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Proefopstelling Brugstraat Breukelen 

  

Proef met betonblokken Brugstraat Breukelen  
 
Maandag 23 juli is gemeente Stichtse Vecht een proef gestart met het versmallen van de Brugstraat in Breukelen. 
Hierbij informeren we u over de stand van zaken.  
 

Situatieschets  

De proef is het resultaat van een samenwerking met bewoners, ondernemers, de fietsersbond en hulpdiensten. De 
Brugstraat is smaller gemaakt door het plaatsen van betonblokken. De proef heeft tot doel grote 
(landbouw)voertuigen te weren. De blokken worden tijdens de proefperiode een paar keer verplaatst. Bewoners en 
weggebruikers zijn daarbij uitgenodigd om via e-mail een reactie op deze proefopstellingen te geven.  
 

Shared space 
Eerder al is de Brugstraat ingericht volgens het Shared space principe: auto’s, fietsers en voetgangers delen de 
ruimte. De straat is ingericht als een verblijfsruimte waarbij verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken. 
Verkeersremmende obstakels mogen wel in deze ruimte geplaatst worden. Dit principe werkt beter en is veiliger 
als grotere voertuigen (breder dan 2,60 meter) niet meer door de straat rijden.   
 

Versmalling 
In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan deel D is opgenomen dat het landbouw- en vrachtverkeer geen 
toegang meer krijgt tot de Brugstraat in Breukelen. De volgende beperkingen voor het verkeer gelden vanaf 23 juli: 

 Voertuigen die langer dan 9 meter zijn mogen niet door de straat. 

 Voertuigen mogen een aslast van maximaal 4,8 ton hebben. 

 Voertuigen die breder zijn dan 2,60 meter mogen niet door de straat. 
 
Irritaties 
Dinsdagavond 7 augustus reed een agrariër met open laadbak door de Brugstraat. De openstaande klep zorgde 
voor extra veel trillingen en geluidsoverlast. Dit zorgde voor irritatie bij omstanders, hetgeen escaleerde in een 
handgemeen. De politie kwam ter plaatse en heeft 2 aanhoudingen verricht. Er is geen aangifte gedaan. De politie 
heeft wel enkele stevige gesprekken gevoerd met de betrokkenen.  
 

Wij betreuren zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. De gemoederen zijn hoog opgelopen. Het is nooit goed te 
keuren dat mensen het heft in eigen hand nemen. We roepen iedereen op om reacties op de proef via e-mail aan 
de gemeente kenbaar te maken.  
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Vervolgstappen 

 De proefopstelling blijft voorlopig gehandhaafd. Bewoners en betrokkenen kunnen nog steeds hun reacties 
hierop doorgeven via info@stichtsevecht.nl;  
 

 We bekijken of en hoe we de proefopstelling nog iets kunnen aanpassen, zodat we alle opties binnen de  
beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen onderzoeken. Er is ons alles aan gelegen om samen met 
bewoners en belanghebbenden een oplossing te vinden die zo veilig mogelijk is voor alle weggebruikers;  

 

 Voor het onderzoeken van alle scenario’s is tijd nodig. Deze tijd willen we nemen om alle opties zo goed 
en zorgvuldig mogelijk tegen elkaar te kunnen afwegen;  
 

 Hierbij gaan we er uiteraard van uit dat iedere verkeersdeelnemer zich houdt aan de geldende 
verkeersmaatregelen;  
 

 In de zomervakantie staan al op 6 zaterdagen verkeersregelaars bij de Brugstraat en het Zandpad om het 
verkeer in goede banen te leiden. De verkeersregelaars zijn nog tot en met zaterdag 18 augustus tussen 
10:00 uur en 14:00 uur aanwezig. We onderzoeken of het zinvol is om voor deze proef deze inzet uit te 
breiden;  
 

 In het najaar volgt een zorgvuldige evaluatie van de proef. Over de resultaten gaan we weer met bewoners 
en betrokkenen in gesprek.  
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