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Inleiding

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gedurende de zomer van 2008 groot onderhoud verricht aan 
de kruising Dorpsstraat/Amersfoortseweg/Langbroekerweg in Doorn, voor iedereen bekend als "de 
kruising". Het is een lastig punt, er is veel autoverkeer en de kruising vormt het hart van het dorp. De 
gemeente had de wens en het voornemen om de verkeerssituatie te verbeteren, in het bijzonder voor 
voetgangers en fietsers. Het zomerweer van 2008 was niet geslaagd, de reconstructie van de kruising 
nog minder. In dit "zwartboek" analyseert de Fietsersbond de situatie zoals die op dit moment van 
toepassing is op de kruising.  

Naast een analyse van de situatie en de bijbehorende bepalingen uit de actuele richtlijnen voor het 
ontwerpen van infrastructuur, beschrijven we enkele details waaruit blijkt dat er niet voldoende is 
nagedacht over het gebruik van deze kruising voor de verkeersstromen. Tot slot sluiten we af met 
enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug structureel een probleem 
heeft met het ontwerpen en uitvoeren van civiel-technische wegontwerpen.

We willen niet alleen de negatieve kanten belichten, maar ook vooruit kijken. Graag werken wij mee 
aan mogelijkheden om de situatie op de kruising voor voetgangers en fietsers beter te maken.

Fietsersbond 
Afdeling Utrechtse Heuvelrug
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Analyse
Om tot een juiste analyse van de situatie te komen is het noodzakelijk om de bijbehorende bepalingen 
en  ontwerprichtlijnen  te  kennen.  Deze  verkeerstechnische  bepalingen  zijn  opgeschreven  in  het 
ASVV1,  het  standaardwerk  van  het  CROW2.  Voor  ieder  onderdeel  wordt  daarom gestart  met  de 
beschrijving zoals die in het ASVV is opgenomen. Per onderdeel geeft het ASVV een groot aantal 
kenmerken, zoals de wijze van uitvoering en de maatvoering. Waar bij de maatvoering een waarde 
tussen  haakjes  is  opgenomen  is  dit  de  minimum-maat,  waar  niet  van  mag  worden  afgeweken. 
Vervolgens wordt de situatie in Doorn beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

Fietsstrook of suggestie?
Beschrijving ASVV

Toepassingsgebied 
- gebiedsontsluitingswegen, met een maximumsnelheid van 50 km/h 
- geen parkeervakken/-havens/-stroken 
- fietsers op de fietsstrook 
- bromfietsers op rijbaan 
Uitvoering 

 rijbaanscheiding, dubbele doorgetrokken asstreep 
 2x1 rijstroken 
 fietsstrook bij voorkeur in rood asfalt 
 fietssymbolen aanbrengen, zie 16.2.23

Maatvoering 
- a = 2,75 - 3,50 m 
- c bij dubbele asstreep: 0,18 m 
- d = 2,00 (1,50) m 
- e ≥ 1,80 m 
Combinatiemogelijkheden 

 trottoir(s), zie 14.4.1 
 haltehaven 

Positieve aspecten 
 goede afwikkeling autoverkeer 
 fietsers in blikveld automobilist 

Negatieve aspecten 
 hoge snelheid autoverkeer (vooral bij a > 3,00 m) 
 fietsers niet fysiek afgeschermd (massaverschillen) 

Situatie Doorn
Aan de  Leersumse zijde liggen rode stroken met  een  breedte  van 0,70 m,  op enkele  plaatsen 
versmallend tot 0,50 m. De rode strook is te smal om als fietsstrook te kunnen fungeren. De formeel 
juridische aanduiding fietsstrook ontbreekt, er is geen fietssymbool aangebracht. Ook het officiele 
bord voor aanduiding van een aanliggend fietspad is niet gebruikt.  Wij  vragen ons af wat de ju

1 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, uitgave CROW 2004. 
2 Zie laatste bladzijde voor de achtergronden van het CROW.
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ridische status van deze rode strook is. Kennelijk is het de bedoeling om er over te fietsen, maar 
aanduidingen  ontbreken.  Daarmee  voldoet  de  strook  met  doorgetrokken  streep  niet  aan  de 
richtlijnen.  Bovendien is  het  te smal  om  binnen de strook te kunnen blijven en veilig  te kunnen 
gebruiken.

In  de  strook  komend  vanaf  de 
richting  Leersum,  is  de  strook 
verder  versmald  door  putten 
voor  de  afwatering  in  het 
wegdek  op  te  nemen.  Een 
brandkraanput ligt midden in de 
rode strook, waardoor slechts 25 
centimeter beschikbaar blijft. Het 
asfalt ligt hier circa 2 centimeter 
hoger  dan  de  put,  over  de put 
fietsen is hierdoor gevaarlijk. 

De  kruising  zelf  valt  op  doordat  er  al 
driemaal een stopstreep op de rode strook is 
aangebracht. Kennelijk weten de ontwerpers 
ook niet precies hoe het bedoeld is. Let ook 
op de paal  van het  verkeerslicht  dat  strak 
tegen  de  lichtmast  is  neergezet  en  de 
afwateringsput in het asfalt.

Onze suggestie: Maak een heldere keuze 
Beschrijving ASVV

Toepassingsgebied 
- erftoegangsweg 
- zonder parkeren of met parkeren in havens 
Uitvoering 

 thermoplastisch materiaal, wegenverf of bestratingsmateriaal 
 bord E1 
 fietssymbool niet toegestaan 
 voor de verharding van de suggestiestrook wordt een afwijkende kleur toegepast 
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Maatvoering 
- a ≥ 5,50 (5,00) m

≥ 6,50 (6,00) m; op busroute 
- b ≥ 1,75 (1,00) m; bij b ≥ 1,50 m zijn fietsstroken mogelijk (16.1.21 e.v.) 
- d ≥ 1,80 à 2,00 m 
- B2 ≥ 3,75 (3,30) m 
- e = 0,10 m, bij thermoplastisch materiaal en wegenverf

0,10 à 0,15 m bij bestratingsmateriaal afhankelijk van de breedte daarvan 
- L = 1,00 m 
Combinatiemogelijkheden 

 parkeerhaven, zie 12.2.17
Positieve aspecten 

 duidelijke plaats in dwarsprofiel voor zowel auto als fiets 
Negatieve aspecten 

 geen juridische status 
 laden en lossen en parkeren op suggestiestrook is toegestaan 
 bij parkeerhavens: openslaande portieren gevaarlijk voor fietsers 
 kans op hogere snelheden autoverkeer 

Onze suggestie
Maak een herindeling van de stroken aan de Leersumse zijde.  De rijstroken voor het autoverkeer 
hebben een breedte  van 2,70m (richting Leersum) 3,00 (richting Driebergen)  en 3,25m (richting 
Langbroek). 

Kies voor echte fietsstroken (doorgetrokken streep met fietssymbolen) van minimaal 1,50 m breed en 
hef het linksafvak op. Of kies voor echte fietssuggestiestroken (onderbroken streep zonder fietssym
bolen) van 2,00 m en maak de stroken voor het autoverkeer smaller dan aanbevolen. De visuele 
ruimte voor het autoverkeer wordt kleiner, een lagere snelheid is het gevolg. Fietsers voelen zich vei
liger, omdat ze meer ruimte hebben en kunnen uitwijken voor putten en obstakels.

De vrijliggende fietspaden
beschrijving ASVV:

Toepassingsgebied 
+ gebiedsontsluitingsweg 
Uitvoering 

 in beginsel geen markering op fietspad 
 bebording: 

 bord G11 of 
 bord G13 (te overwegen als verkeersfunctie middelmatig is) 

 bomen en/of lichtmasten in tussenberm (of in eventuele middenberm) 
 verharding bij voorkeur rood 
 tussenberm eventueel met (lage) beplanting 

Maatvoering 
- b ≥ 2,50 (1,75) m; uit praktische overwegingen (gladheidsbestrijding en onderhoud) > 2,00 m 
- c = 0,35 à 0,50 m, als geen parkeren en geen lichtmasten (zie 17.3.12) 

> 1,00 m, bij lichtmasten (zie 17.3.13) 
> 2,30 m, bij beplanting of parkeren 

- B ≥ 2,50 m 
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Combinatiemogelijkheden 
 parkeerhaven in tussenberm, zie 11.1.6

Positieve aspecten
 fysiek afgescheiden ruimte voor fietsverkeer 
 geen conflicten op wegvak met autoverkeer 
 geen hinder van parkeren en/of laden en lossen 

Negatieve aspecten 
 illegaal fietsverkeer in tegenrichting 
 conflicten met auto's bij kruispunten en uitritten 
 oversteken voor fietsers alleen mogelijk bij onderbrekingen in tussenberm 

Situatie Doorn
Aan de Driebergse zijde is de breedte 1,65 m, dat is 10 centimeter onder de minimale maat van 1,75 
m (maatvoering b). De tussenberm heeft een breedte van circa 65 cm en voldoet voor de afscher
mende werking van het autoverkeer. 
De fietspaden richting Driebergen en richting Langbroek voldoen aan de minimale breedte. Merk wel 
het verschil in de trottoirrand op in de Driebergse richting. De oorspronkelijke trottoirrand naar de tus
senberm was door de holling een stuk fietsvriendelijker. De kans om met de trapper te blijven haken 
was stukken minder.   

Bijzonder is de doorsteek rechtsaf vanaf Leersum richting Amers
foortseweg. Fietsers kunnen  gebruik maken van een rood bete
geld pad met een breedte van 1,20 m. Een bord ontbreekt, de ju
ridische status is niet duidelijk. De trottoirrand wordt onderbroken 
door een mooie dikke boom. Waarom het fietspad er is, is ondui
delijk. Na 5 meter moeten fietsers de rijbaan op, dat had dus ook 
meteen op de kruising gekund. Bovendien kunnen alleen fietsers 
uit de richting Leersum er gebruik van maken, verkeer uit de rich
ting Langbroek wordt omgeleid, vanuit de richting Driebergen is 
geen mogelijkheid om linksaf te slaan. En fietsers uit de richting 
Leersum krijgen gelijktijdig groen met het autoverkeer uit dezelfde 
richting, waardoor zij goed in het zicht van de automobilist de bocht kunnen nemen. 

Overige opmerkelijke details

1. Vanaf Amersfoort richting Langbroekerweg moet  aan het einde van de oversteek (voor Plein 
6) een haakse bocht gemaakt worden. Fietsers kunnen niet met 2 personen naast elkaar door 
de bocht en moeten extreem afremmen. Wanneer de oversteek wat vloeiender was gelegd 
was er geen probleem en kon het fietsverkeer sneller doorstromen. 

2. Opstelruimte voor  voetgangers en rolstoelers  ontbreekt.  Met  een 
kinderwagen of rollator is het niet mogelijk om veilig de drukknop te 
bereiken.  De drukknop bevindt  zich tussen fietspad en rijbaan in 
een strook van 60 centimeter. Er moet of op het fietspad, of op de 
weg worden gewacht. Dit geldt zowel komende vanuit Leersum als 
komende vanuit Langbroek richting Amersfoortseweg.

3. De hoogteverschillen in de voetgangersroutes zijn te groot om met 
een rollator te kunnen nemen. Met name de minime tusseneilandjes 
leveren grote problemen op. Waarom zijn de trottoirranden verlaagd 
doorgezet en is niet de betegeling doorgetrokken?

4. Auto's komende vanuit Leersum in de richting van Cothen staan in 
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de weg voor de tegenrichting. Het trottoir op de hoek is kapot gereden 
door voertuigen die noodgedwongen de bocht te krap nemen. Suggestie: Leg de stopstreep 
voor de linksaffer vanuit Leersum circa 5 meter naar achteren.

5. De ANWB-wegwijzer naar Driebergen is vanuit de richting Amersfoort 
niet leesbaar. De wegwijzer staat achter de mast van het verkeers
licht. Een erg knullige plaatsing. Bij voorkeur worden wegwijzers en 
verkeerslichten op dezelfde mast geplaatst. Ook bij de bakker aan de 
Leersum-zijde  staan  veel  palen  naast  elkaar.  Het  fietsverkeerslicht 
had gecombineerd kunnen worden met een lichtmast.

6. Het portaal voor verkeer vanaf de Amersfoortseweg is voor automobi
listen nauwelijks zichtbaar, het staat te dicht op de stopstreep. Boven
dien staat het niet symmetrisch voor de rijstroken. Kennelijk is tijdens 
de uitvoering besloten om het richting Driebergen te verplaatsen. Is dit 
ook de reden voor het smalle rode strookje en de boom in de trottoir
rand aan de Leersumse kant?   

Conclusie
Wij hebben ernstige fouten aangetroffen in maatvoering, juridische aanduiding en detaillering. Het is 
beschamend dat een project dat bedoeld is om de veiligheid van fietser en voetganger te verbeteren, 
op zo'n manier wordt uitgevoerd. Bovendien is door de onzorgvuldige detaillering en uitvoering de 
beeldkwaliteit van Doorn aangetast. Een historische omgeving verdient een zorgvuldig ontwerp.
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Structureel probleem
De situatie in Doorn staat niet op zich zelf. De gemeente heeft een traditie in het maken van fouten in 
de uitvoering van civiel technische werken. Van de laatste jaren noemen wij:

kruising Arnhemsebovenweg-Traaij (Driebergen)
● Te smalle fietsstrook (dit keer wel met symbool) werd met een opplakelement gescheiden van 

de rijbaan. Nadat een aantal fietsers onderuit was gegaan zijn de elementen verwijderd. Na
dat de Traaij volledig vernieuwd was is de fietsstrook iets verbreed, nog steeds te smal vol
gens de richtlijn.

● Foute maatvoering in de bocht richting noordelijke Traaij. De bochtverbreding was in eerste in
stantie niet aangelegd, het trottoir ging kapot.

kruising Traaij-Hoofdstraat (Driebergen)
● hoogteverschillen tussen tussenbermen, fietspad en rij

baan. Vanaf Korte Dreef naar Traaij en vv zijn 6 onnodi
ge randen aangebracht.

● Onduidelijk  is  hoe vanaf  de Hoofdstraat  legaal  linksaf 
geslagen moet  worden.  Wachten bij  het  voetgangers
licht?

● afwateringsputten in  de binnenbocht  van het  fietspad, 
fietspad  ligt  in  de  verkeerde  helling.  De  Fietsersbond 
heeft na afronding van de werkzaamheden met de ge
meente  de  fouten  besproken.  Toen  werd  gemeld  dat 
deze in de toekomst niet meer gemaakt zouden worden.

● de tussenbermen waren bedoeld om groen in te planten. Na 2 jaar is een deel van de tussen
berm uiteindelijk van een asfaltverharding voorzien. Fietspaden zijn daarintegen in verzakken
de tegels gelegd.

Berkenweg-Dorpsstraat (Doorn)
● Haakse oversteek en verkeersgeleider maakt het noodzakelijk om met lage snelheid over te 

steken. Door het drukke autoverkeer is de beschikbare tijd echter beperkt. Het is niet mogelijk 
om als ouder naast een kind te blijven fietsen.

Traaij (Driebergen)
● Fouten in drempelaanleg en oversteekvoorzieningen ter hoogte van Klein Zwitserland en de 

Bergse Bossen. Drempels zijn na herleggen kennelijk op de juiste hoogte. De oversteekvoor
zieningen voor fietsers kunnen nauwelijks gebruikt worden, door de haakse bochten en daar
door noodzakelijke lage snelheid. Moeilijk manoeuvreren door ouderen, die talrijk aanwezig 
zijn.

Driebergseweg (Maarn)

● Ongevraagd door bewoners werd het zandpad op de 
Maarnse Berg geasfalteerd. De maximumsnelheid werd 
formeel op 30 km/u gesteld. Het naastgelegen te smal
le  toeristische  fietspad,  dat  de  enige  fietsverbinding 
vormt  tussen  de  kernen  Maarn  en  Driebergen  is  in 
stand gehouden en hobbelig. Als er überhaupt al asfal
tering wenselijk is, is het logisch om het fietsverkeer op 
de rijbaan te brengen ivm de helling.
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Stationsomgeving (Driebergen-Zeist)
● Te smalle suggestiestroken op Stationsplein richting bewaakte stalling, hierop wordt gepar

keerd. De Fietsersbond heeft hiervoor tijdens het maken van de plannen gewaarschuwd, geen 
van de verbetersuggesties werd in het definitieve ontwerp overgenomen.

● Onnodige materiaalovergangen komende vanuit Zeist. Ieder middeneiland heeft klinkerverhar
ding, de Fietsersbond had gevraagd om een doorlopende asfaltverharding.

● Ontbreken van linksafvak voor fietsers komende vanuit Driebergen richting bewaakte stalling. 
Wachtenden voor de spoorwegovergang blokkeren hierdoor de oversteek.

Jagerspad-Damhertlaan (Driebergen)
● Voorrangspositie  van  fietser  wordt  ondermijnd  door 

doorlopende trottoirrand en goottegel,  bocht voor  fiet
sers rechtsaf  was onmogelijk  gemaakt.  Bocht  is  later 
provisorisch hersteld door paaltje weg te halen en wat 
rode tegels toe te voegen.

● Opzettelijke versmalling van het  fietspad is ongedaan 
gemaakt door asfalt aan te breien en grasstenen neer 
te leggen.

Samenvatting
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er niet “vanuit de fietser” wordt gedacht op het moment dat er 
werkzaamheden bedoeld voor fietsers worden uitgevoerd. Juist fietsers zijn door het balanceren op 2 
wielen en het gebrek aan vering sterk afhankelijk van de kwaliteit van detaillering en uitvoering van ci
viel-technisch werk. 

Op zich hoeft het maken van fouten niet erg te zijn, het is logisch dat waar gewerkt wordt er fouten ge
maakt worden. Maar als er geen lering uit eerder gemaakte fouten wordt getrokken, dan is er wel iets 
ernstigs aan de hand. 
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Nadere informatie

Fietsersbond
De Fietsersbond wil:

● de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de 
fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de 
dienstverlening aan de fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;

● meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) 
als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het voeren van acties;
b. het doen of laten doen van onderzoek;
c. het beleggen van bijeenkomsten;
d. het verstrekken van informatie en adviezen;
e. het voeren van overleg met daarvoor in aanmerking komende organisaties en (semi) 
overheidsinstellingen;
f. het uitgeven van publicaties en
g. alle andere wettige middelen.

De Fietsersbond is een vereniging met 30 duizend leden,  honderd vijfenveertig lokale afdelingen, 
duizend vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau:

Postbus 2828
3500 GV Utrecht
Balistraat 59
3531 PV Utrecht
Tel. 030-2918171
Fax 030-2918188
info@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl

Afdeling Utrechtse Heuvelrug
secretariaat: Bert Rook
Oosterstraat 12
3971 AP Driebergen
tel. 0343-517930
utrechtseheuvelrug@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug

CROW

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze 
not-for-profitorganisatie  ontwikkelt,  verspreidt  en  beheert  praktisch  toepasbare  kennis  voor 
beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking 
met  alle  belanghebbende  partijen,  waaronder  Rijk,  provincies,  gemeenten,  adviesbureaus, 
uitvoerende  bouwbedrijven  in  de  grond-,  water-  en  wegenbouw,  toeleveranciers  en 
vervoersorganisaties. De kennis, veelal in vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt 
haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

Postbus 37
6710 BA Ede
Tel. 0318 - 69 53 00
Fax 0318 - 62 11 12
crow@crow.nl 
www.crow.nl

Fietsberaad
Het  Fietsberaad is  een kenniscentrum voor  fietsbeleid.  De doelstelling  van het  Fietsberaad is  de 
ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is 
de  kennisbehoefte  van  medewerkers,  bestuurders  en  volksvertegenwoordigers  van  decentrale 
overheden.  Daarnaast  moeten  de  activiteiten  van  het  Fietsberaad  bijdragen  aan  de  volgende 
doelstellingen uit de Nota Mobiliteit:

● De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten; 
● Het terugdringen van fietsendiefstal; 
● De reductie van het aantal verkeersslachtoffers

Postbus 1031
3000 BA Rotterdam
010 - 282 56 62
info@fietsberaad.nl
www.fietsberaad.nl

http://www.fietsberaad.nl/
http://www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug
http://www.fietsersbond.nl/
http://www.crow.nl/
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