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5 - Ontsluitingsstructuur Vinkeveen 
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De huidige aansluiting tussen Vinkeveen en de N201 

zorgt voor problemen met doorstroming, veiligheid 

(opritten) en de bereikbaarheid (hoogte viaduct). De 

knelpunten zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar. Zo 

zit er regelmatig vrachtverkeer klem onder het viaduct, 

is het lastig de N201 op te rijden in verband met de 

korte invoegstroken en wordt de N201 regelmatig 

door vrachtwagens gebruikt om op te keren.  

Het oorspronkelijke idee ging uit van een ondertunneling van de N201 ter hoogte van Vinkeveen in 

combinatie met een westelijke randweg. Hiermee zou de verkeerssituatie worden verbeterd en zou de 

relatie tussen de Herenweg ten noorden en ten zuiden van de N201 hersteld zijn. Deze oplossing 

bleek financieel niet haalbaar en in 2010 is besloten het project te schrappen. De problemen met de 

doorstroming, veiligheid en de bereikbaarheid van de aansluiting N201/Herenweg zijn nog steeds 

actueel.
1

Door het viaduct te verhogen en de op- en afritten te verlengen zou de verkeerssituatie verbeterd 

worden. Wellicht is er een andere oplossing mogelijk waarbij naast de verkeerstechnische doelen ook 

de ambities op het gebied van recreatie gehaald kunnen worden, namelijk het versterken van de 

relatie tussen Vinkeveen en de Plassen. Een mogelijke oplossing is een rotonde/kruispunt ten westen 

van de huidige op- en afritten met nieuwe ontsluitingswegen richting de Baambrugse Zuwe/Herenweg 

en de Kerklaan/Herenweg. Hiermee kan een nieuwe ontsluitingstructuur gemaakt worden, waardoor 

de huidige op- en afritten kunnen komen te vervallen en de Herenweg tussen de Baambrugse Zuwe 

en de Kerklaan autoluw kan worden ingericht. Deze oplossing zou ruimte bieden voor nieuwe 

recreatieve ontwikkelingen aan de Herenweg. Voorwaarde is dat deze oplossing voor een verbetering 

van de verkeerssituatie moet zorgen en op voldoende draagvlak bij inwoners en ondernemers kan 

rekenen.  

Ten noorden van het tracé van de N201 wordt een zone vrijgehouden, waardoor verbreding naar vier 

rijbanen en/of ondertunneling van de N201 ruimtelijk gezien mogelijk blijft. Tot die tijd wordt deze zone 

ingericht als een recreatieve (water en groen) verbindingszone tussen de Ringvaart en de 

Vinkeveense Plassen. 

Waar de rotonde/kruispunt exact komt te liggen en hoe de nieuwe ontsluitingswegen op de 

Kerklaan/Herenweg en Baambrugse Zuwe/Herenweg aansluiten zal verder moeten worden 

uitgezocht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische (on)mogelijkheden maar vooral ook 

naar het draagvlak bij inwoners en ondernemers. Ongeacht waar deze precies komen te liggen zal de 

alternatieve oplossing van invloed zijn op de ruimtelijke structuur, de verkeersveiligheid en de 

bereikbaarheid van Vinkeveen.  

                                                     
1
 Verbeteren van de verkeerssituatie is in eerste instantie een provinciale verantwoordelijkheid. De gemeente is 

met de provincie Utrecht in gesprek over de verschillende oplossingsrichtingen en financiële middelen daarvoor.   
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