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Bestuur Regio utrecht (BRU)

Erratum MER A12SALTO

Datum 17 december 2007
Kenmerk TM054!Brg/0731
Eerste versie

Erratum I bij de Samenvatting en Bestuurlijke samenvatting op pagina 36 van
beide: rapporten:
Aan beide rapportages wordt in paragraaf 4.5 op bladzijde 36 de volgende tekst toegevoegd:
'In bijlage 1 is een samenvattend overzicht opgenomen'.

Tevens wordt aan beide rapportages bijlage 1 'Samenvattend overzicht maatregelen
MER-varianten en eindbeelden' toegevoegd.

u~pp~qpU!~
u~ u~lir¡.A-lI3: u~pjl~1limm li:p!Zl~AO PU~ll"AU~iu"S :1 ~jl"lr!H

Meeipaal/Nieuwe Rijsbrnggerwcgtracé (2) Raaphofwest (Ja) Raapliof oost (3b) N4lO-bestaiiiidc N229 (4a) N4io~omgelegdc N229- (4b)

V
..,~....:./
iJ.
.=
J
J:~..:
~.\\
:'''\
)
·
.)\
-/="!Mbm~(ii~/ $3'" 'c'. ~. ç/ . ~,Ç" ~.. '....'.. I.. .,.:.
MaatregeI(en) MER-varianten
Nletlw~ oiitsluitmgsweg v:i Nieuwe olmJuitingsw~ v~n Nieuwe ont:luilinSl'm'te van Nieuwe ontsluítigsrouìe
Nieuwe ontiJuitingsweg Vaii
Houten tussen de: MeefPal- Houten uVer het R.jsbruggelWe&_Houten via de N410 en etn Van Houten via Ik N410 en Houten via de N410 uitgaande

weg en de Al7 !lac~ verlegde N2:!9 (Iff westen van een verlegde NZ29 (ten

het Raapliofse bos) inclusief l:u oosten v.aii het RaaphofSe

van de bestaande N1.29 en be-

stande aa'¡sluitin op d. AlL.

halve aansluiting op de AlL. bos) inclusief ~n halve

Nieuwe ontsluitingsweg van Houten
via de N410 met I:n verlegde N2Z9,
a;ugesloteii op de bestaande
a¡usluitiog' op de All

aansh,jting op de AlL.

Maatregel(en) Eíndbeelden (gekleurd in figuren aangegeven)
- opwaaiienn van de
N410 (ontlasen vai de
overie wegen in het buitengebied)

- opwaarderen Vnn de piimllcl-

wet ten zuiden vau de AI2 in
~mbintit' met een (mogeljk)
verlegde N229 bìJ OdìJk

- met voldoe.de capaciteit
- met voldoende capaciteit - het nemen van maatregeien op - iJet nemen van maatregelen op de
vormgevn van de kilve aan- vormgeven Van de halvc de route Bunnik _ Zeist owr de
route Bunnik - Zeist over de Kodsluitg van het Rijsbiieraansluitin Van het Rijs- Koelaau, rer vetbeterint van de
""U, ter verbetern¡ Van de ledwegtrnc;, en regioweg op de
biuggeiwegirnce en regio- leifbamhekl iu de Koninin Jubaameid in de Koningin JUlia.na-

AU
- opwaarderen vrin de

aansluitig NlZ9fAI2

- met voldot'nde capaciteit

vonneven Van de have aansluiting van het Rijsbrugger_

wegrnce en ~oweg op de

- halve aansluitin¡ All berijdbaar maen voor fietsverkeer

en route apw;miieren

'"

wt'gopdeA12 linalaan

berijdb::wr mnken voor tU"en 0dük en de Aditeiijk
fietsrkeer en route op_ (roure Odijk - Utreht)

vetbeter van de leef-

Koela;u ter vt'eterig van de Koelaan ter verbetering van de Zeist over de Koelan ter
ledbaatheîd in de Koningin leefbaarheid in de Koningin verbeterig van de leef-

JuU:malaan Julialaan baarteid in de Koninin

baarheid in de Koningin
Julîanala3n
- het afsluiten vau de Ach- - bet afsluiten van de Achterdijk _ afsluiten van dt' Achtt'rdijk

terdjk en de Od:¡k:eiweg en de Odijhiwee ti ontlastig' tijdens de spitsen
ter ontltig Van het Ver- van het verkeer in het boiteukeer in het buitengebied gebied van Bunnik en Houten
va Bunnik en Houten
- aanbrengen van een
" halve aanluiting Aii berijdfietsroute tun Odijlc en
baar maken voor fietseikeer
de khterdijk: (route Odijk en fOute opwaarderen

-Utreht)

tussen Odijk en de Achteitijk írou-

re Odijk _ Utret)

waarderen

- het nemen Van maatreg.. - het nemen van maatrgelen op _ het nI'men van maatrgelen op - het nemen Van maatreg..
len op de route Bunnikde route Bunnik - Zeist over de de roote Bunnik _ Zeist over de leo op de route Bunnik-

Zeìst over de Koelaan, ter

laaii

- hiive aansluiti All - aanbreugeii van een fietsroute
- aanbrengen Van een fietHoute

- iiet afsluiten van de Aditerdijk
en de Odijkeiweg ter ontlasting
van het verkeer itl het buit..ng..
bit' V311 Bunnik en Houten

- het afslulieii van de Acliterdij~ en
de Odijk:t'IWt'g ter ontlastig Van
hlt veikeer in !tet buitengebied Vaii
Bunnik en Houten

Julianalaaii
- afsluiten van de Achterdjk- opwaareren Van de aatiluitiiig - opwaaiteren van de aansluiting

tijdens rie spitsn Nll9!A12 N229fA12

Erratum 11 bij het hoofdrapport op bladzijde 105:
In paragraaf 5,7 wordt de volgende paragraaf
toegevoegd:
Aansluiting op de Rijksweg A 12

In dit MER is onderscheid gemaakt tussen maatregelen op korte termijn en maatregelen op de langere termijn (Eindbeelden). Hieronder valt onder meer de verkeersafwik-

keling op de N229 en aansluiting met de A12. Met betrekkg tot de aansluiting
N229/A12 heeft Rijkswaterstaat in 2004 in het kader van de Spoedwet onderzoek
gedaan naar deze aansluiting. Hieruit is gebleken dat de configuratie in 20 i 0 circa 8%
aan restcapaciteit bezit. Vervolgens is onderzocht of de capaciteit van de aansluiting
N229/A12 na uitvoering van de ZSM-maatregelen in 2015 toereikend is. Geconcludeerd wordt dat de restrimte van het ontwerp als gevolg van de autonome groei
wordt opgebruikt en dat de capaciteit van de aansluiting in 2015 en de periode daarna
niet meer toereikend is. In dit MER is daarom voor het bepalen van de korte termijn

maatregelen uitgegaan van het niet opwaarderen van de aansluiting N229/AI2. Voor
de periode daarna îs hiermee wel rekening gehouden (Eindbeelden).

Erratum lil bij het Deelrapport 2 Verkeer op bladzijde 26:
In het MER ontbreken de theoretische streefwaarden van de verkeersintensiteíten voor

de wegen in de kernen van Bunnik en Odijk. Als richtlijn worden de volgende criteria
uitgaande van een duurzaam veilge inrichting van de wegen gehanteerd (bron: essentiële herkenbaarheidskenmerken, Goudappel Coffeng BV):

ontsluitingsweg buiten bebouwde kom: ~ 15.000 mvt/dm;
ontsluitingsweg 50 km met vrijliggende fietspaden: 10.000-15.000 mvt/etm;
ontsluitingsweg 50 km met fietsstroken: 4.000-10.000 mvt/etm;
erfoegangsweg 60 km buiten bebouwde kom: 6.000 mvt/etm (CR

OW);

erfoegangsweg 30 km: maximaal 6.000 mvt/etm (CROWl

Vertaald naar de plaatselijke wegen kunnen de volgende theoretische streefwaarden
voor de wegvakken binnen de kernen Bunnik en Odijk worden gehanteerd:

Baan van Fectio 15.000 mvt/etm;

Schoudermantel 10.000 mvt/etm;
traverse Bunnik 10.000 mvt/etm;
Koningin Julianalaan 6.000 mvt/etm;

Sportaan 6.000 mvtJetm;
Singel(Odijkeiweg 6,000 mvtletm,

Opgemerkt wordt dat de gemeente Zeist voor de Koelaan uitgaat van 10.000 mvt/etm,
waarbij de functie van de weg (gebi('dsontsJuìtingsweg) een andere is dan de aanslui-

tende Sportlaan (('rfo('gangsweg).

Erratum IV bij het hoofdrapport op pagina 25:
Als toelichting op figuur 3.2 in het hoofdrapport van het lvR wordt de volgende
tabel
opgenomen. In de tabel is de verdeling (procentueel) van alle autoverplaatsingen
(in de regio Utrecht en verder) van en naar Houten weergegeven.

relatie
(i:o)
Stad Utrecht 25%

Zuidoost" 18%
Zuidwest" 15%

Noordwest" 13%
Stad Nieuwegein 9%

Noordoost" 9%

kern
Zeist 4%
kern Wijk bij Dutitede 2%
kern Bunnik 1%
kern
Odijk 1%
kern Culemborg 1%

kern Werkoveii 1%

.. De AZ7 in noordelijke en zuidelijke richtig en de Au in oostelijke en westelijke richting zijn als
afbakening van de: gebieden buiten de regio gehanteerd (voorbeeld: gebied zuidoost lig ten zuiden
van de Aiz en ten oosten van de AZ7

Erratum V bij het hoofdrapport op bladzijden 34 en 35:
Figuur 3.6' en tabel 3.2 worden vervangen' dooronderstaande figuur en tabeL.

Figuur 3.6: Belangrijke wegen in het studiegebied
n,.
1

2
3

3b

4
5

6
7
8

9
10

naam
A27 ten noorden van de N409
A27 N409 - De Staar
A27 De Staart - Nieuwegein
A27 ten zuiden van aansluiting Nieuwegein

A12 Lunetten -Achterdijk
A12 ten oosten van Bunnik
Utrechtseweg (N409) oost
Utrechtseweg (N409) west

N4lO west
N4lD oost

N2290dijk

hlÚdig
115.200
115.200
IJi.OOO

96.400
109.900
95.900

20.400
20.400
3.600
3.200

(; 1.600

4,.300

6.500
5.100
17.200
17.600
14.400
21.500
6.300
2.800
18.900
9.900
10.900
14.200
7.700
6.000
20.800
7.500

I'

De Staart
Oostro(u)msdijkje
Achterdijk

15
16

De Koppeling

17
18

Rondweg zuid
Rondweg noordwest

19

Schalkwijkseweg
Beusichemseweg
Koningslaan
Baan van Fectio

12.400
8.100

23

Stationsweg zuid

2.

11300

Koelaaii
Odijkerweg
Stationsweg midden
N225 ten zuiden van Zeist

11.200
nh,
9.000
nh,

Stationsweg west

IO.SOl)

21

22

25
26
27
28

I,L(;OO

35.000

12

20

31.00
6.600
19.500
18.600

N229 Werkhoven

Rondweg noord

IJ7.900
118.600
27.000

19.400
14.200

11
13

autonome
situatie
172.700
172.700
167.500
158.000

5.300
15.800
20.200
Nb,

16300
2.300
Nb,

verschil
+57.500
+57.500
+55.000
+61.600
+28.000
+22.700
+6.600
+lD.700
+5.000
+3.400
+lDO

+4.400
+26.600
+2.200
-200
+1.400

-2.600
Nb,

+5.200
+4.000
Nb,

6.500
+1.800
-400
+3.000
ub,
-3.000
Nb,

-2.800

Tabel 3.2: Verkeersintensiteiten mvt/etm huidige situatie en in de autonome situatie

(2015)

Erratum VI bij het Deelonderzoek 1 Verkeer op bladzijden 4 en 5:
Figuur 2.1 en tabel 2.1 worden vervangen door onderstaande figuur en tabeL.

Figuur 2.1: Belangrjke wegen in het studiegebied

nr.
naam huidig situatie verschil
1 A27 ten noorden van de N409 115.200 172.700 +57.500
autonome

2 A27 N409 - De Staar 115.200 172.700 +57.500

3 A27 De Staart - Nieuwegein 112.000 167.500 +55.000
3b A27 ten zuiden van aansluitig Nieuwegein 96.400 158.000 +61.600

4 A12 Lunetten - Achterdijk 109.900 137.900 +28.000

5 Al2 ten oosten van Bunnik 95.900 i 18.600 +22.700

6 Utrechtseweg (N409) oost 20.400 27.000 +6.600
7 Utrchtseweg(N409lwest 20.400 31.100 +10.700

8 N410 west 3.600 8.600 +5.000

9
N410
oost 3.200
6.600
+3.400
10
N2290dijk
19.400
19.500
+100
i12i N229
Werkhoven
14.200
18.600
+4.400
De Staart 35.000 61.600 +26.600
13 Oostro(u)msdijkje 4.300 6.500 +2.200
14
Achterdijk
5.3001'1.200
5.100+ i-200
15
Rondweg
noord
15.800
.400
16
De
Koppeli
20.200
i
7.600
-2.600
17 Rondweg zuid Nb. i 4.400 Nb.
18 Rondweg noordwest 16.300 21.500 +5.200

19 Schalkwijkseweg 2.300 6.300 +4.000
20
Beusichemseweg Nb. 2.800 Nb.
21 Kotrngslaan 12.400 18.900 6.500
22 Baan van Fectio 8.100 9.900 +1.800
23
zuid 11.300
10.900
-400
24 Stationsweg
Koelaan 11.200
14.200
+3.000

25
Odijkerweg
nb.
26 Stationsweg
middenub.
9.0007.700
6.000 -3.000

27 N225 ten zuiden van Zeist nb. 20.800 Nb.
28 Stationsweg

west 10.500 7.500 -2.600

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten invt/etm huidige situatie en in de autonome situatie
(2015)

Erratum VII bij het Deelrapport 2 Verkeer op bladzijde 8:
Figuur 3.1 wordt vervangen door onderstaande figuur.

Figuur 3.1: Locatie wegvakken

Erratum VIII bij het Bijlagenrapport, bijlage 2 Begrippenlijst:
Begrip: Ontsluitingsweg
Betekenis:

'Een weg met een ontsluitingsfunctie facilteert zowel het stromen als het uitwisselen,
maar deze worden naar plaats gescheiden. Het uitwisselen vindt plaats op de krispunten'. En:

'de gebiedsontsluitingsweg vormt, binnen het verkeersnetwerk in een gebied, de verbindende schakel tussen erfoegangswegen en stroomwegen'. (Bron: CROW)

