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Geachte fractievoorzitters, 
 
 
Zoals u weet doen wij er als belangengroep alles aan om de verkeersonveiligheid van de Van der 
Valk Boumanweg binnen alle gelederen van de gemeente onder de aandacht te brengen. Wij 
hebben in juli met de wethouder een ronde gemaakt langs de knelpunten en vervolgens een 
zienswijze ingediend. Vorige week hebben we de nota van beantwoording kunnen lezen (zie bijlage, 
p103/104) en dat geeft ons toch aanleiding om ons nog een keer tot u te richten. Eerder heeft u zich 
kritisch opgesteld richting het college als het gaat om de Van der Valk Boumanweg. In deze cruciale 
fase van besluitvorming nemen we u graag nog één keer mee in onze blijvende zorgen. We hopen 
van harte dat u onze overwegingen mee wilt nemen.  
 
Onze eerste vraag:  
Wilt u een motie of anderszins overwegen om het college te bewegen niet alleen de kruising met 
de Tollenaersingel aan te pakken, maar het probleem integraal en bij de bron aan te pakken? Dat 
betekent concreet: het wegvak in zijn geheel op te pakken en niet te wachten tot riolering aan 
vervanging toe is. 
Want, 
Wij hebben er ambtelijk en bij het college herhaaldelijk op gewezen dat de verkeersveiligheid alleen 
significant zal verbeteren als de weg integraal wordt aangepakt en opnieuw wordt ingericht. Dus 
geen symptoombestrijding maar aanpakken bij de bron (zie onze voorgedragen punten).  
De onveilige kruising met de Tollenaersingel wordt nu wel als maatregel benoemd. Hoewel wij blij 
zijn dat dit issue nu prominent op de kaart staat, vrezen wij echter dat de gemeente zich nu sec zal 
richten op het verkeersveilig maken van dit kruispunt en niets doet hard rijden, gevaarlijke inhaal 
manouvres etc. te voorkomen. Deze urgentie wordt extra gevoed door het ernstige ongeval van 22 
september jl. waarbij de echtgenote van ondergetekende gewond raakte en het wonderlijk genoeg 
nog kan navertellen.   
In de reactie op onze zienswijze wordt namelijk aangegeven dat veel van de door ons (op kaart, zie 
bijlage) aangedragen knel- en verbeterpunten pas zullen worden meegenomen bij groot onderhoud. 
In de praktijk betekent dit echter meestal wachten op vervanging van de riolering (vanwege werk 
met werk maken). Nu weten wij uit eerste hand bij de gemeente dat de riolering nog in goede staat 
verkeert ter plaatse van de Van der Valk Boumanweg en groot onderhoud nog heel lang kan duren. 
Dat kan nooit de bedoeling zijn.  
 
Onze tweede vraag:  
Wilt u een motie of anderszins overwegen om het college alsnog te bewegen de Van der Valk 
Boumanweg te categoriseren als Wijkweg 50 en als zodanig in te richten? 
Want, 
Wij hebben voorgesteld om de weg te categoriseren als wijkweg 50 en als zodanig in te richten. Het 
college antwoordt daarop dat de weg een wijkontsluitingsweg blijft. De weg heeft volgens het 
college een ontsluitende functie naar omliggende wijken en is de route naar de Baanderij. 



In de nota Circulatie lezen wij echter: “Wijkwegen worden toegepast wanneer een weg geen 
verbindende functie moet hebben, een goede leefbaarheid en veiligheid gewenst is, de weg een 
busroute en/of aanrijroute hulpdiensten is en een verzamel- en ontsluitingsfunctie voor de 
achterliggende wijk heeft”.   
Gezien deze definitie gaat het antwoord van het college voor ontsluiting van omliggende wijken dus 
sowieso niet op. 
Wat rest is het argument van het college dat de Van der Valk Boumanweg een belangrijke 
ontsluitingsweg voor de Baanderij is.  
Maar hoe belangrijk is dit werkelijk nu en in de toekomst? Dit is maar zeer de vraag. We lichten dit 
hieronder toe.   
Op grond van de tabel in figuur 5 van de Nota Circulatie rijden in het jaar 2030 bij autonome 
ontwikkeling via de Van der Valk Boumanweg 2.300 auto’s naar de Baanderij. Dat is vele malen 
minder dan via de Rietschans (10.700 auto’s). Er is nu sprake van een kip/ei constructie want de 
berekeningen gaan uit van de huidige inrichting van de Van der Valk Boumanweg en die nodigt door 
zijn overdimensionering sterk uit tot sluipverkeer. Wij zijn er echter van overtuigd dat wanneer de 
Van der Valk Boumanweg minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer, dit echt niet zal 
leiden tot significant minder bezoek aan de Baanderij. Vanwege het gedeeltelijke 
eenrichtingsverkeer op de Van der Valk Boumanweg moeten auto’s sowieso via de Rietschans terug.  
Daarnaast snappen wij ook niet hoe stimuleren van ontsluiting van de Baanderij via de Van der Valk 
Boumanweg zich verhoudt met de wens om rondom de Spanjaardsbrug veiligheid te bieden voor de 
10.000 fietsers die hier dagelijks passeren. Iedere auto minder langs dit punt betekent toch immers 
winst voor fietsers? 
 
Onze derde vraag:  
Wilt u het college om inzicht vragen in de doelstelling voor vermindering van sluipverkeer tussen 
Engelendaal en Persant Snoepweg via de Vronkenlaan en Van der Valk Boumanweg? En het 
behalen hiervan na doorrekening uitgaande van realisatie van de gebiedsvisie Baanderij? En wilt u 
de uitkomst hiervan in uw overweging meenemen? 
Want, 
Meer in zijn algemeenheid vragen wij ons af hoe het nu zit met dat de doelstelling om sluipverkeer 
tegen te gaan. We willen u herinneren aan de verkeerschaos van vrijdag 18-9 jl. Een file van af de 
Vronkenlaan tot de Persant Snoepweg, lokaal verkeer dat geen kant op kan, auto’s die door het 
plantsoen naar de Van der Valk Boumanweg rijden, scheldende bestuurs en bovenal hachelijke en 
ronduit gevaarlijke verkeerssituaties... Dat willen we toch niet meer?  
Opmerkelijk genoeg is na gesprekken met buurtbewoners besloten om de knip in de Vronkenlaan of 
Poelgeestlaan niet mee te nemen in de definitieve nota circulatie. Dit kan omdat nu, in tegenstelling 
tot de concept nota, nieuwe berekeningen zijn gebaseerd op de gebiedsvisie voor de Baanderij. Een 
‘visie’ die bij besluitvorming over de mobiliteitsnota’s nog niet eens is vastgesteld, laat staan 
gerealiseerd. In de gebiedsvisie Baanderij lezen we dat de gehele transformatie nog jaren zal duren. 
In elk geval veel langer dan de tijdspanne die geldt voor het mobiliteitsbeleid: de komende 10 jaar 
(2020-2030). Dit wekt de indruk dat hiermee vooral een argument is gezocht en gevonden om de 
knip in de Poelgestlaan of Vronkenlaan weer los te laten, zonder gezichtsverlies.  
Vervolgens horen en lezen we dat daarmee ‘aan het doel uit de mobiliteitsvisie wordt voldaan’. 
Maar dat doel wordt nergens gekwantificeerd. Wel lezen we wel dat 30% van het huidige verkeer op 
de Vronkenlaan sluipverkeer betreft en dat dit ‘ongewenst’ is. uit de verkeerstellingen (2014, 2016 
en 2018) blijkt dat dit percentage exclusief verkeer is dat zich vanaf de Van der Marckstraat bijvoegt. 
Het sluipverkeer op de Vronkenlaan en dus ook de de verdere route richting Persant Snoepweg blijft 
dus 30%! Daar komt bij dat als de Van de Marckstraat wordt afgeloten, het sluipverkeer voor een 
deel via de Vronkenlaan zal rijden.  
 
 



Wij danken u voor uw aandacht en wensen u wijsheid bij de besluitvorming. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de belangengroep Van der Valk Boumanweg, 
 
(gegevens zijn bekend bij de griffie) 
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Zienswijze:
Met deze brief dienen wij als belangen-
groep Van der Valk Boumanweg onze 
zienswijze in op de nota’s in het kader 
van de mobiliteitsvisie welke door u op 
19 mei jl. in concept zijn vastgesteld en 
ter inzage zijn gelegd.
Allereerst dank voor de rondgang met 
de wethouder op 8 juli jl. Dat werd door 
bewoners zeer op prijs gesteld. Ook 
dank voor de extra tijd die u ons hebt 
gegund voor het indienen van deze 
zienswijze, vanwege het samenvallen 
van deze rondgang met de sluitingsda-
tum.

Onveilige situaties
Zoals u inmiddels weet vragen wij uw 
aandacht voor de Van der Valk Bouman-
weg, specifiek voor het weggedeelte 
tussen de Persant Snoepweg en de 
Laan van Ouderzorg. Als bewoners van 
en rondom dit deel van de Van der Valk 
Boumanweg ervaren wij dagelijks onge-
zonde en onveilige situaties. Wij merken 
de drukte voor onze deur en zien/horen 
auto’s te hard voorbij rijden. Dit leidt tot 
veel onveilige situaties en manoeuvres, 
bijvoorbeeld met parkeren. De huidige 
brede weginrichting zonder verkeers-
remmende voorzieningen nodigt auto-
mobilisten hier ook toe uit. In de huidige 
situatie is de weg voor voetgangers een 

belemmering om over te steken, bijvoor-
beeld om bij winkelcentrum Santhorst te 
komen.

Integrale aanpak Van der Valk Bouman-
weg in de conceptnota’s
Naar ons idee bieden de deelnota’s 
een uitgelezen kans en een momentum 
om de veiligheid van de Van der Valk 
Boumanweg aan te pakken. Wij hebben 
met onze brief van 4 maart jl. een kaart 
aan u toegestuurd met de knelpunten 
en verbeterpunten die wij tijdens een 
bewonersavond op 10 februari jl. heb-
ben geïnventariseerd. Deze kaart is ook 
bij deze zienswijze bijgesloten en maakt 
hier onverkort deel van uit. 
Wij zijn blij te merken dat veel van 
deze punten door u worden herkend 
en bevestigd. Dit maken wij op uit het 
gesprek op 23 juni jl. en de rondgang 
met de wethouder op 8 juli jl. In de 
conceptnota’s zien wij echter (naast bo-
venstaande) niets terug van de door ons 
aangedragen punten. Alleen de onveili-
ge situatie en oversteek ter hoogte van 
de Tollenaersingel wordt gesignaleerd 
(al ontbreekt het nog aan een concreet 
gekoppelde maatregel). Wat ons betreft 
is het een gemiste kans als u alleen dit 
knelpunt zou oplossen. Wij pleiten voor 
een integrale aanpak van knelpunten 
voor dit gehele weggedeelte. Daarbij 

vragen wij u in de planning breder te 
kijken dan alleen werk met werk maken 
bij vervanging van het riool.
Wij vragen u specifiek om hier in verdere 
uitwerking van de nota’s serieus werk 
van te maken. Graag lezen wij in de nota 
van beantwoording op welke manier u 
met de door ons aangedragen knelpun-
ten en verbeterpunten (bij voorkeur per 
punt) bent omgegaan.

Waarom een gebiedsontsluitingsweg?
In de conceptnota’s lezen wij uw voor-
nemen om de Spanjaardsbrug en de 
verbinding Poelgeestlaan - Vronkenlaan 
af te sluiten voor autoverkeer. Hoewel 
dit (ook) in onze wijk niet unaniem zal 
worden gesteund, gaan wij er wel vanuit 
dat het verkeersaanbod op de Van der 
Valk Boumanweg zal afnemen en dat is 
prettig.
Wij begrijpen vervolgens echter niet 
dat de Van der Valk Boumanweg in de 
nota’s nog steeds wordt aangemerkt 
als gebiedsontsluitingsweg en dus een 
doorgaande functie houdt.
Het motto van onze belangengroep is 
“Liever veilig 50, dan onveilig 30”. Ge-
zien de situatie en uw ambities pleiten 
wij er voor om deze weg als wijkweg 
aan te merken en ook als zodanig in te 
richten. Dat wil zeggen: smaller, vrien-
delijker en met meer oog voor gemengd 
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verkeer. Wij snappen dat u vanwege de 
buslijn en hulpdiensten terughoudend 
omgaat met snelheidsbeperkende maat-
regelen. Maar vanwege de verwachte 
afname van verkeer zal het veel rustiger 
worden. Wij gaan er daarom vanuit dat 
er geen verslechtering van de huidige 
situatie zal zij, en dat dit geen belemme-
ring kan zijn om de weg als wijkweg aan 
te merken.Wij vragen u specifiek om de 
Van der Valk Boumanweg aan te merken 
als wijkweg. Graag lezen wij in de nota 
van beantwoording uw afweging hierin.
Veilige oversteekplaatsen
Los van bovenstaande kan een groot 
deel van de onveiligheid ons inziens 
worden opgelost door aanpak van de 
huidige kruisingen met de Laan van 
Ouderzorg en de Tollenaersingel. Deze 
zijn nu verre van veilig en worden vaak 
gemeden. Tijdens onze rondgang op 8 
juli hebben we hier nadrukkelijk bij stil-
gestaan. Voor beide situaties dragen wij 
een voorstel aan. Dit betreft een nieu-
we veilige oversteek ter hoogte van de 
Rijnenburg en ter hoogte van de Britten-
burg. Op ons kaartje resp. nummer 13 
en 14. Hiermee wordt ook 
beter aangesloten bij de behoefte van 
voetgangers (waaronder overstekende 
buspassagiers). Ook nodigt de weg 
hierdoor veel minder uit om (te) hard te 
rijden. Dat is ook in het belang van de 

fietsers.
Wij vragen u specifiek deze verbeter-
voorstellen als maatregel in de defini-
tieve nota’s over te nemen en ook in 
de uitvoering prioriteit te geven. Graag 
lezen wij in de nota van beantwoording 
uw afweging hierin.
Tenslotte: betrek ook de groenstrook bij 
integrale herinrichting!
Een integrale herinrichting kan wat ons 
betreft prachtig worden gecombineerd 
met een zinvollere invulling van de hui-
dige groenstrook langs de weg: zowel 
qua groen als voor voetgangers. Op ons 
kaartje nummer 19. Er zijn al wat stukjes 
vanaf gesnoept in de loop der jaren. Dit 
groen is ons veel waard en behouden 
we graag. Het biedt u wellicht de kans 
om direct invulling te geven aan een 
stuk klimaatadaptatie en vergroting van 
de biodiversiteit, zoals u ambieert in uw 
duurzaamheidsagenda.

Reactie:
Fijn dat u de aanvullende gesprekken en 
het locatiebezoek heeft gewaardeerd. 
In uw zienswijze vraagt u aandacht voor 
een groot aantal maatregelen op de Van 
der Valk Boumanweg en voor de cate-
gorisering van deze weg. Ook vraagt u 
om de groenstrook te betrekken bij de 
inrichting van de weg.

Op de meeste punten in uw zienswijze 
kunnen we nu niet ingaan. Want deze 
punten zijn locatiespecifiek en horen 
dus niet thuis in een beleidsnota. We 
nemen uw punten uiteraard wel mee 
als de weg toe is aan groot onderhoud. 
Ook de groeninrichting betrekken we 
daar dan bij.
De wegcategorisering is wel onderdeel 
van de beleidsnota. Wij vinden het wen-
selijk om de Van der Valk Boumanweg 
te behouden als wijkontsluitingsweg. 
De weg heeft immers een ontsluitende 
functie voor de omliggende wijken en is 
de route naar De Baanderij. 

Wij nemen uw zienswijze graag mee in 
onze afweging van de definitieve maat-
regelen.
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