrachtauto per dag via het Zandpad naar de N230 en rijden er 
gemiddeld vier per dag via Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht naar de N201. Er waren tijdens het HB-
onderzoek geen vrachtwagenbewegingen vanaf de Scheendijk naar Breukelen. 
 
Gedurende het HB-onderzoek reden op het noordelijk deel van het Zandpad (wegvak Nieuwersluis- Laan 
van Gunterstein) gemiddeld op een werkdag 30 vrachtauto’s (>3500 kg) in twee richtingen bij elkaar. Hiervan 
hadden er 5 (ca. 17%) de herkomst en/of bestemming in sector F (wegvak tussen de Laan van Gunterstein 
en de Nieuweweg) en 11 (ca. 37%) op de Scheendijk. 
 
Op het zuidelijk deel van het Zandpad (wegvak tussen Machinekade  en Laan van Gunterstein) reden tijdens 
het HB-onderzoek gemiddeld op een werkdag 47 vrachtauto’s, waarvan er 30 (ca 64%) de herkomst en/of 
bestemming hadden in sector F en één op de Scheendijk (ca. 2%). 
 
Opmerking 1: 

Het betreft hier geregistreerde vrachtautobewegingen in twee richtingen. Wanneer, bijv. voor sector F sprake is van 30 

vrachtauto(bewegingen) zal het in de praktijk gaan om 15 vrachtauto’s heen en dezelfde 15 vrachtauto’s terug. 

 
Opmerking 2: 

Ten tijde van het herkomst- en bestemmingsonderzoek was het transport van- en naar Zandpad 76, naar zeggen van de eigenaar 

buitensporig hoog ten gevolge van de verkorte week (Hemelvaartsdag viel uit), terwijl bovendien nog juist dan een zeer grote order 

afgehandeld moest worden. Een eerder uitgevoerd onderzoek (juni 2016), gaf aan dat gemiddeld slechts 4 vrachtauto’s per dag de 

bestemming Zandpad 76 hadden. 

 

 

 

 

 

 
 Conclusies resultaten herkomst- en bestemmingsonderzoek 
 Bij een goede doorstroming op het hoofdwegennet (N230 en A2) wordt het Zandpad slechts zeer 

beperkt gebruikt als “sluiproute” van de N230 naar de A2 en omgekeerd. 
 Enkele tientallen automobilisten, komende van of rijdend naar  de N230, gebruiken het Zandpad, 

over de gehele lengte van Maarssen tot Nieuwersluis, als alternatief voor de Straatweg. 
 Vanuit Maarssen-Dorp wordt het Zandpad veelvuldig gebruikt als alternatief voor de Straatweg. Het 

gaat hier om bijna 800 mvt/ etmaal, in twee richtingen bij elkaar.  
 Vanuit de Nieuweweg/ Tienhoven wordt het Zandpad bij regelmaat gebruikt als kortste route naar 

Breukelen of Nieuwersluis en verder. Het betreft ca. 600 mvt/ etmaal, in twee richtingen bij elkaar. 
 Er nauwelijks sprake van doorgaand vrachtverkeer over het Zandpad.  
 Van het vrachtverkeer op het zuidelijk deel (ten zuiden van de Laan van Gunterstein) heeft 64 % de 

herkomst- en/of bestemming in sector F. Aannemelijk is dat deze herkomst of  bestemming hier 
vrijwel steeds het bedrijf gelegen op Zandpad 76 is, aangezien op dit wegvak slechts een beperkt 
aantal andere bedrijven (*) liggen die vrachtverkeer aantrekken. Vanuit het noorden heeft ca. 17 % 
van het vrachtverkeer deze bestemming. 

 Van het vrachtverkeer op het noordelijk deel (ten noorden van de Laan van Gunterstein) heeft 37 % 
de herkomst- en/of bestemming in sector E (gebied tussen Proosdijweg en  Laan van Gunterstein). 
Aannemelijk is dat deze herkomst of  bestemming hier vrijwel steeds de watersportbedrijven aan de 
Scheendijk is. Vanuit het zuiden vindt nagenoeg geen vrachtverkeer van en naar de Scheendijk 
plaats. 

 

 

 

 (*): Het gaat hierbij vooral agrarische bedrijven die regelmatig worden bezocht door vrachtauto’s voor het transport van vee, veevoeder, 

melk en bulkgoederen.  
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4.1.2 Maatregelen ter beperking van het autoverkeer 
 

 Spitsafsluiting voor gemotoriseerd verkeer op twee of meer wielen m.u.v. 
bestemmingsverkeer 

Voorkomen moet worden dat het Zandpad gebruikt wordt als sluiproute voor het verkeer dat de files op het 
hoofdwegennet tracht te ontlopen. Tijdens het HB-onderzoek deed deze situatie zich gelukkig niet of 
nauwelijks voor, maar heel anders was dat op 6 oktober 2016, toen na een ongeval op de A2 het hele 
hoofdwegennet verstopt raakte. Via geavanceerde navigatiesystemen werd het verkeer eerst geadviseerd 
via de Straatweg te gaan rijden. Toen deze ook van Maarssen tot Breukelen was dichtgeslibd, werd het 
Zandpad de “”voorkeursroute”, met als gevolg op het Zandpad (en in de kern Breukelen) langzaam rijdend 
en stilstaand verkeer vanaf Geesberge. 
Het is momenteel alleen mogelijk om een bepaalde weg uit te sluiten als voorkeursroute voor de 
navigatiesystemen, wanneer daarvoor een geslotenverklaring is afgegeven.  
 
Voorgesteld wordt deze geslotenverklaring, waarbij bestemmingsverkeer is uitgezonderd, te beperken tot de 
ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 uur, omdat juist in die periode het Zandpad veelvuldig wordt gebruikt door 
fietsende scholieren en forensen. Dan ook is het risico, dat het Zandpad als sluiproute van en naar de N230 
wordt gebruikt het groots.  In de avondspits, die blijkens het HB-onderzoek op het Zandpad overigens in 
normale situatie wel drukker is dan de ochtendspits, rijden er over het Zandpad beduidend minder fietsers. 
 
De spitsafsluiting zou moeten gelden op het wegvak tussen de Proosdijweg en de Laan van Gunterstein 
voor het gemotoriseerde verkeer vanuit de richting Nieuwersluis. Voor het gemotoriseerde verkeer vanuit de 
richting N230/ Maarssen Dorp kan worden gekozen uit twee varianten: 
Variant A:  afsluiting in de ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 uur van het wegvak tussen de Nieuweweg en 

de Laan van Gunterstein noordelijke richting; 
Variant B:  afsluiting in de ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 uur van het wegvak tussen de Machinekade en  
   de Nieuweweg in noordelijke richting 
 
In alle gevallen geldt de geslotenverklaring niet voor bestemmingsverkeer. Dit zal worden aangeduid met het 
onderbord “uitgezonderd aantoonbare bestemming” 

   
    Figuur 8,  spitsafsluiting Zandpad tussen                     Figuur 9, spitsafsluiting Zandpad tussen Nieuweweg en Laan van  

        Proosdijweg en Laan van Gunterstein                           Gunterstein (variant A) of tussen Machinekade en Nieuweweg (variant B). 

 

 



 

GVVP Stichtse Vecht deel D: Trajectnota Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis   versie 02, nov. 2017  Pagina  12 van 20 

 
    

 

 Verwachte effecten spitsafsluitingen 
 
Uitgaande van de gegevens uit het HB-onderzoek leiden de voorgestelde afsluitingen tot de volgende 
reductie van het gemotoriseerde verkeer in de ochtendspits: 
 

Weg(vak) Sector 
(figuur 7) 

Combinatie noordelijke 
afsluiting en variant A 

Combinatie noordelijke  
afsluiting en variant B 

Z
an

dp
ad

 Nieuwersluis - Proosdijweg D -/- 41 % -/- 34 % 
Proosdijweg - Laan van Gunterstein  E -/- 46 % -/- 38 % 
Laan van Gunterstein - Nieuweweg F -/- 61 % -/- 41 % 
Nieuweweg - Machinesloot G -/- 45 % -/- 45 % 

 Brugstraat Breukelen  -/- 33 % -/- 20 % 
         Figuur 10, effecten spitsafsluitingen Zandpad 

 
Beide combinaties (noordelijke afsluiting met variant A en noordelijke afsluiting met variant B) voorkomen dat 
in de ochtendspits bij congestie op het hoofdwegennet het Zandpad als sluiproute kan worden gebruikt 
tussen de N230 en de A2. Gemotoriseerd verkeer vanuit Breukelen via het Zandpad naar Maarssen blijft 
hierbij in de ochtendspits echter wel mogelijk.  
 

 Benadeelden 
De spitsafsluitingen zijn in hoofdzaak bedoeld om doorgaand sluipverkeer over het Zandpad te voorkomen. 
Eigen bewoners worden er echter ook door getroffen. Voor de noordelijke afsluiting is dit beperkt, omdat via 
de N402 (Straatweg) een goed alternatief voor handen is, dat niet of nauwelijks leidt tot extra reistijd.  
 
Bij een spitsafsluiting van het Zandpad tussen de Machinesloot en de Nieuweweg (variant B) zijn de 
benadeelden in hoofdzaak bewoners van Maarssen-Dorp, die langs het Zandpad via Breukelen of 
Nieuwersluis rijden. De geëigende route volgens het GVVP deel D loopt via de Huis ten Boschstraat en 
Straatweg. Deze route is, gemeten vanuit het geografisch midden van Maarssen-Dorp  ( kruising dr. 
Plesmanlaan – dr. Ariënslaan) tot aan de rotonde Straatweg- Brugoprit in Breukelen, ca. 900 langer.  
 
Bij een spitsafsluiting van het Zandpad tussen de Nieuweweg en de Machinesloot (variant A) kunnen naast 
de in variant B genoemde bewoners ook nog de bewoners van de Nieuweweg en Tienhoven als 
benadeelden worden aangemerkt. 
Voor de bewoners van Tienhoven loopt de geëigende route via de Maarsseveensevaart en 
Sweserengseweg naar de N230 of via de Maarsseveensevaart, Huis ten Boschstraat en Straatweg naar 
Breukelen. 
Deze routes zijn, gemeten vanaf de kruising Middenweg- Laan van Nifterlake, resp. 4,5 en 1,7 km langer 
dan de route over het Zandpad. 
 
De bewoners van de Nieuweweg kunnen, wanneer ze niet meer via het Zandpad naar Breukelen kunnen 
rijden, kiezen uit de route Zandpad – dr. Plesmanlaan of de route Nieuweweg – Looydijk –
Maarsseveensevaart. Tot aan de rotonde Straatweg- Brugoprit in Breukelen zijn deze routes resp. 6,6 en 8,4 
km. langer. Ongewenst neveneffect in de eerste optie is dat Zandpad tussen de Nieuweweg en 
Machinekade weer extra wordt belast. 
 

 Spitsafsluiting, voorkeursvariant. 
De extra afstand die de bewoners van Maarssen-Dorp moeten rijden, wanneer ze in de ochtendspits niet 
meer over het Zandpad mogen rijden wordt acceptabel geacht, zeker wanneer hierbij in beschouwing wordt 
genomen dat deze bewoners dan niet meer de lastige en tijdrovende route door het Centrum van Breukelen 
hoeven te volgen. De reistijd zal hierdoor voor hen nauwelijks worden beïnvloed. 
 
Bij variant A, met een spitsafsluiting van het wegvak tussen de Nieuweweg en de Laan van Gunterstein, 
wordt de extra rijafstand en reistijd voor de bewoners van Tienhoven en vooral voor de bewoners van de 
Nieuweweg wel erg groot. Deze bewoners worden toch al regelmatig benadeeld, wanneer -op mooie 
zomerse dagen en bij schaatsweer- op de Nieuweweg een eenrichtingsverkeer is ingesteld. 
Hoewel uit de tabel in figuur 10 blijkt dat variant A een grotere afname van het gemotoriseerde verkeer op 
het Zandpad en de Brugstraat ressorteert dan variant B, wordt vanwege de onevenredig grote hinder voor 
de bewoners van de Nieuweweg en Tienhoven, variant B dan ook de voorkeursvariant. 
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 Invoeren betaald parkeren langs de Strook 
In de zomer- en wintermaanden (ijs) wordt de Strook aan de Nieuweweg (Loosdrechtse Plassen) druk 
bezocht. Wanneer hierbij de auto wordt gebruikt, leidt dat regelmatig tot grote problemen. Het parkeerterrein 
op de Strook zelf is in mum van tijd vol, waarna langs de Nieuweweg wordt geparkeerd, met alle gevolgen 
voor de doorstroming en bereikbaarheid van hulpdiensten van dien. Om een en ander te beheersen, wordt 
op topdagen dan ook op de Nieuweweg eenrichtingverkeer ingesteld met “bewaking” door 
verkeersregelaars. Dit kost de gemeente jaarlijks veel geld, waar geen dekking tegenover staat. 
Voorgesteld wordt, conform paragraaf 12.3 van deel B van het GVVP (beleidsnota Parkeren en Stallen), hier 
betaald parkeren in te voeren, waarbij straatparkeren duurder is dan parkeren op de parkeerplaats van de 
Strook. Met deze maatregel worden de volgende doelen bereikt: 

- Het betaald parkeren stimuleert het gebruik van de fiets, waardoor het autoverkeer op de 
toegangswegen naar de Strook, waaronder het Zandpad, afneemt; 

- Door gedifferentieerd tarief wordt het straatparkeren (langs de Nieuweweg) ontmoedigd; 
- Met de inkomsten uit betaald parkeren kunnen de verkeersregelaars (die nodig blijven) worden 

betaald. 
 
Aangezien de Strook zelf in beheer en onderhoud is bij het Plassenschap Loosdrecht e.o, is gelegen in een 
andere gemeente (Wijdemeren) en zelfs in een andere provincie (Noord Holland), zal de invoering van 
betaald parkeren hier in een samenwerkingsverband moeten plaatsvinden. 
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4.1.3 Maatregelen ter beperking van het vrachtverkeer 
 

 Variant A: splitsing routes zwaar vrachtverkeer in combinatie met lengtebeperking 
 
Splitsing routes (zwaar vrachtverkeer) 
Omdat getuige het HB-onderzoek over het Zandpad nagenoeg geen vrachtverkeer rijdt zonder bestemming 
Scheendijk of Zandpad zelf, leidt de spitsafsluiting, als genoemd in paragraaf 4.1.2,  niet of nauwelijks tot 
minder vrachtverkeer. Het probleem bij het vrachtverkeer is vooral ook de lengte en zwaarte van sommige 
combinaties, met name wanneer deze elkaar passeren. Mits het aantal vrachtauto’s en de snelheid 
waarmee zij rijden beperkt blijft, kan de weg zelf een aslast aan van ca. 6,8 ton, maar de bermen niet. Bij 
passages is door de relatief smalle weg het gebruik van de berm niet uit te sluiten. De te nemen 
maatregelen dienen er dan ook op gericht te zijn om het risico op ontmoeting van twee vrachtauto’s te 
voorkomen.  
 
Deel A van het GVVP geeft aan dat vrachtverkeer via de kortst mogelijke route naar het regionale 
hoofdwegennetwerk moeten rijden (N201, A2 en N230).  
Voor de bedrijven ten noorden van de Laan van Gunterstein, waaronder de watersportbedrijven aan de 
Scheendijk, Stalhouderij Zadelhoff en enkele agrarische bedrijven is dat de route via Nieuwersluis. Voor de 
watersportbedrijven aan de Scheendijk bijvoorbeeld is de kortste route naar het hoofdwegennet (N401) de 
route Proosdijweg- Zandpad- N402- Randweg Loenen a/d Vecht – N402 naar de N401 (totale lengte 5,5 km, 
waarvan 1,3 km over het Zandpad. 
De alternatieve route vanaf de Scheendijk naar het regionale hoofdwegennet (A2 bij Breukelen) is 6,3 km 
lang. Deze route leidt door de smalle kern van Nieuwersluis en de kern Breukelen (passage Kerkvaart) en is 
daarom uit oogpunt van leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming minder geschikt. 
 
Voor de bedrijven ten zuiden van de Laan van Gunterstein, waaronder Schulp Vruchtensappen, Degenkamp 
hoveniers, Caravanstalling Kuyvenhoven en enkele agrarisch bedrijven is de korte route naar het regionale 
hoofdwegennet de route via Zandpad, Dr. Plesmanlaan en Sweserengseweg naar de N230. Voor het bedrijf 
langs Zandpad 76 bijvoorbeeld (referentiebedrijf) bedraagt de totale lengte van deze route ca. 5,5 km, 
waarvan 2,5 km over het Zandpad. 
De alternatieve route voor het ten zuiden van de Laan van Gunterstein gelegen referentiebedrijf naar het 
regionale hoofdwegennet (A2 bij Breukelen) is ca 9,3 km lang (via Nieuwersluis en Breukelen). Naast het feit 
dat deze route beduidend langer is, moet ook over een grotere lengte over het Zandpad worden gereden 
(4,2 km tegenover 2,5 via de zuidelijke route).  
Opgemerkt moet worden dat de zuidelijke route ook verre van ideaal is. Deze route kent als knelpunten de 
smalle bruggetjes over het Tienhovenskanaal en de Machinesloot, de onoverzichtelijke bocht ter hoogte van 
de grens bebouwde kom van Breukelen en de passage over de Driehoekslaan. Aanvullende maatregelen 
gericht op verbetering van het overzicht en verkeersveiligheid zijn hier gewenst. 
  
Lengtebeperking wegvak tussen Zandpad 34 en 76 
De bovenomschreven splitsing van de routing voor lang vrachtverkeer, maakt het mogelijk om op het 
wegvak tussen Zandpad 34 (stalhouderij de Zadelhoff) en het bedrijf gelegen op Zandpad 76 een 
lengtebeperking van 12 meter in te stellen met uitzondering van ontheffinghouders en landbouwverkeer. 
Deze permanente lengtebeperking kan worden opgenomen in de navigatiesystemen, waardoor ook in de 
toekomst doorgaand vrachtverkeer met een lengte van meer dan 12 meter over het Zandpad wordt 
voorkomen. 
 

 Variant B: Algehele afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer 
Een alternatief voor de lengtebeperking in combinatie met de splitsing van de routes voor vrachtverkeer is 
het instellen van een algehele afsluiting voor vrachtverkeer van het Zandpad, uitgezonderd 
bestemmingsverkeer. Om vrachtverkeer vanuit Nieuwersluis naar de Scheendijk mogelijk te houden, kan de 
algehele afsluiting pas ingaan net ten zuiden van de aansluiting met de Proosdijweg.  

 
Verschil in effecten varianten A en B 
Bij variant A, met een splitsing van rijrichting, gecombineerd met een lengtebeperking van 12 meter op het 
wegvak tussen Zandpad 34 en 76 is het niet mogelijk om bijvoorbeeld vanaf de N201 met een vrachtauto 
langer dan 12 meter naar een bedrijf langs het Zandpad te rijden dat zuiden van de Laan van Gunterstein 
ligt. Voor zo’n bedrijf is het ook niet mogelijk met een vrachtauto, langer dan 12 meter via het Zandpad naar 
een opslag of dependance te rijden die bijvoorbeeld in Loenersloot ligt. Deze zouden dan een behoorlijk 
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lange omweg moeten maken. Daarvoor zou een ontheffingsmogelijkheid geboden moeten worden. Omdat 
veel landbouwverkeer met lading langer is dan 12 meter, zou het landbouwverkeer op de lengtebeperking 
uitgezonderd moeten worden. 
 
Bij variant B met een algehele afsluiting voor (alle) vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer op het 
Zandpad tussen de Proosdijweg en de Machinesloot, is van splitsing van rijrichtingen geen sprake meer. Het 
bezwaar van omrijden vanaf een locatie langs het Zandpad naar een dependance of opslag binnen de 
gemeente Stichtse Vecht is in deze variant alleen nog aan de orde, wanneer het bedrijf is gelegen langs het 
Zandpad ten noorden van de Proosdijweg en de bestemming ligt ten zuiden van de Machinesloot. Zonder 
ontheffing is het in deze variant niet mogelijk om met een vrachtauto van en naar Tienhoven via het Zandpad 
te rijden wanneer de bestemming niet langs deze weg is gelegen.  
 
Groot voordeel van variant B is dat een de afsluiting middels het 
bord C07 van het RVV 1990 (verboden voor vrachtverkeer) voor 
de meeste weggebruikers veel duidelijker is dan het bord C17 
(lengtebeperking) en dat een vrachtautoverbod nog beter in de 
navigatiesystemen opgenomen kan worden. 
Landbouwverkeer is geen vrachtverkeer. De uitzonderingspositie is 
daarvoor bij deze variant dan ook niet nodig.      

          C07, RVV1990   C17, RVV1990 

 

                     
            figuur 11, maatregelen vrachtverkeer variant A     figuur 12, maatregelen vrachtverkeer variant B 

 

Alles overwegende geniet variant B met een algehele afsluiting voor het vrachtverkeer van het Zandpad 
tussen de Proosdijweg en de Nieuweweg uitgezonderd bestemmingsverkeer de voorkeur. 

 

(*1)  Wanneer een bedrijf, gelegen langs het Zandpad ten noorden van de Proosdijweg, een opslag of dependance heeft op een in de gemeente Stichtse Vecht gelegen locatie ten 

zuiden van de Proosdijweg, kan voor het transport naar deze opslag/ dependance ontheffing worden verleend. 

 (*2)  Wanneer een bedrijf, gelegen langs het Zandpad ten zuiden van de Laan van Gunterstein, een opslag of dependance heeft op een in de gemeente Stichtse Vecht gelegen 

locatie ten noorden van de  Laan van Gunterstein, kan voor het transport naar deze opslag/ dependance ontheffing worden verleend.. 
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Snelheidsremmende maatregelen Driehoekslaan en Dr. Plesmanlaan 
Tijdens de inspraak voor deel D is door verschillende bewoners aangegeven dat op de toegangswegen naar 
het Zandpad aan de Maarssense zijde (de Driehoekslaan en dr. Plesmanlaan) de verkeersveiligheid in het 
geding is door te hoge snelheden van het verkeer. De voor het Zandpad voorgestelde  maatregelen leiden 
ook tot minder verkeer op deze toegangswegen. Niettemin wordt voorgesteld om daar aanvullende 
maatregelen te treffen, gericht op het naleven van de aldaar geldende maximum snelheid van 30 km/uur.  
 
4.1.4 Maatregelen ter beperking van het landbouwverkeer 
 
Gelet op het raadsbesluit van 3 juli 2017 om de uitzonderingspositie voor landbouwverkeer t.a.v. de 
lengtebeperking van 9 meter op te heffen en om in de Brugstraat een breedtebeperking van 2,60 meter in te 
stellen, zal zwaar landbouwverkeer naar het Zandpad voortaan in Maarssen of Nieuwersluis de Vecht 
moeten passeren. De LTO had graag gezien dat ter compensatie hiervan de route via de Parkweg en 
Binnenweg weer voor het landbouwverkeer wordt opengesteld. In de vergadering van de Commissie Fysiek 
Domein van 30 mei 2017 bleek hiervoor echter geen draagvlak binnen de raad te vinden te zijn. Gewenst is 
om de route via de Sportparkweg voor het doorgaande vracht- en landbouwverkeer te verbeteren. 
 
Voor het landbouwverkeer op het Zandpad worden verder geen beperkende maatregelen voorgesteld, 
behoudens de algemeen geldende spitsafsluiting m.u.v. bestemmingsverkeer, die immers geldt voor alle 
motorvoertuigen op twee of meer wielen. Aangezien voor landbouwverkeer de maximum snelheid (nog) 25 
km/uur bedraagt, wordt dit verkeer ook niet extra benadeeld, wanneer de snelheid op het Zandpad verlaagd 
zou worden naar 30 km/uur (zie paragraaf 4.2.3). 
 
Mogelijkheid voor veerverbinding landbouwverkeer 
Via de Brugstraat in Breukelen rijdt nu vooral landbouwverkeer van en naar perceel Straatweg 15. Dit komt 
doordat de op Straatweg 15 wonende agrariërs zowel percelen aan de west- als aan de oostzijde van de 
Vecht heeft. Daarnaast heeft deze agrariër een overeenkomst met het bedrijf gelegen op Zandpad 76 voor 
de afvoer van het residuproduct (pulp) naar zijn boerderij. 
Voor de bovengenoemde transporten zal de eigenaar van Straatweg 15 na het van kracht worden van de 
maatregelen in de Brugstraat moeten omrijden via Maarssen of Nieuwersluis, hetgeen, bij een snelheid van 
25 km/uur een extra rijtijd inhoudt (enkele reis) van ca 16 minuten via Maarssen (over Sportparkweg) en van 
ca 11 minuten via Nieuwersluis. 
Deze reistijd kan aanzienlijk worden verkort, wanneer ergens ter hoogte van perceel Straatweg 15, de 
mogelijkheid zou bestaan om met een veer de Vecht over te steken. Deze methode wordt in Friesland en 
Noordwest Overijssel veelvuldig toegepast. Een veerverbinding ten zuiden van Breukelen bespaart de 
agrariërs de rit door het drukke centrum van Breukelen en de smalle passage in Nieuwersluis. 
Om een veerverbinding mogelijk te maken dient aan weerszijden van de Vecht een afmeerplateau te worden 
aangelegd.  
 
Het is niet raadzaam om het veer zelf als gemeente te exploiteren. Wel kan de gemeente zorg dragen voor 
de aanleg en het beheer van de afmeergelegenheid, wanneer uit private hoek initiatieven voor zo’n 
veerverbinding worden ondernomen. In de kostenraming (hoofdstuk 8, uitvoeringsprogramma) is hier dan 
ook alleen van uitgegaan. 
 
Ruilverkaveling 
Het zou mooi zijn, wanneer door ruilverkaveling de behoefte aan het transport met landbouwvoertuigen over 
de Vecht afneemt. Aanbevolen wordt dan ook het Programmabureau Utrecht West, dat zich met 
ruilverkavelingen bezig houdt, te bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.    
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4.2 Maatregelen, gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid 
 
Zoals uit de verkeersongevallenregistratie blijkt (zie paragraaf 3.2) vinden op het Zandpad relatief veel 
letselongevallen plaats, met de meeste ongevallen op het wegvak tussen de Machinekade en de voormalige 
gemeentegrens van Maarssen en Breukelen, waar een maximum snelheid geldt van 60 km/uur. Onder de 
slachtoffers waren vooral (brom)fietsers te betreuren. 
Uit ongevallenanalyse blijkt dat verschillende van deze ongevallen zijn veroorzaakt door het van de weg 
“afdrukken” van de (brom)fietsers door tegemoetkomende of passerende automobilisten.  
De maatregelen, gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid zouden dan ook vooral moeten worden 
gezocht in het verbeteren van de positie van de (brom)fietser op de weg in combinatie met verlaging van de 
snelheid.  
Een middel bij uitstek daarvoor is het Zandpad in te richten als fietsstraat. Voorwaarde is dan wel dat de 
verkeersintensiteit op het wegvak tussen de Nieuweweg en de Laan van Gunterstein met 25 tot 30 % 
afneemt (zie ook paragraaf 3.1). 
 
4.2.1 Inrichten Zandpad als fietsstraat 

 Definitie fietsstraat 
Een fietsstraat is een straat, die ingericht is als fietsroute,  maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Dit 
autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. 
Fietsstraten hebben nog geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën 
weggebruikers zijn toegestaan. Een verkeersbord "fietsstraat" is dan ook niet in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens opgenomen. 
 

 Principe inrichting fietsstraat 
Een fietsstraat wordt uitgevoerd in rood asfalt met aan weerszijden een zwarte rabatstrook. De bedoeling is 
dat de fietsers op een fietsstraat meer midden op de weg gaan rijden. Om te voorkomen dat zij de zwarte 
rabatstrook zien als fietsstrook, mag deze rabatstrook volgens  Fietsberaad/CROW max. 60 cm. breed zijn. 

                
Figuur 13, principe inrichting fietsstraat Zandpad, bovenaanzicht         Figuur 14, principe inrichting fietsstraat Zandpad,dwarsdoorsnede

   c: ca. 5,00 m. b: max. 0,60 m. a: ca. 3,80 m.  

 

4.2.3 Verlagen van de maximum snelheid 
Het Zandpad kent momenteel twee snelheidsregiems: 50 km/uur voor het wegvak binnen de bebouwde kom 
van Breukelen en 60 km/uur voor de overige wegvakken. Wenselijk is één eensluidend snelheidsregiem toe 
te passen. Het is volgens de richtlijnen niet mogelijk om buiten de bebouwde kom een maximum snelheid 
van 50 km/uur in te stellen.  
Het instellen van een eensluidende maximum snelheid van 30 km/uur is wel mogelijk, mits de weg daartoe 
ook is ingericht. Alleen bij een herinrichting van de weg als fietsstraat, aangevuld met een aantal druppels op 
lange rechtstanden, kan min of meer aan deze voorwaarde worden voldaan. 
Bij het terugbrengen van de maximum snelheid naar 30 km/uur wordt de fietsveiligheid aanzienlijk vergroot. 
Een bijkomend voordeel is dat deze lagere snelheid ook in de geautomatiseerde navigatiesystemen wordt 
opgenomen, waardoor het Zandpad, gelet op de langere reistijd, minder snel als alternatieve route zal 
worden aangegeven. 
Voor de bewoners en bedrijven langs het Zandpad betekent een lagere maximum snelheid natuurlijk ook 
een langere reistijd. Deze extra reistijd bedraagt voor de trajecten Nieuwersluis- Proosdijweg, Machinesloot- 
Nieuweweg en Nieuweweg- Laan van Gunterstein in alle gevallen ongeveer 1,5 minuut. 
De extra reistijd over het Zandpad vanaf Maarssen (Machinesloot) naar Breukelen (Laan van Gunterstein) 
wordt bij het instellen van een 30 km/zone derhalve ca. 3 minuten. Deze extra reistijd wordt acceptabel 
geacht.  
Bij een inrichting van het Zandpad als fietsstraat wordt dan ook voorgesteld de maximum snelheid over het 
hele traject (van de Machinekade tot aan Nieuwersluis) terug te brengen naar 30 km/uur. 
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4.3 Maatregelen, gericht op het verminderen van de schade 
 
Zoals in paragraaf 4.1.3 is beschreven vormen langs het Zandpad de bermen de zwakste schakel. Met 
name de stabiliteit ervan komt ernstig in gevaar, wanneer deze door zwaar verkeer worden bereden. De in 
paragraaf 4.1.3. beschreven maatregelen zijn er dan ook op gericht om het risico dat twee zware 
vrachtauto’s elkaar tegenkomen en daarbij de berm wel in moeten, te beperken. 
Te voorkomen is dit echter niet. Voorgesteld wordt daarom aan de Vechtzijde, waar dit nog niet het geval is, 
de berm te versterken met groenstenen. Aan de oostzijde van het Zandpad, waar de stabilisatie van de berm 
ook problematisch is, ontbreekt over het algemeen de ruimte voor het aanbrengen van groenstenen. 
 
Voorkomen moet worden dat de bestuurders van de zware voertuigen de groenstenen gaan zien als 
onderdeel van de weg en daardoor gewoon over de groenstenen blijven doorrijden. De groenstenen zijn 
uitsluitend bedoeld om het passeren van twee vrachtauto’s te faciliteren. De uitwijkende vrachtauto wordt 
geacht daarbij stil te staan. De “verbreding” met groenstenen zal daarom plaatselijk moeten gebeuren met 
telkens een aaneengesloten lengte van maximaal 25 meter. Langs de niet door groenstenen verbreedde 
wegvakken worden bermplanken aangebracht. 
 
Uit het HB-onderzoek (paragraaf 4.1.1) kan worden afgeleid dat op het zuidelijk deel van het Zandpad 
(tussen de Laan van Gunterstein en de Machinesloot) meer dan de helft van de vrachtwagenbewegingen de 
herkomst en/of bestemming heeft bij het bedrijf gelegen op Zandpad 76. Een verplaatsing van dit bedrijf zal 
derhalve tot een aanzienlijke vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen op het Zandpad leiden. 
Het verdient aanbeveling hierover met de eigenaar in overleg te gaan. 
 
 

5 Ontheffingenbeleid 
 
5.1 Bestemmingsverkeer 
De geslotenverklaringen in de ochtendspits gelden niet voor het bestemmingsverkeer. 
 
Artikel 1 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geeft voor 
bestemmingsverkeer de volgende definitie: “bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen 
betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven 
geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken 
alsmede bestuurders van lijnbussen”. Het RVV 1990 geeft ook nog een nadere toelichting op het begrip 
percelen: "Een Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn". Kortom, bij bestemmingsverkeer 
moet het perceel aan die straat het eind- of tussendoel zijn. 
Gelet op eerder jurisprudentie hierover adviseert de politie de geslotenverklaring echter niet te voorzien van 
het onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer”, maar van het onderbord “uitgezonderd aantoonbare 
bestemming”. 
 
5.2 Ontheffingenbeleid 
 
5.2.1 Ontheffingenbeleid t.a.v. spitsafsluiting 
Bewoners, bezoekers, bezorgers, verzorgers en leveranciers van de langs het betreffende wegvak gelegen 
percelen voldoen altijd aan het uitzonderingscriterium. Zij hebben dan ook geen ontheffing nodig. 
In beginsel worden geen ontheffingen verleend voor het passeren van het betreffende wegvak zonder daar 
een bestemming te hebben (doorgaand verkeer). 
 
5.2.2 Ontheffingenbeleid t.a.v. verbod voor vrachtverkeer 
De lengtebeperking geldt niet voor landbouwverkeer en/of bestemmingsverkeer. Hiervoor is dan ook geen 
ontheffing nodig.  
Met het verstrekken van ontheffingen op deze regel dient terughoudend te worden omgegaan. Een 
ontheffing wordt alleen verstrekt als kan worden aangetoond dat de route via het Zandpad de enigste voor 
dat transport geschikte route is. 
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6 Handhaving 
 
Met name voor de spitsafsluitingen is een gedegen handhaving noodzakelijk. Voorgesteld wordt dit met 
camera’s te doen. Voor het traject tussen de Proosdijweg en de Laan van Gunterstein werkt dat bijvoorbeeld 
als volgt: Een camera, even ten zuiden van de aansluiting met de Proosdijweg registreert het kenteken van 
een passerende auto. Even ten noorden van de aansluiting met de Laan van Gunterstein staat ook een 
camera. Wanneer die camera dezelfde auto registreert binnen een bepaald (kort) tijdsbestek, kan ervan 
worden uitgegaan dat dit geen bestemmingsverkeer was en wordt vervolgens “geflitst”.  
Eénmaal per week controleren speciaal daarvoor bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) 
de “flitslijst” en accorderen iedere bevestigde overtreding met een druk op de knop, waarna, via 
automatische koppelingen de melding bij de RDW en het CJIB terecht komt, die voor de verdere afhandeling 
zorg dragen. 
De camera’s kunnen ook worden ingezet voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. 
Eventuele ontheffingen kunnen worden ingevoerd in een “whitelist”, waardoor die niet als overtreder worden 
aangemerkt.  
Noot:  
Voor de Boa’s betekent de wekelijkse check een extra inspanning in tijd, geld, opleiding en aanwijzing. In het 
financiële overzicht (hoofdstuk 8, uitvoeringsprogramma) is alleen rekening gehouden met de 
opleidingskosten. 
 
 

7 Samenvatting maatregelen en acties 
Zandpad  

 
Samengevat zijn de voorgestelde maatregelen om het auto- en vracht- en landbouwverkeer op het Zandpad  
te beperken: 
 

1. Spitsafsluiting op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur 
voor motorvoertuigen op twee of meer wielen voor het wegvak 
tussen de Machinesloot en de Nieuweweg in noordelijke 
richting m.u.v. bestemmingsverkeer; 

2. Spitsafsluiting op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur 
voor motorvoertuigen op twee of meer wielen voor het wegvak 
tussen de Proosdijweg en de Laan van Gunterstein in 
zuidelijke richting m.u.v. bestemmingsverkeer; 

3. Invoeren betaald parkeren langs de Strook; 
4. Afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer 

wegvak tussen de Machinesloot en de Proosdijweg; 
5. Facultatief, wanneer daartoe uit private hoek initiatieven 

worden ondernomen voor een veerverbinding, aan 
weerszijden van de Vecht een afmeergelegenheid creëren 
voor transport van landbouwvoertuigen over het water; 

6. Programmabureau Utrecht West vragen de ruilverkaveling 
van gebieden ten oosten en ten westen van de Vecht te 
onderzoeken; 

7. Zandpad inrichten als fietsstraat; 
8. Verlagen van de maximum snelheid op het Zandpad naar 30 

km/uur (alleen in combinatie met 7 mogelijk); 
9. Groenstenen aanbrengen langs de Vechtzijde van het 

Zandpad, met telkens steeds een aaneengesloten strook van 
max. 25 meter om doorrijden over de groenstenen te 
voorkomen; 

10. Overleg starten ten aanzien van eventuele verplaatsing van 
het bedrijf gelegen op Zandpad 76; 

11. Snelheidsremmende maatregelen Driehoekslaan en Dr. 
Plesmanlaan. 
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8 Uitvoeringsprogramma 2018-2020 
 

project-
nr 

omschrijving maatregel actie/ onderdeel Inc./ 
Sruct 

jaar 
uitv. 

kosten 
x 1000 

dekking/ bijzonderheden 
 

01/ 02 Spitsafsluiting traject 
Machinesloot – 
Nieuweweg en traject 
Proosdijweg- Laan van 
Gunterstein 

Bebording en vooraankondigingen                
Camerabewaking - aanschaf en installatie    

         hosting en SLA              
         opleiding Boa’s              

(i) 
(i) 
(s) 
(i) 
 
 

2018 
2018 
doorl. 
2018 

4,5 
35 
10 
3 

incidentele kosten (i) :  
50% A (zie onder) 
50% B (zie onder) 
structurele kosten (s): 
verwerken in exploitatie 

03 Invoeren betaald parkeren 
langs de Strook 

In samenwerking met het Plassenschap 
en gemeente de Wijdemeren plan 
opstellen 

(i) 2018 n.v.t.  

04 Afsluiting vrachtverkeer   Bebording  aanbrengen  incl. 
vooraanduidingen   
Camerabewaking: - extra applicatie    
                                 Hosting en SLA 
                                 (toeslag op 01/02)         
                                               

(i) 
 

(i) 
(s) 

2018 
 

2018 
doorl. 

4 
 

5 
1 

50% A 
50% B 
 
structurele kosten (s): 
verwerken in exploitatie 

05 Veer voor 
landbouwverkeer 

Afmeergelegenheid veer over de Vecht 
creëren 

(i) ? 
 

100 Facultatief, alleen bij 
privaat initiatief 
50% A 
50% B 

06 Ruilverkaveling nastreven Programmabureau Utrecht West vragen 
mogelijkheden te onderzoeken 

(s) doorl. n.v.t.  

07 Zandpad inrichten als 
fietsstraat 

Asfalteringswerkzaamheden 
Wegomleggingen/ uitvoering 
Bebording en figuratie 
Afwerking bermen 
Uitbreiding/ aanpassing openbare 
verlichting (PM) 

(i) 
(i) 
(i) 
(i) 

2018 
2018 
2018 
2018 

800 
75 
5 

20 
100 

50% A 
50% B 
 
 

08 Verlagen max. snelheid 
Zandpad naar 30 km/uur 
(Alleen bij en in combinatie 
met projectnr. 08) 

Bebording 
Snelheidsremmende maatregelen  

(i) 
(i) 

2018 
2018 

5 
60 

Gerekend is op 10 extra 
druppels 
50% A 
50% B 

09 Groenstenen aanbrengen Uitwijkplaatsen middels groenstenen 
aanbrengen max. lengte 25 m. per strook 
Aanbrengen bermplanken overig. 

(i) 
 

(i) 

2018 
 

2018 

35 
 

10 

Gerekend is op 20 
uitwijkplaatsen, lang 25 m.  
50% A 
50% B 

10 Verplaatsing bedrijf Met de eigenaar in overleg treden m.b.t. 
eventuele verplaatsing van het bedrijf 
gelegen op Zandpad 76 

  
? 

n.v.t.  

11 Snelheidsremmende 
maatregelen 
Driehoekslaan en dr. 
Plesmanlaan 

Aanbrengen drempel, asverlegging en/of 
wegversmalling 

(i) 2019 75 Gerekend is op 3 nader te 
bepalen maatregelen 
50% A 
50% B 

 
Dekking: 
A: bestemmingsreserve "verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen” 
B: beschikking provincie Utrecht d.d. 18 mei 2017 (andere invulling subsidie 2e Vechtbrug) 


