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Samenvatting
In dit onderzoek heeft XTNT het Masterplan Kerckebosch nader onder de loep genomen voor wat
betreft de gemaakte keuzes voor de ontsluiting van de wijk voor gemotoriseerd en langzaam
verkeer en de wijze waarop de bereikbaarheid van de voorzieningen wordt gerealiseerd. Wij
hebben in een tweetal bewonersavonden de ideeën en meningen van de huidige en de
toekomstige bewoners over het Masterplan en onze bevinden getoetst.
Belangrijkste discussiepunt in het Masterplan Kerckebosch is de keuze die in het Masterplan is
gemaakt voor afsluiting van het middengedeelte van de Nieuwe Kerckeboschlaan en Hoog Kanje
voor autoverkeer. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn, hoe wikkelt het gemotoriseerde
verkeer binnen de nieuwe wijk af en in hoeverre is er een toename van het verkeer te verwachten
op de bestaande woonstraten?
Het Masterplan Kerckebosch kan voor wat betreft de toekomstige verkeerssituatie voor het
gemotoriseerde verkeer beter. Wij bevelen daarom aan om een aantal keuzes die zijn gemaakt
voor de ontsluiting van het gemotoriseerde verkeer te heroverwegen. Hiervoor doen wij de
volgende aanbevelingen:
1.

Leg geen afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer aan (= knip) in Hoge Dennen of
Kerckebosch.

2.

Richt de Nieuwe Kerckeboschlaan in volgens de principes van een 30 kilometer per uur zone
en Duurzaam Veilig.

3.

Zorg voor een vloeiende aansluiting van de Nieuwe Kerckeboschlaan op de Prinses
Marijkelaan zodat het verkeer wordt geleid naar de Arnhemse Bovenweg. Voorkom extra
verkeersdruk op de Sophialaan.

4.

Sluit Hoog Kanje rechtstreeks aan op Oranje Nassaulaan en maak daarbij de Prinses
Marijkelaan onderschikt in vormgeving. Hoog Kanje is daarmee de noordelijke entree naar
nieuw Kerckebosch.

5.

Geef het kruispunt Hoog Kanje met de Nieuwe Kerckeboschlaan vorm als een gelijkwaardige
kruising. Hierbij is een goede oversteekbaarheid voor het langzame verkeer van groot
belang. Zie ook onze aanbevelingen voor oversteekvoorzieningen voor het langzame
verkeer.

6.

Leg geen afsluiting aan of stel geen eenrichtingsverkeer in de Graaf Janlaan in. Wij achten
aanvullende maatregelen om het gemotoriseerde verkeer te sturen niet noodzakelijk.

Op basis van de beoordeling van het Masterplan voor het langzame verkeer doen wij de volgende
aanbevelingen:
1.

Richt de Nieuwe Kerckeboschlaan in volgens de principes van eenv 30 kilometer per uur
zone en Duurzaam Veilig. Uitgangspunt hiervoor is een menging van fietsers, auto en bus op
deze route. Vrijliggende fietspaden langs de Nieuwe Kerckeboschlaan zijn niet noodzakelijk.

2.

Richt Hoog Kanje in volgens de principes van een 30 kilometer per uur zone en Duurzaam
Veilig. Omdat Hoog Kanje deel uitmaakt van een uitgebreid lokaal en regionaal recreatief
fietsroutenetwerk bevelen wij aan om vrijliggende, voldoende brede en geasfalteerde
fietsvoorzieningen langs deze route te realiseren.

3.

Realiseer aan Hoog Kanje voorzieningen voor het veilig halen en brengen van schoolgaande
kinderen. Dit kan door Hoog Kanje te voorzien van Kiss&Ride-stroken voor halen en brengen.
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Ter plaatse van de aansluiting van Hoog Kanje op de Graaf Lodewijklaan bevelen wij een
inrichting aan in de vorm van een kleine rotonde of verkeersplein. Dit levert enerzijds een
goede keermogelijkheid op voor het automobilisten die hun kinderen hebben gehaald of
gebracht, en anderzijds levert het een snelheidremmer met oversteekvoorzieningen op.
4.

Wij bevelen aan om de Graaf Lodewijklaan in te richten als onderdeel van het schoolplein en
hier autoverkeer geheel of grotendeels te verbieden.

5.

Realiseer aan het zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan een beperkte ruimte voor het
halen en brengen van schoolgaande kinderen. Ontsluit deze voorziening via de Nieuwe
Kerckeboschlaan en het oostelijk deel van de Graaf Lodewijklaan.

6.

Realiseer in de omgeving van de scholen een beperkte mogelijkheid voor het parkeren van
auto’s van personeel in het scholengebied. Dit kan gedeeltelijk aan Hoog Kanje of aan het
zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan.

7.

Realiseer langzaam verkeersverbindingen voor fiets en voetgangers tussen de scheggen
onderling.

8.

Voor wat betreft mogelijke oversteekvoorzieningen voor fiets en voetgangers zijn wij van
mening dat binnen de wijken Hoge Dennen en Kerckebosch geen zebramarkeringen of
verkeerslichten passen. Wij adviseren om oversteekvoorzieningen die het oversteken in twee
fasen mogelijk maken te realiseren nabij snelheidremmende maatregelen.

Op basis van de beoordeling van het Masterplan voor wat betreft de bereikbaarheid van de
voorzieningen doen wij de volgende aanbevelingen:
1.

Wij bevelen aan om het parkeerterrein bij het winkelcentrum uit te breiden. Ons inziens kan
dit het beste door het bosgedeelte in de huidige parkeerlus aan Hoog Kanje in te richten als
parkeerterrein. Daarmee krijgt het toekomstige parkeerterrein één in- en uitgang, vergroot
het de zichtbaarheid van het winkelcentrum en voegt het extra parkeerruimte toe op die plek
van het winkelcentrum waar de vraag het grootste is.

2.

Wij bevelen aan om meer en betere stallingsvoorzieningen voor de fiets rondom het
winkelcentrum aan te brengen. Deze stallingsvoorzieningen dienen te voldoen aan het
zogeheten Parkeurmerk, het keurmerk van kwalitatief goede en veilige
stallingsvoorzieningen voor fietsen.

3.

Wij bevelen aan om de laad- en lossituatie met de toekomstige exploitanten van het
winkelcentrum goed te regelen. Overlast door geparkeerde grote voertuigen in
woongebieden dient te worden voorkomen. Dit kan door exclusieve parkeerruimte in de
omgeving aan te leggen rond het winkelcentrum en hierover afspraken te maken met
betreffende gebruikers.

4.

Realiseer in de omgeving van de scholen een beperkte mogelijkheid voor het parkeren van
auto’s van personeel in het scholengebied. Dit kan gedeeltelijk aan Hoog Kanje of aan het
zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan.

5.

De bereikbaarheid van de voorzieningen per openbaar vervoer is belangrijk. De busroutes
door Hoge Dennen en Kerckebosch leiden echter niet tot voor het winkelcentrum of door het
middengebied rond Hoog Kanje. De toekomstige busroute leidt wel via de Nieuwe
Kerckeboschlaan. Daarom adviseren wij een bushalte op deze laan aan ter hoogte van Hoog
Kanje te realiseren.
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1.

Masterplan Kerckebosch

1.1

Nieuwe woningen en vernieuwde voorzieningen
De gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste hebben in het Masterplan Kerckebosch
hun toekomstige plannen voor de wijk vastgelegd. In de komende 10 jaar werken ze gezamenlijk
aan nieuwe of verbeterde voorzieningen, zoals een uitbreiding van het winkelcentrum en de
realisatie een zorgcentrum met een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie. Deze
voorzieningen gaan samen met de bouw van 1.250 nieuwe woningen in deze bosrijke wijk.
Het Masterplan laat zien dat het mogelijk is om nieuwe woningen en voorzieningen op een
kwalitatief goede, aantrekkelijke wijze in het bos te realiseren, met behoud van waardevol groen,
met een betere verbinding tussen binnen- en buitenbos. Een nieuwe weg, die met een aantal
bochten de nieuwe wijk doorkruist, moet de wijk ontsluiten. Hieronder staat een uitwerking van de
nieuwe wijk Kerckebosch, inclusief woningen, voorzieningen en de nieuwe ontsluitingsweg.

1.2

Uitgangspunten voor het verkeer
Omdat de uitwerking van het Masterplan zo’n tien jaar duurt, is het ontwerp nog niet tot in detail
uitgewerkt. Wel liggen op verschillende onderdelen de uitgangspunten vast. Deze uitgangspunten
dienen uiteindelijk als leidraad voor de concrete uitwerking van het plan. De uitgangspunten van
het Masterplan op het gebied van verkeer zijn onderverdeeld in uitgangspunten voor de auto en
de fiets.
In het Masterplan staan voor de het gemotoriseerde verkeer de volgende uitgangspunten:
•

Er komt een centrale weg voor ontsluiting van de woonstraten of wel scheggen. Deze krijgt
het kenmerkende Zeister Profiel. Langs deze weg komen bomen.
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•

In de centrale ontsluitingsweg is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Doorgaand
busverkeer is wel mogelijk.

•

Doodlopende woonstraten ontsluiten de scheg.

•

Doortrekking van het ‘scholenlaantje’ tot aan de Graaf Adolflaan. Dit gebied is autoluw.

•

De Graaf Janlaan wordt, in overleg met de bewoners, geheel of gedeeltelijk afgesloten voor
doorgaand verkeer.

Voor de fiets zijn ook uitgangspunten gesteld, namelijk:
•

Er komt een fietspad langs de centrale ontsluitingsweg.

•

Hoog Kanje wordt, vanaf de centrale ontsluitingsweg, een voet- en fietspad (m.u.v.
bestemmingsverkeer).

•

Tussen de scheggen komt een informeel en onverlicht fietspad, dat uitkomt bij de Arnhemse
Bovenweg en Oranje Nassaulaan.

•

Er komt een nieuw fietspad dat de Graaf Janlaan, het scholenlaantje en het fietspad langs de
centrale ontsluitingsweg met elkaar verbindt.

•

Er komen voorzieningen voor fietsers, zodat zij de Oranje Nassaulaan veilig over kunnen
steken.

Deze uitgangspunten hebben tot een verkeersstructuur geleid waarin zowel langzaam als
gemotoriseerd verkeer een plaats heeft gekregen. De verkeersstructuur is in het volgende plaatje
weergegeven:

Verkeerskundige reactie op Masterplan Kerckebosch | 7

1.3

Aanvullend verkeerskundig onderzoek bij het Masterplan
Het Masterplan voor de nieuwe wijk is goedgekeurd met uitzondering van het onderdeel over de
verkeersafwikkeling. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toegezegd dat er
aanvullend verkeerskundig onderzoek komt naar de effecten van de gekozen
oplossingsrichtingen in het Masterplan. Het wel of niet afsluiten van de weg voor gemotoriseerd
verkeer ter hoogte van Hoog Kanje is een belangrijk discussiepunt. Aan XTNT is gevraagd om dit
aanvullend verkeerskundig onderzoek uit te voeren en met een advies te komen over deze
uitgangspunten. Deze rapportage is daar de uitwerking van.
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2.

De verkeerskundige uitgangspunten van het
Masterplan ter discussie
De verkeerskundige uitgangspunten van het Masterplan Kerckebosch staan ter discussie. In juni
en juli 2009 lag het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. In totaal hadden 186 mensen een
reactie ingediend, waarin verkeer een terugkerend onderwerp bleek.
Veel bewoners bleken bang te zijn voor meer verkeeroverlast in hun wijk, na de voorgenomen
bouw van ruim 500 extra woningen. Deze angst bleek vooral verband te houden met de knip in
het voorontwerp bestemmingsplan, waarbij er een harde knip (alleen toegankelijk voor bussen en
fietsers) gerealiseerd is voorgesteld in de route door de wijk. Daarnaast waren er ook reacties
over de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals het winkelcentrum.
Gekozen werd om twee bewonersbijeenkomsten te organiseren:
•

de eerste bewonersbijeenkomst met als doel om gezamenlijk met betrokkenen de
verkeerskundige aandachtspunten, zoals tijdens de ter inzage legging van het voorontwerp
bestemmingsplan, uit te werken en aan te scherpen;

•

de tweede bewonersbijeenkomst met als doel om de uitwerkingen van de verkeerskundige
bevindingen van XTNT voor te leggen aan de betrokkenen.

2.1

Aandachtspunten bij het Masterplan
Op 14 oktober 2009 is de eerste bewonersavond in Kerckebosch geweest. Deze had als doel om
aandachtpunten te benoemen voor het advies voor de nieuwe wijk Kerckebosch. Het verslag van
deze bijeenkomst staat in bijlage 1.
Tijdens de avond zijn de aandachtspunten verdeeld in drie categorieën:
1.

gemotoriseerd verkeer (bus/auto);

2.

langzaam verkeer (fietsers/voetgangers);

3.

bereikbaarheid voorzieningen en parkeren (winkelcentrum/scholen/et cetera).

Ad.1
In het kort hebben de bewoners de volgende aandachtspunten voor het Masterplan voor het
gemotoriseerd verkeer aangegeven:
•

Gevolgen knip in wegen op omliggende infrastructuur.

•

Routes in en om de wijk.

•

Bereikbaarheid winkelcentrum en voorzieningen.

•

Sluipverkeer door de wijk.

•

Bereikbaarheid voor bus en hulpdiensten.

Ad. 2
In het kort hebben de bewoners de volgende aandachtspunten voor het Masterplan voor het
langzame verkeer aangegeven:
•

Oversteekbaarheid Hoog Kanje met nieuwe weg door Kerckebosch.

•

Oversteekbaarheid van Oranje Nassaulaan.

Verkeerskundige reactie op Masterplan Kerckebosch | 9

•

Oversteekvoorzieningen, zoals zebrapaden en verkeerslichten.

•

Auto- en fietsverkeer mengen.

•

Vrijliggende fiets- en voetpaden voldoende breed en goed verhard.

Ad. 3
Op het gebied van de bereikbaarheid van de openbare voorzieningen als het winkelcentrum en
scholen hebben bewoners de volgende aandachtspunten meegegeven:
1.

Bereikbaarheid winkelcentrum en voorzieningen via Hoog Kanje.

2.

Het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum.

3.

Het aantal stallingsvoorzieningen voor fietsen bij het winkelcentrum.

4.

Laden en lossen bij het winkelcentrum.

5.

Parkeren rondom de scholen.

6.

Veilig oversteken.

7.

Voorzieningen ook bereikbaar per openbaar vervoer.

De avond was zo ingericht dat iedere bewoner de kans kreeg om bij elk thema mee te doen in de
discussie. Het geheel van opmerkingen en reacties tijdens deze eerste bewonersbijeenkomst
hebben tot aandachtspunten geleid voor het advies over het verkeer in de nieuwe wijk
Kerckebosch.

2.2

Presentatie van het verkeerskundig advies
Tussen 14 oktober en 12 november heeft XTNT een verkeerskundige analyse van het Masterplan
gemaakt. Tijdens de tweede bewonersbijeenkomst op 12 november 2009 is deze analyse
gepresenteerd aan de bewoners. Op basis van de aandachtspunten uit de eerste bijeenkomst en
de analyse, heeft XTNT adviezen gegeven voor de toekomstige verkeerssituatie in Kerckebosch
en Hoge Dennen.
Bewoners konden tijdens de twede bewonersavond aanvullende vragen stellen over de analyse
en de adviezen en konden hun reactie op tot en met 22 november indienen. In bijlage 2 is het
gespreksverslag van de tweede bijeenkomst terug te vinden.

2.3

Reacties op de verkeerskundige analyse
In totaal zijn er door bewoners en belanghebbenden 26 reacties op het verkeerskundig advies
gegeven. Veel reacties hebben betrekking op de uitgangspunten en consequenties van het
Masterplan en niet op de verkeerskundige uitwerking. Voorbeelden hiervan zijn de wens om
verkeer en bestemmingsplan beter te integreren en om de keuze voor het scheggenmodel te
herevalueren. Ook vraagt men om de oude omliggende wijken gelijkwaardig aan te pakken zoals
dat gebeurt met de nog te creëren nieuwe ontsluitingsweg door de nieuwe wijk Kerckebosch.
Van de 26 reacties staan 15 positief tegenover het gepresenteerde advies van XTNT.
Daarentegen zijn 7 negatieve reacties ingediend. De andere reacties gaan in op andere
voorstellen of men geeft aan zich van stemming te onthouden.
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Alle reacties van de bewoners op de tweede wijkavond zijn terug te vinden en bijlage 3.
Suggesties en opmerkingen die direct betrekking hebben op het verkeerskundige advies zijn als
volgt samengevat:
•

creëer een extra toegang voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen, direct aan
de nieuwe nog te realiseren weg ten noordwesten van de scholen, zodat de Waldeck
Pyrmontlaan afgesloten kan worden richting het scholenlaantje;

•

in het onderzoek zijn de gevolgen voor de lucht- en geluidskwaliteit niet meegenomen;

•

een bewoner van de Prinses Marijkelaan doet het voorstel om een verkeerslicht te realiseren
op de Prinses Marijkelaan aan de kant van de Sophialaan;

•

menging van het langzaam verkeer met het gemotoriseerd verkeer is niet verstandig/wel
verstandig (beide opmerkingen zijn gemaakt);

•

de situatie rondom de scholen is nog onvoldoende uitgewerkt; graag extra aandacht voor de
Kiss&Ride-stroken;

•

de verkeersveiligheid rond de scholen neemt af;

•

graag betaald parkeren bij het winkelcentrum;

•

extra parkeerplaatsen ten koste van bomen is ongewenst; creëer extra capaciteit op de plaats
van de huidige Peugeot- en Toyotadealers;

•

extra parkeercapaciteit is ongewenst omdat het meer bezoekers van buiten de wijk trekt;

•

de onderbouwing met cijfers uit het model is onduidelijk;

•

ook in het adviesscenario ontstaat er meer verkeer in de oude omliggende wijken;

•

er wordt gekozen voor makkelijke oplossingen, zoals parkeren bovengronds terwijl dit ook
ondergronds kan;

•

het advies houdt te weinig rekening met de bewoners van Hoog Kanje;

•

de plussen en minnen in het keuzemodel zijn niet gewogen; met weging is er een ander
resultaat.

Deze overwegingen en suggesties zijn meegenomen in het definitieve advies van XTNT. Dit
advies is uitgewerkt in hoofdstuk 3.
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3.

Wat kan er beter aan het Masterplan
Kerckebosch?
In dit hoofdstuk gaan wij in op wat er ons inziens beter kan aan de verkeerskundige invulling van
het Masterplan Kerckebosch. Wij hebben dit gedaan aan de hand van de drie thema’s:
gmotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en bereikbaarheid van voorzieningen.

3.1

Het gemotoriseerd verkeer

3.1.1

Analyse van de toekomstige verkeerssituaties in 3 scenario’s
Belangrijkste discussiepunt in het Masterplan Kerckebosch is de keuze die in het Masterplan is
gemaakt voor afsluiting van het middengedeelte van de nieuwe weg en Hoog Kanje voor
autoverkeer. Belangrijke vragen die in het advies aan de orde moeten komen zijn: hoe wikkelt het
gemotoriseerde verkeer binnen de nieuwe wijk af en in hoeverre is er een toename van het
verkeer te verwachten op de bestaande woonstraten?
Om antwoord te geven op deze vragen, zijn verschillende scenario’s voor de interne ontsluiting
binnen het Masterplan bekeken. Tijdens de bewonersavond van 8 oktober zijn meerdere
scenario’s voor de toekomstige verkeersontsluiting voorgesteld. Deze scenario’s variëren van
meerdere afsluitingen door Kerckebosch en Hoge Dennen tot geen enkele afsluiting in beide
woongebieden. Gekozen is om met drie scenario’s te werken en op basis van deze scenario’s te
onderzoeken hoe de toekomstige verkeerstromen met als basisjaar 2020 zich zullen ontwikkelen.
De drie scenario’s die door ons zijn onderzocht, zijn de volgende:
1.

Scenario 1: een knip in de nieuwe weg door Kerckebosch en een knip in Hoog Kanje. Wij
hebben deze weg de ‘Nieuwe Kerckeboschlaan‘ genoemd. Dit om verwarring tussen Prinses
Margrietlaan en deze nieuwe weg te voorkomen.

2.

Scenario 2: alleen een knip voor gemotoriseerde verkeer in Hoog Kanje.

3.

Scenario 3: Kerckebosch zonder knip.

Scenario 1: een knip in nieuwe weg Kerckebosch en Hoog Kanje
In dit scenario is de Nieuwe Kerckeboschlaan ter
hoogte van Hoog Kanje afgesloten voor
autoverkeer. Hoog Kanje heeft geen aansluiting
voor gemotoriseerde verkeer met de Nieuwe
Kerckeboschlaan. De afsluiting geldt niet voor het
openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Dit
scenario is hetgeen er in het Masterplan
Kerckebosch is vastgelegd.
De voordelen van deze variant zijn het
verkeersluwe binnengebied met name bij de
scholen en een mogelijke stimulans voor het gebruik van fiets voor de verplaatsingen binnen de
wijk. Echter dit scenario kent ook nadelen. Zo is het winkelcentrum en de scholen voor
autoverkeer alleen bereikbaar via aanzienlijke omwegen. De scheggen zijn niet logisch met elkaar
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verbonden en kunnen onderling alleen via allerlei omwegen worden bereikt. Deze omwegen
leiden via huidige woonstraten, zoals Graaf Janlaan, Prinses Marijkelaan en Oranje Nassaulaan
in Kerckebosch die hierdoor een toename van het autoverkeer zullen krijgen. Overigens zijn wij
van mening dat deze nadelen eveneens gelden voor de geopperde variant om Hoge Dennen te
voorzien van allerlei afsluitingen voor het autoverkeer.
Scenario 2: een knip in Hoog Kanje
In dit scenario is alleen Hoog Kanje afgesloten bij de
Nieuwe Kerkeboschlaan. Hierdoor blijft het gedeelte
Hoog Kanje rondom de scholen verkeersluw. Tevens
zijn de nieuwe scheggen logisch ontsloten via de
Nieuwe Kerckeboschlaan. Het winkelcentrum en de
scholen zijn echter ook in dit scenario alleen
bereikbaar via omwegen. Deze omwegen leiden
eveneens via huidige woonstraten zoals zoals Graaf
Janlaan, Prinses Marijke en Oranje Nassaulaan.
De toename van het verkeer in de bestaande woonstraten zal beperkter zijn dan bij een situatie
van het volledig afsluiten van het middengedeelte van de Nieuwe Kerckeboschlaan. Dit omdat
een groot deel van het verkeer uit Kerckebosch via de Prinses Irenelaan en de Prinses
Margrietlaan ontsluit. Natuurlijk geldt voor dit scenario dat de bereikbaarheid van het
winkelcentrum en de scholen via Hoog Kanje per fiets beter is dan per auto.
Scenario 3: Kerckebosch zonder knip
Dit scenario gaat uit van geen afsluitingen voor
gemotoriseerde verkeer binnen de wijken
Kerckebosch en Hoge Dennen. De woongebieden
zijn toegankelijk vanuit alle wegen binnen het
gebied. De ontsluiting van de woongebieden Hoge
Dennen en Kerckebosch met het Zeister
hoofdwegennet vindt plaats via Oranje Nassaulaan,
de Prinses Irenelaan, Hoog Kanje en de Prinses
Margrietlaan. Dit leidt tot logische en directe routes
tussen de wijken onderling, het winkelcentrum, het scholen- en voorzieningengebied en
omliggende infrastructuur.
Het verkeer vanuit de woongebieden in de scheggen wordt nu door drie mogelijke routes
ontsloten. Het gemotoriseerde verkeer verdeelt zich over deze drie routes. De bestaande
woonstraten zullen hierdoor nauwelijks een toename van het verkeer hebben. Belangrijkste
nadeel aan dit scenario is de te verwachten verkeersdrukte rondom de scholen aan Hoog Kanje.
De extra verkeersdruk die het halen en brengen van de schoolgaande jeugd met zich meeneemt,
verdient een zorgvuldige inrichting van de verkeersruimte. Daarbij denken wij vooral aan het
bieden van voldoende kortparkeerplaatsen en een keermogelijkheid op Hoog Kanje bij het
scholenlaantje. Een oplossingsrichting hiervoor is om het scholenlaantje deel uit te laten maken
van het schoolplein en dit zoveel mogelijk autovrij te laten zijn. Het parkeren dient zich dan te
concentreren rondom Hoog Kanje en Waldeck Pyrmontlaan/Graaf Lodewijklaan.
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Doorrekening van deze scenario’s
Wij hebben een doorrekening gemaakt van de verkeerskundige effecten van elk van deze
scenario’s op verschillende referentiepunten in het wegennet van Kerckebosch. Hiervoor is
gebruik gemaakt van telcijfers van verkeerstellingen in de wijk op verschillende punten in 2007 en
de beschikbare gegevens uit het verkeersmodel van de gemeente Zeist. Met behulp van de
resultaten van deze doorrekeningen is een inschatting gemaakt van de toekomstige
verkeersintensiteiten op verschillende wegvakken. Wij zijn hierbij uitgegaan van een gemiddeld
aantal motorvoertuigen per werkdag. Hierbij geven wij nadrukkelijk aan dat wij deze gegevens
hebben gebruikt om te begrijpen hoe de toekomstige verkeersafwikkeling binnen Hoge Dennen
en Kerckebosch zal plaatsvinden met of zonder afsluitingen in de wijk en niet om vast te stellen
om hoeveel motortuigen het exact zal gaan per wegvak. De uitkomsten van onze berekeningen
zijn weegegeven in tabel 1.
Wegvak intensiteit

Situatie 2007

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

(gemiddeld aantal

(referentie)

(2020)

(2020)

(2020)

Nieuwe Kerkceboschlaan

1.940 mvt

1.300 mvt

2.370 mvt

2.370 mvt

Oranje Nassaulaan

5.420 mvt

5.900 mvt

5.650 mvt

5.650 mvt

Graaf Janlaan

860 mvt

1.200 mvt

660 mvt

950 mvt

Sophialaan

1.550 mvt

1.950 mvt

1.790 mvt

1.750 mvt

Hoog Kanje

1.350 mvt

370 mvt

370 mvt

1.740 mvt

Prinses Irenelaan

930 mvt

1.400 mvt

2.700 mvt

1.200 mvt

Prinses Margrietlaan

3.900 mvt

2.800 mvt

6.100 mvt

5.030 mvt

motorvoertuigen per
werkdag)

(nabij Arnhemse
Bovenweg)
Tabel 1 Inschatting toekomstige verkeersintensiteiten op diverse wegvakken in Kerckebosch.

Onze conclusie op basis van onze inschattingen voor de toekomstige verkeersafwikkeling zijn
de volgende:
•

het aanbrengen van knippen in de wijk levert extra verkeersdruk op in bestaande
woonstraten;

•

de herinrichtingsplannen voor Kerkebosch levert een toename van de verkeersruk op in
de gehele wijk.

•

Bij het openhouden van de invalswegen binnen Kerckebosch levert een verdeling op
van de toekomstige verkeersdruk over deze wegen.
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De drie scenario’s zijn op een zestal criteria beoordeeld, welke samenhangen met het thema
gemotoriseerd verkeer. Onze beoordeling per criterium is overzichtelijk weergegeven in tabel 2.
Criteria

Scenario 1
2x knip

Scenario 2

Scenario 3

1x knip

Geen knip

Verkeersluw middengebied

+

+

-

Ontsluiting Hoge Dennen en

-

-

+

Logische routes

-

-

+

Extra verkeer in omliggende

-

-

+

-

-

+

+

+

-

Kerckebosch

woonstraten
Bereikbaarheid winkelgebied
en scholen
Verkeersveiligheid rondom
scholen
Tabel 2 Verkeerskundige beoordeling van de scenario’s

De criteria die wij hebben gebruikt bij de verkeerskundige beoordeling hebben allen een even
zware weging gekregen. Dit betekent dat wij in dit stadium alle criteria even belangrijk vinden. Uit
tabel 2 blijk dat wij scenario 3 waarbij er geen afsluitingen voor gemotoriseerde verkeer in Hoge
Dennen en Kerckebosch worden aangelegd, het best beoordelen. Ons advies is dan ook om
Kerckebosch zonder een knip in de weg (de nieuwe laan of Hoog Kanje) te realiseren. Hierbij
dient de toekomstige verkeerssituatie rondom het scholengebied wel zorgvuldig te worden
ingericht.

3.1.2

Aanbevelingen voor uitgangspunten voor het gemotoriseerde verkeer
Het Masterplan Kerckebosch kan voor wat betreft de toekomstige verkeerssituatie beter. Wij
bevelen daarom aan om een aantal keuzes die zijn gemaakt voor de ontsluiting van het
gemotoriseerde verkeer te heroverwegen. Hiervoor doen wij de volgende aanbevelingen:
1.

Leg geen afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer aan (= knip) in Hoge Dennen of
Kerckebosch.

2.

Richt de Nieuwe Kerckeboschlaan in volgens de principes van 30 kilometer per uur en
Duurzaam Veilig.

3.

Zorg voor een vloeiende aansluiting van de Nieuwe Kerckeboschlaan op de Prinses
Marijkelaan zodat het verkeer wordt geleid naar de Arnhemse Bovenweg. Voorkom extra
verkeersdruk op de Sophialaan.

4.

Sluit Hoog Kanje rechtstreeks aan op Oranje Nassaulaan en maak daarbij de Prinses
Marijkelaan onderschikt in vormgeving. Hoog Kanje is daarmee de noordelijke entree naar
nieuw Kerckebosch.

5.

Geef het kruispunt Hoog Kanje met de Nieuwe Kerckeboschlaan vorm als een gelijkwaardige
kruising. Hierbij is een goede oversteekbaarheid voor het langzame verkeer van groot
belang. Zie ook onze aanbevelingen voor oversteekvoorzieningen voor het langzame
verkeer.

6.

Leg geen afsluiting aan of stel geen eenrichtingsverkeer in de Graaf Janlaan in. Wij achten
aanvullende maatregelen om het gemotoriseerde verkeer te sturen niet noodzakelijk.

3.2

Het langzaam verkeer
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Op basis van de aandachtspunten en de reacties uit de bewonersavonden en de analyse van het
Masterplan Kerckebosch hebben wij de uitgangspunten voor de verkeersituatie voor fietsers en
voetgangers in Hoge Dennen en Kerckenbosch beoordeeld. Wij hebben een aantal
verkeerskundige keuzes in het Masterplan opgemerkt die ons inziens kunnen worden verbeterd.
Op basis van deze beoordeling doen wij daarom de volgende aanbevelingen:
1.

Richt de Nieuwe Kerckeboschlaan in volgens de principes van een 30 kilometer per uur zone
en Duurzaam Veilig. Uitgangspunt hiervoor is een menging van fietsers, auto en bus op deze
route. Vrijliggende fietspaden langs de Nieuwe Kerckeboschlaan zijn niet noodzakelijk.

2.

Richt Hoog Kanje in volgens de principes van een 30 kilometer per uur zone en Duurzaam
Veilig. Omdat Hoog Kanje deel uitmaakt van een uitgebreid lokaal en regionaal recreatief
fietsroutenetwerk bevelen wij aan om vrijliggende, voldoende brede en geasfalteerde
fietsvoorzieningen langs deze route te realiseren.

3.

Realiseer aan Hoog Kanje voorzieningen voor het veilig halen en brengen van schoolgaande
kinderen. Dit kan door Hoog Kanje te voorzien van Kiss&Ride-stroken voor halen en
brengen. Ter plaatse van de aansluiting van Hoog Kanje op de de Graaf Lodewijklaan
bevelen wij een inrichting aan in de vorm van een kleine rotonde of verkeersplein. Dit levert
enerzijds een goede keermogelijkheid op voor het automobilisten die hun kinderen hebben
gehaald of gebracht, en anderzijds levert het een snelheidremmer met
oversteekvoorzieningen op.

4.

Wij bevelen aan om de Graaf Lodewijklaan inrichten als onderdeel van het schoolplein en
hier autoverkeer geheel of grotendeels te verbieden.

5.

Realiseer aan het zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan een beperkte ruimte voor het
halen en brengen van schoolgaande kinderen. Ontsluit deze voorziening via de Nieuwe
Kerckeboschlaan en het oostelijk deel van de Graaf Lodewijklaan.

6.

Realiseer in de omgeving van de scholen een beperkte mogelijkheid voor het parkeren van
auto’s van personeel in het scholengebied. Dit kan gedeeltelijk aan Hoog Kanje of aan het
zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan.

7.

Realiseer langzaam verkeersverbindingen voor fiets en voetgangers tussen de scheggen
onderling.

8.

Voor wat betreft mogelijke oversteekvoorzieningen voor fiets en voetgangers zijn wij van
mening dat binnen de wijken Hoge Dennen en Kerckebosch geen zebramarkeringen of
verkeerslichten passen. Wij bevelen aan om oversteekvoorzieningen die het oversteken in
twee fasen mogelijk maken te realiseren nabij snelheidremmende maatregelen .

3.3

De bereikbaarheid van voorzieningen
Op basis van de aandachtspunten en de reacties uit de bewonersavonden en de analyse van het
Masterplan Kerckebosch hebben wij de uitgangspunten voor de verkeersituatie voor de
bereikbaarheid van de voorzieningen in Hoge Dennen en Kerckebosch beoordeeld. In het
Masterplan Kerckebosch is een aantal verkeerskundige keuzes met betrekking tot de
bereikbaarheid van de voorzieningen gemaakt die ons inziens kunnen worden aangescherpt. Op
basis van deze beoordeling doen wij daarom de volgende aanbevelingen:
1.

Wij bevelen aan om het parkeerterrein bij het winkelcentrum uit te breiden. Ons inziens kan
dit het beste door het bosgedeelte in de huidige parkeerlus aan Hoog Kanje in te richten als
parkeerterrein. Daarmee krijgt het toekomstige parkeerterrein één in- en uitgang, vergroot
het de zichtbaarheid van het winkelcentrum en voegt het extra parkeerruimte toe op die plek
van het winkelcentrum waar de vraag het grootste is.
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2.

Wij bevelen aan om meer en betere stallingsvoorzieningen voor fiets rondom het
winkelcentrum aan te brengen. Deze stallingsvoorzieningen dienen te voldoen aan het
zogeheten Parkeurmerk, het keurmerk van kwalitatief goede en veilige
stallingsvoorzieningen voor fietsen.

3.

Wij bevelen aan om de laad- en lossituatie met de toekomstige exploitanten van het
winkelcentrum goed te regelen. Overlast door geparkeerde grote voertuigen in
woongebieden dient te worden voorkomen. Dit kan door exclusieve parkeerruimte in de
omgeving aan te leggen rond het winkelcentrum en hierover afspraken te maken met
betreffende gebruikers.

4.

Realiseer in de omgeving van de scholen een beperkte mogelijkheid voor het parkeren van
auto’s van personeel in het scholengebied. Dit kan gedeeltelijk aan Hoog Kanje of aan het
zuidelijk deel van de Waldeck Pyrmontlaan.

5.

De bereikbaarheid van de voorzieningen per openbaar vervoer is belangrijk. De busroutes
door Hoge Dennen en Kerckebosch leiden echter niet tot voor het winkelcentrum of door het
middengebied rond Hoog Kanje. De toekomstige busroute leidt wel via de Nieuwe
Kerckeboschlaan. Daarom bevelen wij het realiseren van een bushalte op deze laan aan ter
hoogte van Hoog Kanje.

3.4

Hoe nu verder?
Het Masterplan Kerckebosch gaat de volgende fase in. De gemeente Zeist stelt het voorontwerp
bestemmingsplan binnenkort vast. Het voorontwerp laat aanpassingen conform de door ons
gestelde aanbevelingen veelal mogelijk. De functie verkeersruimte in het bestemmingsplan laat
uitwerking voor Kiss&Ride-stroken, fietspaden, parkeerplaatsen en oversteekvoorzieningen toe.
Belangrijk is om in de verdere detailuitwerkingen voor de infrastructuur aandacht te besteden aan
de vorm waarin onze aanbevelingen worden uitgewerkt.
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Bijlage 1: Samenvatting eerste bewonersbijeenkomst
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Bijlage 2: Samenvatting tweede
bewonersbijeenkomst
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Bijlage 3: Samenvatting reacties op advies XTNT
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