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1. Inleiding 
De veranderingen in onze wijk door de verkeersbesluiten van de Gemeente en het 
wijkverkeersplan, bedoeld om doorgaand verkeer uit onze buurt te mijden en de 
verkeersveiligheid te vergroten, zijn bekend. De verkeersbesluiten zijn 16 januari 2017 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

Er wordt nu een start gemaakt naar fase 2. Het College heeft geld beschikbaar gesteld 
om knelpunten en ergernissen in onze wijk weg te nemen, zoals herinrichten van 
kruispunten, verbreden van trottoirs en oprekken van het gebied voor vergunning-
parkeren.  

De wijkschouten van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark (BVW) hebben in 
2014 een inventarisatie gemaakt met knelpunten in het binnengebied. Deze 
inventarisatie is gepresenteerd voor de leden van de buurtvereniging en besproken met 
de gemeente. Een aantal punten m.n. de bewegwijzering en aanduiding voor 30 km 
zones is al gerealiseerd. Er is gewacht met het aanpakken van de overige punten totdat 
er een besluit werd genomen over het wijkverkeersplan. Dit is nu een feit, dus de 
wensen kunnen nu aan de gemeente worden voorgelegd. 

Deze inventarisatie vormt een goede basis voor een lijst van de aan te pakken 
knelpunten in de wijk. In dit rapport worden de wensen van de leden van de BVW nader 
beschreven. 
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2. Plattegrond van de wijk "Wilhelminapark". 
 

 

Overzicht van de wijk "Wilhelminapark"met knelpunten. 
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3. Omschrijving van de knelpunten. 
Situatie 1 en 3: 

Slotlaan (busstation) en Stationslaan. 

Probleem: 

Voor de basisschool Het Spoor worden kinderen per auto gebracht en gehaald. Dit geeft ter hoogte 
van de school verkeersoverlast.  

Maatregel: 

Het aanleggen van één of twee "Kiss & Ride"zones op de Slotlaan ter hoogte van het busstation en 
één zone op de Stationslaan of op de Prins Hendriklaan. 

Deze zones kunnen ook gebruikt worden voor het afzetten en ophalen van buspassagiers. 

De zones worden aangegeven door één van deze borden: 

 

Toelichting: 

Op de site van Veilig Verkeer Nederland wordt over een "Kiss en Ride zone " het volgende vermeld: 

Kiss & Ride zones 

'Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij 
treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, 
onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of 
met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld 
dat het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt. 

Deze 'Kiss & Ride'-zones worden bij scholen ook wel 'Zoen en Zoef'- of 'Kiss en Go'-zones genoemd. Al vele scholen hebben 
hiermee geëxperimenteerd en naar wij weten zijn de reacties daarover meestal positief. 

Desondanks wijzen wij er op dat 'Kiss & Ride'-zones alleen goed werken onder een aantal voorwaarden: 

• De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen 
• De ouders die de 'Kiss & Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden 
• Voor ouders die even mee naar binnen willen, is - liefst wat verder van de school - parkeerruimte beschikbaar 
• Het werkt vooral bij het brengen. Bij het halen moeten ouders vaak even wachten en dan krijg je toch weer opstoppingen 
• Daarnaast is het verstandig de 'Kiss & Ride'-strook niet direct voor de schoolingang aan te leggen. Anders wordt er namelijk 

veel autoverkeer voor de schoolingang opgeroepen. Liever wordt de strook op enige afstand van de ingang aangelegd, zodat 
kinderen het laatste stukje naar school veilig en zelfstandig over de stoep kunnen lopen. 
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Situatie 2: 
Stationslaan – Bethaniëlaan. 

Probleem: 

Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Stationslaan tussen de Prins 
Hendriklaan en de Bethaniëlaan zal mogelijk meer verkeer vanaf de Slotlaan via de Bethaniëlaan de 
wijk in rijden. 

Maatregel: 

Volgens de verkeersmodellen, die de gemeente heeft laten maken, is de toename 
beperkt. Mocht in de praktijk blijken dat er een hinderlijke toename is van verkeer 
dan lijkt het ons wenselijk om een verkeersbord “gesloten voor alle 
motorvoertuigen” (verkeersbord RVV C12)met een onderbord met de tekst: 
“Uitgezonderd bestemmingsverkeer” bij de ingang van de Stationslaan te 
plaatsen. Dit bord voorkomt ook dat zoekend verkeer via deze route door hun 
navigatiesysteem de wijk in wordt gestuurd. Immers zijn/haar navigatiesysteem 
ziet de aanduiding als een afgesloten weg. 

Situatie 4: 
Hoek van Vijverlaan en Wilhelminalaan. 

Probleem: 

De bevoorrading van de horeca op de Slotlaan gebeurt via de Vijverlaan en Wilhelminalaan. 

Grote vrachtwagens kunnen niet door de bocht van de Vijverlaan naar de Wilhelminalaan. Zij mogen 
en kunnen in de bocht ook niet stilstaan. Hun oplossing is via de Bethaniëlaan links de 
Wilhelminalaan in en dan ca 80 à 100 m. achteruitrijden tot aan het terras van het Pastalokaal. 
Daarna lossen ze voor winkels en horeca op de Slotlaan. Dit is heel gevaarlijk voor voetgangers en 
fietsers op dit smalle stuk van de Wilhelminalaan. 
 
Maatregel:  

Vrachtverkeer hoort niet thuis in de wijk. Bij de herinrichting van de Slotlaan dienen voldoende laad- 
en losplaatsen aangelegd te worden. 
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Situatie 5: 
Aansluiting Prins Hendriklaan op de rotonde. 

Probleem:  

Verkeer vanuit de Prins Hendriklaan neemt de rotonde links om, om naar de Huydecoperweg te 
gaan. 

Dit gebeurt vooral 's middags door sluipverkeer en 's avonds door horeca bezoekers, die snel de wijk 
uit willen. 

Maatregel: 

De aansluiting is nu vrij ruim. Door de aansluiting zodanig aan te passen door het profiel van de weg 
door te zetten en de trottoirs te verbreden kan het verkeer alleen rechtsom de rotonde passeren. 

Situatie 6: 
Choisyweg ter hoogte van de Timmermanlaan. 

Probleem: 

De Choisyweg gaat ter hoogte van de Timmermanlaan over van een tweerichtingsweg naar een 
éénrichtingsweg ( richting 2e Hogeweg). Het verkeer dient via de Timmermanlaan en Krullelaan de 
wijk te verlaten. Veel verkeer gaat rechtdoor, dus tegen de rijrichting in, om naar de 2e Hogeweg te 
gaan. 

 

Maatregel: 

Het trottoir zodanig aanpassen dat het verkeer naar de Timmerlaan geleid wordt. 
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Situatie 7: 
Wilhelminalaan. 

Probleem: 

De Wilhelminalaan is vrij smal en bewoners parkeren hun auto's op het trottoir. Dit geeft de 
mogelijkheid dat auto's en fietsers in tegenovergestelde richting elkaar gemakkelijker kunnen 
passeren. Echter voetgangers, waaronder veel ouderen met rollator, rolstoelen en ouders met 
kinderwagens kunnen niet meer van het trottoir gebruik maken en moeten noodgedwongen op de 
rijbaan lopen. Dit brengt zeer gevaarlijke situaties met zich mee. Doordat de laan in een bocht loopt 
is het voor automobilisten onoverzichtelijk en kunnen zij niet om de bocht kijken of er voetgangers 
op de weg lopen. 

 

Maatregel: 

De Wilhelminalaan zodanig inrichten, zodat alleen parkeren op aangegeven plaatsen mogelijk is. 
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Situatie 8: 
Wilhelminalaan-Krullelaan. 

Probleem: 

Op het gedeelte van de Krullelaan vanaf de Wilhelminalaan tot aan de Woudenbergseweg is 
éénrichtingsverkeer ingesteld. Veel verkeer rijdt ( met hoge snelheid) vanuit de Wilhelminalaan de 
Krullelaan in om tegen het verkeer in de Woudenbergseweg te bereiken. De verharding van de 
Wilhelminalaan loopt ook visueel rechtdoor de Krullelaan in. Dit geeft ook vaak verwarring bij 
bezoekers, bezorgers e.d. die denken dat de Wilhelminalaan hier door loopt. 

Maatregel: 

Herinrichting van de kruising, waarbij het trottoir ter hoogte van Krullelaan 36 verbreed wordt. 

 

 

Situatie 9: 
Woudenbergseweg ter hoogte van de Krullelaan. 

Probleem: 

Aan de noordzijde van de Woudenbergseweg worden auto's op de rijbaan geparkeerd. Aan de 
zuidzijde zijn parkeervakken aanwezig. 

Door de geparkeerde auto's is het nauwelijks mogelijk dat auto's elkaar kunnen passeren. Door de 
geparkeerde auto's zijn de kruisingen niet overzichtelijk. Fietsers komen in de knel als er toch twee 
auto's elkaar willen passeren. 

Auto's worden op het trottoir en in de bochten van de zijwegen geparkeerd ( vooral door 
kerkgangers op zondag). 

Maatregel: 

mogelijk a: 

De rijbaan versmallen zodat auto's op elkaar moeten wachten. Dit is ook toegepast op de 
Waterigeweg. Het werkt er opvallend goed. Automobilisten moeten zelf bepalen wie er eerst door 
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mag. De automobilisten wuiven elkaar vriendelijk toe, nadat zij voorrang gekregen hebben! Wel is 
het hierbij noodzakelijk dat de fietsers gescheiden worden van het autoverkeer. 

Het voordeel is dat de snelheid van het verkeer afneemt. 

  

mogelijkheid b: 

(Dit is ook eerder gepresenteerd door onze wijkschouten) 

Een parkeerverbod instellen aan de noordzijde en het trottoir verbreden. 

 

Situatie 10: (niet op plattegrond aangegeven) 
Overal in de wijk. 

Probleem: 

Wild parkeren. 

In de wijk wordt door gebrek aan parkeerplaatsen of door te smalle straten op voetpaden van het 
park, groenstroken, in bochten van de wegen en op trottoirs geparkeerd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Parkeren op de hoeken van T-kruising Huydecoperweg-Woudenbergseweg; 
• Parkeren bij of op het trottoir precies bij een inrit, zodat de bewoners niet op of af hun oprit 

kunnen komen. 

Personeel van winkels en horeca van de Slotlaan parkeren hun auto's bij ons in de wijk, waardoor er 
minder plaats is voor de buurtbewoners, personeel en bezoekers van kantoren en bezoek. 

Daarnaast mag ook wel opgemerkt worden dat wijkbewoners erg slordig met de beschikbare ruimte 
omgaan en op de meest onmogelijke plaatsen hun auto's parkeren. 

Maatregelen: 

Door het uitbreiden van het gebied voor vergunning-parkeren zal de situatie belangrijk verbeteren.  

Verder zal van het personeel van kantoren in de wijk en van wijkbewoners zelf verlangd moeten 
worden zich beter aan de regels te houden. Strenger handhaven zal helaas noodzakelijk zijn om het 
wild parkeren te voorkomen. 
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Op de hoek bij de 1e Hogeweg en de Laan van Beek en Royen ligt een ongebruikt parkeerterrein 
( voorheen van de Rabobank). Maak dit toegankelijk als openbaar parkeerterrein.  

 

Een verbetering zou zijn de wegen aan te passen en duidelijker de parkeerstroken aan te geven. 

Zie hierover ook hoofdstuk 4 Herinrichten van de wegen in de wijk. 
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4 Herinrichting van wegen in de wijk. 
Veel van de wegen in de wijk hebben een rommelige uitstraling en hebben achterstallig onderhoud. 
Enkele voorbeelden:  
Verschillende straatverbanden in één straat, straatkolken halverwege in de straat, overgangen van 
verschillende verhardingen in de trottoirs, verzakte verharding en banden, trottoirs, die dermate 
schuin aflopen dat ze niet te belopen zijn e.d. 
Bijgaande fotoreportage geeft hiervan een beeld. 
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Bij de hoognodige herinrichting van een aantal straten is het wenselijk het hele profiel hiervan te 
herzien. 

Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van de verharding in de Prins Hendriklaan in De Bilt. Ga 
er eens kijken! 

zie bijgaande foto's: 
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of zoals in Steenwijk in een andere kleurcombinatie. 

 

In deze situaties is een z.g. oploopband gebruikt als kantopsluiting. 

 


