
Inspraakavond Commissie Ruimte op 12 november 2015. 
 

Notitie van VeiligVerkeer Nederland afdeling Harmelen. 

 

Mijn collega Jan de Lange en mijn persoon Johan Wesseloo zijn bestuursleden van 

VeiligVerkeer Nederland afdeling Harmelen 

Conform de visie en missie van VVN, zijnde de verkeersveiligheid in het algemeen en in het 

bijzonder die van de kwetsbare verkeersdeelnemer, wil het bestuur op dit moment graag drie 

onderwerpen onder uw aandacht brengen. 

 

A  Aansluiting van de Oude Kerkweg op de Randweg. 
Een aansluiting op de Randweg zal de verkeersintensiviteit in het dorp afnemen  

De verkeersveiligheid daardoor toenemen. 

We hebben daarvoor de volgende argumenten: 

 

A1 Verkeer vanuit Montfoort en Reyerscop dat richting autosnelweg en dat richting Woerden 

danwel de Ir. Enschedeweg wil gaan zal dan niet meer door het dorp hoeven te rijden. 

 

A2 Verkeer uit de Molenwijk zal direct de Randweg op kunnen en eveneens niet meer de 

Raadhuislaan, Acacialaan en Utrechtsestraatweg belasten. 

  

A3 Verkeer uit Stadhoudershof, Koningshof, Oranjepark  etc. kan over de Wilhelminalaan en 

via een stukje Raadhuislaan naar de Oude Kerkweg en zo verder. 

 

A4 De Raadhuislaan, Acacialaan  en Utrechtsestraatweg die alle drie, vooral in de spits, zo 

langzamerhand op een autoweg beginnen te lijken worden door de hiervoor genoemde 

argumenten ontlast. 

 

A5 De toegang voor gemotoriseerd verkeer naar de nieuwe scholen (brengen en ophalen van 

kinderen) zal gebeuren via de Groenendaal. Ook een reden om daar dan tijdens begin en eind 

van de schooltijden geen verkeer uit genoemde wijken te hebben. 

 

A6 Het is ons bekend dat voordat de Randweg werd aangelegd er al voorstellen zijn geweest 

voor een aansluiting. 

Door de toenmalige projectleider van de Provincie zijn die van tafel geveegd.  

Nu de Randweg gerealiseerd is blijkt dat de aansluiting toen al in de uitvoering had moeten 

worden meegenomen. 

 

Samenvatting  

Wij van VVN adviseren de Commissie om zich sterk te maken om een aansluiting te 

realiseren van de Oude Kerkweg op de Randweg. 

Wij zien daarin een verhoging van de verkeersveiligheid in het dorp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B Groenendaal 
Er is veel over het verkeer op de Groenendaal gesproken en geschreven. 

De weg is oorspronkelijk bedoeld voor de bereikbaarheid van de aan het einde gelegen 

woningen.  

Het is een betrekkelijk smalle weg, zeker het gedeelte voorbij de Gravenlaan. 

De weg is niet geschikt is voor frequent gebruik van auto’s en zeker niet in beide richtingen. 

De weg wordt hoofdzakelijk gebruikt door recreanten en fietsende scholieren. 

Er staan nu verkeersborden die een gesloten verklaring inhouden voor motorvoertuigen. 

Het blijkt dat een aantal burgers de verkeersborden negeren en met hoge snelheid over de 

Groenendaal rijden.  

Recreanten en fietsers dienen een veilig heenkomen te zoeken in de berm.  

De conclusie is dat de automobilisten een verkeersonveilige situatie veroorzaken. 

 

Advies. 

Wij van VVN adviseren om voorbij de Gravenlaan, waar de weg smaller wordt, een 

‘neerklapbare afsluiting’ te plaatsen van voldoende breedte en van voldoende  hoogte.  

In de berm direct daarnaast een aantal paaltjes te plaatsen zodat de betreffende bestuurders 

niet door de berm het opstakel kunnen passeren.  

Geen auto’s kunnen dan meer over de Groendal richting rotonde rijden en blijft de 

Groenendaal een ‘veilig landweggetje’ 

Tevens adviseren wij om de bewoners aan het eind van de Groenendaal en de bezitters en 

gebruikers van het aangrenzende land een ontheffing te verlenen en een sleutel ter 

beschikking te stellen, zodat zij het opstakel kunnen neerklappen en weer omhoog zetten. 

Dienstverlenende voertuigen krijgen ook een sleutel uiteraard. 

 

C Kruispunt Haanwijk met de Randweg 
Ook over dat kruispunt is veel gesproken en geschreven. Er is door de gemeente gemonitoord 

er zijn tellingen geweest van verkeersbewegingen op de Haanwijk. Ook de heer Siegert heeft 

aardig wat zitten turven, de aantallen verkeersbewegingen die door hem zijn geteld zijn u vast 

bekend. 

De kruising voldoet qua inrichting aan de eisen. De midden-opstelplaats van 5,00 m is in het 

algemeen gezien voldoende breed.  

Wij zien wel dat indien een tractor wil afslaan het een feit is dat de opstelplaats volledig bezet 

is en het daar dringen is. Komt gelukkig niet zoveel voor. 

Echter: ondanks verkeerslessen en verkeersexamens op de basisscholen blijkt dat scholieren 

die in groepsverband rijden zich sterk voelen en in slagorde het kruispunt oversteken. 

Het is en blijft een gevaarlijk kruispunt. 

 

Samenvatting 

Wij van VVN adviseren om op de Randweg, gezien vanaf de rotonde Groenendaal richting 

Hofbrug, voor de kruising een verkeersbord (waarschuwingsbord) met bijpassend onderbord  

“overstekende fietsers en brommers” te plaatsen. 

Eveneens adviseren wij een knipperend waarschuwingslicht aan te brengen en wel voor de 

kruising met de Haanwijk.    

 

D Dank voor uw aandacht. 

 

 


