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Betreft: Bus door Leusden Tabakssteeg
Utrecht, 23 oktober 2013
Geachte heer Knegtel,
Hierbij doen we u een advies toekomen met betrekking tot de busroutes door de
Tabakssteeg in Leusden.
Huidige situatie
Tabaksteeg is de naam van een nieuwe woonwijk in de gemeente Leusden. De wijk ligt
ingeklemd tussen het vroegere Leusbroek in het westen en de oude spoorlijn Amersfoort –
Veenendaal in het oosten. De wijk is driehoekig qua vorm met de punt in het noorden bij de
overweg in de Maanweg. De oostgrens wordt gevormd door de Ben Pon Baan langs de
spoorlijn. De zuidgrens wordt gevormd door de weg Tabaksteeg.
De westelijke begrenzing is de Leusdergrift met daarlangs de Hekkerdreef en de Jan
Wagenaarlaan. Alle zijden van deze woonwijk-driehoek zijn ongeveer een kilometer lang.
De bussen van de lijnen 80, 82 en 83 rijden nu van Amersfoort via Groene Zoom en
Maanweg naar Woudenberg en verder naar Veenendaal. Er rijdt ongeveer één bus per
kwartier per richting, in de spits 6x in de drukste richting, op zondag minder.
De wijken Leusbroek en Tabaksteeg zijn thans aangewezen op de haltes Leusden Kerk of
Maanweg. Een loopafstand tussen de 500 en 1500 meter.
De Jan Wagenaarlaan / Hekkerdreef is aangelegd als busbaan, om zowel de wijken
Leusbroek als de Tabaksteeg te bedienen. Het zuidelijke gedeelte van de Jan Wagenaarlaan
naar de Arnhemseweg ontbreekt. Over de busbaan rijden momenteel geen bussen.
Pal langs het tracé van de geplande busbaan Jan Wagenaarlaan-Arnhemseweg zijn de
zijmuren van woonhuizen in de Dokter Lantinkstraat en de Zuster Prinsstraat. Ook is er een
transformatorhuisje verrezen.
Actiegroep
In de wijk is een handtekeningenactie gehouden die pleit voor een busroute via Maanweg,
Ben Pon Baan, nieuw aan te leggen doorsteek naar Hamersveldseweg en Zuiderinslag.
Nadeel van dat plan is een drie kilometer langere reisweg met navenant langere reistijd en
hogere kosten voor de reiziger. Bovendien is de Hamersveldseweg zo smal dat twee
bussen elkaar niet kunnen passeren.
De bussen van de lijnen 80, 82 en 83 hebben vooral interlokale betekenis. Zij dienen een
snelle verbinding tussen Amersfoort en Woudenberg en verder te verzorgen.
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Advies
Om de bewoners van de wijken Leusbroek en Tabaksteeg van Openbaar Vervoer te
voorzien adviseert het ROCOV om de Jan Wagenaarlaan spoedig in zuidelijke richting door
te trekken naar de Arnhemseweg, overeenkomstig de oorspronkelijke plannen.
Vanwege de woningen in de genoemde Dokter Lantink- en Zuster Prinsstraat zal de
Leusdergrift ter plaatse zonodig overkluist kunnen worden.
Het is aan de Provincie Utrecht en de Gemeente Leusden om spoedig tot een aanvaarbare
oplossing te komen, gelezen ons advies.
Vragen
Als u vragen heeft over dit advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke advies uiterlijk vier weken na dagtekening van deze brief.

Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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