
Wegen in Herpt       1 december 2021 

 

Naar aanleiding van een rondje Herpt hebben uitvoerig gesproken over de staat van het wegennet in 

Herpt. Vanuit de Dorpsraad heeft de werkgroep aangegeven dat 

 We in overleg met de gemeente kijken naar structurele oplossingen om de verkeer situatie 

te verbeteren 

 Dat we ook meewegen de ouderdom van verkeersoplossingen en de mogelijkheid om 

verbeteringen door te voeren tijdens groot onderhoud 

 De dorpsraad de voorkeur geeft aan gelijke en eenduidige oplossingen 

Ouderdom  

Om een goed beeld te krijgen van de verkeer situatie hebben we de verschillende toegangswegen 

van Herpt in kaart gebracht . In 1985 is in Herpt het Riool aangepast en heeft men het wegennet  

aangepast naar de huidige situatie. De ondergrond is hoofdzakelijk klei. Dit geeft specifieke 

problemen bij de aanleg van drempels doordat deze meer trillingen doorgeven dan bij een zand 

ondergrond.  De algehele staat van het wegdek is niet goed gezien de ouderdom  (meer dan 36 jaar 

oud). Bij het recente aanleggen van extra stroom kabels en de aanleg van glasvezel is gebleken dat 

het terugleggen van de oude bestrating de kwaliteit van het wegdek niet ten goede is gekomen. De 

oude gemeente grenzen zijn nog herkenbaar. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar bij de fietspaden. De 

afvaltering stopt bij de oude gemeentegrenzen en gaat over in een tegel fietspad.  

 Er zijn verschillende nieuwbouw  plannen gerealiseerd die invloed hebben op het verkeer : Abt van 

Grevenbroekstraat (woningbouw) ; De nieuwste schuur (theater vergaderruimte) ; Groenwoud 

(woningen) ;Achterweg (woningen in een hofje).   

De afgelopen jaren zijn er verschillende discussies geweest omtrent de verkeersveiligheid  

 De verlichting van het Herpts pad is uiteindelijk niet doorgegaan. 

 In de groenstraat is er een wegafscheiding tussen de weg en het fietspad aangebracht d.m.v. 

eerst vierkante stenen en nu ronde stenen.  

 Er zijn  nieuwe drempels aangelegd binnen de 30 km kern 

 Er zijn stippen geschilderd op 3 kruispunten op de achterweg 

 Er zijn verschillende keren  snelheid metingen gedaan. 

 In 2021 is  de Drempel bij binnenkomst van Herpt in de Groenstraat is aangepast  

 In 2021 zijn er op de weg op enkele plaatsen  30 km markeringen geplaatst 

 In 2022 komt er nog een nieuwe wegversmalling in de Groenstraat 

 In 2022 komt er een nieuwe wegversmalling in de Achterweg om het verkeer af te remmen 

komende vanuit de Oosters  

 

Er zijn 6 ingangswegen naar Herpt . 

 Groenstraat 

o Van 80 km naar 50 Km 

 Bernsestraat 

o Van 60 km naar 30 km 

  



 

 

 Heusdenseweg 

o Van 80 km naar 50 Km 

 Herptseweg / Achterweg 

o Van 60 Km naar 30 Km 

 De Oosters 

o Van 60 km naar 30 km 

 Watersteeg 

o Van 60 Km naar 30 km 

 

De meeste wegen binnen de Kern van Herpt zijn 30 km wegen 

 

Overzicht van de Ingangswegen en gekozen oplossing 

 

 Groenstraat 

o Van 80 km naar 50 Km 

In 2021 is er een nieuwe drempel geplaatst i.v.m. geluidsoverlast  

 Nieuwe oplossing is gekomen zonder overleg met de Dorpsraad 

 Trillingen zijn minder voor de directe bewoners 

 Snelheid is toegenomen 

 (Vracht)verkeer kan over de drempel rijden 

 Extra verkeersluis komt er in de Groenstraat omdat de snelheid is toegenomen 

  

 

 

 

 



 Bernsestraat 

o Van 60 Km naar 30 km 

 
 

 

 Toegangsweg vanaf de Pont 

 Snelheid van en naar de pont is hoog 

 Veel landbouw en vracht verkeer 

 Verkeer komt uit op de Rotonde 

 Geen 30 km markering  op de weg , geen drempel bij de ingang en uitgang van de 30 km 

zone  

 Kleine 30 km borden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Heusdenseweg 

o Van 80 km naar 50 Km 

 

 
 

 

 Drempel gelijk aan de oude drempel aan de Groenstraat 

 Geen wijziging aangebracht omdat de er niet geklaagd is 

 Ondergrond is van klei 

 Herptseweg / Achterweg 

o Van 60 Km naar 30 Km 

 
 

 

 Nieuwe 30 Km markering 

 Groot 30 km bord geplaats 

 Nieuwe drempel in de planning 

 Snelheid hoog vanaf Oudheden naar ingang Herpt 

 Vrachtverkeer vanaf de Heusdens Brug naar Bakkersdamkomt hier Herpt binnen 

 

 



 

 De Oosters 

o Van 60 km naar 30 km 

 

 

  

 

 

 

 Oude 30 Km markering d.m.v. blokmarkering  

 Verkeer van  Oudheden naar ingang Herpt 

 Geen drempel of versmalling bij ingang dorp 

 Nieuwe drempel in de planning verderop om alleen de snelheid voor de bewoners van de 

achterweg te verlagen 

 Weg splitst zich in Achterweg en Hoofdstraat 

 

Achterweg  nieuwe drempel 

 
 

 

 Locatie nieuwe drempel bij lantaarnpaal na klachten bewoners hofje /achterweg 

 



 

 Watersteeg 

o Van 60 Km naar 30 km 

 

  

 

 Watersteeg 

o Van 60 Km naar 30 km 

 Verkeer vanuit de polder Herpt binnen 

 Drempel is hoog , verkeer moet afremmen 

 Veel vracht sluip verkeer vanuit Oud Heusden naar de polderweg 

 Kleine 30 km bord verder geen 30 km markering 

 Doorgaand verkeer vanuit de polder naar Oudheusden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overige wegen  

Er zijn een 3 tal wegen die ontsluiting hebben aan de Groenstraat Heusdensweg 

 Luttelherpseweg 

o Doodlopende weg 

o Geen wegmarkering 30 KM 

 

 Akkerstraat 

o Doorlopende weg 

o Geen wegmarkering 30 Km 

o Bord 30 km staat achter een boom ver van de afslag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Groenewoud 

o Doodlopende weg 

o Geen wegmarkering 30 km  

 
 

Rotonde Groenstraat –Heusdenseweg 

 

 

 Rotonde is verouderd 

 In slechte staat van onderhoud 

 Recent nog geschilderd  

 Losliggende stenen 

 Verkeer Bakkerdam kan eenvoudig rechtdoor 

 Snelheid ligt hoog  

 Afslag van rotonde naar Achterweg en Bernsestraat zijn 30 km zones  

 Geen wegmarkering 30 Km 



  

 

Fietspaden  

 

 
 

 

Het fietspad van  Nieuwkuijk naar Herpt en door naar Heusden vesting  is in slechte staat. Het is een 

tegelpad dan begint bij de oude gemeente grens van Herpt/ Heusden. In het verleden is de keuze 

gemaakt om dit fietspad niet te asfalteren in tegenstelling tot de rest van het pad dat begint  buiten 

de oude gemeentegrens. 

Het Herptse pad komt uit op de kruising Akkerstraat –Achterweg. Hier komen veel kinderen aan die 

naar school fietsen. Om het punt extra te makerkeren is er een stip geschilderd op de weg 

Op de volgende plaatsen zijn stippen geschilderd  

 Achterweg Akkerstraat 

 Achterweg  Burg Buijsstraat/ Torenstraat 

 Hoofdstraat – Watersteeg/van Cuijkstraat 



Conclusie 

Als we kijken naar de situatie in Herpt dan kunnen we concluderen dat er in de afgelopen jaren 

verschillende kleine aanpassingen zijn gedaan om de snelheid te beperken in het Dorp. Hier is niet 

een eenduidigheid terug te vinden.  

Herpt Ligt op de toegangsweg naar de Bakkersdam en de vesting Heusden en het verkeer moet door 

het dorp rijden. Vrachtverkeer dat vanaf de N267 richting de Bakkersdam rijd over het algemeen via 

de Achterweg. Verkeer van en naar de pont komt uit op de rotonde in de Dorpskern. Buiten het 

lokaal landbouwverkeer en lokaal vrachtverkeer heeft komt er dus veel verkeer door Herpt met de 

bestemming Heusden / Bakkerdam 

 Zoals aangegeven zijn er verschillende plekken die onderhoud nodig hebben en waar we samen op 

zoek moeten gaan naar oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren 

 Rotonde Groenstraat Heusdense weg 

 Achterweg 

 Fietspaden 

 Doorgaand verkeer vanuit de Polder / Watersteeg  

 Doorgaand verkeer vanuit Oudheusden over de Achterweg  

 

 

 

 

 

 

 

 


