
Inspraakdocument Openhuis 24 juni over snelfietsroute door centrum Bunnik, van het 

bestuur belangenvereniging Engboogerd 
 

Namens de belangenvereniging Engboogerd maken wij graag gebruik van het inspreekrecht bij de 

behandeling van het Voorontwerp fietsstraat op 24 juni in het Open Huis van de gemeenteraad 

Bunnik, over de voorgestelde ontwikkeling van een snelfietsroute door Bunnik. Deze inspraakreactie 

sluit aan bij de nota van de heer Henk van de Hoef van 28 maart jl. en de inspraakreacties van de 

belangenvermenging Oranjebuurt e.o. en Kromme Rijn. 

Wij spreken onze zorg uit over de voorgestelde plannen vanuit de Provincie Utrecht in samenspraak 

met de gemeente Bunnik om langs de Provincialeweg door het centrum van Bunnik een 

snelfietsroute te realiseren. Naast de algehele zorg over het voorgenomen tracé en het traject vooraf 

om tot deze keuze te komen, zijn onze zorgen vooral gericht op de 11 knelpunten die in dit tracé 

onoverkomelijk lijken zijn. Wij als wijkbewoners kunnen bijna niet anders dan via de provinciale weg 

onze wijk te verlaten of te benaderen en hierdoor hebben alle bewoners dus dagelijks te maken met 

oversteken van deze belangrijke verbinding. 

Keuzebepaling tracé 
De keuze voor het tracé door het centrum roept bij ons vele vragen op. Wij voelen ons dan ook niet 

gekend in de keuzebepaling van de diverse varianten. Sterker nog, wij zijn van mening dat er 

opnieuw nauwkeurig moet worden gekeken naar de mogelijke andere varianten, waar wij van 

mening zijn dat hier mogelijk een betere oplossing in te vinden is.  

Traverse tracé 
De gemeente heeft uitgesproken dat het beoogde tracé voor de snelfietsroute langs de 

Provincialeweg door het centrum als de meest kansrijke optie is. De gemeente heeft ook plannen om 

dit traject aan te pakken onder de naam Traverse. Op dit moment maakt de gemeente de keuze, 

door financiële tekorten, het Traverse project door te schuiven. Provincie heeft daarentegen 

uitgesproken dat realisatie van de snelfietsroute op korte termijn zal worden gerealiseerd. Hier zit in 

onze ogen een belangrijk knelpunt! Indien je de Traverse goed en integraal wil aanpakken dien je 

hierin samen op te trekken. De 11 knelpunten in het beoogde tracé voor de snelfietsroute zijn alleen 

oplosbaar wanneer het gehele gebied (Traverse) integraal wordt aangepakt. Onze waarschuwing is 

dan ook om nu niet over één nacht ijs te gaan, waardoor je later tot mogelijke verkeerde keuzes 

wordt gedwongen, of voor hogere uitgaven komt te staan.  

Knooppunten 
De wijk Engboogerd heeft vier belangrijke ontsluitingen, naast de ontsluiting via de Runnenburg en 

nog verkeer wat via de zuidelijke parallelweg ter hoogte van de pizzeria de Prov.-weg op gaat, maar 

dit is vrij beperkt. 

1. oversteekplaats bij de Camminghalaan; 

2. kruispunt centrum, Molenweg / Dorpsstraat; 

3. oversteekplaats bij de katholieke kerk 

4. kruispunt Kerkstraat / Kon. Julianalaan 

Nr. 2 en 4 zijn momenteel goed ingeregeld tav veiligheid door bestaande VRI installaties. Uiteraard 

dienen deze knelpunten aangepakt te worden wanneer er een snelfietsroute wordt gerealiseerd en 

er dient dan goed te worden gekeken naar overstekende fietsers en voetgangers vanuit de wijk.  



Nr. 1 en 4 zijn de belangrijkste knelpunten wanneer het gaat over fietsers en voetgangers en hier ligt 

vooral de pijn en zorg vanuit de wijk: 

• Nr. 1 is belangrijk voor schoolgaande kinderen naar de MFA Kersentuin en 

fietsers/wandelaars richting Utrecht, USP en Amelisweerd/Rijnauwen.  

Bij dit knelpunt zijn er vaak (bijna) ongelukken doordat auto’s, maar vooral ook fietsers het 

stoplicht negeren. Er ontstaan vaak vervelende situaties, wat vooral impact heeft op vaak jonge 

schoolgaande kinderen. Ons inziens wordt deze situatie er niet beter op wanneer de snelheid en 

intensiteit wordt verhoogd op het fietspad door een snelfietsroute. Wij pleiten dan ook voor een 

omgekeerde situatie waarin de verkeersbewegingen tussen de wijk Engboogerd naar de 

Camminghalaan voorrang krijgt tov het doorgaande verkeer over provincialeweg. 

• Nr 4 is belangrijk voor fietsers en voetgangers voor richting de Barbaraschool, 

sportvoorzieningen aan de Tolhuislaan of richting Zeist.  

Hier is de situatie dat er een smal oversteekpunt is gemaakt vanuit de Molenweg over de 

provinciale weg naar de stoep voor de Barbaraschool. Door de versmalling, maar ook door 

hoogteverschillen tussen de Provincialeweg en het naastgelegen fietspad (parallelweg) aan de 

oostkant, ontstaan hier vaak onveilige situaties met overstekende fietsers en wandelaars. Ook 

hier geldt dat wanneer de snelheid en intensiteit wordt verhoogd, dan zal dit meer onveilige 

situaties opleveren met grotere kans op ongelukken.  

Voor Nr. 4 is ook de mogelijkheid om bij de Kerkstraat over te steken bij de oversteekplaats waar 

al een VRI aanwezig is. In de praktijk wordt deze oversteekplaats minder gebruikt. 

Conclusie en dringend verzoek 
Wij als wijk Engboogerd krijgen de indruk dat met het initiatief vanuit de provincie dat de gemeente 

snel wil aanhaken, zonder dat er eerst een weloverwogen en integraal plan is gemaakt. Hierdoor 

voelen wij, als bewoners van Bunnik, ons niet gehoord als het gaat over vooral onze eigen veiligheid.  

Wij stellen voor eerst een goede analyse te maken van de verschillen tussen alternatieve routes. 

Wanneer dan eventueel de route door het dorp daarbij de voorkeur krijgt, is het noodzakelijk eerst 

een visie te ontwikkelen voor de hele Provincialeweg inclusief de Traverse.  


