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1 Inleiding 

Een belangrijk uitgangspunt voor de verkeerscommissie is om het dorpse karakter en de leefbaarheid in de dorpskern 
van Hoogland te bewaren, met speciale aandacht voor verkeersveiligheid. De factoren die bepalend zijn voor de 
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, van het gemotoriseerde verkeer tot en met de voetgangers, kunnen door 
de verkeerscommissie helaas slechts op enkele aspecten beïnvloed worden. Een veilige weginrichting en 
beïnvloeden van het rijgedrag horen daar wel bij, maar niet de rijvaardigheid van de bestuurder. Ook kan maar in 
beperkte mate de toegang tot het dorp van het soort voertuig (vrachtauto, personenauto) beïnvloed worden. 

De verkeersveiligheid kan op een aantal manieren bevorderd worden. Te denken valt aan een veilige inrichting van de 
weg, zoals bijvoorbeeld fietsstroken op rood asfalt, handhaving van verkeersregels, maatregelen om de gevolgen van 
een ongeval te beperken, publieksvoorlichting en educatie. 

Omdat leefbaarheid nauw samenhangt met gezondheid besteden we aan het eind van voorliggend document ook 
enige aandacht aan luchtkwaliteit. De relatie met verkeer is dat gemotoriseerd verkeer bijdraagt aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit, terwijl ook geluidhinder door verkeer een aspect is bij leefbaarheid. Geluidhinder 
is geen onderwerp in voorliggend jaarplan, omdat motorvoertuigen aan wettelijke eisen moeten voldoen v.w.b. geluid. 
Het handhaven van deze eisen hoort niet tot de taak van de verkeerscommissie. 

2 Stand van zaken 

Duidelijk is dat de leden van de VDH de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat als natuurlijke verkeersaders zien in 
Hoogland. Deze beide wegen horen bij de identiteit van het dorp

1
 en willen we ook als belangrijkste verkeersaders 

behouden. De verkeerscommissie heeft overleg met de gemeente over de herinrichting van de Zevenhuizerstraat en 
de Hamseweg en heeft als zodanig ook zitting in de beide werkgroepen. In 2020 is een begin gemaakt met de 
projecten die nodig zijn voor het realiseren van een gescheiden rioleringssysteem. Een groot aantal eisen en wensen 
van bewoners en de verkeerscommissie is in het ontwerp en contract opgenomen, zodat het niet nodig is deze in 
voorliggend document te herhalen. De verwachting is dan ook dat het aantal ongevallen op de Zevenhuizerstraat en 
de Hamseweg zal dalen als gevolg van de uit te voeren nieuwe en veiliger weginrichting. Ook zal er een gescheiden 
rioolwatersysteem worden aangelegd in de Langenoord. Zie voor nadere informatie paragraaf 8 en bijlage 1 Engweg 
e.o. 

Het jaarplan van 2020 is als gevolg van. de coronasituatie pas in november j.l. besproken met de wijkverkeerskundige 
van de Gemeente Amersfoort. Dit heeft geresulteerd in een aantal onderwerpen over probleemlocaties die als 
afgehandeld kunnen worden beschouwd. De wens van de verkeerscommissie is cursief weergegeven en het 
antwoord van de wijkverkeerskundige onderstreept. 

Ongelukken door verkeersdrukte in spits doordat autoverkeer afslaat vanaf Rondweg naar Zevenhuizerstraat 

 Het verkeerslicht voor het links afslaan naar Hoogland vanaf de Rondweg zo afstellen, dat autoverkeer meer 
tijd nodig heeft om het dorp in te rijden en daarom eerder kiest voor het doorrijden naar de Bunschoterstraat. De 
opstelstrook zou dan verlengd moeten worden. 

 De regeling van de verkeerslichten op de kruising Rondweg noord – Zevenhuizerstraat is al zo ingeregeld dat 
het verkeer hier wordt ‘tegengehouden’. Daar zit echter een maximum aan. Als het opstelvak vol is dan slaat het terug 
tot op de rechtdoor gaande baan en dat kan verkeersonveilige situaties opleveren. Vandaar dat er een maximum aan 
zit. Dit wordt jaarlijks door de programmeurs van de regeling geëvalueerd op basis van de verkeersintensiteiten. 

Autoverkeer vanuit Amersfoort via Maatweg slaat af naar Hamseweg waardoor drukte en kans op ongevallen 
toeneemt 

 Rechts afslaand verkeer vanaf Hamseweg naar Maatweg blijft mogelijk. De stoptijd van VRI zou kunnen 
worden vergroot om sluipverkeer te ontmoedigen. Verkeerslichten bij de aansluiting Maatweg zodanig instellen dat het 
uit alle richtingen onaantrekkelijk wordt om naar Hoogland af te slaan als men ook via de Bunschoterstraat kan rijden. 

Het rechtsaf slaande verkeer wordt al zoveel als mogelijk gedoseerd; de fietsoversteek parallel aan de Maat-
weg staat op ‘vast groen’, dat betekent dat wanneer er verkeer voor rechtsaf zich opstelt het verkeerslicht niet direct 
op groen springt. Eerst moet het fietslicht nog naar geel-rood waarna het licht pas groen wordt. Langer tegenhouden 
is niet mogelijk i.v.m. de geloofwaardigheid van de regeling. Als weggebruikers zien dat er geen conflicterend verkeer 
is en ze wel voor rood moeten wachten dan wordt roodlichtnegatie uitgelokt. 

                                                           
1
 bestaande uit buurtschappen zoals Den Ham, Zevenhuizen, De Brand, Coelhorst, Langenoord. Schoonoord. 
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Voetpad bij Blom fietswerkplaats dat aansluit op zebrapad Zevenhuizerstraat 

Hekwerk o.i.d. plaatsen in lengterichting gezien vanaf Breeland naar de Zevenhuizerstraat zodat voetgangers 
moeten slalommen en automobilisten ze tijdig kunnen signaleren. Het aanleggen van een plateau + zebrapad bij de 
Plataanweg. Eventueel in combinatie met ‘voetganger sensoren’ (waarschuwingslampen richting automobilisten gaan 
knipperen) zoals in Noordwijk. 

De opdracht voor de hekjes is verstuurd naar de aannemer. Er ligt al een drempel met zebrapad bij de Ze-
venhuizerstraat t.h.v. de Plataanweg. 

Een aantal wensen van de verkeerscommissie is echter niet uitgevoerd omdat deze te omvangrijk zijn of grote 
financiële consequenties hebben. Daarbij is politieke besluitvorming nodig. In enkele gevallen is de probleemlocatie in 
beheer bij de Provincie Utrecht. De betreffende probleemlocaties zijn vermeld in paragraaf 6. 

3 Registratie ongevallen op wegen rondom Hoogland 

Het aantal en soort ongevallen
2
 worden geregistreerd in een database door Smart Traffic Accident Reporting (STAR 

zie www.star-verkeersongevallen.nl). In de hiernavolgende tabel en graphics wordt een overzicht gepresenteerd. In de 
graphics betekent een blauwe kleur “blikschade”, rode kleur “gewonden” en zwart “doden”. 

Jaar → 

Straatnaam ↓ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bunschoterstraat 
N199 

27 26 24 30(1dode) 22 20 17 

Zevenhuizerstraat 8 10(1dode) 6 4 6 3 8 

Hamseweg 2 5 4 1 2 2 2 

Bieshaarlaan 3 0 1 2 0 1 1 

Coelhorsterweg 0 4 2 2 1 1 0 

Maatweg 2 5 2 3 4 3 0 

                                                           
2
 Ongevallen die door de politie worden geregistreerd zijn vaak de zwaardere ongevallen. Ook ongevallen met fietsers worden 

minder vaak geregistreerd. De politie registreert ongeveer 25% van het totaalaantal ongevallen (exclusief de parkeerschade 
ongevallen). 

http://www.star-verkeersongevallen.nl/


Jaarplan 2021 Verkeerscommissie Hoogland versie 23 februari 2021 

 

Pagina 3 van 9 
 

 

4 Probleemlocaties 
Zoals in paragraaf 2 al is vermeld is het de verwachting dat het aantal ongevallen op de Zevenhuizerstraat en de 

Hamseweg zal dalen als gevolg van de uit te voeren (in 2020 en 2021) nieuwe en veiliger weginrichting. Dit geldt niet 

voor de totale lengte van beide wegen maar slechts voor een beperkt deel. De delen die “op de schop” genomen 

worden zijn daarom niet meegenomen in voorliggend document. De prioriteit van de andere wegen volgt op basis van 

de STAR-gegevens uit paragraaf 3 waarbij het aantal gewonden zwaarder weegt dan blikschade. De 

probleemlocaties zijn opgenomen in de 1e kolom van paragraaf 6. 

5 Oplossingsrichtingen 
De Verkeerscommissie Hoogland stelt de volgende oplossingsrichtingen  voor: 

a) Verminderen van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer .  
Op een groot aantal straten in de dorpskern van Hoogland geldt al een maximale snelheid van 30 km per uur 

Alleen op de Zevenhuizerstraat, de Bieshaarlaan en op een deel van de Hamseweg geldt 50 km per uur als 

maximum. De commissie is in principe een voorstander van ‘Heel Hoogland 30 km’. Dit zal de 

verkeersveiligheid met name voor fietsers aanzienlijk verbeteren, geeft duidelijkheid, vermindert het groot 

aantal aanwezige verkeersborden en sluit aan bij de motie van de Tweede Kamer
3
. Indien dit niet mogelijk is 

voor de doorstroming zoals op de Zevenhuizerstraat, die als ontsluitingsweg dient, acht de commissie het 

wenselijk om zebrapaden te beveiligen met verkeerslichten of betere zichtbaarheid, alsmede extra verkeer-

belemmerende maatregelen. Uiteraard dient er voldoende aandacht te zijn voor lijnbusvervoer, hulpdiensten 

en leveranciers.  

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2021 is de motie 2021-003M “Regeren met 30 km is vooruitzien 

ook in Hoogland” met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen. De motie luidt: 

De raad van de gemeente Amersfoort verzoekt het college 1) de raad zo spoedig mogelijk, voordat 

onomkeerbare maatregelen worden genomen, te informeren over de consequenties van het inrichten van de 

Zevenhuizerstraat (het deel tussen Kraailandhof en Van Boetzelaerlaan/Hamseweg) als 30-km zone.  Dit wordt 

                                                           
3
 De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2020 ingestemd met limiet van 30 km/u in bebouwde kom. Daarbij moet nog wel 

onderzocht worden op welke plekken uitzonderingen kunnen gelden. Daarbij moet volgens de initiatiefnemers van de motie 
gedacht worden aan doorgaande wegen, „als het veilig kan”. Samen met gemeenten en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid wordt onderzocht welke plekken kunnen worden uitgezonderd van de nieuwe regel.  
In januari 2021 is de bewonersgroep Zevenhuizerstraat een petitie gestart om aldaar 30 km per uur in te voeren. 
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in tijd, financieel als participatief. 2) Het daarna aan de raad te laten om een keuze te maken om 30 km in te 

voeren op dit deel van de Zevenhuizerstraat. 

 

b) Aandacht besteden aan de bescherming van het langzame verkeer.  

Op sommige wegvakken is het deel voor de fietsers al rood gekleurd, maar het kan over de hele linie beter, 

soms breder en tweezijdig. De verkeerscommissie heeft de voorkeur om daar waar mogelijk ‘auto te gast’ te 

laten prevaleren. 

Snelheid remmende maatregelen hebben een positief effect op de veiligheid. Hierbij wordt uitgegaan van met 

verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen op de wegen waar de maximale snelheid 50 km per uur is. Deze 

verkeerslichten reageren bij voorkeur automatisch op overstekende personen en geven een helder 

stopsignaal weer over de gehele breedte van de weg (zogenaamde interactieve zebrapaden)
4
.  

c) Optimaliseren van de wegindeling eventueel in combinatie met aanleg of aanpassen 

Verkeersregelinstallatie. De CUR-publicatie 315 “duurzaam veilig” dient daarbij als randvoorwaarde. 
d) Handhaven van verkeersregels  

De verkeerscommissie wil jaarlijks een gesprek hebben met de wijkagent over de verkeersveiligheid. Dit is 

door corona niet gebeurd in 2020 maar dit zal gecontinueerd worden in 2021.  

Verder wil de commissie zwaar (landbouw)verkeer en vervoer gevaarlijke stoffen uit de dorpskern weren. Tenzij het 

bestemmingsverkeer betreft, waarbij o.a. de noodzakelijke bevoorrading van winkels e.d. moet kunnen plaatsvinden. 

Aan het afsluiten van wegen denkt de commissie in elk geval niet: Hoogland moet goed toegankelijk blijven voor alle 

verkeersdeelnemers, ook de automobilist.  

Tevens is in het verleden gepleit voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse van de aansluiting 

van de Van Boetzelaerlaan op de Bunschoterstraat in twee richtingen. Hoewel deze tunneloplossing buiten ons 

medeweten van de politieke agenda is verwijderd, blijft deze oplossing in de ogen van de verkeerscommissie zeer 

gewenst. Bovendien is de veilige tunneloplossing een uitdrukkelijke wens van de bewoners en de gebruikers van de 

kruising. 

Ook de “oude” wens voor een integraal verkeersplan “in en om” Hoogland is niet gehonoreerd, Afhankelijk van het 

resultaat van het onderzoek n.a.v. de genoemde motie 2021-003M volgt de verkeerscommissie de ontwikkelingen 

nauwlettend, waarbij vooral het mogelijk negeren of minder zwaar laten wegen van het aspect “participatie” een 

zorgpunt is. 

6 Afweging keuze oplossing bij probleemlocaties en reactie Gemeente 
In het hiernavolgende wordt een oplossing voorgesteld voor de probleemlocaties. Welke oplossing de voorkeur 

geniet, wordt in eerste instantie ingegeven op basis van het oordeel van de verkeerscommissie. In tweede instantie is 

dit besproken met de wijkverkeerskundige van de gemeente Amersfoort, de heer Erwin Hermsen (zie laatste kolom 

tabel; of worden geagendeerd n.a.v. bespreking met wethouder(s)/provincie Utrecht). 

Probleemlocatie Ongewenste gebeurtenis Oplossingsrichting Beantwoording Erwin Hermsen 

Bunschoterstraat 
t.h.v. kruising met 
Zevenhuizerstraat/
Van 
Boetzelaerlaan 

Tijdens de ochtendspits komt het 
regelmatig voor dat links 
voorgesorteerde verkeer tot 
voorbij de rotonde staat 
opgesteld. rechts afslaand 
verkeer wordt belemmerd. 
Levert ook gevaarlijke situaties 
voor o.a. fietsers op bij 
oversteek naar Van 
Boetzelaerlaan. 

Voor rechts afslaand de 
opstelstrook verlengen. 
Fietstunnel voor fietsers of 
fietsverkeer omleiden via 
rotonde. Hierbij de relatie 
met het Fietsplan Amersfoort 
betrekken. 

Deze kruising is in beheer van de 
Provincie en er is over deze 
oversteek contact. Ik heb 
voorgesteld om parallel aan de N199 
een fietsoversteek aan de 
verkeerslichtenregeling toe te 
voegen. Hierop heb ik nog geen 
reactie gekregen. 

Bieshaarlaan t.h.v. Aanrijding voetgangers Verhoogd plateau.  Voor een Ik heb dit punt meegegeven voor 

                                                           
4
een camera registreert de voetganger bij het zebrapad en dan gaan er op het wegdek, langs de rand van het zebrapad, lampjes 

branden. Deze moeten automobilisten waarschuwen voor de overstekende voetganger. De lampjes gaan alleen branden als er 
een voetganger bij het zebrapad staat.  
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Kraailand (schoolkinderen) door de 
aangepaste verkeersstroom 
vanuit het winkelcentrum is er 
een forse toename van (ook 
zwaar) verkeer rond de scholen.   

deel instellen zone 30 
km/uur en de 
verkeerssituatie opnieuw 
bezien c.q. overzichtelijker 
maken. 

wanneer er ook groot onderhoud 
staat te gebeuren aan de 
Bieshaarlaan. Er is nog geen 
planning bekend. 

Kruising 
Zevenhuizenstraat-
Bieshaarlaan-
Kerklaan 

Aanrijding voetgangers, fietsers 
en auto’s; wachttijd verkeer uit 
vooral de Bieshaarlaan. 

Uit oogpunt van uniformiteit 
de oplossing die bij de 
kruising Kraailandhof op 
Zevenhuizerstraat is 
gekozen 

De kruising Zevenhuizerstraat – 
Bieshaarlaan en Zevenhuizerstraat – 
Kraailandhof zijn niet één op één met 
elkaar te vergelijken. De benodigde 
ruimte is bij de Zevenhuizerstraat– 
Bieshaarlaan een stuk beperkter. 
Voor de huidige tijd heb ik hierover 
contact met de school, 
verkeersbrigadiers, en daar waar het 
kan voeren we kleine maatregelen 
door. Grootschalige aanpassingen 
aan dit kruispunt zitten er voor dit 
moment niet in. Daarvoor is het 
wachten op groot onderhoud, zoals 
bijvoorbeeld bij de Hamseweg en 
Zevenhuizerstraat (deel tussen 
Kraailand en de Van 
Boetzelaerlaan). 

Coelhorsterweg Autoverkeer en 
landbouwverkeer gecombineerd 
met voetgangers en fietsers 
levert gevaarlijke situaties op. 
Sluipverkeer van en naar Baarn.  

Vrij liggend voet-/fietspad 
waar mogelijk. Ribbels op 
kantstrook uitvullen z.s.m. 
Het plaatselijk instellen van 
een lagere snelheid voor 
motorvoertuigen; 
Aanleggen passeerhavens. 

Ribbels uitvullen wordt in het 
meerjarig onderhoud opgelost. 
Anders inrichten van het 
buitengebied stuit op planologische 
en esthetische bezwaren. 

Maatweg Voetgangers op fietspad of 
ventweg 

Fietspad/voetpad verbreden 
aan Hooglandse zijde. 
Daarnaast de ventweg aan 
de ziekenhuiszijde afsluiten 
voor landbouwverkeer. Deze 
kunnen op de hoofdrijbaan. 

Hierover zijn wij als gemeente ook in 
gesprek met de Provincie Utrecht. 
De provincie staat het niet toe dat 
het landbouwverkeer bij de 
aansluiting Maatweg –
Bunschoterstraat de N199 oversteekt 
met het autoverkeer samen. In 
tegengestelde richting heb ik de 
scooter-/brommerdoorsteek bij de 
komgrens laten verbreden. Hierdoor 
kan landbouwverkeer vanaf dat punt 
de Maatweg op, dat scheelt toch de 
helft van het verkeer al. Wanneer 
landbouwverkeer eraf is dan kunnen 
we kijken of er een voetpad kan 
worden gerealiseerd aan de kant van 
het ziekenhuis. Aan de overzijde is 
er geen ruimte om het voetpad te 
verbreden.  

7 Minder urgente maar wel wenselijke maatregelen uit jaarplan 2020 
● In de woonwijken de investeringen beperken tot het plaatsen van borden en overige informatie. In ieder geval 

geen investeringen voor verkeersdrempels in de wijken maar de gelden reserveren voor Zevenhuizerstraat en 

Hamseweg en kruising Kraailand/Bieshaarlaan; 

● Het laden en lossen beperken in bepaalde tijdzones bij bedrijven (nog van toepassing bij de Hamseweg); 

● Ter plaatse van zebrapaden voetgangersdetectie + knipperlampen + goede verlichting installeren; 

● Verbodsborden voor vrachtverkeer/gevaarlijke stoffen plaatsen aan begin en eind van Hoogland met toevoeging 

‘Uitgezonderd bestemmingsverkeer’; 

● Alle zebrapaden eenduidig aanleggen, goed zichtbaar, verlicht en verhoogd.  

In de hiernavolgende tabel zijn de locaties vermeld die naar het oordeel van de verkeerscommissie wel belangrijk zijn 

maar minder urgent dan de locaties genoemd in paragraaf 3.  
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locatie  Voorgestelde oplossing/opmerking Beantwoording Erwin Hermsen 

Bunschoterstraat; auto 
die ventweg op kan 
schieten 

Vangrail zodra groot onderhoud wordt 
uitgevoerd. 

De provincie heeft hierover afspraken gemaakt 
met de bewoners ter plaatse.  

Voetgangers die de 
N199 oversteken vanaf 
Coelhorsterweg via de 
fietsoversteekplaats en 
daardoor te weinig tijd 
hebben. 

Formeel moeten voetgangers buiten 
bebouwde kom links lopen en dienen aan de 
noordzijde de N199 over te steken. Extra bord 
plaatsen aan zuidzijde Coelhorsterweg. 

Niet voldoende duidelijk bij deze locatie want er 
moet “links” gelopen worden om 
de N199 over te steken. 

   

Parkeerplaats Sportlaan 
vooral in weekend 60 a 
80 p-plaatsen te weinig 

Opties: 1) de ruimte rond de gymzaal 
omvormen tot parkeerplaatsen voor het 
zwembad en de gymzaal 2) betere vak 
indeling is reeds uitgevoerd; 3) gymzaal is 
gedateerd en kan gesloopt worden ten gunste 
van meer parkeerplaatsen; 4) aanleg 
parkeerlaag overwegen.  
De VDH zal op 26 mei 2021  een publiek 
debat organiseren. 

Dit zou een heel project op zich zijn, dat het 
druk is met verkeer is bekend. Maar zomaar 
wat extra parkeerplekken aanleggen is 
lastig. 

Engweg 9  
(locatie gesloopte 
bibliotheek ) 

Navragen bij RO of probleem opgelost is 
m.b.t. auto’s die ondergrondse garage uitrijden 
en fietspad kruisen. 

Volgens mij is dit in het ontwerp opgelost. Het 
zou voldoen aan de richtlijnen die 
gesteld worden. Tekening zal verstrekt worden. 

Hamseweg  De druppelvormige drempels vervangen door 
‘gewone plateaus’ 

Wanneer de weg aan onderhoud toe is dan 
wordt dit meegenomen. 

Hoogland-West ribbels 
bij kantopsluiting 

Slaagseweg is opgelost tijdens onderhoud. 
Toezegging gemeente dat dit overal gaat 
gebeuren op termijn bij wegonderhoud. 

Klopt. 

Kruising Kerklaan met 
Zevenhuizerstraat 

Gemeente vragen met grondeigenaren te 
overleggen om meer ruimte voor oplossing in 
de toekomst te creëren.  

Ligt buiten mijn invloed als 
wijkverkeerskundige, maar de wens is 
bekend. 

 

8 Nieuwe aandachtspunten 
 

Groot Weede Noord 

Nagegaan zal worden of de uitrit voldoende veilig is bij de nieuw gebouwde 9 bungalows op het voormalige terrein 

van het Wellant-college aan de Hamseweg 70.  

SCHOUW 

De verkeerscommissie overweegt om 1 keer per jaar een verkeersveiligheidsschouw te houden in het dorp. Deze 

schouw is de optelsom van meerdere kleine oogrondes. Gelet wordt onder andere op hotpots en allerlei soorten 

onveilige situaties die betrekking hebben op de verkeersveiligheid. De schouw heeft betrekking op alle weggebruikers 

en alle delen van de weg; van stoep tot rijloper. Er is altijd de vraag ¨Wat heeft betrekking op de veiligheid van de 

weggebruiker?”. Men kan denken aan uitstekende of verzakte stoeptegels (zie foto), het niet duidelijk zichtbaar zijn 

van straatnaamborden zodat er op de kruising getwijfeld wordt en men hinder veroorzaakt, straatverlichting en 

onvoldoende verlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen, e.a..  Gedacht wordt om per buurt een VDH lid te 

vragen om op deze locatie de ogen en de oren te zijn voor de verkeerscommissie. Ook kunnen onveilige situatie 

gemeld worden bij www.amersfoort.nl of bij het dorpsteam de heer Timo Blom (blom-kok@planet.nl). 

  

http://www.amersfoort.nl/
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VENTERSPAD 

Vanuit dit soort oogrondes en ervaringen is gebleken dat fietsers 

vanuit het Venterspad met snelheid gelijk op de rotonde komen en 

daar zonder rond te kijken hun recht op voorrang opeisen. De 

bestuurders van het gemotoriseerde verkeer kijken op dat moment 

over hun schouder om te kijken of er vanachter fietsers aankomen 

en worden in hun ooghoeken verrast door deze fietsers. Samen 

met de wegbeheerder moet er bekeken worden of de inrichting van 

dat weggedeelte aangepast kan worden zodat er een veiligere 

situatie ontstaat. 

RECONSTRUCTIE ENGWEG 

Dit is een belangrijk aandachtspunt van de verkeerscommissie. 

Het plan heet wel ENGWEG maar is veel omvattender. In de 

aanbesteding is de doorlooptijd 2,5 jaar. In rood (zie figuur 2) is 

aangegeven welke weggedeelten in Hoogland worden aangepast. 

De commissie heeft hierover al sinds 19 oktober 2020 contact met 

Mariëlle Schrijver, de Omgevingsmanager Bouwteam Engweg, 

uitvoerder Dura-Vermeer. Meer informatie is opgenomen in bijlage 

1.  

NIEUWBOUW ENGWEG achter het dorpshuis 

Ook dit is een aandachtspunt. Hoe regelt men 

de verkeersstroom vanaf de parkeerplaats bij 

de nieuwbouw over het fietspad en de ingang 

van de speeltuin OKEE naar de Engweg. Is er 

een duidelijke fasering tussen de reconstructie 

van de Engweg en de bouwactiviteiten 

(bouwverkeer) van deze nieuwbouw.   

FIETSEN over de 

voetgangersoversteekplaatsen 

De verkeerscommissie (Jan de Kreij) neemt 

contact op met de wijkagent om te bespreken 

of zij beiden een actie kunnen ondernemen 

om voorlichting te geven aan de leerkrachten 

van de scholen. 

Schoolklassen en solitaire fietsers fietsen over 

de oversteekplaatsen met de veronderstelling 

dat aan hen voorrang verleend moeten worden omdat zij over de oversteekplaats oversteken. Voor schoolklassen is 

dit een verkeerde didactische situatie omdat de kinderen dit gedrag kopiëren als zij zich solitair in het verkeer 

bewegen. 

Gedacht wordt aan een overleg met de scholen en mogelijk aanwijzingsborden bij de oversteekplaatsen tot dat het 

gewenste gedrag is ingesleten.  

Autoverkeer, landbouwverkeer en recreatieverkeer in Hoogland-West 

In Hoogland-West ervaart men veel hinder van de grote toestroom van recreatieverkeer (wandelaars, fietsers, 

skeelers e.a.) Ook zou de toenemende drukte in Hoogland-West door sluipverkeer van en naar Baarn veroorzaakt 

kunnen worden. Duidelijk is dat de combinatie van deze verkeersdeelnemers tot onveilige situaties kan leiden. De 

Figuur  SEQ Figuur \* ARABIC 1: zeer ongelijk 
liggende trottoirtegels 
Figuur 1: verzakte trottoirtegels 

Figuur 2: projectgebied Engweg; kaart gemeente Amersfoort 
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verkeerscommissie pleit er voor om een informatie bord bij Hoogland-West te plaatsen, met daarop vermelding dat 

het niet een recreatiegebied is maar een buitengebied
5
. Er zijn bestaande regels over zichtbaarheid van wandelaars. 

https://www.wandel.nl/wandelnieuws/veilig-wandelen-in-het-verkeer.htm en fietsers 

https://www.fietsen123.nl/fietsnieuws/zichtbaarheid-in-het-verkeer . 

8 Luchtkwaliteit 
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid, maar door o.a. het gemotoriseerde verkeer ademen we 

ook schadelijke stoffen in, zoals fijnstof en het gas stikstofdioxide. Door bijvoorbeeld de aanleg van een voetgangers- 

en fietstunneltje vanaf de Coelhorsterweg naar de Van Boetzelaerlaan wordt er een betere doorstroming van het 

autoverkeer over de Bunschoterstraat bereikt, waardoor er minder fijnstof en minder CO2 uitgestoten wordt. De 

luchtkwaliteitsindex voor Hoogland kan geraadpleegd worden bij www.atlasleefomgeving.nl/kaarten.   

De Gemeente Amersfoort stopt 

per januari 2021 met de jaarlijkse 

metingen van de concentratie 

stikstofdioxide (NO₂). De 

luchtkwaliteit wordt nog wel 

berekend. In de afgelopen jaren is 

gebleken dat de metingen en 

berekeningen vergelijkbare 

resultaten opleveren. Bovendien 

liggen de gemeten concentraties 

ruim onder de grenswaarde en de 

WHO advieswaarde voor NO₂. Het 

meten vond plaats sinds 2015 op 

verzoek van de raad. Sindsdien is 

een goed beeld gevormd. Andere 

vormen van luchtvervuiling worden 

onder meer gemeten in 

samenwerking met bewonerscollectief Meet je Stad. Alle data die daarmee worden verzameld, worden als open data 

gepubliceerd.  

Contactpersonen bij projecten: 

Project Zevenhuizerstraat: Rosan Kreijn (r.kreijn@kreijne.nl); Wim van de Kletersteeg 

(wim@vandekletersteegoogland.nl) 

Project Hamseweg: Bert Veenstra (bert.veenstra@outlook.com), 

Project Engweg e.o.:  Jan de Kreij (jandekreij53@gmail.com) 

  

                                                           
5
 Het buitengebied is een begrip uit de ruimtelijke ordening m.b.t. grond buiten de bebouwde kom . Een groot deel van deze 

grond heeft een agrarische bestemming: Ook andere bestemmingen, zoals natuur en recreatie komen voor. 
Een gemeente is verplicht een bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen en dat elke tien jaar te actualiseren. 

https://www.wandel.nl/wandelnieuws/veilig-wandelen-in-het-verkeer.htm
https://www.fietsen123.nl/fietsnieuws/zichtbaarheid-in-het-verkeer
http://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(wereld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatie
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Bijlage 1: Engweg e.o. 
De Engweg en omgeving (hierna Engweg e.o.), gelegen in Hoogland, gemeente Amersfoort is toe aan groot 
onderhoud riolering. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel, welke deels moet worden vervangen. 
Daarnaast moet er een hemelwaterriool bijgelegd worden om een gescheiden stelsel te creëren. Omdat voor de 
rioleringswerkzaamheden de weg volledig moet worden opgebroken, wordt ook de bovengrondse inrichting van de 
Engweg e.o. aangepakt. De beoogde start uitvoering van het project Engweg e.o. is het eerste kwartaal van 2021. 

De uitvoering van het project omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: 

• Aanleggen hemelwaterriool; 
• Aanleggen drainageleiding in rioolsleuf; 
• Gedeeltelijk vervangen vuilwaterriool; 
• Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen aan de elementenverhardingen en kantopsluitingen van de rijbanen, 

parkeervakken en voetpaden; 
• Vervangen van nutsvoorzieningen gas, elektra en water (uitvoering door derden); 
• Vervangen van openbare verlichting en aanbrengen grondkabels openbare verlichting (eigen net); 
• Uitvoeren van groenwerkzaamheden; 
• Voeren van omgevings- en risicomanagement. 

Voor de riolering heeft de gemeente Amersfoort een rioolontwerp laten opstellen, welke tijdens de bouwteamfase bij 
de nadere uitwerking ingepast moet worden in het ontwerp van de bovengrondse inrichting. Bij het nieuwe 
rioolontwerp wordt een gescheiden stelsel toegepast. Het hemelwaterriool biedt echter onvoldoende berging bij 
piekbuien. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zal de wateropgaaf van het projectgebied nader bekeken moeten 
worden en zullen oplossingen bedacht moeten worden voor het bergen van piekbuien. Het vergroten van het 
hemelwaterriool is niet zonder meer mogelijk. Van de bovengrondse inrichting moet op basis van de 
onderhoudsmaatregelen en inrichtingswensen nog een ontwerp opgesteld worden. Door de verschillende 
vakdisciplines binnen de gemeente Amersfoort zijn (voorlopige) maatregelen geformuleerd. De inrichtingswensen 
voor de nieuwe bovengrondse inrichting komen zowel van de gemeente Amersfoort als diverse belanghebbenden uit 
het projectgebied. Met de volgende belanghebbenden is in het voortraject gesproken over inrichtingswensen: 

• Basisschool De Langenoord 
• Concordia 
• Ondernemersvereniging Hoogland 
• Sint Martinuskerk 
• Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 

Bij de nadere uitwerking van het ontwerp zal bekeken moeten worden of/ hoe de verschillende inrichtingswensen 
ingepast kunnen worden. Aansluitend op de selectiefase wordt overgegaan op de inschrijvingsfase. Na gunning van 
het werk zal het bouwteam starten met de ontwerpfase. De beoogde start uitvoering is het eerste kwartaal van 2021. 
Inschrijver dient ervan uit te gaan dat het werk gefaseerd uitgevoerd moet worden en een Totale doorlooptijd heeft 
van ca. 2,5 jaar. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat het werk aaneengesloten uitgevoerd wordt en dat er op 
maximaal 2 locaties tegelijk gewerkt mag worden door de Opdrachtnemer. Aanmelden kan tot 30 Maart 2020 12:00 

Bron: Tenderned 16 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/189991 


