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Inrijverbod vrachtverkeer ingevoerd
door Henk van de Bunt
De redactie van De Vierklank werd getipt, dat enige tijd geleden aan weerszijden van de
Koningin Wilhelminaweg vlakbij de Tsplitsing met de Groenekanseweg twee verkeersborden
geplaatst zijn. Dit zijn verbodsborden dat vrachtauto's niet vanaf de Koningin Wilhelminaweg
de Groenekanseweg mogen inrijden met de aanvullende aanwijzing dat
bestemmingsverkeer (van vrachtauto's) wel is toegestaan. Gevraagd werd aan deze
invoering aandacht te willen besteden, gebaseerd op de gedachte dat in het woud van
borden deze nieuwkomers door de doorsnee bewoner c.q. -bezoeker niet zullen worden
opgemerkt.
Een derde hierop betrekking hebbend bord ontdekten wij langs de zuidzijde van de
Groenekanseweg ter hoogte van de winkel van Van der Neut. Er werd contact gezocht met
de afdeling Communicatie van de gemeente De Bilt. Hoofd Communicatie Patricia Kok
beijverde zich in het opzoeken van de ‘onderliggende stukken’ en meldde per omgaande, dat
dit de uitvoering was van het in de Biltbuis van 9 december 2009 geplaatste bericht hierover.
In dit digitale tijdperk kostte het de redactie weinig moeite dit bericht nog even in herinnering
te brengen:
Verkeersbesluit inrijverbod vrachtverkeer
Bij het informatiecentrum van het gemeentehuis ligt het volgende gewijzigde verkeersbesluit
en bijbehorende tekening ter inzage:
• Inrijverbod vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer
Op de Groenekanseweg in Groenekan is bij fietsers een gevoel van onveiligheid aanwezig,
voornamelijk door vrachtverkeer op deze weg. Als gevolg van het elkaar passeren van
vrachtverkeer ontstaat ook schade aan bermen en bomen. Een oplossing hiervoor is
gewenst.
Het weren van elk vrachtverkeer is te ingrijpend, gelet op de belangen van aanwezige
bedrijven. Aanvankelijk was besloten een inrijverbod te maken aan één zijde voor alle
vrachtverkeer (Bekendmaking 24 juni 2009). Daartegen is bezwaar gemaakt door diverse
bedrijven aan de Groenekanseweg. Dat was aanleiding het besluit te herzien, in de zin dat
het inrijverbod voor vrachtverkeer geldt, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Voor het overige is dit besluit gelijk aan het voorgaande: het inrijverbod geldt voor verkeer
dat vanaf de Koningin Wilhelminaweg richting De Bilt rijdt.
Dorpsraad
Implementatie van dit besluit betekent, dat vrachtwagens niet meer via Groenekan naar De
Bilt kunnen rijden. De Groenekanseweg is overbelast door sluipverkeer, zoals dat het geval
is met een reeks van de oorspronkelijke polderdijken, die van Oost naar West liepen zoals
bijv. ook de Kerkdijk in Westbroek. De Dorpsraad van Groenekan heeft zich bij de bestrijding
van het sluipverkeer geconcentreerd op het vrachtverkeer. Twee elkaar passerende grote
vrachtwagens zijn een bedreiging van de verkeersveiligheid. Fietsers worden in de kant
gedrukt o.a. met risico dat ze in de Bisschopswetering terecht komen. De oorspronkelijke
polderdijken zijn niet berekend op die enorme vrachtauto's. De boombeschadiging van de
eiken aan de zuidzijde toont dat onomstotelijk aan. De bermen aan weerszijden worden c.q.
zijn kapot gereden. Het zijn lange moddergleuven geworden, met het risico dat fietsende
schoolkinderen erin raken en de macht over het stuur verliezen. In de omgeving bij
restaurant ‘Naast De Buren’ is de weg extra smal. Daarom zijn indertijd daar verkeersborden
aangebracht met een parkeerverbod voor auto's. Dit verbod wordt onvoldoende tot nooit
gehandhaafd. Gevolg hiervan is weer dat de vrachtauto's die hier uitwijken in de smalle berm
van de slootkant de beschoeiing hebben ontzet. De Dorpsraad hoopt dan ook, dat het nu

ingestelde verbod zich bij de handhavers in een even grote belangstelling mag verheugen
als het ‘sluipverkeerverbod’ op de Voordorpsedijk.
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Hoofd Communicatie Patricia Kok beijverde zich in het opzoeken van de onderliggende
stukken.
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In het woud van borden e.d. worden deze aan weerszijden van de Koningin Wilhelminaweg
vlakbij de Tsplitsing met de Groenekanseweg geplaatste verkeersborden onvoldoende
opgemerkt.
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Een ook hierop betrekking hebbend bord staat geplaatst langs de zuidzijde van de
Groenekanseweg ter hoogte van de winkel van Van der Neut.

