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Kennisnemen van 
De procesbeschrijving van de geplande pilot op De Meije waarbij er een tijdelijk motorverbod komt te gelden in de 
weekenden en op feestdagen. 
 
   
 
Inleiding 
In juni 2020 hebben wij uw raad geïnformeerd over het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 
Nieuwkoop en Woerden met betrekking tot de maatregelen op De Meije. Hierbij hebben wij de intentie uitgesproken om in 
2021 een pilot te houden met de invoer van een tijdelijk verbod voor motoren op De Meije. Deze pilot wordt vanaf begin 
april opgestart en wij willen u via deze weg informeren over de inhoud van de pilot.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het probleem van de motoren op De Meije (voornamelijk de grote groepen die zorgen voor overlast en geluidhinder) 
wordt door alle drie de gemeenten onderkend en speelt al van voor de Coronacrisis. Tijdens het bestuurlijk overleg van 
2021 is een (concept) projectvoorstel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk besproken. Begin van dit jaar is in overleg 
met de andere gemeenten een plan gemaakt voor de pilot. Hieruit is besloten om de pilot vanaf medio april te starten en 
door te laten lopen tot na de zomer (1 oktober 2021). Tijdens de pilot wordt er een tijdelijk motorverbod ingevoerd op de 
Kerkweg (Bodegraven), De Meije, de Oude Meije en de Bosweg (Nieuwkoop). Voorafgaand aan de pilot worden er 
verkeerstellingen gehouden op de toegangswegen naar De Meije. Deze verkeerstellingen zijn bedoeld om een goed 
referentiebeeld te krijgen van het aantal motoren dat over De Meije rijdt zonder dat er een motorverbod geldt. Voor een 
goed en betrouwbaar beeld van de huidige situatie moet er minimaal één weekend met mooi weer gemeten worden.  
 
Op het moment dat er een goede en betrouwbare nulmeting is gehouden worden (middels een verkeersbesluit) De Meije, 
Oude Meije en de Bosweg tijdelijk afgesloten voor motoren op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u t/m 20u, 
aangeduid met bebording. Tijdens de geslotenverklaring voor motoren vinden er metingen plaats om een beeld te krijgen 
van de hoeveelheid motoren die met een geldend verbod toch van De Meije gebruik maken. Daarnaast kunnen 
bewoners, bedrijven en andere stakeholders hun mening geven over deze pilot.  
 
Nadat het motorseizoen voorbij is, eindigt de pilot. Vervolgens wordt de pilot, in overleg met Bodegraven-Reeuwijk en 
Nieuwkoop, geëvalueerd. Voor deze evaluatie gebruiken wij de verkeersgegevens van voor en tijdens de pilot, klachten 



en meldingen van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden en de mening van de politie in het kader van 
handhaving. Naar aanleiding van de evaluatie wordt bepaald of een definitief verbod voor motoren zinvol wordt geacht. 
Zodra wij deze evaluatie hebben afgerond lichten wij uw raad hierover in. 
 
   
 
Financiën 
Tijdens de pilot worden in principe geen verkeersregelaars ingezet omdat dit geen representatief beeld van de pilot geeft. 
Echter kan mogelijk besloten worden om verkeersregelaars in te zetten wanneer grote drukte wordt verwacht. De inzet 
van verkeersregelaars is echter geen handhavingsmiddel maar een middel om het verkeer bij drukte te sturen. De kosten 
voor de inzet van verkeersregelaars liggen op circa €1.500,- per dag. 
 
   
 
Vervolg 
Na de pilot volgt een evaluatie waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een algeheel 
motorverbod op de Meije in de weekenden en op feestdagen. Bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken 
bij de voortgang. 
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Geen 


