Concept verslag dorpsbijeenkomst 7 juli Herinrichting Hessenweg & fietspad
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Genodigden van de dorpsbijeenkomst en andere belangstellenden
Edwin Winterkamp en Sjaak van der Vlies, namens de Denktank
20 juli 2016

Op 7 juli was de dorpsbijeenkomst over de verbreding van het fietspad en de herinrichting van
de Hessenweg, tussen Achterveld en Stoutenburg en tussen Stoutenburg en gemeentegrens
Amersfoort (Barneveldsebeek). Dit verslag vat de belangrijkste reacties en vragen samen en is,
samen met de presentatie te vinden op de website van de dorpsraad:
dorpsraadachterveldstoutenburg.nl Namens de denktank willen wij alle aanwezigen
nogmaals bedanken voor de input en reacties.

1. Doel en uitgangspunten
Het doel van de avond is het ophalen van reacties van bewoners en achterhalen of er wel of
geen instemming is met het nieuwe ontwerp. Tijdens de avond staat het deel tussen de
bebouwde kom centraal. In een presentatie leidt Edwin Winterkamp, voorzitter van de denktank,
de aanwezigen (circa 60 mensen) door het schetsontwerp van de Hessenweg en het fietspad en
de belangrijkste voorstellen en uitgangspunten (zie ook presentatie):
NB: op een aantal punten heeft de gemeentelijke projectgroep / denktank de uitgangspunten in
dit verslag verder toegelicht dan tijdens de avond, omdat daar bijvoorbeeld op de avond
meerdere vragen over zijn gesteld.
Voorstel
Uitgangspunt / motivering keuze
1. Snelheid rijbaan tussen de bebouwde kommen
Draagt bij aan eenduidigheid en helderheid
overal 60 km/uur
à verbetering veiligheid en geluidsreductie
2. Brommers van fietspad naar rijbaan
Ten bate van de veiligheid van fietsers (uit
onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken
op het fietspad gebeuren tussen fietsers en
brommers) en in combinatie met de
instelling van de 60 km zone mogelijk.
3. Gewenst profiel: fietspad verbreden naar 3,50
Verbreden fietspad vanwege veiligheid en
meter, tussenberm van minimaal 1 meter en
recreatieve gebruik. Tussenberm vanwege
rijbaan 5,5 meter asfaltbreedte. Waar
veiligheid (voldoende afstand fietsers en
onvoldoende ruimte is wordt het fietspad iets
rijbaangebruikers). Hoofdrijbaan wordt niet
smaller (minimumbreedte is 3 meter).
verbreed vanwege veiligheid en
snelheidsreductie.
4. Visueel is de rijbaan 5,1 m breed door belijning Belijning op rijbaan zorgt voor optische
langs beide kanten van de rijbaan (en geen
versmalling en daardoor voor afremming.
middenstreep).
NB: de verwachting is dat
verkeershandhaving in het buitengebied de
komende jaren geen hoge prioriteit zal
krijgen. Denktank kiest daarom zoveel
mogelijk voor visuele maatregelen.

5. Bij de zijwegen Emelaarseweg en
Stoutenburgerlaan komt het fietspad dichter bij

Pakket aan maatregelen voor betere
zichthoeken (met name voor

de rijbaan te liggen, wordt de aansluiting
haakser op de Hessenweg gelegd, worden de
zichthoeken verbeterd (door het weghalen van
4 of 5 bomen bij de Stoutenburgerlaan). Op
beide aansluitingen wordt opnieuw een
verhoogd plateau aangelegd . Verder wordt het
fietspad over de aansluiting in rood beton
uitgevoerd (‘rode fietsloper’).
6. Gestabiliseerde groene berm (niet opvallend
zichtbaar). De tussenberm wordt overal
minimaal 1 meter breed. De eerste 40 cm van
de tussenberm wordt zodanig ingericht dat
voertuigen hier overheen kunnen rijden (zonder
weg te zakken).
7. Alleen verhoogde plateaus bij aansluitingen en
entrees
8. Reflectorpaaltjes en hertenreflectoren in
bochten en bij kruispunten.

tractorcombinaties en vrachtverkeer) en
meer veiligheid.

Uitwijkmogelijkheid ten bate van passerend
landbouw- en ander groot verkeer. Niet
opvallend zichtbaar omdat weggebruikers
de groene berm alleen zullen gebruiken bij
uitwijken en dat de berm de visuele breedte
van 1 m behoudt.
Veiligheid: door afremmen hogere attentie
Meer zichtbaarheid – meer veiligheid

2. Feedback - hoofdlijnen
In twee ‘feedbackrondes’ was er voor de bewoners gelegenheid om in groepjes bij de tekeningen
door te praten, te reageren op de voorstellen en om vragen aan denktankleden te stellen.
Samengevat blijkt het ontwerpvoorstel in het algemeen op draagvlak van de aanwezigen te
kunnen rekenen. Op een aantal punten is behoefte aan meer toelichting of aan nader onderzoek
door de gemeentelijke projectgroep of denktank. Van onderstaande onderwerpen zijn tijdens de
presentatie of in de groepjes bij de feedbackrondes meerdere reacties of vragen binnengekomen.
Een overzicht van overige, meer gedetailleerde vragen en reacties ligt bij de gemeentelijke
projectgroep / denktank om mee te nemen in het vervolgtraject.
• Over de inrichting/vormgeving van de kruisingen van de Hessenweg met de
Stoutenburgerlaan en de Emelaarseweg zijn door sommige aanwezigen twijfels geuit of
door het voorgestelde maatregelenpakket (zie punt 5 in de tabel) de veiligheid zal
toenemen.. Met name het dichterbij brengen van het fietspad naar de hoofdrijbaan is een
aspect waar verschillend over gedacht wordt. Ook vragen sommigen zich af waarom de
‘knik’ in het fietspad er niet helemaal uitgehaald kan worden.
Afgesproken is dat de gemeentelijke projectgroep de situatie van beide aansluitingen nog
eens kritisch zal beoordelen. Het verkleinen van de afstand tussen het fietspad en de
rijbaan zorgt er in ieder geval wel voor dat het zicht op het fietspad vooral voor zwaar /
groot verkeer (tractorcombinaties etc.) verbetert.
• Sommige aanwezigen menen dat het verplaatsen van de brommers naar de rijbaan
juist tot onveiligere situaties leidt, zeker als de rijbaan niet wordt verbreed. De denktank
en projectgroep zijn van mening dat het verbreden van de rijbaan juist tot meer
inhaalacties en hogere snelheden zal leiden. Brommers op de rijbaan hebben voor ander
verkeer ook een snelheidsverlagend effect. Op de Asschatterweg en op de
Achterveldseweg in Barneveld maken brommers ook verplicht gebruik van de
hoofdrijbaan. Daar is de situatie niet onveiliger geworden.
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•

•

•

Sommigen vragen of het gewenste profiel (zie 3 in de tabel) wel overal past. Zij hebben
behoefte aan overzicht waar dat profiel al dan niet past.
Antwoord: Op circa 70% langs de Hessenweg en het fietspad past het gewenste profiel.
Waar de beschikbare ruimte onvoldoende is wordt het fietspad iets smaller dan gewenst
(maar nergens smaller dan 3 meter).
Graag aandacht voor het groen: geen bomen weghalen als dat niet strikt noodzakelijk is.
Antwoord: er worden alleen bomen weggehaald om de veiligheid te verbeteren en als
andere maatregelen niet mogelijk zijn. Voor elke gekapte boom wordt op een andere plek
binnen het plangebied een boom teruggeplaatst.
Hoe zit het met het hoogteverschil tussen de rijbaan en het fietspad? Graag de rijbaan in
ieder geval niet verhogen.
Antwoord: Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk hoogteverschillen, de gemeentelijke
projectgroep neemt dit in zijn uitwerking mee.

3. Entree binnen de bebouwde kom / Verjaagde Ruiterweg
Aan het eind van de dorpsbijeenkomst was ook gelegenheid om, voor wie wilde, te reageren op
een globaal schetsvoorstel over een gedeelte binnen de bebouwde kom, dat door Sjaak van der
Vlies (extern procesbegeleider van de denktank) toegelicht werd.
Centraal stond het kruispunt bij de Verjaagde Ruiterweg en Hessenweg in Achterveld, waar het
fietspad momenteel eindigt is waar de situatie door velen als onduidelijk en onveilig wordt
ervaren. De denktank heeft hier verschillende ideeën / dilemma’s over en wilde graag de
dorpsbijeenkomst benutten om ook over dit punt alvast input te verzamelen, om die te gebruiken
bij de vervolguitwerking. Dit gedeelte staat voor 2018 op de planning om te worden uitgevoerd.
Tijdens de dorpsbijeenkomst zijn twee globale varianten getoond:
1. ‘Bajonetkruispunt’ (twee T-splitsingen tegenover elkaar) voor fietsers bij entree Achterveld
(start 30 km zone) en schoolgaande fietsers op het voetpad gedogen (=huidig fietspad
eenzijdig)
2. Handhaven vrijliggend fietspad tot aan de Verjaagde Ruiterweg, waarna menging van het
verkeer plaatsvindt en waarbij de Verjaagde Ruiterweg afgesloten wordt voor autoverkeer
vanaf de rijbaan.
De denktank zal zich na de zomer 2016 verder richten op het gedeelte binnen de bebouwde kom,
waar de Verjaagde Ruiterweg onderdeel van is. De input van de dorpsbijeenkomst wordt hierin
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meegenomen en is als erg nuttig ervaren. Zo kreeg de denktank op de avond de tip de nieuwe
Hogeweg kruising, ter hoogte van het chauffeurscafé, te bekijken als mogelijke oplossing voor de
Verjaagde Ruiterweg.
De gemeente wil graag de consequenties van het afsluiten van de Verjaagde Ruiterweg verder in
beeld brengen en hiervoor een verkeerstelling uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met
het punt dat de Verjaagde Ruiterweg gebruikt wordt om bij evenementen, als de Hessenweg
afgesloten is, het dorp in en uit te komen. In een later stadium zullen alle bewoners uitgenodigd
worden voor een bijeenkomst over het plangebied binnen de bebouwde kommen (van Achterveld
en Stoutenburg).

3. Vervolg en afspraken
Na de informatiebijeenkomst, ziet het vervolg er als volgt uit:
• Gemeentelijke projectgroep voert eventuele aanpassingen door naar aanleiding van de
reacties en vragen van de dorpsbijeenkomst. Ook komt de gemeentelijke projectgroep
waar mogelijk terug op de vragen van bewoners met een nadere motivering van de
voorgestelde oplossingen.
• Het voorstel van de gemeente, incl. eventueel aangepaste tekeningen, worden voor
reactie aan de denktank voorgelegd. Het uiteindelijke voorstel wordt op de website van de
dorpsraad gezet.
• Het eventueel aangepaste voorstel wordt voor reactie aan denktank voorgelegd
• Vervolgens wordt hierover aan bewoners gecommuniceerd via de website van de
dorpsraad.
• In de technische uitwerking worden ook zaken meegenomen als verlichting, bebording
etc.
• In het voorjaar van 2017, mei/juni, is het doel de uitvoering van het gedeelte buiten de
bebouwde kom te starten in een gefaseerde aanpak. Daarvoor wordt nog een
informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd, o.a. over de fasering en precieze
planning.
• In 2018 start de uitvoering van het gedeelte binnen de bebouwde kom. Voor dit gedeelte
gaat de denktank na de zomer aan de slag om wensen voor de planuitwerking aan de
gemeentelijke projectgroep mee te geven.
• Om de consequenties van het eventueel afsluiten van de Verjaagde Ruiterweg in beeld te
brengen zal de gemeente net na de zomervakantie het aantal autobewegingen op de
Verjaagde Ruiterweg in kaart brengen
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