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1 Inleiding 
Een belangrijk uitgangspunt voor de verkeerscommissie is om het dorpse karakter in de dorpskern van Hoogland te 
bewaren, met speciale aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. 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, bus, personenauto) beïnvloed worden. 

De verkeersveiligheid kan op een aantal manieren bevorderd worden. Te denken valt aan een weloverwogen 
integraal snelheidsregime, 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 ook enige aandacht aan geluidhinder door 
gemotoriseerd verkeer en aan luchtkwaliteit (zie hoofdstuk 7).  

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 dorp1 en willen we ook als belangrijkste verkeersaders 
behouden. De verkeerscommissie heeft overleg gehad met de gemeente over de herinrichting van de 
Zevenhuizerstraat en de Hamseweg en leden van de verkeerscommissie hebben ook geparticipeerd in de beide 
werkgroepen. In 2020 is een begin gemaakt met de projecten die nodig zijn voor het realiseren van een gescheiden 
rioleringssysteem. Het project Hamseweg is in 2021 vrijwel afgerond en de planning is dat in maart 2022 de 
werkzaamheden aan de Zevenhuizerstraat beginnen. Ook wordt er een gescheiden rioolwatersysteem aangelegd in 
de Langenoord. Bij dit project is ook een lid van de verkeerscommissie betrokken (zie voor nadere informatie bijlage 1 
Engweg e.o.) 

 

Zevenhuizerstraat van Esdoornlaan naar rotonde 

In het verkeersbesluit is opgenomen dat de maximale snelheid 30 km/u gaat worden en dat de middenrijloper 
versmald zal worden van 5,3m naar 3m. De VDH heeft hiertegen bezwaar aangetekend op 28-12-2021 en wacht op 
het definitieve verkeersbesluit van de Gemeente. Duidelijk is wel dat op dit deel van de Zevenhuizerstraat de 
maximale snelheid 30 km/u zal worden, deze snelheidsverlaging bestrijdt de VDH niet. 

Groot Weede Noord 

Nagegaan is dat het ontwerp van de uitrit voldoende veilig is bij de nieuw te bouwen 9 bungalows op het voormalige 
terrein van het Wellant-college aan de Hamseweg 70. 

Leefbaarheid Bunschoterstraat 

Tijdens de “Tafel van Hoogland Verkeer” op 4 november 2021 heeft Koos Dirksen gemeld dat hij een burgerinitiatief 
gestart heeft met steun van meer dan 100 huishoudens in de directe nabijheid van de N199 onder de naam 
“Bunschoterstraat leefbaar: Bunschoterstraat 60” “. Dit initiatief heeft als doel om de snelheid op de Bunschoterstraat 
te verlagen van 80 naar 60 km/u om de leefbaarheid te verbeteren. De weginrichting moet aangepast worden om 
minder uit te nodigen tot hard rijden, terwijl voldoende capaciteit behouden moet worden om vastlopen en daarmee 
problemen met sluipverkeer elders (bijvoorbeeld Zevenhuizerstraat) te voorkomen. Sinds eind 2020 studeert de 
provincie Utrecht op de ontwikkeling van haar visie voor de provinciale wegen. Eind 2021 hebben de 
beleidsmedewerkers het concept afwegingskader voltooid, hierin blijft de Bunschoterstraat 80. Provinciale staten zal 
hier in de eerste helft van dit jaar over besluiten. Mogelijkheden tot snelheidsverlaging zouden als amendement in 
Provinciale Staten aan de orde moeten worden gebracht. 

Project Engweg Langenoord 

Alle straten tussen de Engweg, de Zevenhuizerstraat en de Oude Kerklaan vallen binnen dit project. De voortgang en 
de planning van het project zijn goed te volgen via “de BouwApp”. De overlast is beheersbaar en is weg te schrijven 

 
1 bestaande uit buurtschappen zoals Den Ham, Zevenhuizen, De Brand, Coelhorst, Langenoord. Schoonoord. 
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onder opmerkingen zoals “Modder van de straat naar binnen lopen” of “Kortstondig opgebroken straat met de 
bijbehorende verkeers- en parkeerproblemen”. Ook het niet functioneren van de straatverlichting levert hinder en 
onveiligheid op. Dit is deels opgelost door het tijdelijk installeren van mobiele oplaadbare straatverlichting. Een ander 
aandachtspunt is dat de stoeptegels niet goed terug gelegd worden. Er is een duidelijk kleurverschil door 
tegelmenging en ze liggen los of ze wippen op.  

Op de Kloosterlaan is de straat opnieuw ingericht en zijn de buizen voor de regenwaterafvoer in het midden van het 
wegprofiel gelegd. Deze vormgeving is een gevolg van de "klimaatadaptie" want er zijn op de parkeervakken ook 
doorgroeistenen toegepast voor vrije infiltratie. Met de bewoners is het wel besproken, maar men had niet uit de 
gesprekken op gemaakt dat de regenwatergoot zo extreem verdiept aangelegd zou worden . De nieuwe wegindeling 
ziet er niet veilig uit voor fietsers. Een lid van de verkeerscommissie heeft met de wijkopzichter de situatie beschouwd 
en de standpunten zijn uitgewisseld. De gemeente heeft in januari 2022 de onveilige gedeeltes bij de putten 
verbeterd. Tevens is er een verkeersbesluit gepubliceerd waarbij tot éénrichtingsverkeer op de Kloosterlaan wordt 
besloten2. 

Oversteekplaats fietsers/voetgangers op kruispunt Hamseweg met Komhoeklaan 

De herinrichting van de Hamseweg is eind 2021 vrijwel afgerond. Tot verbazing van sommige inwoners zijn de 
verkeerslichten en het zebrapad ter hoogte van de Komhoeklaan verwijderd en is er niets voor terug gekomen. De 
klacht is dat voor fietsers (en dan vooral voor kinderen) afkomstig uit de wijk De Bik het nu onmogelijk is op een 
veilige manier de Hamseweg over te steken. Bij de participatiegroep was bekend dat het stoplicht zou verdwijnen. Het 
verkeerskundig beleid biedt daar ook ruimte toe omdat de snelheid is verlaagd naar 30 km/u in combinatie met een 
“Duurzaam Veilig” inrichting. Een zebrapad is - zoals de gemeente toentertijd in de participatiegroep vertelde - 
ongewenst omdat dit vooral kinderen schijnveiligheid biedt. Navraag bij de wijkverkeerskundige van de gemeente 
levert geen nieuw gezichtspunt op. 

Doorfietsroute Amersfoort naar Bunschoten 

De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Bunschoten gaan een doorfietsroute tussen Amersfoort en 
Bunschoten realiseren. De provincie heeft een website3 gemaakt waarop deze route bekeken kan worden. Aan de 
hand van vier foto’s krijgt men hier een beeld van de route langs Hoogland. Omwonenden zijn middels een brief op de 
hoogte gesteld en belangstellenden konden tot begin Januari dit jaar vragen en opmerkingen aan de provincie richten. 
De reacties hierop zijn op 18 Februari gepubliceerd4. Op 15 december 2021 is er een digitale inspraakbijeenkomst 
over de route geweest, waarbij ook een alternatief tracé naast de Maatweg, aan de kant van het dorp Hoogland, aan 
de orde gesteld is. De werkgroep heeft dit alternatief bestudeerd en middels haar reacties van 18 Februari 
aangegeven dat het fietspad aan deze kant van de Maatweg te smal (en verbreding hier te lastig) is. De voorzitter van 
de verkeerscommissie heeft op 20-12-2021 nadere informatie gevraagd over de plannen op de locatie Van 
Boetzelaerlaan (inclusief ventweg) die in eerdere jaarplannen ook als knelpunt is aangemerkt, maar geen reactie 
ontvangen. Daarom heeft de voorzitter van de VDH onze zorg direct aan de verantwoordelijke gedeputeerde bij de 
provincie Utrecht, de heer A. Schaddelee, overgebracht. Het antwoord van de provincie is ontvangen op 7-2-2022 (zie 
bijlage 2). 

Nog uit te voeren acties uit jaarplan 2021 

Een aantal wensen van de verkeerscommissie uit het jaarplan 2021 is (nog) niet uitgevoerd door coronarestricties of 
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 5. 

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 hotspots 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, 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 situaties 

 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-53416.html 
3 https://arcg.is/0SiLiz 
4 20220218_Reactienota_participatie_doorfietsroute_Amersfoort-Bunschoten.pdf (provincie-utrecht.nl) 
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gemeld worden bij het meldpunt woonomgeving van de gemeente Amersfoort5 of bij het Hooglands dorpsteam via de 
heer Timo Blom (blom-kok@planet.nl). 

 

Vanuit dit soort oogrondes en ervaringen is bijvoorbeeld gebleken dat fietsers vanuit het Venterspad (fietspad dat 
vanuit het noordwesten direct aansluit op de rotonde) met grote snelheid gelijk op de rotonde komen en daar zonder 
rond te kijken hun recht op voorrang claimen. De bestuurders van het gemotoriseerde verkeer kijken op dat moment 
over hun schouder om te kijken of er op de rotonde fietsers aankomen en worden in hun ooghoeken verrast door deze 
fietsers vanuit het Venterspad. Samen met de wegbeheerder moet er bekeken worden of de inrichting van dat 
weggedeelte aangepast kan worden zodat er een veiligere situatie ontstaat. 

3 Registratie ongevallen op wegen rondom Hoogland 
Het aantal en soort ongevallen6 worden geregistreerd in een database door Smart Traffic Accident Reporting (STAR7). 
Op pagina 12 is een overzicht weergegeven van de verkeersongelukken op de diverse straten en wegen in Hoogland. 
Daaruit blijkt dat de Zevenhuizerstraat hoog (=slecht) scoort op het gebied van ongevallen. Als gevolg van de 
uitgevoerde en nog uit te voeren nieuwe en veiliger weginrichting is het de verwachting dat het aantal ongevallen op 
de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg zal dalen. Dit geldt niet voor de totale lengte van beide wegen maar slechts 
voor de delen die “op de schop” genomen worden. Op basis van de STAR-registraties (zie pagina 12) kan een 
prioritering gegeven worden aan locaties waar veel ongelukken gebeuren, waarbij het aantal gewonden zwaarder 
weegt dan blikschade. Deze probleemlocaties zijn opgenomen in de 1e kolom van paragraaf 5. 

 

4 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 nog 50 km per uur 
als maximum. De commissie is voorstander van ‘Heel Hoogland 30 km’. Dit zal de verkeersveiligheid met 
name voor fietsers aanzienlijk verbeteren, geeft duidelijkheid, vermindert het grote aantal aanwezige 
verkeersborden en sluit aan bij de motie van de Tweede Kamer8. Een deel van Hoogland ondervindt overlast 
door het drukke en snelle verkeer op de omliggende provinciale en gemeentelijke (rond) wegen. Naleving van 
de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom heeft baat bij een geloofwaardige snelheidsafbouw naar de 
bebouwde kom. Tegelijkertijd moet het omliggende netwerk de dorpskern voldoende ontlasten, zodat 
sluipverkeer wordt voorkomen. De Verkeerscommissie maakt zich sterk voor een integrale afweging van de 
snelheid op en inrichting van omliggende provinciale en gemeentelijke (rond) wegen, waarbij met de totale 
effecten op leefbaarheid en veiligheid in Hoogland rekening gehouden wordt. In dit kader ziet de 
verkeerscommissie 60 als passende snelheid op de Bunschoterstraat en steunt de commissie het 
burgerinitiatief van bewoners rondom de Bunschoterstraat om een maximale snelheid van 60 km/u op de 
N199 in te stellen. Verder streeft de commissie er naar dat afwegingen met betrekking tot snelheid in goed 
overleg tussen gemeente en provincie worden gemaakt. Daarbij moet mede naar toekomstige wet- en 
regelgeving gekeken worden en dient er voldoende aandacht te zijn voor lijnbusvervoer, hulpdiensten en 
leveranciers. 
 

 
5 Melding doen (amersfoort.nl) 
6 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). 
7 www.star-verkeersongevallen.nl 
8 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.  
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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)9. Indien voor 
alle wegen in Hoogland een maximale snelheid van 30 km/u gaat gelden, is voorgaande maatregel 
waarschijnlijk niet nodig. 

c) Optimaliseren van de wegindeling eventueel in combinatie met aanleg of aanpassen 
Verkeersregelinstallatie.  
Duurzaam Veilig 3 (Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie10) dient daarbij als 
uitgangspunt. 

d) Handhaven van verkeersregels  
De verkeerscommissie wil jaarlijks een gesprek voeren met de wijkagent over de verkeersveiligheid. Dit is 
door corona niet gebeurd in 2021, voornemen is dit in 2022 weer op te pakken. Daarbij zal de 
verkeerscommissie contact opnemen met de wijkagent om te bespreken of zij beiden een actie kunnen 
ondernemen om voorlichting te geven aan de leerkrachten van de scholen. Als voorbeeld kan genoemd 
worden dat schoolklassen en solitaire fietsers over de oversteekplaatsen fietsen in 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.  

e) Terugdringen van overlast van opzettelijk excessief verkeerslawaai. Vooral bij mooi weer in avonden en 
weekend worden de wegen in en rond Hoogland geteisterd door een bestuurders die met aangepaste uitlaten 
en excessief gedrag opzettelijk lawaai maken. De Bunschoterstraat staat bekend als de racebaan van 
Amersfoort. Dit gedrag veroorzaakt grote overlast en een gevoel van onveiligheid bij de inwoners van 
Hoogland. Bij de handhaving van de regels is meer aandacht nodig voor voertuigaanpassingen en excessief 
gedrag. Daarnaast zou de gemeente Amersfoort zich aan moeten sluiten en mee in moeten zetten bij de 
initiatieven die door andere gemeentes richting landelijke politiek ondernomen worden. Deze initiatieven 
roepen op tot betere wet- en regelgeving en mogelijkheden tot wering en handhaving. 

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 en bedrijven 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 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 verkeerscirculatieplan “in en om” Hoogland is niet gehonoreerd, maar dit is 
opnieuw tijdens de gehouden interviews voor de update van de dorpsvisie als belangrijke wens genoemd. 

  

 
9Als een camera de voetganger registreert bij het zebrapad 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.  
10 DV3 – Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie | SWOV 
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5 Afweging keuze oplossing bij probleemlocaties 
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 
zal dit besproken worden met de wijkverkeerskundige van de gemeente Amersfoort, de heer Erwin Hermsen of 
worden geagendeerd n.a.v. bespreking met wethouder(s) van de gemeente Amersfoort of met provincie Utrecht. 

Probleemlocatie Ongewenste gebeurtenis Oplossingsrichting 
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 ook de relatie met de 
doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten betrekken 
(zie bijlage 2). 

Bieshaarlaan t.h.v. 
Kraailand Kabof+ 
Gerstekamp 

Aanrijding voetgangers (schoolkinderen) 
door de aangepaste verkeersstroom 
vanuit het winkelcentrum is er een forse 
toename van (ook zwaar) verkeer rond de 
scholen.   

Verhoogd plateau. Voor een deel instellen zone 
30 km/uur en de verkeerssituatie opnieuw bezien 
c.q. overzichtelijker maken bij uitvoeren groot 
onderhoud. 

Kruising 
Zevenhuizenstraat-
Bieshaarlaan-Kerklaan 

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

Grootschalige aanpassingen aan dit kruispunt 
staan voorlopig niet op de planning. Daarvoor is 
het wachten op groot onderhoud, zoals 
bijvoorbeeld bij de Hamseweg en 
Zevenhuizerstraat 

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 wordt in het meerjarig 
onderhoud uitgevoerd. Het plaatselijk instellen 
van een lagere snelheid voor motorvoertuigen 
en/of het aanleggen van passeerhavens 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. De provincie 
staat het niet toe dat het landbouwverkeer bij de 
aansluiting Maatweg –Bunschoterstraat de N199 
oversteekt met het autoverkeer samen. In 
tegengestelde richting is de scooter-
/brommerdoorsteek bij de komgrens verbreed. 
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. 

6 Minder urgente maar wel wenselijke maatregelen uit jaarplan 2021 
● 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 

Voldoen aan wet- en regelgeving in relatie tot de wegclassificatie 
d.w.z. voldoen aan de principes van veilig wegontwerp (SWOV). De 
Verkeerscommissie is voorstander van 60 km/u op de N199. 

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;..  

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

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. 

Hoogland-West 
informatiebord 

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 
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 . 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 . 

 

7 Nieuwe aandachtspunten 
Leefbaarheid Bunschoterstraat 

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. 
In de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen worden normen genoemd die in acht moeten worden genomen. 
Gegevens zijn beschikbaar op https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek. Als een adres ingevuld wordt,  
komen o.a. de volgende waarden voor de leefomgevingskwaliteit tevoorschijn.  
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Figuur 1 Leefomgevingskwaliteit bron atlas leefomgeving 

 

Norm voor woningen in stedelijk gebied is 58 dB (wet geluidhinder art 83 lid 3a geeft en hogere toelaatbare 
waarde aan van 63 dB voor reeds aanwezig weg11) 
Voor de luchtkwaliteit zijn er geen groene smileys mogelijk, omdat er geen veilig niveau is voor stikstofdioxide en 
fijnstof. Deze zijn ook schadelijk in lage concentraties. 
Het voorgaande betekent dat de norm voor geluid overschreden wordt met 67-63=4 dB. De overheid – in dit geval 
de Provincie Utrecht – is voor de handhaving verantwoordelijk. 

 

Acties n.a.v. update dorpsvisie 
Uit de interviews, die gehouden zijn om de dorpsvisie te actualiseren, zijn de volgende onderwerpen voor behandeling 
in de verkeerscommissie naar voren gekomen: 

Ø Start van een onderzoek naar een verkeerscirculatieplan; 
Ø Stimuleer het gebruik van de fiets bij het halen en brengen van schoolkinderen. 

 

Maximumsnelheid 30 km/u op Bieshaarlaan 
Nu in het verkeersbesluit de keuze gemaakte is om voor het zuidelijk deel van de Zevenhuizerstraat 30 km/u in te 
stellen, lijkt het logisch dat dit ook voor de Bieshaarlaan gaat gebeuren. 
 
  

 
11 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/geluidsoverlast-van-wegen 
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Bijlage 1: Reconstructie Engweg en omstreken 
De Engweg en omgeving (hierna Engweg e.o.), gelegen in Hoogland, gemeente Amersfoort is toe aan groot 
onderhoud van de riolering. In de huidige situatie ligt er 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. Het project Engweg e.o. is gestart in het eerste kwartaal van 2021 met een geplande 
doorlooptijd 2,5 jaar. In rood (zie figuur 2) is aangegeven welke weggedeelten in Hoogland worden aangepast. De 
commissie (Jan de Kreij) heeft hierover al sinds oktober 2020 contact met Mariëlle Schrijver, de Omgevingsmanager 
Bouwteam Engweg, uitvoerder Dura-Vermeer. 

De uitvoering van het project omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden12: 

• 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 

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

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

Figuur 2 projectgebied Engweg; kaart gemeente Amersfoort 
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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. Na gunning van het werk is het bouwteam gestart met de ontwerpfase. De beoogde start 
uitvoering is het eerste kwartaal van 2021 bij een totale doorlooptijd 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.  

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.   
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Bijlage 2: Mail van voorzitter VDH aan gedeputeerde A. Schaddelee 
 verzonden 31 januari 2022; antwoord ontvangen 7 februari 2022
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