
Aan de Gemeenteraad van Zeist 

        Bosch en Duin, 24 november 2021 

 

Betreft: inspraakreactie op het Mobiliteitsplan 2021 

 

Geachte raadsleden, 

Hierbij ontvangt u de reactie van de vereniging Bosch en Duin op het Mobiliteitsplan. 

Goed te lezen dat de uitwerking van de Mobiliteitsvisie wordt vastgesteld in het Mobiliteitsplan.  

Achtergrondschets: 

Bosch en Duin is de afgelopen 100 jaar gegroeid van een bos met een paar huizen aan zandwegen tot 
een woonwijk met ongeveer 750 huizen. De zandwegen zijn in de loop der tijd verhard, maar de 
wegenstructuur en de  breedte van de wegen zijn niet aangepast en vele bomen langs de wegen van 
meer dan 100 jaar geleden staan er nog. Dit is ook de charme van Bosch en Duin, namelijk wonen in 
het bos. Verkeerstechnisch zien we de laatste jaren echter wel een aantal structurele knelpunten. 

Bermen enquête: 

Ter voorbereiding op het Mobiliteitsplan heeft de gemeente in juni 2021 een Bermen enquête 
gehouden onder de bewoners van Bosch en Duin. Vragen gingen o.a. over parkeren, obstakels in de 
bermen en wateroverlast. De response hierop was hoog, één op de drie huishoudens heeft de 
enquête ingevuld. Knelpunten die veelvuldig naar voren kwamen, zijn:  

• Bermen en het gebruik hiervan (groen, niet parkeren, geen obstakels) 

• Afwatering (plasvorming) 

• Uitwijkmogelijkheid (belemmerd door paaltjes etc.) 

• Voetpaden  

• Parkeren 

• Maximum snelheid 

De knelpunten in de verkeerssituatie in Bosch en Duin vragen dringend om een helder plan om 
uitvoering te kunnen geven aan de bestaande (verkeer)technische problemen.  

In het Mobiliteitsplan worden enkele oplossingen aangedragen zoals het aanpassen van de 
kruispunten. Dat is een goede zaak. Maar voor een aantal overige knelpunten is geen oplossing in 
beeld. Dat zien we als een gemiste kans. 

 We verzoeken dan ook de Raad om haar invloed aan te wenden om, de door bewoners ervaren 
forse knelpunten, prioriteit te geven. 

We willen hierbij een drietal problemen specifiek onder uw aandacht brengen: 

1. Het-te-hard-rijden in Bosch en Duin in relatie tot fietsers en voetgangers 

2. Paaltjes, stenen/rotsblokken en andere obstakels in de bermen   

3. Voetpaden 



 

ad1. Het-te-hard-rijden in Bosch en Duin in relatie tot fietsers en voetgangers. 

De vele opmerkingen in de Bermen enquête spreken boekdelen. In het plan komen we te weinig 
concrete voorstellen tegen om de snelheid in Bosch en Duin te verlagen. Voor een deel worden 
oplossingen aangedragen zoals het aanpassen van de kruispunten en de verlaging van de maximum 
snelheid naar 30 km rondom de Bremlaan en dat is een goede zaak. Ons inziens moet de maximale 
snelheid in Bosch en Duin maximaal 50 km zijn. De verkeer remmende maatregelen dienen hier op te 
worden afgestemd. Dus bijvoorbeeld drempels waar met 40 km/uur overheen  kan worden gereden. 
Een goed voorbeeld zijn de drempels op de Krakelingweg. Een negatief voorbeeld is de Dolderseweg, 
waar de drempels alleen met 10 km overheen kan worden gereden en auto’s, busjes etc., 
ambulances en vrachtwagen grote moeite hebben met de drempels. 

ad2. Paaltjes, stenen/rotsblokken en andere obstakels in de bermen die door particulieren 
zijn/worden geplaatst.  

Er is inmiddels een wildgroei ontstaan van allerlei soorten paaltjes  en markeringsstenen in de 
bermen langs de wegen in Bosch en Duin. Hoewel particulieren obstakels aanbrengen op 
gemeentegrond, wordt hier door de gemeente op geen enkele wijze op gehandhaafd. 

Uit de Bermen enquête kwam naar voren dat een meerderheid vindt dat de obstakels problematisch 
zijn voor een veilig gebruik van de wegen. Auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren (vele wegen zijn 
maar 5 meter breed) en fietsers hebben geen uitwijkmogelijkheid en kunnen klem komen te zitten 
tussen auto en paaltjes. 

In het Mobiliteitsplan blijft onduidelijk waar de gemeente voor staat. Aangegeven wordt dat het de 
bedoeling is alle paaltjes, stenen etc. te verwijderen en een uniforme afzetting te realiseren. De 
concrete invulling hiervan ontbreekt echter.  

We zijn van mening dat een plaatselijke bescherming van de bermen, daar waar nodig, met een half 
open verharding (grastegels) een goede oplossing is voor het kapot rijden van de bermen. Dit komt 
bovendien de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede.  

Ad3. Voetpaden 

Er wordt veel gewandeld in Bosch en Duin, met name door mensen met een verstandelijke beperking 
(bijvoorbeeld bewoners Amerpoort) en ouderen. Zij worden nu gedwongen op de weg te lopen. We 
zien dit, met name op de drukkere ontsluitingswegen, als een groot risico. We pleiten er dan ook 
voor, om op de drukkere wegen (de Baarnseweg en de Vossenlaan), een voetpad aan te leggen, zoals 
vormgegeven in de Tolhuislaan. 

We vertrouwen erop dat deze drie knelpunten op een adequate wijze worden opgepakt en 
geïmplementeerd, zodat de inwoners van Bosch en Duin in een veilige omgeving gebruik kunnen 
maken van de wegen. 

Met groet, 

 

Namens het bestuur van de vereniging Bosch en Duin, 

Jeanette den Hertog, portefeuillehouder verkeer. 

 


