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1 Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

 

Vanuit het Programma Mobiliteit 2019-2023 geeft de provincie Utrecht prioriteit aan de realisatie van negen 

doorfietsroutes. Een doorfietsroute (of snelfietsroute) is een directe, comfortabele en aantrekkelijke 

fietsverbinding met weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander 

verkeer. Makkelijk, veilig en tijdbesparend. Eén van deze routes is de doorfietsroute (DFR) Utrecht-

Hilversum.  

 

Op 22 september 2021 hebben de gemeenten Utrecht, De Bilt en Hilversum en de provincies Utrecht en 

Noord-Holland een intentieverklaring getekend voor de aanleg van een doorfietsroute tussen Utrecht en 

Hilversum. Dit gebeurde tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht. Onderdeel van deze intentieovereenkomst is een 

kaart met mogelijke varianten van tracés voor de doorfietsroute tussen Amersfoort en Hilversum. Iv-infra is 

gevraagd de verschillende varianten, plus enkele nieuwe deeltracés, te beoordelen.  

 

Het doel van deze studie is om op basis van een inhoudelijke afweging tussen de routevarianten te komen 

tot een advies in de vorm van een voorkeursvariant voor de doorfietsroute Utrecht-Hilversum. Deze 

voorkeursvariant vormt de basis voor verdere bestuurlijke besluitvorming dat uitmondt in een 

uitvoeringsovereenkomst tussen provincie en gemeenten, zodat een start kan worden gemaakt met de 

aanleg van deze doorfietsroute.  

 

Uiteindelijk streven provincie en gemeenten met deze doorfietsroute naar het stimuleren van fietsen voor 

woon-werkverkeer. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio 

en is goed voor de gezondheid en het milieu. Het is de ambitie om in 

2023 10% meer fietsgebruik te krijgen op de route ten opzichte van 

2019.  

1.2. Studiegebied  

 

Uit vooronderzoek zijn enkele routevarianten (zie figuur 1) 

geformuleerd als optie voor een doorfietsroute tussen Utrecht en 

Hilversum. Deze routevarianten vormen het primaire uitgangspunt voor 

de studie.  

 

Daarnaast zijn gedurende het proces van afstemming met de 

gemeenten Utrecht, De Bilt, en Hilversum extra (sub)varianten 

vastgesteld die in de scope van deze studie zijn meegenomen. Het 

totaal aan routevarianten die binnen de geografische scope vallen, is 

weergegeven in figuur 3 op pagina 7.  

 

Figuur 1 varianten na vooronderzoek   
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2 Aanpak 

2.1. Werkstappen  
 

Om tot een voorkeursvariant te komen zijn de volgende werkstappen voor dit onderzoek uitgevoerd: 

 

• opstellen uitgangspunten en beoordelingscriteria 

• vaststellen uitgangspunten en beoordelingscriteria met werkgroep gemeenten 

• locatiebezoek 

• verkenning ruimtelijke inpassing (schetsen) 

• individuele gesprekken met gemeenten (bespreken aandachtspunten en lopende projecten) 

• individueel gesprek met de Fietsersbond (afvaardiging uit Hilversum) 

• kwantificering en beoordeling per segment 

• terugkoppeling werkgroep gemeenten 

• opstellen rapport met bevindingen en advies 

 

De werkstappen worden in de volgende paragrafen van hoofdstuk 2 nader toegelicht. 

2.2. Uitgangspunten  

Bestaande infrastructuur 

Bij het inpassen van de doorfietsroute is uitgegaan van de bestaande infrastructuur (en bijbehorende 

bermen). Dat wil zeggen dat de nieuwe doorfietsroute bestaat uit: 

• bestaande fietspaden die voldoen aan de minimale/ideale breedte; 

• bestaande fietspaden die worden verbreed naar de minimale/ideale breedte; 

• fietspaden die langs bestaande wegen worden aangelegd; 

• wegen die worden aangepast naar fietsstraat. 

 

Daarnaast zijn op enkele plekken potentiële tracés voor een nieuw aan te leggen fietspad onderzocht. Dit is 

in gemeente De Bilt een fietsverbinding tussen de Achterweteringseweg en de Graaf Floris V Weg door de 

polder. In Hilversum betreft dit de Huidecopersweg (nu een wandelpad door het bos) en een nieuwe 

fietsverbinding langs het spoor tussen de Maartensdijkseweg en het Laapersveld. Verder is in Hilversum een 

nieuwe fietsverbinding over ’t Hoogt, in de huidige situatie een wandelpad, meegenomen in het project.  
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Profielen  

Om de ruimtelijke inpasbaarheid en het haalbare kwaliteitsniveau te verkennen is voor alle (deel)routes 

gekeken waar welk fietsprofiel realiseerbaar is. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het ambitieniveau 

’wat je idealiter zou wensen’ en het minimumniveau waaraan de inrichting van de doorfietsroute dient te 

voldoen.  

 

Voor de profielen is van onderstaande maatvoering uitgegaan (figuur 2):  

 

• Tweerichtingenfietspad ideaal (aan één zijde van de weg) 

Breedte van 4,0 meter en een obstakelvrije zone van 1,5 meter aan beide kanten van het fietspad.  

• Eenrichtingsfietspad ideaal 

Breedte van 2,5 meter en een obstakelvrije zone van 1,5 meter aan beide kanten van het fietspad.  

• Tweerichtingenfietspad minimaal (aan één zijde van de weg) 

Breedte van 3,5 meter en een obstakelvrije zone van 1,0 meter aan beide kanten van het fietspad. 

• Eenrichtingsfietspad minimaal 

Breedte van 2,5 meter en een obstakelvrije zone van 1,0 meter aan beide kanten van het fietspad. 

 

Op diverse delen van het tracé is een vrijliggend één- of tweerichtingenfietspad niet inpasbaar of onlogisch 

op basis van verkeersintensiteiten. Op deze locaties wordt het principe van een fietsstraat gehanteerd.  

 

Uitgangspunten voor fietsstraten zijn : 

• fietsstraat 5,5 meter (ideaal); 

• fietsstraat 5,0 meter (minimaal); 

• fietsstraat 4,5 meter (minimaal - zonder obstakels/parkeren). 

 

  

Figuur 2 Overzicht principeprofielen 
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Varianten en segmenten 

Met als doel een eerlijke en overzichtelijke vergelijking tussen de verschillende (sub)varianten te maken, zijn 

de routes opgedeeld in segmenten die individueel zijn beoordeeld. De segmenten zijn delen van de route die 

redelijkerwijs bij elkaar kunnen worden beschouwd. In totaal zijn er 36 genummerde segmenten, zie figuur 3 

en bijlage B. In figuur 3 zijn tevens de subvarianten met naam aangeduid. Deze namen worden in hoofdstuk 

3 gebruikt om de trajecten aan te geven waar meerdere routes mogelijk zijn. 

 

 

  

Figuur 3 studiegebied en segmenten voorliggende verkenning 



8/40 

 

 INFR201115  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

De segmenten zijn opgesplitst op basis van: 

• komgrenzen 

• locaties waar er een duidelijke overgang is naar een andere verkeerkundige situatie, bijvoorbeeld waar 

veel zijwegen op de route uitkomen (houdt vaak nauw verband met de komgrens) 

• locaties waar de route splitst in een of meerdere sub varianten 

• locaties waar er duidelijk sprake is van de overgang naar een ander routekarakter, bijvoorbeeld van 

agrarisch naar bos 

2.3. Beoordelingscriteria 
 

De beoordelingscriteria (thema’s) voor het beoordelen van de routevarianten – en de segmenten – zijn:  

• ruimtelijke inpassing 

• verkeersveiligheid 

• comfort 

• aantrekkelijkheid 

• sociale veiligheid 

• draagvlak 

• kosten 

• fietspotentie 

• directheid 

 

In bijlage A is het beoordelingsschema opgenomen waarbij de hoofdcriteria zijn opgesplitst in 

kwantificeerbare en geoperationaliseerde onderwerpen. Zo bestaat het criterium ‘Ruimtelijke Inpassing’ uit 

het aandeel ideaal en minimaal profiel. Het criterium ‘Comfort’ bestaat uit het aantal hellingen, bochten, 

potentiële stops, breedte (aandeel minimaal profiel) en aandeel fietsstraat. Op deze manier is gebruik 

gemaakt van objectief waarneembare indicatoren om te komen tot uitspraken over de beoordelingscriteria.  

2.4. Locatiebezoek 
 

Op 8 oktober 2021 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Alle varianten zijn per fiets verkend en 

vastgelegd op video. Aan de hand van deze filmbeelden zijn de indicatoren onder verkeersveiligheid en 

comfort geteld. Ook zijn de beelden gebruikt om knelpunten in de ruimtelijke verkenning nader te bepalen. 
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2.5. Ruimtelijke inpassing 

Kadastrale grenzen en BGT 

Om te beoordelen of een doorfietsroute ruimtelijk inpasbaar is op de beoogde routes, is gebruik gemaakt 

van GIS. De in paragraaf 2.2 genoemde principeprofielen zijn als GIS-laag over de topografische kaart heen 

gelegd. Daarbij is met behulp van de kadastrale grenzen en de BGT (Basisregistratie Grootschalige 

Topografie) in kaart gebracht waar de profielen niet of moeilijk inpasbaar zijn vanwege ruimtelijke 

beperkingen (nader toegelicht in paragraaf 3.1). In figuur 4 is een voorbeeld van de ruimtelijke inpassing 

weergegeven. 

 

Bij de verkenning is de volgende volgorde gehanteerd met betrekking tot het inpassen van de profielen: 

• ideaal 2x eenrichtingsfietspaden; 

• ideaal 1x tweerichtingenfietspad; 

• minimaal 2x eenrichtingsfietspaden; 

• minimaal 1x tweerichtingenfietspad; 

• fietsstraat 5,5 meter (ideaal); 

• fietsstraat 5,0 meter (minimaal); 

• fietsstraat 4,5 meter (minimaal - zonder obstakels/parkeren). 

 

Bij een eventuele keuze voor een fietsstraat is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de 

geloofwaardigheid van een dergelijke maatregel. Er zijn echter geen intensiteitsgegevens van het 

autoverkeer meegenomen binnen deze verkenning. Dit zal in een nadere uitwerking nog moeten worden 

getoetst. Het is echter wel zo dat op nagenoeg alle locaties waar voor een fietsstraat is gekozen, in de 

huidige situatie ook op de rijbaan wordt gefietst als onderdeel van een veelgebruikte fietsroute. 

 

Naast voorkeursprofielen is rekening gehouden met herkomst en bestemmingen van fietsers op de 

hoofdroute. Wanneer fietsers bijvoorbeeld bij een weg vanaf het noorden aankomen en verderop weer 

richting het noorden wegrijden, is het niet logisch fietsers twee keer die weg over te laten steken. 

Gesprekken gemeenten  

Ter aanvulling op de ruimtelijke verkenning hebben 

individuele gesprekken plaatsgevonden met verkeer-

/fietsspecialisten van de gemeenten Utrecht, De Bilt 

en Hilversum. In deze gesprekken is aangegeven 

welke knelpunten er liggen bij het ruimtelijk inpassen 

van het profiel. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bomen 

(bos of lanenstructuren), wegmeubilair, tuinen en 

erven of cultuurhistorisch waardevolle elementen in 

het landschap.  

 

 

 
Figuur 4 voorbeeld van de ruimtelijke inpassing 
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2.6. Kwantificering en beoordeling  

Toetsing segmenten 

De zeven beoordelingscriteria zijn de hoofdthema’s waarop de segmenten zijn getoetst. Voor de thema’s 

verkeersveiligheid, comfort en aantrekkelijkheid geldt dat ze uit meerdere indicatoren bestaan. De 

combinatie van deze indicatoren samen resulteert in een score voor het bijbehorende beoordelingscriterium. 

Het raamwerk van beoordelingscriteria en indicatoren ziet er als volgt uit:  

 

Criterium  Indicator Toelichting 

Ruimtelijke inpassing Ideaal / minimaal profiel Aandeel (%) 

Verkeersveiligheid Gelijkvloerse kruisingen met GOW  Aantal 

 Waarvan met VRI  Aantal 

 Gelijkvloerse kruisingen met ETW  Aantal 

 Erfaansluitingen  Aantal 

 Gedeeld gebruik met 

gemotoriseerd verkeer  

Meters 

Comfort Zware stops (spoorwegovergang, 

kruising met VRI) 

Aantal 

 Middel stops (kruising met GOW 

zonder VRI, rotonde buiten 

bebouwde kom 

Aantal 

 Lichte stops (rotondes buiten 

bebouwde kom) 

Aantal  

 Fietsstraat  Aandeel (%) 

 Minimaal profiel Aandeel (%) 

 Bochten Aantal 

 Hellingen   Aantal 

Aantrekkelijkheid Lange rechtstanden   Aantal rechtstanden meer dan 1km 

 Karakter  Wonen 

Bedrijvigheid 

Agrarisch  

Bos/natuur 

 Milieuhinder (geluid, luchtkwaliteit)  Aandeel route direct langs GOW 

 Hellingen Aantal  

Sociale veiligheid Type omgeving Stedelijk woon  

Stedelijk industrieel  

Niet-stedelijk open   

Niet-stedelijk gesloten 

Draagvlak Tekstuele beschrijving van het 

draagvlak 

Verwacht draagvlak o.b.v. gesprekken 

Kosten Aanlegkosten Kosten op basis van aantal meters per type profiel. 
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Wijze van beoordeling 

Op basis van de ingevulde indicatoren is voor elk thema een score tussen de 1 (gunstig) en 5 (ongunstig) 

toegewezen per segment. Het betreft een relatieve scoring tussen de verschillende segmenten. Enerzijds is 

dat gedaan om een goede visuele vergelijking tussen de segmenten op kaart te presenteren en anderzijds 

omdat de grote hoeveelheid indicatoren niet één op één tegen elkaar af te wegen zijn.  

 

In hoofdstuk 3 is per thema toegelicht hoe de scoring tot stand is gekomen. 
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3 Resultaten 

Alle segmenten zijn op de zeven thema’s beoordeeld waarbij de score op kaart is weergegeven. De 

achterliggende scoringscriteria zijn opgenomen in het beoordelingsschema, zie bijlage A. Daarnaast zijn de 

thema’s draagvlak en fietspotentie op routeniveau beschrijvend geanalyseerd. De themakaarten uit 

paragraaf 3.1 t/m 3.7 zijn ook in bijlage C opgenomen.  
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3.1. Ruimtelijke inpassing 
 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5 resultaten ruimtelijke inpasbaarheid 
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De beoordeling voor ruimtelijke inpassing is bepaald op basis van de volgende obstakels:  

• wanneer perceelgrenzen worden overschreden; 

• woningen en andere panden; 

• te verwijderen bomen; 

• te verwijderen groenstructuren van enige omvang; 

• parkeerplekken 

• andere verkeersobjecten (rijbaan, voetpaden, parkeerplaatsen, bushaltes); 

• onvoldoende grond/ruimte langs dijken/taluds; 

• kunstwerken. 

 

De relatieve scoring is als volgt opgebouwd: 

 

Score Percentage 

ideaal 

profiel  

Percentage 

minimaal 

profiel  

Beschrijving  

5 > 75%  < 25% Uitstekende score als op meer dan 75 procent van het 

segment de ruimte beschikbaar is om zonder zware ingrepen 

het ideale profiel (ook fietsstraat) in te passen. 

4 50-75%  25-50% Goede score als op 50 tot 75 procent van het segment de 

ruimte beschikbaar is om zonder zware ingrepen het ideale 

profiel (ook fietsstraat) in te passen. 

3 25-50% 50-75% Voldoende score als op 25 tot 50 procent van het segment de 

ruimte beschikbaar is om zonder zware ingrepen het ideale 

profiel (ook fietsstraat) in te passen. 

2 < 25% > 75% Matige score als op minder dan 25 procent van het segment 

de ruimte beschikbaar is om zonder zware ingrepen het ideale 

profiel (ook fietsstraat) in te passen. 

1 Als een (deel van het) segment niet inpasbaar is zonder zeer zware ingrepen (zowel ideaal als 

minimaal profiel), scoort een segment slecht.  

 

Figuur 5 geeft weer hoe de segmenten scoren voor wat betreft de ruimtelijke inpasbaarheid. 

Segment 8, 20 en 29 bieden enkel ruimte voor fietsers op de rijbaan in de vorm van een fietsstraat. 

Ruimtelijk past dit, maar op deze locaties geldt dat er sprake is van een (te) hoge intensiteit gemotoriseerd 

verkeer. Deze intensiteit is niet opgenomen in het thema ruimtelijke inpassing, het heeft dus geen effect op 

de score van dit onderdeel. Wel is het ondergebracht bij de beoordeling op verkeersveiligheid. Zie paragraaf 

3.2. 
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Utrecht 

Bijna alle segmenten in Utrecht hebben de hoogst mogelijke score. Enkel het segment aan de oostkant van 

de Blauwkapelseweg-Eykmanlaan scoort iets lager, omdat hier over een langer gedeelte het minimaal profiel 

moet worden ingepast. Aan de westzijde sluit het bestaande profiel grotendeels al aan bij het ideale profiel 

voor een doorfietsroute. 

De Bilt 

Poldervariant 

De westelijke route via de polder is ruimtelijk slecht inpasbaar. Op de volgende locaties is de doorfietsroute 

alleen met zeer zware maatregelen inpasbaar:  

• De Koningin Wilhelminaweg (west), vanwege bomen en het talud langs de watergang. Daarnaast wordt 

op de openbare weg geparkeerd, waardoor het niet mogelijke is een fietsstraat toe te passen.  

• Overschrijding van kadastrale grenzen op het zuidelijke deel van het Groenedijksepad en een woning 

die in het uit te bereiden tracé van het fietspad ligt. 

• Op het dijkje en het naastgelegen talud tussen Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg is 

onvoldoende ruimte, tenzij er ingrijpende maatregelen plaatsvinden. Dit zijn maatregelen als het 

verschuiven van de watergang (aan één kant een primaire watergang van het Hoogheemraadschap) en 

het aankopen van agrarische gronden. 

• Tussen Achterweteringseweg en Schaapsdrift (met aansluiting op Graaf Floris V weg) ligt geen 

bestaande infra. Hier zou een nieuw fietspad moeten komen over agrarische gronden.  

 

Variant N417 

De variant langs de N417 is op delen niet inpasbaar en op delen enkel inpasbaar met minimaal profiel. Op 

en langs deze variant bevinden zich de volgende obstakels: 

• Aan de zuidkant, tussen de gemeentegrens Utrecht en de kruising met de N234, is onvoldoende ruimte 

vanwege bomen, parkeervoorzieningen, het trottoir, perceelsgrenzen en panden.  

• In het middendeel, tussen aansluiting N234 en de noordelijke komgrens van Maartensdijk, is de 

inpassing voldoende tot uitstekend.  

• Vanaf de noordelijke komgrens van Maartensdijk tot de gemeentegrens met Hilversum is de ruimtelijke 

inpassing slecht. Dit komt door parkeervoorzieningen, bomen en perceelgrenzen.  

 

Variant dorpskernen 

De variant door de dorpskernen bestaat uit segmenten die variëren wat betreft de score voor ruimtelijke 

inpassing. De volgende aandachtspunten zijn op deze variant van toepassing:  

• Op het zuidelijke deel, langs de oostkant van de Koningin Wilhelminaweg, is onvoldoende ruimte 

vanwege bomen, parkeervoorzieningen en het trottoir.  

• Langs de Groenekanseweg is geen ruimte om vrijliggende fietspaden te realiseren. Daarom is gekozen 

hier een fietsstraat in te tekenen. Er is echter sprake van een zodanig hoge intensiteit gemotoriseerd 

verkeer dat het de vraag is of en hoe dit veilig kan worden vormgegeven. Hetzelfde geldt voor de 

Kievitlaan/Nachtegaallaan in Maartensdijk en de Vuursche Laan in Hollandsche Rading. 
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• Tussen de Groenekanseweg en het Voordaansepad zijn twee routevarianten mogelijk: via de 

Lindenlaan of de Kastanjelaan. Via de Lindenlaan loopt de fietsroute over particulier terrein, maar dat is 

in de huidige situatie ook al het geval. De ruimtelijke inpasbaarheid is hier matig. Via de Kastanjelaan is 

de ruimtelijke inpassing slecht, vanwege aanwezige bomen en groenstructuren.  

• In Nieuwe-Wetering kruist de fietsroute middels een fietstunnel de N234. Vanwege dit kunstwerk is de 

ruimtelijke inpassing hier slecht, tenzij het trottoir wordt opgeheven.  

• Op het Vuurschepad tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading is onvoldoende ruimte vanwege 

bomen, perceelgrenzen van agrarische gronden en de watergang.  

• Bij de zuidelijke entree van Hollandsche Rading loopt de route langs een basisschool, het dorpshuis en 

een drietal forse bomen. Ook zijn hier diverse obstakels zoals een chicane aangebracht. Al met al 

scoort de ruimtelijke inpassing hier slecht.  

• Op andere delen van deze routevariant is de ruimtelijke inpassing goed tot uitstekend. Dit betreft de 

route tussen Groenekan en Nieuwe-Wetering, door Maartensdijk en door Hollandsche Rading.  

Hilversum 

Voor Hilversum in het algemeen geldt dat de mogelijkheden om aan de kwaliteitseisen van een 

doorfietsroute te voldoen zeer beperkt zijn. Er is weinig ruimte beschikbaar binnen de straatprofielen. Ook 

gaan fietsvoorzieningen in veel gevallen ten koste van andere verkeerfuncties zoals voetpaden of 

parkeerplaatsen. Segmenten waarop het minimale profiel niet inpasbaar is scoren per definitie het laagst. 

 

Op het zuidelijke deel van de route door Hilversum, het fietspad langs de N417, zijn werkzaamheden aan het 

fietspad ingepland. Het fietspad wordt verbreed en verplaatst, wat de veiligheid en het comfort op dit 

routedeel verbetert. Nu is de breedte van het fietspad nog te smal om te voldoen aan de uitgangspunten 

voor een doorfietsroute, maar na de reconstructie ligt hier een 3.5 meter breed fietspad.  

 

‘t Hoogt  

• Vrijwel alle segmenten laten grote knelpunten zien. 

• Het voornaamste knelpunt op de westelijke route is De Holleweg. De gemeente Hilversum heeft 

aangegeven dat vanuit cultuurhistorisch en ecologisch perspectief (bomen, watergang) het niet mogelijk 

hier een fietspad te realiseren.   

• De noordelijke segmenten richting het centrum bieden te weinig ruimte om een fietsvoorzieningen te 

combineren met de hoge parkeerdruk die daar geldt.  

 

Utrechtseweg 

• Langs de Utrechtseweg is op veel delen te weinig ruimte om voldoende brede fietspaden te realiseren 

zonder dat dit ten koste zou gaan van voortuinen, grote bomen en andere verkeersfuncties. 

• Dit geldt ook voor kruisingen zoals de Diependaalselaan. 

• Hoe verder richting het centrum hoe smaller het profiel wordt en hoe meer (verkeers)functies daar 

conflicteren met het gewenste profiel. 

• Uit de gesprekken met de ambtelijke vertegenwoordiging en de Fietsersbond kwam naar voren dat een 

integrale reconstructie van de route vanuit het zuiden van Hilversum naar het centrum gewenst is vanuit 

het oogpunt van de fietser. Dit vereist creativiteit in een omgeving waar de ruimte schaars is, maar 

schept ook kansen voor een kwaliteitsimpuls van de zuidelijke entree van Hilversum. Te denken valt 
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aan het lokaal toepassen van een gedeeltelijk tweerichtingenfietspad, het versmallen en verleggen van 

de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Dit vereist per deel van het traject maatwerk waarbij een 

variabel pakket van maatregelen en profielen moet worden verkend. 

 

Laapersveld 

• De oostelijke variant bestaat voor een groot deel uit nog niet bestaande infrastructuur. De route loopt 

voor een groot deel door het Gooise Natuurreservaat Laapersveld. In de resultaten is ervan uitgegaan 

dat dit ruimtelijk inpasbaar is. Het is uit gesprekken met de gemeente niet duidelijk geworden of dit 

praktisch haalbaar is. Zo is het gebied niet toegankelijk na zonsondergang. Ook het plaatsen van 

verlichting is niet mogelijk.  

• De oostelijke route takt richting het centrum van Hilversum weer aan op de Utrechtseweg waar dezelfde 

knelpunten van toepassing zijn zoals bij de middelste route zijn omschreven. 



18/40 

 

 INFR201115  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

3.2. Verkeersveiligheid 

Figuur 6 Resultaten verkeersveiligheid 
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De beoordeling voor verkeersveiligheid is op basis van de volgende factoren bepaald:  

• Het aantal erfaansluitingen (relatief per meter); 

• Het aantal kruisingen met een gebiedsontsluitingsweg zonder verkeersregelinstallatie; 

• Het aantal kruisingen met een gebiedsontsluitingsweg met verkeersregelinstallatie; 

• Het aantal kruisingen met een erftoegangsweg; 

• gedeeld gebruik met gemotoriseerd verkeer. 

Utrecht 

Uit de resultaten in figuur 6 blijkt dat in Utrecht de westelijke variant langs de Blauwkapelseweg-Eykmanlaan 

iets beter scoort op verkeersveiligheid. Tussen de variant via de Bastionweg en de variant via de 

Darwindreef-Einthovendreef is geen onderscheid.  

De Bilt 
De meest verkeersveilige delen van de route liggen buiten de bebouwde kom op vrijliggende en solitaire 

fietspaden. Op de segmenten langs bebouwing of door de dorpskernen, is sprake van een lagere score.  

Dit is het geval op de segmenten langs de Koningin Wilhelminaweg, delen van de N417 en de dorpskernen 

Maartensdijk en Hollandsche Rading. Op deze routedelen is sprake van een hoog aantal erfaansluitingen 

en/of kruisingen met gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.  

 

Op de oostelijke variant bevinden zich drie segmenten waar het enige ruimtelijk inpasbare profiel een 

fietsstraat is, maar waar uit modelcijfers blijkt dat er een te hoge intensiteit gemotoriseerd verkeer rijdt om 

volgens de richtlijnen een fietsstraat in te passen. Deze segmenten (8, 20 en 29) hebben daarom de laagste 

score gekregen.  

Hilversum 

In Hilversum scoren de meeste segmenten minder gunstig tot slecht op verkeersveiligheid. Op grote delen 

van de routesegmenten door Hilversum is sprake van een hoog aantal erfaansluitingen, of kruisingen met 

een gebiedsontsluitingsweg. Op de oostelijke variant, via Laapersveld, zijn de minste erfaansluitingen en 

wordt de Diependaalselaan ongelijkvloers gekruist. Logisch gevolg is dat deze variant het gunstigst scoort 

op verkeersveiligheid.  
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3.3. Comfort 
 

Figuur 7 resultaten comfort 
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De score van het thema comfort is bepaald door de volgende factoren: 

• aantal potentiële stops, met daarbij onderscheiden: 

− lichte stops: rotondes binnen de bebouwde kom; 

− middelzware stops: rotondes buiten de bebouwde kom, kruisingen met een 

gebiedsontsluitingsweg; 

− zware stops: kruisingen met een verkeersregelinstallatie, spoorwegovergangen.  

• aantal snelheidsbeperkende, haakse bochten; 

• aantal hellingen; 

• aandeel fietsstraat. 

 

Op de kaart is te zien dat het onderscheid tussen een hoge en lage score op comfort met name afhangt van 

de locatie binnen of buiten de bebouwde kom. Over het algemeen scoren segmenten buiten de bebouwde 

kom hoger dan binnen de bebouwde kom.  

Utrecht 

Beide varianten langs de Blauwkapelseweg-Eykmanlaan scoren slecht op het onderdeel comfort. Vanwege 

het toepassen van een fietsstraat, scoort de variant via de Bastionweg iets lager dan het bestaande fietspad 

langs de Darwindreef en Einthovendreef.  

De Bilt 

De segmenten op de routevariant door de dorspkernen scoren over het algemeen het meest gunstig op het 

onderdeel comfort, uitgezonderd het segment Groenekanseweg, die ongunstig scoort. Langs de Koningin 

Wilhelminaweg en de N417 leidt het hogere aantal potentiële stops ertoe dat deze segmenten minder 

gunstig scoren. Op de routevariant door de polder scoren alle segmenten relatief gunstig (4/5).  

Hilversum 

In Hilversum scoren meeste segmenten ongunstig op het onderdeel comfort. Naast het hoge aantal 

potentiële stops en snelheidsbeperkende bochten, wordt dit ook veroorzaakt door het forse hoogteverschil 

op de westelijke routevariant bij ’t Hoogt.   
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3.4. Aantrekkelijkheid 
 

Figuur 7 resultaten aantrekkelijkheid 
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De aantrekkelijkheid is beoordeeld op basis van drie factoren: 

• lange rechtstanden; 

• karakter; 

• milieuhinder vanwege verkeerslawaai en fijnstof. 

Utrecht 

Er is geen onderscheid tussen de varianten langs de Blauwkapelseweg en Eykmanlaan. De route via de 

Bastionweg scoort gunstiger dan via de Darwindreef en Einthovendreef.  

De Bilt 

De routevariant langs de Koningin Wilhelminaweg en de N417 scoort ongunstig op aantrekkelijkheid, 

vanwege de lange rechtstanden, delen die over bedrijventerreinen lopen en de ligging naast de veel bereden 

Provincialeweg en Koningin Wilhelminaweg. De routevarianten door de polder en via de dorpskernen scoren 

vergelijkbaar, maar gunstiger dan langs de N417.  

Hilversum 

In Hilversum scoort de variant langs de Utrechtseweg lager dan de oostelijke en westelijke variant. De 

variant langs de Utrechtseweg heeft een minder aantrekkelijk omgevingskarakter en meer hinder van geluid 

en slechtere luchtkwaliteit.  
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3.5. Sociale veiligheid 
 

Figuur 8 resultaten sociale veiligheid 
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Voor het kwantificeren van sociale veiligheid is het karakter van de omgeving beschouwd. Woongebieden 

scoren goed, bedrijventerrein en ‘open’ gebieden (polders, agrarische gebieden) scoren gemiddeld en 

‘gesloten’ gebieden door de natuur (bos en gesloten bomenlanen) scoren laag.  

 

Segmenten in het meer gesloten groen in het buitengebied, onder andere tussen Groenekan en Nieuwe-

Wetering en door het Laapersveld in Hilversum, scoren relatief minder gunstig. Verder is er relatief weinig 

onderscheid tussen de meeste segmenten. De segmenten langs de N417 scoren relatief het gunstigst.  
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3.6. Kosten 
 

Figuur 9 resultaten kosten 
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De scores voor de kosten per segment zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten per meter binnen dat 

segment, uitgaande van het realiseren van het profiel zoals dat gekozen is in de ruimtelijke verkenning. 

Deze zijn berekend op basis van het aantal meters per type profiel. Onderstaand schema geeft de 

gehanteerde kostprijzen per strekkende meter weer.  

Kosten profiel (prijs/m1) Kostprijs per meter 

Ideaal 2x1 500 

Ideaal 1x2  400 

Minimaal 2x1 500 

Minimaal 1x2 350 

Fietsstraat (o.a. rood asfalt) 687.5 

Fietsstraat BUBEKO (bebording, incidentele markering) 5 

Kosten voor grondaankoop (prijs/m1 - uitgaande van 2 m breed)  

Tuinen/percelen van particulieren  500 

Agrarische grond 100 

Kosten voor grondaankoop (prijs/m1 - uitgaande van 10 m breed)  

Agrarische grond  500 

Natuurgrond 300 

Andere ingrepen (prijs/m1)  

Verplaatsing van watergang 20 

Dijkverbreding 50 

 

Kosten voor het kappen van bomen en andere groenstructuren zijn niet meegenomen in deze inschatting. 

Ook aanpassingen aan kunstwerken zijn achterwege gelaten omdat dit relatief ‘korte’ obstakels zijn waarvan 

het niet realistisch wordt geacht dat deze worden aangepast. 

Opgemerkt dient te worden dat deze globale kostenschatting ter onderlinge vergelijking van de segmenten is 

opgesteld en in de praktijk nog sterk kan afwijken. Ook is in de kosteninschatting geen rekening gehouden 

met segmenten onderdelen van de routevarianten die in een stadium van planvoorbereiding zijn of op (korte) 

termijn opnieuw ingericht worden 

Utrecht 

Uit de kosteninschatting blijkt dat de aanlegkosten op de variant via de Bastionweg hoger zijn dan via 

Darwindreef en Einthovendreef. Hierin zijn plannen om van de Bastionweg een fietsstraat te maken – op 

initiatief van de gemeente Utrecht – niet meegenomen.  
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Parallelle ontwikkelingen 

Op de routevarianten worden op verschillende segmenten plannen voorbereid of uitgevoerd om de 

bestaande infra opnieuw in te richten. Dit is bijvoorbeeld het geval op de volgende locaties: 

• Bastionweg, waar de gemeente Utrecht het initiatief heeft genomen om deze in te richten als 

fietsstraat. 

• N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Maatregelen op deze locatie (initiatief van 

Provincie Utrecht) zijn onder andere: inrichting van 100 meter parallelweg in Maartensdijk als 

fietsstraat, een verbreding van het bestaande fietspad en deel fietspad met zonnepanelen ter 

hoogte van Maartensdijk. 

• Grote delen van fietspaden door de dorpskernen zullen opnieuw worden bestraat. Ook staat in de 

planning om nieuw asfalt op tracédelen buiten de bebouwde kom aan te brengen.  

• Een mogelijke nieuwe inrichting van de Blauwkapelseweg in gemeente Utrecht, met toepassing 

van een fietsstraat.. 

• Een mogelijke verkeerskundige studie naar een nieuwe verkeersafwikkeling op de ring van 

Hilversum, met positieve impact op de oversteekbaarheid van het kruispunt met de 

Diependaalselaan. 

De Bilt 

Op de route via de poldervariant is sprake van grondaankoop en een verbreding van het fietspad bovenop 

het talud van een dijklichaam. Hoewel dit dijklichaam een geringe omvang heeft, zijn de benodigde 

maatregelen voor een doorfietsroute ingrijpend. Daarnaast moet op het segment tussen de 

Achterweteringseweg en de Graaf Floris V Weg grotendeels de benodigde grond voor een doorfietsroute 

nog aangekocht worden. Dit maakt dat deze routevariant relatief ongunstig scoort.  

 

Vanwege de beperkte mogelijkheid voor ruimtelijke inpassing, moeten langs de variant N417 ingrijpende 

maatregelen worden toegepast. Meest verstrekkend zijn deze maatregelen op het zuidelijke deel van de 

N417, waar sprake is van grondaankoop voor het inpassen van de doorfietsroute.  

 

Op de variant door de dorpskernen zijn de segmenten waar een fietsstraat is toegepast, relatief het duurst. 

Daarnaast is tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading sprake van grondaankoop en het verplaatsen van 

een watergang.  

Hilversum 

Op alle routevarianten in Hilversum zijn de kosten relatief hoog. Er is sprake van grondaankoop (natuur of 

tuinen van particulieren) en het toepassen van fietsstraten op de westelijke variant in Hilversum. De 

reconstructie van de N417 is reeds bekostigt binnen het project en heeft daardoor een gunstige score. 
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3.7. Draagvlak  
Om uitspraken te doen over het draagvlak, hebben gesprekken plaatsgevonden met ambtelijke 

vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. Daarbij is per route en segment gekeken naar verwachte 

issues die kunnen spelen als een doorfietsroute wordt ingepast. Deze issues kunnen in sterke (tot een no-

go) of in beperkte mate een knelpunt zijn voor de haalbaarheid van de snelfietsroute. 

Utrecht 

In Utrecht zijn de issues ten aanzien van draagvlak beperkt. Hoewel de ontwikkelingen pas op langere 

termijn gaan spelen, is het een aandachtspunt hoe de doorfietsroute past bij mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen op de Blauwkapelseweg. Een van de mogelijkheden die hier verkend wordt is deze in te 

richten als fietsstraat. Dit zou een positieve bijdrage kunnen opleveren ten aanzien van deze en andere 

doorfietsroutes.  

De Bilt 

In gemeente De Bilt worden knelpunten voorzien op de segmenten waar de weg heringericht naar een 

fietsstraat. Dit is op twee locaties het geval in Groenekan, in Maartensdijk en in Hollandsche Rading. 

Daarnaast is op verschillende plekken sprake van grondaankoop. Er moet op verschillende plekken grond 

worden aangekocht, zowel van een hogere aantal particulieren (variant N417) als van een enkele agrariër 

(poldervariant).  

Hilversum 

Evenals in gemeente De Bilt, geldt in Hilversum dat verwachte opgaven op het gebied van draagvlak zich 

concentreren op wegen die worden heringericht als fietsstraat en op locaties waar grond moet worden 

aangekocht. Bewoners willen mogelijk geen fietsstraat in hun straat, of willen niet dat de doorfietsroute 

worden ten koste gaat van ruimte voor parkeervoorzieningen, groen of trottoirs. 
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3.8. Fietspotentie 

 

De fietspotentie is niet te kwantificeren per segment, maar er kunnen wel uitspraken worden gedaan over de 

hoofdvarianten. De fietspotentie wordt onder meer bepaald door het aantal fietsers dat gebruik maakt of gaat 

maken van een bepaald hoofdroute op basis van bijvoorbeeld het aantal herkomst/bestemmingen op of 

langs een route, waarbij ook het motief een rol speelt. Anderzijds kan een nieuwe groep fietsers worden 

aangetrokken naar een route door de kwaliteit van een fietsroute te verbeteren. Deze relatieve verbetering is 

mede afhankelijk van de bestaande situatie.  

Utrecht 

In Utrecht is weinig onderscheidend vermogen tussen de routevarianten ten aanzien van de fietspotentie. 

Wel kan worden gesteld dat wanneer de oostelijke variant wordt verbeterd de relatieve winst daar hoger is.  

De Bilt 

In gemeente De Bilt is de poldervariant gericht op doorfietsers tussen Hilversum en Utrecht. Deze variant 

doet nauwelijks tussenliggende herkomsten en bestemmingen aan. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is 

dat deze routevariant wordt befietst door fietsforenzen uit bijvoorbeeld Maartensdijk en Hollandsche Rading.  

 

In tegenstelling tot de poldervariant, bedient de dorpenvariant herkomsten en bestemmingen in Maartensdijk 

en Hollandsche Rading wel het meest optimaal. In deze kernen zijn verreweg de meeste woningen, 

bedrijven, scholen, etc. Ten opzichte van de huidige situatie is de meeste relatieve winst op fietskwaliteit te 

behalen op de dorpenvariant.  

 

De variant langs de N417 valt qua fietspotentie tussen de polder- en dorpenvariant in. Deze variant doet niet 

direct de kernen met herkomsten en bestemmingen aan. De fietspotentie kan wel verder worden verhoogd 

door goede inprikkers te maken vanuit de kernen. De afstand (minder dan 300 meter lengte) maakt dit goed 

mogelijk. 

 

Wanneer gekeken wordt naar het huidige gebruik, gebaseerd op het fietsmodel Brutus van de provincie 

Utrecht, kan worden gesteld dat op zowel de N417- als de dorpenvariant gemiddeld ongeveer evenveel 

fietsers zitten in de huidige situatie. Ten noorden van Maartensdijk is de dorpenvariant dominant en ten 

zuiden van Maartensdijk de N417. Wel moet de kanttekening worden geplaatst dat het fietsmodel minder 

betrouwbaar wordt richting de provinciegrenzen. 

 Hilversum 

In Hilversum is weinig onderscheidend vermogen tussen de varianten ten aanzien van de fietspotentie. 

Langs de westelijke en middelste variant liggen veel bestemmingen in de vorm van woningen, scholen en 

bedrijven. Op de oostelijke variant is dit iets minder, maar daar doet de route wel een grotere school, 

sportvoorzieningen en station Hilversum Sportpark aan. 
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3.9. Directheid 

 

Om een afweging op directheid te maken is gekeken naar hoofdvarianten per gemeente. Bepalend in de 

beoordeling zijn de afstand en reistijd in relatie tot de hoofdroute van Utrecht naar Hilversum. Daarnaast 

beïnvloedt het weg-/routeverloop ook de directheid. Het aantal stops, kruisingen, hellingen en bochten zijn 

daar voorbeelden van. In onderstaande figuren is per gemeente de relatieve directheid tussen deelroutes 

weergegeven. Daarbij is donkergroen de meest directe route. Hoe meer de kleur naar oranje/rood neigt, hoe 

minder direct de alternatieve route is. De blauwe lijnen geven de gemeentegrenzen weer. 

Utrecht 

In Utrecht is de directheid op alle varianten nagenoeg gelijk. Het enige, relatief lage onderscheid, is te 

maken tussen de Darwindreef/Gageldijk en de Bastionweg. De route over de Darwindreef/Gageldijk ligt 

directer als verlengde van de Eykmanlaan zonder dat fietsers daarbij hoeven af te slaan. 

Figuur 8 Directheid deelroutes binnen de gemeente Utrecht 
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De Bilt 

In de Bilt geldt de route langs de N417 als meest directe. Er is nauwelijks sprake van bochten en de fiets zit 

veelal in de voorrang. Voor de poldervariant geldt hetzelfde, maar heeft net wat meer afstand. De 

dorpenvariant heeft de minste directheid ten aanzien van de hoofdroute. Er zijn relatief veel (scherpe) 

bochten en potentiële stops. Daarnaast vereist de variant door de dorpen wat meer routekennis en alertheid 

op bewegwijzering dan de variant langs de N417, die intuïtief eenvoudiger te volgen is.    

Figuur 9 Directheid deelroutes binnen de gemeente De Bilt 
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Hilversum 

In Hilversum is de variant Utrechtseweg de meest directe op basis van zowel afstand, reistijd en potentiële 

stops. De twee andere varianten scoren ongeveer gelijk. Doordat de variant Utrechtseweg zo recht richting 

het centrum loopt, is het concurrerend vermogen van de andere varianten beperkt. Met relatief (en 

gevoelsmatig) grote omrijafstanden is de verwachting dat fietsers niet snel van de Utrechtseweg afslaan. Dit 

geldt met name voor de oostelijke variant, die vrij snel weer aansluit op de variant Utrechtseweg. 

 

Figuur 10 Directheid deelroutes binnen de gemeente Hilversum 
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4 Conclusie 

4.1. Routevarianten 
 

Onderstaand schema geeft aan hoe de varianten relatief scoren per thema.  

 

Utrecht 

Voor het gedeelte binnen de gemeente Utrecht geldt dat de westelijke route over de 

Blauwekapelseweg/Eykmanlaan en op het noordelijk deel de route langs de Darwindreef/Einthovendreef 

gunstig scoren. 

 

 Gemeente Utrecht 

Blauwkapelseweg / 

Eykmanlaan West 

Blauwkapelseweg / 

Eykmanlaan Oost 

Darwindreef / 

Einthovendreef 
Bastionweg 

Ruimtelijke 

inpassing 
Relatief gunstig Relatief wat minder gunstig 

Relatief gunstig, onderling niet 

onderscheidend 

Verkeersveiligheid 
Relatief gunstig Relatief wat minder gunstig 

Relatief gunstig, onderling niet 

onderscheidend 

Comfort Beide varianten relatief ongunstig vanwege wat stops, 

onderling niet onderscheidend 
Relatief gunstig 

Relatief wat 

minder gunstig 

Aantrekkelijkheid 
Relatief wat minder gunstig, onderling niet onderscheidend 

Relatief wat 

minder gunstig 
Relatief gunstig 

Sociale veiligheid 
Relatief gunstig, onderling niet onderscheidend 

Relatief wat minder gunstig, onderling 

niet onderscheidend 

Kosten 
Relatief gunstig, onderling niet onderscheidend Relatief gunstig 

Relatief wat 

minder gunstig 

Draagvlak 
Relatief gunstig Relatief wat minder gunstig 

Relatief gunstig, onderling niet 

onderscheidend 

Fietspotentie Onderling niet onderscheidend Onderling niet onderscheidend 

Directheid  
Onderling niet onderscheidend Relatief gunstig 

Relatief wat 

minder gunstig 
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De Bilt 

Binnen De Bilt komt de poldervariant op veel thema’s ongunstig naar voren. De variant N417 en de 

dorpenvariant variëren per thema, maar scoren onder de streep gelijkwaardig. Voor beide varianten geldt dat 

er diverse knelpunten zijn. 

 

 Gemeente De Bilt 

Poldervariant Variant N417 Dorpenvariant 

Ruimtelijke 

inpassing Relatief ongunstig 
Grotendeels relatief 

ongunstig. 

Op aanzienlijke delen relatief 

ongunstig, op kleinere delen relatief 

gunstig. 

Verkeersveiligheid Relatief gunstig Relatief ongunstig Relatief ongunstig 

Comfort Beide varianten relatief wat minder gunstig Relatief gunstig  

Aantrekkelijkheid Relatief wat minder 

gunstig 
Relatief ongunstig Relatief gunstig 

Sociale veiligheid Relatief ongunstig, 

vanwege afwezigheid van 

woongebied. 

Relatief gunstig, vanwege 

grotere aandeel door 

woongebied 

Variabel: op delen relatief gunstig, op 

delen relatief ongunstig.  

Kosten 
Relatief ongunstig, 

vanwege ingrijpende 

maatregelen. Met name 

het verbreden van het 

talud langs de watergang 

is een kosteningrijpende 

maatregel.  

Variabel. Er zijn delen waar 

weinig maatregelen 

uitgevoerd moeten worden. 

Op andere delen moet een 

fietsstraat worden toegepast 

op de parallelstructuur langs 

de N417, of is sprake van 

grondaankoop. 

Niet uitgesproken gunstig of 

ongunstig. Op substantiële delen 

moeten kosteningrijpende 

maatregelen uitgevoerd worden, 

zoals het toepassen van fietsstraten 

en grondaankoop.   

Draagvlak 
Naar verwachting relatief 

gunstig, enkel sprake van 

grondaankoop. 

Variabel: op delen sprake 

van grondaankoop van 

meerdere particuliere 

percelen.  

Relatief ongunstig, vanwege de 

herinrichting tot fietsstraten en delen 

met grondaankoop 

Fietspotentie 
Relatief ongunstig, de 

variant verbindt 

nauwelijks tussenliggende 

herkomsten en 

bestemmingen,  

Niet ongunstig, maar ook niet 

gunstig. De variant verbindt 

de kernen niet optimaal. Met 

inprikkers kunnen de kernen 

op de doorfietsroute  

aangesloten worden.  

Relatief gunstig, vanwege het creëren 

van een goede doorfietsverbinding 

tussen de kernen. 

Directheid  Relatief gunstig, maar 

gericht op de fietser 

Utrecht-Hilversum 

Relatief gunstig Relatief ongunstig 
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Hilversum 

De varianten in Hilversum bieden allemaal grote uitdagingen met zich mee op verschillende thema’s. Met 

name ruimtelijk is het gewenste niveau van doorfietsroute op grote delen van de routes niet haalbaar. De 

route over het ’t Hoogt is ruimtelijk niet haalbaar gebleken en valt dus feitelijk af. Hoewel de route over 

Laapersveld relatief gunstig scoort, is het de vraag of de route door het natuurgebied haalbaar is. Hier is nog 

geen duidelijke uitspraak over geweest.  

 

 

 Gemeente Hilversum 

’t Hoogt Utrechtseweg Laapersveld 

Ruimtelijke 

inpassing 

Relatief ongunstig, 

grotendeels niet 

inpasbaar 

Relatief ongunstig, 

grotendeels niet inpasbaar 

Relatief wat gunstiger, maar conflict 

met natuurfunctie waardoor moeilijk 

realiseerbaar. Sluit weer aan op 

Utrechtseweg. 

Verkeersveiligheid Relatief ongunstig, 

uitritten en kruisingen 

Relatief ongunstig, uitritten 

en kruisingen 

Relatief wat gunstiger 

Comfort Relatief ongunstig door 

bochten en hellingen 

Relatief wat gunstiger Relatief wat minder gunstig 

Aantrekkelijkheid Relatief gunstig Relatief wat ongunstiger Relatief gunstig 

Sociale veiligheid Relatief wat minder 

gunstig 

Relatief gunstig Relatief ongunstig 

Kosten De varianten door Hilversum verschillen onderling nauwelijks op het onderdeel kosten. Alle 

varianten scoren relatief ongunstig.  

Draagvlak Relatief ongunstig, 

cultuurhistorische 

waarden 

Relatief ongunstig, vanwege 

grondaankoop en schaarse 

ruimte  

Relatief gunstig, vanwege relatief 

meeste ruimte en de ongelijkvloerse 

kruising met de Diependaalseweg.  

Kanttekening is de mogelijke 

verstoring van het natuurgebied.  

Fietspotentie De varianten door Hilversum verschillen onderling nauwelijks op het onderdeel fietspotentie. De 

varianten via ’t Hoogt en de Utrechtseweg bedienen een hoger aantal woningen en basisscholen. 

De variant via Laapersveld bedient minder woningen, maar wel enkele grotere middelbare scholen, 

sportvoorzieningen en een station.  

Directheid  Relatief ongunstig Relatief gunstig Relatief ongunstig 
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4.2. Proces 

 

Bij het onderzoek van deze verkenning hebben niet alleen gesprekken plaatsgevonden met de ambtelijke 

werkgroep doorfietsroute Utrecht-Hilversum, maar ook met de Fietsersbond afdeling Hilversum. Er zijn 

aandachtspunten gedeeld op de (tussentijdse) resultaten van het onderzoek. Ook hebben gemeenten 

aangegeven welke lopende en geplande projecten op de routevarianten relevant zijn, die waar mogelijk zijn 

verwerkt in het onderzoek.  

 

Deze rapportage vormt de afsluiting van het onderzoekgedeelte van de verkennende studie naar een 

doorfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. Conclusie van deze verkenning is dat er op grote delen van de 

routevarianten mogelijkheden liggen om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren. Voldoen aan de 

uitgangspunten voor een doorfietsroute zal niet overal lukken vanwege beperkte fysieke ruimte. Desondanks 

is er veel potentieel om kwaliteit toe te voegen en veiligere, comfortabelere en aantrekkelijkere tracés te 

creëren.  

 

Op gemeentelijk niveau moet verdere besluitvorming en de nadere afweging over de verder te onderzoeken 

variant van de doorfietsroute plaatsvinden. Dit is óf conform het advies (4.3) van dit rapport, óf een andere 

keuze.  

Het vraagstuk in gemeente De Bilt is of de dorpenvariant of de variant langs de N417 met inprikkers wordt 

onderzocht. In Hilversum moet verder worden onderzocht welke korte termijn- en no-regretmaatregelen 

moeten worden uitgevoerd om kwaliteitswinst voor de fietser te realiseren. Voldoen aan de uitgangspunten 

voor een doorfietsroute zal in Hilversum niet mogelijk zijn, maar elke verbetering voor de fietser is een kans. 

In Utrecht ligt grotendeels de gewenste doorfietskwaliteit. Her en der zijn wat optimalisaties mogelijk; 

belangrijkst is dat bij toekomstige wegreconstructies rekening wordt gehouden met de gewenste 

doorfietsroutekwaliteit.  
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4.3. Advies 

 

De Provincie Utrecht heeft Iv-Infra gevraagd een verkennende variantenstudie uit te voeren naar een 

doorfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. Doel van de verkenning is om te komen tot een 

voorkeursvariant, die verder uitgewerkt wordt. In deze paragraaf wordt per gemeente een advies gegeven 

voor de voorkeursvariant. 

Utrecht 

Het advies is om de doorfietsroute in Utrecht de westzijde van de Blauwkapelseweg en Eykmanlaan te 

situeren. Aanbevolen wordt de oversteek naar de oostkant van de rijbaan ter hoogte van de Bastionweg te 

situeren en de subvariant via de Darwindreef en Einthovendreef te volgen.  

De Bilt 

Het advies voor de gemeente De Bilt behelst in de eerste plaats om de routevariant via de polder niet uit te 

werken. Deze baten (toegevoegde waarde, fietspotentie optimaal benutten) van deze routevariant wegen 

niet op tegen de kosten. Daarmee vervalt ook de subvariant langs de westkant van de watergang op het 

zuidelijk deel van de Koningin Wilhelminaweg.  

 

Het advies voor de voorkeursvariant door de gemeente De Bilt is tweeledig. Vanuit het oogpunt van 

fietspotentie en het maximaliseren van de potentiële winst in fietskwaliteit, wordt aanbevolen de routevariant 

via de dorpen uit te werken. Tegelijkertijd zijn de geschatte kosten en de verwachte weerstand op deze 

variant substantieel.  

 

Bezien vanuit de geschatte kosten en de verwachte weerstand, is het advies om de variant langs de N417 

verder uit te werken. Met inprikkers vanuit deze route naar de dorpskernen, kunnen de gebieden met het 

hoogste fietspotentieel aangehaakt worden op het doorfietsroutetracé Utrecht-Hilversum. Echter voegt deze 

route evident minder fietskwaliteitswinst toe voor inwoners in de regio Utrecht-Hilversum die gewend zijn de 

aantrekkelijkere route tussen de dorpen te nemen.  

Hilversum 

In Hilversum liggen mogelijkheden voorhanden om de huidige fietskwaliteit te verbeteren. Weliswaar is het 

niet mogelijk in Hilversum een doorfietsroute van minimumkwaliteit te realiseren zonder zware ingrepen in de 

verkeersstructuur, maar daarmee is het verbeteren van de fietsinfra tegelijkertijd en kans om de ruimtelijke 

kwaliteit integraal te verbeteren (denk ook aan meekoppelkansen als energietransitie, e.d.). De meest 

logische en directe route van de zuidelijke gemeentegrens naar het centrum, is langs de Utrechtseweg.  

 

Aanbeveling is om lokale optimalisaties, die kwaliteitswinst voor fietsers betekenen, in kaart te brengen. 

Deze zijn bijvoorbeeld bromfietsers naar de rijbaan brengen, het verbeteren van de verkeersveiligheid op de 

kruising met Diependaalselaan, Gijsbrecht van Amstelstraat en Emmastraat. Ook wordt volgt uit deze studie 

het advies om integraal de route N417-Utrechtseweg-Emmastraat onder de loep te nemen, waarbij het 

verbeteren van de fietskwaliteit een uitgangspunt is.  
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Voorkeursroute 
In figuur 11 is de totale voorkeursroute weergegeven.  
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Bijlagen 

 

 

A. Beoordelingsschema 
B. Segmentenkaart 
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