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Reconstructie en aanleg fietstunnel N226 Hertekop
– Schutterhoeflaan
De kruising Hertekop (N226) ligt op de grens van de gemeenten
Amersfoort en Leusden. Het is een belangrijke aansluiting voor verkeer
van en naar de A28. De provincie Utrecht deed onderzoek naar de
doorstroming van het verkeer en besloot tot een grondige reconstructie
van de kruising, met een aantal aanvullende maatregelen; de aanleg van
een fietstunnel onder de N226 en een betere ontsluiting van de woningen
aan de Schutterhoeflaan ten zuiden van de kruising.

De provincie heeft duidelijke doelen geformuleerd voor de reconstructie, zoals:
●
●

●
●
●

Veiligheid: minimaal één tot twee minder slachtofferongevallen per
jaar;
Betere bereikbaarheid van de Schutterhoeflaan, de Ruitenbeeklaan en
de zorgboerderij bij Landgoed Groot Schutterhoef en de woningen
langs de N226;
Verbetering van de leefbaarheid voor bewoners langs de N226;
Betere verkeersdoorstroming op de N226 van en naar de A28;
Een veilige en snelle fietsverbinding.

Doelstellingen voor Mourik Infra
Mourik Infra kreeg de opdracht na aanbesteding op basis van Best Value
Procurement (BVP), met een viertal doelstellingen:
●
●
●
●

Maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid met minimale hinder voor
gebruikers en omwonenden.
Zo duurzaam mogelijk werken.
Volle tevredenheid bij de beheerorganisatie over de oplevering en
overdracht.
Realisatie binnen budget en vooraf gestelde planning.

Oplossing 1: optimalisatie van het ontwerp
We waren verantwoordelijk voor de complete reconstructie van een deel van
de N226 en de nabijgelegen Schutterhoeflaan, inclusief de aanleg van de
fietstunnel. We hebben meerdere slimme oplossingen bedacht:
•

Verbetering van het ontwerp van de fietstunnel
Onder andere door optimalisatie van de ligging van de fietstunnel ten
opzichte van het bovengelegen wegmeubilair, kruisende kabels en
leidingen en naastgelegen ontsluitingswegen. Dit zorgde voor een
verbetering van de zichtlijnen tussen de weggebruikers onderling.
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Tevens hebben wij de fietstunnel korter kunnen maken waarmee meer ruimte ontstond voor de beide
hellingsbanen. Daardoor creëerden we meer rijcomfort voor fietsers. Concreet betekende dit 280 m3 minder
volume en dus veel minder bouwmaterialen. Tot slot: We hebben 40% minder bomen gekapt door slimme
aanpassingen in het ontwerp.
Zie voor duurzame verbeteringen ook oplossing 3: duurzaam en circulair.
●

Ontwerp in 3D en daardoor minder raakvlakproblemen
Integrale uitwerking van het ontwerp met alle disciplines: installatietechniek, civiele betonbouw, wegenbouw
en waterhuishouding. We gebruiken daarvoor Civil 3D en clashdetectie. Resultaat: tijdige signalering en
oplossing van raakvlakproblemen. Deze manier van ontwerpen levert ook tijdwinst op. We realiseerden het
definitief ontwerp in zes weken en het uitvoeringsontwerp in 28 weken na opdrachtverlening.

Oplossing 2: veiligheid en sociale veiligheid voor fietsers
De provincie Utrecht wil fietsen aantrekkelijk en veilig maken. In het ontwerp van deze fietstunnel hebben we daarom
een aantal aanpassingen gedaan:
●

Optimale zichtlijnen
Dit geldt in en rond de fietstunnel. Geen onoverzichtelijke bochten en hoeken en dus een veiliger gevoel voor
fietsers. Meer doorzicht in de fietstunnel betekent ook dat fietsers beter kunnen anticiperen en dat vergroot de
veiligheid.

●

Meer daglicht in de fietstunnel
Dit zorgt voor een meer ‘open’ fietsverbinding en versterkt daarmee het gevoel van veiligheid. Bijkomend
voordeel is minder energieverbruik in de fietstunnel.
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Oplossing 3: duurzaam en circulair
De provincie stelde als eis dat dat alle duurzaamheidsmaatregelen moesten
voldoen aan niveau 2 van het ambitieweb duurzaam GWW. Daar hebben we op
verschillende manieren invulling aan gegeven, bijvoorbeeld:
●

Duurzaam en circulair materiaalgebruik
We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gelijkwaardige, maar
duurzame alternatieven voor de voorgeschreven materialen en
oplossingen. Bijvoorbeeld:
○ Hergebruik van het materiaal van de oude provinciale weg in de
constructie van de nieuwe parallelweg (totaal 2.116 m2).
○ Een composiet fietsbrug in plaats van een beton variant en
daardoor een besparing van 34 ton CO2.
○ Biobased asfaltmengsels in de onder- en tussenlaag, eveneens
een CO2-reductie van 34 ton uitstoot op 5800 ton asfalt.
○ Toepassing van prefab betonelementen, geproduceerd met
hergebruikt betongranulaat.

●

Natuurcompensatie
Dit project ligt in de Utrechtse Heuvelrug en dat is een bosrijke
omgeving met een hoge natuurwaarde. Door slim te ontwerpen, hebben
we 40% minder bomen gekapt dan oorspronkelijk voorzien. De rest
hebben we volledig gecompenseerd met nieuwe aanplant van bomen
met een stamomtrek van 20-35 cm.
Een mooi initiatief: we doneerden 40 kuub houtsnippers, afkomstig van
de noodzakelijke bomenkap, aan het ecologisch cultureel centrum
Metaal Kathedraal zij maakten er compost van om hun medicinale tuin
mee te bemesten.

●

Zelfvoorzienende, energiezuinige fietstunnel
Dit is ook een optimalisatie van het ontwerp geweest. De tunnel wekt
zelf de energie op die nodig is, bijvoorbeeld voor de verlichting en de
pompput voor afvoer van het hemelwater.

Oplossing 4: minder hinder, beter bereikbaar en omgevingsmanagement
De wegreconstructie heeft impact. Een belangrijke prioriteit bij de uitvoering was
om de hinder te minimaliseren en bereikbaarheid te garanderen. Dat hebben we
op deze manieren gedaan:
●

Maximale beschikbaarheid
Op drie geplande weekendafsluitingen na heeft het gemotoriseerde
verkeer te allen tijde doorgang kunnen vinden. De afsluitingen hebben
geen minuut langer geduurd dan afgesproken, door slimme en efficiënte
fasering met gebruik van camera’s en dynamische tijdelijke VRI’s.
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●

Omgevingsmanagement en overleg met stakeholders
Dit heeft altijd onze aandacht. Bij dit project hebben we bijvoorbeeld bewonersavonden georganiseerd en
gecommuniceerd via bewonersbrieven en factsheets als er wegafsluitingen waren. Met verschillende
stakeholders hebben we ook één-op-één ‘keukentafelgesprekken’ gehouden. In de aanloop naar
weekendafsluitingen organiseerden we per fase een bus- en hulpdienstenoverleg om doorgang voor deze
groep weggebruikers te garanderen bij calamiteiten.

Oplossing 5: ontzorging beheerorganisatie
Dit was één van de belangrijkste doelstellingen bij aanvang. De beheerorganisatie is na oplevering verantwoordelijk voor
beheer en onderhoud en staat los van het uitvoeringsteam van de opdrachtgever. We hebben de beheerders al in de
ontwerpfase, en daarna in de realisatie, betrokken en meegenomen in het project. Dat was de basis voor een vloeiende
overdracht van project naar beheer. Ontzorging betekende hierbij onder meer:
●
●
●
●

Vergunningenmanagement voor het hele project;
Coördinatie kabels en leidingen, verleggingen in ontwerp en uitvoeringsfase;
Monitoring van risicovolle belendingen (woningen, viaduct en overige belendingen) op trillingen en zettingen;
Naadloze overdracht van projectorganisatie naar beheerorganisatie.
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Resultaten project en duurzaamheid
We hebben de doelstellingen van de provincie Utrecht ruim gehaald. In de
tekst hiervoor hebben we al een paar concrete cijfers genoemd. Een paar
aanvullingen:
-

Realisatie binnen vooraf gestelde doorlooptijd en binnen budget.
Aantoonbaar maximale bereikbaarheid en minimale hinder.
584 ton CO2 bespaard ten opzichte van traditioneel ontwerp &
uitvoering.
Niveau 2 thema’s duurzaam GWW gehaald.
1% van de aanneemsom ingezet voor social return.

Waarom Mourik?
Wij zijn op ons best in complexe situaties die vragen om inventiviteit en
creativiteit. En we hebben de expertise om dat over de volle breedte te
doen: ontwerp en engineering, realisatie, onderhoud en prestatiecontracten,
of zelfs asset management. Bij Mourik Infra hebben we alles zelf in huis,
inclusief specialismen die voor fietsverbindingen en fietstunnels heel
relevant zijn zoals 3D-modellering en engineering (BIM), civiele betonbouw,
verkeers- en omgevingsmanagement, coördinatie van nuts-verleggingen,
omgevingsvergunningen en city mobility. Wij helpen uw fietsbeleid naar een
hogere versnelling. Daag ons maar uit!
Voor meer informatie
Mourik Infra B.V.
Contactpersoon
Arnaut de Bruin
Ontwerpleider
E adbruin@mourik.com
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