
Verslag plenair gedeelte bewonersavond 

 

Herinrichting en doortrekking Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 
 
Maandag 18 maart 2019 (19.45-21.00 uur), H.F. Witte Centrum, De Bilt 

 
Aanwezigen: 

 45 inwoners 

 Anton de Kleijn (dagvoorzitter) 

 Stefan Peters (projectleider gemeente De Bilt) 

 Hanneke Toes (landschapsarchitecte) 

 Charlot Teng (gebiedsmakelaar gemeente De Bilt) 

 Barry Smits (communicatieadviseur gemeente De Bilt) 

 
 

 
De huidige situatie van de Asserweg. 

 

Opening / Welkom 

Dagvoorzitter Anton de Kleijn heet iedereen welkom,  introduceert zichzelf en de andere sprekers en 
ambtenaren. Benoemt waarvoor we bij elkaar zijn. Onderwerp is de herinrichting en doortrekking van 

de Prof dr. T.M.C. Asserweg. Doel is informatie delen en reacties ophalen. De Kleijn memoreert dat 
het vandaag een trieste dag is met de aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht. 

 
Kaders 

Projectleider Stefan Peters schetst het vertrekpunt en de kaders van het project. Het betreft de 

uitvoering van de maatregelen uit het verkeerscirculatieplan (VCP) dat eind 2014 bij raadsbesluit is 
vastgesteld en een aanvullende motie uit 2017 om de voorkeursvariant snel te realiseren. Diverse 

inspraakmomenten en bewonersavonden hebben geleid tot het VCP. 
 

De kaders, ofwel de opdracht waarmee het projectteam aan de slag is gegaan: 

 Verbetering van verkeersstructuur en leefbaarheid De Bilt; 

 Realisatie Asserweg als onderdeel van variant 3A volgens het VCP; 
 Doortrekking Asserweg tot aansluiting rotonde Biltse Rading; 

 Verbetering ontsluiting verkeer vanuit de wijk; 

 Voorkomen van bestemmingsverkeer H.F. Witte in de wijk; 

 Goede en veilige aansluiting fietsstructuur; 

 Waarborgen van een gebalanceerde wegstructuur. 

 



 
Plangebied van het VCP met weergave eenrichtingsverkeer de wijk in (Blauwkapelseweg en 
Dorpsstraat) en uit (Asserweg en Looydijk). Het deel van het verkeer de wijk uit via de Asserweg is 
het deel waar deze bewonersavond over gaat. 

 

Uitgangspunten 

Binnen die opdracht hebben we rekening te houden met:  
 Verkeersveilige inrichting, bijvoorbeeld de situatie voor fietsers op de kruising met de 

Waterweg en de snelheden van het autoverkeer. 

 Sociaal veilige inrichting, tegengaan van hangplekken, zoals bij de fietstunnel. 

 Klimaatadaptief ontwerp. De huidige inrichting van de Asserweg is vrij grijs. Nagedacht is hoe 

meer groen aan te brengen, dat geeft bovendien verkoeling: 
o Voldoende ruimte voor waterberging; 

o Verdroging van de bodem tegen gaan; 
o Ruimte voor meer groen; 

o Minder verharding (tegengaan van hittestress). 

 Voldoende parkeervoorzieningen. Ook tijdens de bijeenkomst rond de plannen in het H.F. 

Witte-gebied is al gesproken over parkeren. We baseren ons op normeringen die we gecheckt 
hebben met tellingen. 

 Inpassing en realisatie van een veilige verkeerssituatie voor halen en brengen bij 

kinderdagverblijf ‘Vriendjes’. 
 Inpassing ontwikkeling terrein H.F. Witte; een project dat hier niet los van te zien is. Het 

betreffen ontwikkelingen in hetzelfde gebied die op elkaar inwerken.  

 
Rekening houdend met… 

Het voorlopig schetsontwerp dat we presenteren is uiteindelijk tot stand gekomen met in achtname 

van diverse onderzoeken: 
 Een bomeninventarisatie (niet alleen de kwaliteit van de bomen aan Asserweg, maar ook de 

Looydijk, tot aan de Biltse Rading). 

 Parkeertellingen en -normen: wat is nu de bezettingsgraad, ook rondom het H.F. Witte 

Centrum, op werkdagen en in de weekenden? Conclusie: bezettingsgraad tussen 17.00 en 
21.00 uur op de Asserweg is 60% en in weekenden 50%. Qua norm zou rekening gehouden 

moeten worden met minimaal 1,2 parkeerplaatsen en maximaal 2,0 per woning; wij zijn 



uitgegaan van 1,8. Plus 10 plaatsen voor kinderdagverblijf ‘Vriendjes’ zouden we uitkomen op 

46 te realiseren parkeerplekken.  

 Ook qua verkeersstromen zijn meerdere tellingen gedaan en heeft Sweco op basis van 

verkeersmodellen advies gegeven zowel t.a.v. de kern zelf als binnen het grotere stedelijke 
gebied (Utrecht). 

 
Naast deze onderzoeksgegevens is in de totstandkoming rekening gehouden met: 

 De groenstructuur en de doortrekking daarvan. 

 De ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen), ook in de toekomst. Denk aan 

toekomstige andere energienormen en -behoefte. En of er ruimte of een profiel mogelijk is 
voor stadsverwarming of energienetwerk; die mogelijkheden hebben we met het ontwerp 

open willen houden. 

 Ook in het kader van duurzaamheid: circulariteit. D.w.z. hergebruik van bestaande materialen 

en dus zo min mogelijk afvalstoffen en hier ook al rekening mee houden met nieuwe 
materialen die hergebruikt kunnen worden. 

 De nieuwe situatie moet te beheren en onderhouden zijn. 

 De bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke structuur. 

 
Totstandkoming schetsontwerp 

Over dat laatste, de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, vertelt landschapsarchitecte 
Hanneke Toes meer aan de hand van enkele schetsen. De oude, bestaande structuur (oude wegen als 

Looydijk, Hessenweg, Waterweg en Blauwkapelseweg) is hergebruikt voor de nieuw geschetste 

inrichting. Ze benoemt daarbij ook de smalte op de Looydijk versus de breedte van de huidige 
Asserweg en de parkeeropties. De Asserweg liep vroeger verder door. 

 
Rekening houdend met de bestaande en gewenste functies is vervolgens gekeken naar de inrichting. 

Zoals de kruising met de Hessenweg: het dorpshart of de woonkamer van het dorp, waar ook 
gewinkeld en gewandeld wordt. We gaan voor een snelheid van 30km/u, maar hoe maken we dat 

zichtbaar zodat de automobilist dat ook begrijpt? Wat vraagt dat van de inrichting? Breedte, asfalt of 

klinkers, stroken: dat doet wat met het verkeer. En hoe trekken we het groen door op de bestaande 
structuur waar de Asserweg wordt verlengd? Wat betekent dat voor de bomen die nu al verderop 

staan? De prunussen die er al een jaar of 40 staan zijn wel aan vervanging toe, ander groen nog niet. 
 

 
Schets inrichting Asserweg, met beperkte verharding, ruimte voor groen door een asymmetrisch 
profiel (gunstig voor wateropvang, biodiversiteit en beperking hitte) en 46 parkeerplaatsen. 

 

 



Het schetsontwerp 

Nu is er naast de Asserweg nog een parallelweg. We willen de verharding verminderen en zoveel 

mogelijk groen toevoegen, rekening houdend met wateropvang om de riolen verder te ontlasten. Het 
voorstel is daarom naar 1 rijbaan te gaan, die versmald wordt naar 5 meter. De parallelweg wordt dan 

dus opgeheven. Zo ontstaat ook ruimte voor een wadi. Het bestaande brede trottoir aan de overzijde 
wordt versmald, ook daar komt groen. Bestaande in- en uitritten blijven uiteraard toegankelijk. 

 

Projectleider Stefan Peters vult aan dat die schetsen de basis zijn van waaruit verder is gewerkt en 
toont een dwarsprofiel en bovenaanzichten van de weg. Ook benoemt hij de uitdagingen en 

mogelijkheden die er nog zijn. Met name in de verlenging, ter hoogte van het begin van de 
fietstunnel, ligt er nog een op te lossen vraagstuk vanwege de verschillende verkeersstromen 

(fietsers, auto’s, voetgangers) die hier bij elkaar komen. Ingetekend is nu nog een shared space, een 
plek waar het verkeer zelf zijn weg zou moeten vinden, maar inmiddels wordt dat als onwenselijk 

ervaren. De uiteindelijke invulling daar hangt ook samen met de ontwikkeling van het H.F. Witte-

gebied (toekomstig Nobelkwartier). Bovendien is er rekening te houden met een toekomstig 
snelfietspad. 

 

 
Dwarsprofiel Asserweg 

 

De aanwezige inwoners benoemen ten aanzien van dat deel (de shared space) de veiligheid voor 
fietsende schooljeugd. Ook komt uit de zaal de oplossing om in het verlengde van de ventweg een 

fietspad te maken om die veiligheid te waarborgen.  

 
Een enkeling vreest dat de uitgebreidere groene inrichting dermate veel schaduw veroorzaakt dat het 

ten koste gaat van de woningwaarde. Anderen verwachten juist het tegendeel. Een groot deel van de 
zaal heeft wel twijfels over hoe in de toekomst de verkeersstromen gaan lopen en of de modellen 

daarvan kloppen. Ook de toegang tot het halen en brengen bij het kinderdagverblijf wordt aangehaald 

als zwak punt: het is nu ook al onduidelijk hoe je op de parallelweg komt, dat moet bij deze Kiss&Ride 
straks beter.  

 
De projectleider rondt de presentatie af met enkele beelden van de weg en omgeving nu en straks. 

Over het algemeen is de zaal enthousiast over de visualisaties (“mooi”,  “beter”), maar er zijn dus ook 

een aantal prangende kwesties die men het projectteam wil meegeven. En dat is ook waar avonden 
als deze voor zijn bedoeld.  

 



 
Visualisatie mogelijke nieuwe situatie Asserweg 

 
Vervolgtraject en participatie 

Stefan Peters legt uit hoe het vervolgtraject en met name de participatie daarin eruit ziet. Hij nodigt 

de aanwezigen uit om deel te nemen aan een klankbordgroep van circa 8 personen om samen nader 
invulling te geven aan de openbare ruimte (wensen qua beplanting, ruimte voor initiatieven in de 

buurt, verblijfplaatsen en sociale veiligheid).  
Twee klankbordsessies zullen plaatsvinden in de maand april, waarna naar verwachting eind mei een 

definitief ontwerp kan worden gepresenteerd. Dan zal halverwege het jaar gestart kunnen worden 

met de contractvorming voor de  aanbesteding en kan hopelijk begin 2020 worden gestart met de 
werkzaamheden. Daarmee komt deze ontwikkeling voor te liggen op de gebiedsontwikkeling rond het 

H.F. Witte Centrum. 
 

Vragenronde 
Tot slot is er nog de gelegenheid tot het stellen van algemene vragen. Voor specifiekere vragen wordt 

verwezen naar tafels aan de zijkant van de zaal, waarop schetsen van de weg en omgeving liggen en 

waar vragen gesteld en opgeschreven kunnen worden. 
 

Uit de zaal komt de vraag of er wel financiering voor de plannen is. Peters bevestigt dat dit het geval 
is, maar dat die provinciale gelden vorig jaar inderdaad een vertraging hebben opgeleverd.  

En de tijdelijke situatie bij de Vriendjes? Daarover is eerder met de direct omwonenden 

gecommuniceerd. En aan de afspraken daarover houden we natuurlijk vast.  
Ook over de Looydijk volgen vragen: qua rijrichting, verbetering van stoepen en snelheid. De 

projectleider maakt duidelijk dat daar qua inrichting geen voorstellen binnen dit project passen, los 
van het geplande eenrichtingsverkeer richting Soestdijkseweg, de wijk uit.  

T.a.v. andere verkeersstromen benoemt men opnieuw te verwachten dat deze anders zullen 
uitpakken dan berekend. Er is vrees dat alles straks over de Asserweg zal gaan. Met vervuiling (roet) 

tot gevolg. Stefan geeft aan dat dit berekend is door OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU): dit valt 

binnen de normen.  
Zorg is er ook over de riolen en afwatering. De projectleider neemt dit signaal ter harte en belooft dat 

goed naar de ondergrond wordt gekeken. Het hoofdriool zou overigens goed zijn, de aansluitingen 
met de huizen minder. De hemelwaterafvoer zou afgekoppeld gaan worden: “We gaan ruimte creëren 

voor water”.  

De suggestie werd gedaan om een 0-meting te doen en nadat de verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd 
nog een aantal keer te meten: heeft het nu allemaal opgeleverd wat de bedoeling was? 

 
De voorzitter besluit met een laatste oproep tot aanmelding voor de klankbordgroep, bedankt voor de 

aanwezigheid en inbreng en nodigt uit nog even na te praten aan de hand van de schetsen. 


