
Hoogland, 28 november 2012 
 
Gemeente Amersfoort 
t.a.v. het College van B&W 
Stadhuisplein 1 
Amersfoort 
 
Betreft: Maatweg 
 
Geacht College, 
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland spreekt al vele jaren haar zorgen uit over 
het sluipverkeer over Hamseweg en Zevenhuizerstraat door Hoogland. Met de  komst van meer 
verkeersbewegingen rond het nieuwe ziekenhuis Meander aan de Maatweg te Hoogland verwachten 
we dat het risico op meer sluipverkeer alleen maar toeneemt. 
 
Een van de mogelijkheden om het verkeer door Hoogland te verminderen is het optimaal inrichten 
van de verkeerstromen om Hoogland heen.  Met verbreding van de Bunschoterstraat, een optimale 
afstelling van de verkeerlichten op Rondweg Noord en een goede doorstroming op De Maatweg 
zullen automobilisten niet kiezen voor sluiproutes door Hoogland. Deze zienswijze wordt door 
Provincie Utrecht en de Gemeente Amersfoort ondersteund. 
 
Met de komst van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg zullen de verkeersbeweging op de 
Maatweg veranderen. Het bestuur van de VDH heeft de informatieavonden “Verkeersmaatregelen 
Maatweg” bezocht en kennis genomen van de voorgenomen inrichting en de te nemen 
verkeersmaatregelen op de Maatweg. 
 
Het bestuur spreekt haar zorgen uit over de mate van voortgang, uitvoering en inrichting van 
toekomstige Maatweg. Immers vanaf december 2013 zal het ziekenhuis Meander aan de Maatweg 
volledig in gebruik zijn. Wij achten een snellere voortgang dan ook gewenst om  voldoende tijd te 
hebben om de gekozen uitvoeringsplannen te kunnen laten wegen in een second opinion. 
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland voorziet in de huidige inrichtingsplannen 
problemen met de doorstroming van het verkeer om Hoogland en verzoekt een aanleg van een 
dubbele rijdbaan op de Maatweg in de richting tussen kruisingen Ringweg Koppel  en  
Bunschoterstraat, waarvan één baan van de Maatweg moet worden ingericht voor afslaand verkeer 
naar ziekenhuis. De ruimte daartoe kan gevonden worden in het laten vervallen van de ventweg 
Maatweg voor argrarisch verkeer.  Het bestuur is geen voorstander van het verbreden van de 
corridor door het verwijderen van de bomenrijen aan beide zijden van de huidige Maatweg. 
 
In het huidige ontwerp voor inrichting is er onvoldoende aangetoond dat het  verkeer komende 
vanaf de kruising Ringweg Koppel bij file, door afstaand bestemmingsverkeer op de Maatweg, zullen 
kiezen voor een sluiproute over de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat door Hoogland. 
 
Wij vernemen graag op korte termijn een reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 
 
Y. van Norden 
Vice voorzitter 
 


