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Is er wel een verkeersprobleem? Is de Herenweg echt een knelpunt? 

De Herenweg is een belangrijke schakel in de verkeerstructuur van Vinkeveen. Met 9 tot 10 duizend 

motorvoertuigen per dag is het een drukke route. De Herenweg is tegelijkertijd een historische 

lintstructuur die niet aangelegd is om grote hoeveelheden (auto)verkeer af te wikkelen. De weg is smal 

en heeft onvoldoende ruimte om, naast auto’s, ook fietsers en voetgangers een veilige route te bieden 

Daarnaast zijn in de Dorpsvisie afspraken gemaakt over de toekomst van Vinkeveen. We willen 

nieuwe woningen bouwen en de relatie met de Plassen verbeteren. Zo blijft het Plassendorp een 

prettige plek om te wonen en werken. Deze ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als er een oplossing 

komt voor de Herenweg. 

 

Wanneer en op welke wijze zijn verkeerstellingen uitgevoerd? Wat laten deze verkeerstellingen 

zien en waaruit blijkt dat er een probleem is? 

Jaarlijks worden in de gemeente op wisselende locaties tellingen gehouden d.m.v. telslangen. 

Meerdere malen (meest recentelijk van 2015 t/m 2018) is ook de Herenweg in de tellingen 

meegenomen. Deze tellingen laten zien dat er 9 à 10 duizend motorvoertuigen per dag rijden, met een 

te verwachten groei naar 11 à 12 duizend. Een aantal van 6 à 7 duizend wat deze weg aan kan.  

 

Wordt er rekening gehouden met de belangen van bewoners op het gebied van fijnstof, geluid, 

verkeersveiligheid en uitzicht? Een westelijke randweg heeft grote gevolgen. 

De quickscan richt zich alleen op de vraag of de argumenten van 3 jaar geleden over de westelijke 

ontsluiting nog gelden. Op basis van die argumenten is toen besloten af te zien van een westelijke 

ontsluiting. Als blijkt dat de argumenten nog steeds gelden, dan wordt er geen verder onderzoek 

gedaan. Gelden de argumenten van 3 jaar geleden niet meer, dan wordt er, na raadsbehandeling, 

bepaald welke variant(en) voor verder onderzoek in aanmerking komen. Daarin wordt gekeken naar 

aspecten als fijnstof, geluid, veiligheid en uitzicht. 

 

We missen de integrale aanpak van dit probleem. Kijk naar het totaal en probeer niet op een 

klein stukje het hele probleem op te lossen. 

Het verbeteren van de ontsluiting van Vinkeveen staat niet op zichzelf. Hierbij worden ook nadrukkelijk 

de toekomstige ontwikkelingen betrokken en de effecten daarvan op bijvoorbeeld verkeer. De basis 

voor het verbeteren van de ontsluiting ligt in de Dorpsvisie en het daaruit voortkomende Centrumplan. 

 

Moeten we nieuwe wegen aanleggen voor het bouwen van dure woningen? Voor wie wordt er 

eigenlijk gebouwd? 

In de Dorpsvisie zijn afspraken gemaakt over de toekomstige ontwikkelingen van Vinkeveen. Die 

willen we mogelijk maken. Dat betekent dat er ook een oplossing moet komen voor de 

verkeerssituatie. Bij woningbouwprojecten moet worden voldaan aan het gemeentelijk beleid. Hierin 



staat dat bij projecten minimaal 30% sociale huurwoningen moet worden gebouwd en 15% 

middenhuur. 

 

Hoe is een westelijke randweg te combineren met natuur? En als er gecompenseerd moet 

worden waar gaat dat dan gebeuren? 

Deze vraag ligt voor bij de provincie en maakt onderdeel uit van de quickscan. Indien er compensatie 

moet plaatsvinden, dan wordt dat in het vervolgonderzoek meegenomen. 

 

Is een westelijke randweg wel een effectieve oplossing? 

Deze vraag maakt onderdeel uit van de quickscan. 

De quickscan moet antwoord geven op de volgende vragen: 

1. Is een extra aansluiting op de N201 mogelijk? 

2. Is er een combinatie met natuur mogelijk? 

3. Zorgt een westelijke ontsluiting voor een goede (en effectieve)  interne verkeersstructuur? 

4. Is deze ontsluiting financieel realistisch? 

 

Als er al een westelijke randweg moet komen dan zo ver mogelijk weg bij de woningen. 

 

Het optimaliseren van de bestaande wegen is een veel betere oplossing. Maak beter gebruik 

van de Mijdrechtse Dwarsweg als aansluiting op de N212. De rondweg ligt er feitelijk al. Ga 

eerst onderzoeken of dat een oplossing kan zijn voordat je aan nieuwe wegen gaat beginnen. 

Bijvoorbeeld door het herinrichten van de wegen, bewegwijzering, regels om het verkeer op 

bepaalde piekmomenten op de dag te weren, sluipverkeer voorkomen, financiële prikkels en 

intensiever handhaven. 

In de quickscan wordt de (betere) benutting van de bestaande infrastructuur als variant meegenomen. 

 

Blijft de aansluiting bij de Herenweg op de N201 in stand bij de aanleg van een westelijke 

ontsluitingsweg op de N201? 

Ja. Uitgangspunt in de quickscan en de vraagstelling richting de provincie is een extra aansluiting 

naast de aansluiting met de N212 en de Herenweg. 

 

Valt de variant Julianalaan af op het moment dat een westelijke randweg haalbaar lijkt? 

Nee. Als uit de quickscan blijkt dat de westelijke randweg haalbaar is, wordt de gemeenteraad 

hierover geïnformeerd. De gemeenteraad wordt dan gevraagd welke variant(en) voor verder 

onderzoek in aanmerking komen. 

 

Maakt het verlengen van de op- en afritten bij de bestaande aansluiting op de N201 nog 

onderdeel uit van de aanpak N201 van de provincie? 

Ja, in het project Toekomst N201 van de provincie is het verlengen van de opritten nog steeds 

opgenomen. 

 

Betrek heel Vinkeveen hierbij en niet alleen kleine groepjes mensen die direct getroffen worden 

door de plannen. Bewoners willen meedenken over oplossingen. 

Er is voor gekozen om eerst de direct aanwonenden te betrekken voordat er bredere bijeenkomsten 

(of andere vormen van communicatie) worden georganiseerd. 

 



De quickscan is niet transparant. Wat gaat de gemeente aan de provincie voorleggen? Hoe 

kunnen we volgen wat er besproken wordt? 

De concrete vragen die in de quickscan beantwoord worden zijn hierboven weergegeven. Zodra er 

antwoorden zijn, worden deze direct gecommuniceerd. 

 

De gemeente is onbetrouwbaar door eerst jarenlang met bewoners aan het natuurgebied 

Marickenland te werken en nu opeens komt met een plan voor een weg door dit gebied. 

Op dit moment worden de argumenten die in het verleden tot onhaalbaarheid van de westelijke 

ontsluiting hebben geleid nogmaals bekeken. Voordat er verregaand onderzoek wordt gepleegd naar 

bv. de variant Julianalaan, willen we er zeker van zijn alle opties zorgvuldig bekeken te hebben. Met  

name omdat ook de variant Julianalaan negatieve kanten heeft (zoals het slopen van woningen). Er is 

dus nog geen sprake van een plan. 

 

Hoe kan het dat provincie nu opeens een andere opvatting zou kunnen hebben over de aanleg 

van een westelijke randweg? 

Dat is op dit moment nog niet helder. De provincie heeft nog geen standpunt ingenomen naar 

aanleiding van de vraag van de gemeente. 

 

Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven aan een quickscan die toch overbodig is? 

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet is bestemd voor het vervolgonderzoek. De 

quickscan die hier op vooruit loopt valt hier niet onder. De kosten voor de quickscan zijn beperkt. 

Pas na afronding van de quickscan wordt gestart met een onderzoek naar de variant(en). 

 

De hoge snelheden zijn qua verkeer een groot probleem in Vinkeveen. Hier moet wat aan 

gedaan worden.  

Helaas zien we dat op meerdere plaatsen in de gemeente de maximumsnelheden worden 

overschreden; de problematiek van te hoge snelheden is dus niet uitsluitend een Vinkeveens 

probleem. De gemeente heeft op de doorgaande routes diverse snelheidsremmende maatregelen 

genomen, zoals drempels en versmallingen op de Kerklaan en busdrempels op de Bonkestekersweg. 

Daarnaast zijn er diverse voetgangersoversteekplaatsen die het oversteken moeten vergemakkelijken. 

Hulpdiensten geven aan dat bij het nemen van (nog) meer maatregelen aanrijtijden in gevaar kunnen 

komen. Ook de busmaatschappij is kritisch op het nemen van meer maatregelen. Het is een uitdaging 

om op de wegen met een structurele snelheidsoverschrijding de juiste maatregelen te treffen. 

 

Te veel vrachtverkeer op de N201. Vooral van en naar Aalsmeer. Dit vrachtverkeer moet over de 

snelwegen rijden. 

Enkele jaren geleden is de N201 bij Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek verlegd. De gemeente heeft in 

het kader van dit project continu aangedrongen op maatregelen die het vrachtverkeer via de N201 

moet verminderen en via de A9/A2 aantrekkelijker moet maken. Er zijn vanaf het terrein van de 

Bloemenveiling Aalsmeer ook daadwerkelijk maatregelen genomen. Echter, het is onmogelijk om  

vrachtverkeer onmogelijk te maken. De gemeente De Ronde Venen moet namelijk ook goed 

bereikbaar zijn met vrachtwagens. De gemeente blijft echter aandringen op verbeteringen op de route 

A9/A2 en op maatregelen om de overlast van het verkeer op de N201 te verminderen. 

 

Nu al veel geluidsoverlast van de N201. Met een extra weg komt de leefbaarheid in dit gebied in 

het geding. Het huidige geluidsscherm is te kort. 



Na afronding van de quickscan en indien er vervolgonderzoek plaatsvindt is de leefbaarheid een van 

de voornaamste onderdelen van vervolgonderzoek. 

De huidige overlast van de N201 wordt met de provincie besproken. De gemeente zal zich hardmaken 

om aanpassingen mee te nemen in het project Toekomst N201. 

 

Accepteer dat een kern op een gegeven moment niet meer kan groeien. 

Groei van een kern is geen doel op zich. Woningbouw voor jong en oud is gewenst om Vinkeveen 

leefbaar en levendig te houden. Dit is vastgelegd in de Dorpsvisie. 

 

Probleem autoverkeer niet bij bewoners neerleggen. 

Het autoverkeer is een onlosmakelijk onderdeel van het dorp Vinkeveen. Aanpassingen in de 

verkeersstructuur hebben veelal grote gevolgen voor de directe omgeving. Hierover moeten we met 

elkaar zoeken naar de meest optimale oplossing voor Vinkeveen. 

 

Voetgangerstunnel onder N201 (uit inrichtingsplan Marickenland) ook voor fietsers geschikt 

maken zorgt voor goede veilige fietsroute naar o.a. Herenweg. 

Dit wordt meegenomen in het vervolg, los van welke ontsluitingsvariant er verder wordt onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 


