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Hierbij mijn relaas voor de commissieleden van Fysiek Domein voor de vergadering van  
 
Geachte leden van de commissie Fysiek Domein en geachte leden van de raad van de 
gemeente Huizen 
 
Mijn naam is Ko van Brakel, ik ben woonachtig in Huizen en maak mij grote zorgen over de 
verkeersveiligheid van de vooral zwakke verkeersdeelnemers bij het oversteken van de 
Huizermaatweg bij de Haar en bij de Fauna op de nieuw aan te leggen verkeerspleintjes. 
<hier is een deel van de brief geanonimiseerd/weggelaten op verzoek van de briefschrijver>  
 
Thans is door de gemeente Huizen een voorstel gemaakt, in verband met het HOV tracé, 
over de herinrichting de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg, het wegvak gelegen tussen de 
Huizermaatweg en de Aristoteleslaan en de Aristoteleslaan, het wegvak gelegen tussen de 
Bovenmaatweg en de rotonde Aristoteleslaan/Stroomzijde te Blaricum. 
            In dit voorstel worden o.a. 2 rotondes op de Huizermaatweg, de rotonde de Haar en 
de rotonde Fauna, verwijderd en vervangen door z.g. verkeerspleintjes. 
            Toen ik in 2011 voor het eerst kennis kreeg van deze plannen, was ik al verbaasd dat 
de gemeente Huizen serieus overwoog om de 2 rotondes op te heffen en te veranderen in 
z.g. verkeerpleintjes. <hier is een deel van de brief geanonimiseerd/weggelaten op verzoek 
van de briefschrijver>  
 
Ik wil u iets vertellen over deze z.g. verkeerspleintjes. Zij zijn rond 2007 bedacht en daarna 
voornamelijk in Hilversum aangelegd. Thans komen er in het land hier en daar sporadisch 
verkeerspleintjes bij.  
 
De in 2011 voorgestelde verkeerspleintjes in Huizen lijken in grote lijnen op de 
verkeerspleintjes in Hilversum. Er is echter 2 grote verschillen: 

1. Op alle 4 de aansluitingen van de verkeerspleintjes liggen in Huizen fietspaden welke 
in 2 richtingen worden gebruikt; 

2. het aanbod van overstekende fietsers op alle 4 de rijrichtingen is veel hoger dan op 
de pleintjes in Hilversum. 

Juist door deze afwijking is het voor automobilisten erg verwarrend rekening te moeten en 
kunnen houden met overstekende fietsers vanuit twee richtingen. Tevens bestaat voor de 
fietsers die in feite aan de verkeerde kant van de kruising de Huizermaatweg moeten 
oversteken het risico voor z.g. afdekongevallen. Bij het oversteken kan het zicht voor de 
fietser worden belemmerd door linksaf slaande auto’s of op het verkeerspleintje voor linksaf 
stilstaande auto’s. 
Hierdoor wordt het zicht op de rechtdoor rijdende auto’s op de Huizermaatweg ontnomen, 
waardoor de kans op afdekongevallen wordt vergroot. 
Bij de huidige voorstellen wordt het voor de zwakke verkeersdeelnemers nog erger doordat 
er nog maar 1 oversteekplaats is waar zij in 2 rijrichtingen de Huizermaatweg moeten 
oversteken.  
 
Tevens vind ik dat de vergelijking met Hilversum niet op gaat voor wat betreft de goede 
doorstroming van het verkeer vanwege de verkeerspleintjes. Voordat de verkeerspleintjes in 
Hilversum waren aangelegd, waren de kruisingen voorrangskruisingen met 2 rijrichtingen 
met of zonder VRI en/of geen aparte voorziening voor linksaf slaan. Hierdoor ontstond 
regelmatig enige stagnatie in de doorstroming. In Huizen liggen er op dit moment 2 rotondes 
die prima functioneren en waarbij zich zowel bij het afslaan als het oprijden geen problemen 
voordoen. Heel incidenteel staan er wel eens voertuigen te wachten om de rotonde op te 
rijden.  



 
In feite is deze gang van zaken een beetje de omgekeerde wereld. In heel Nederland worden 
kruispunten met of zonder verkeersregelinstallatie veranderd in rotondes. In Huizen gaat 
men een goede en veilige kruispuntvoorziening, de rotonde, opheffen en veranderen in een 
voorrangskruising, uitgevoerd als een z.g. verkeerspleintje. 
Juist in de jaren 90 is op deze 2 locaties (De Haar en de Fauna) bewust gekozen voor een 
rotonde. Beide kruispunten waren voorzien van een verkeersregelinstallatie, maar er 
gebeurden desondanks toch regelmatig ongevallen. De aanleg van een rotonde zou hier de 
oplossing kunnen brengen. Sinds deze rotondes er liggen is het aantal ongevallen op deze 
kruispunten drastisch is afgenomen en heeft het niet geleid tot congestie op de hoofdwegen 
en/of ontsluitingsproblemen uit de wijk. Ik kan mij bij gelijk of nagenoeg gelijk gebruik van 
deze weg uit het oogpunt van de verkeersveiligheid geen verkeerstechnisch argument 
voorstellen dat zwaar genoeg is om op die locaties te kiezen voor een andere 
kruispuntinrichting. 
 
Zwakke verkeersdeelnemers: 
Bij de huidige plannen wordt de oversteekbaarheid van de zwakke verkeersdeelnemers - de 
voetgangers en de fietsers - op de verkeerspleintjes niet geregeld. Er komt geen 
verkeersregelinstallatie en ook geen voetgangersoversteekplaats uitgevoerd in 
zebramarkering. De zwakke verkeersdeelnemers worden volledig aan hun lot overgelaten en 
moeten maar zien hoe zij de Huizermaatweg moeten oversteken. Het enige wat op deze 2 
kruispunten wordt aangelegd is een rustpunt tussen de 2 rijbanen, verder wordt er niets 
geregeld. Dit is naar mijn mening een onacceptabele situatie. 
Vooral in de ochtendspits komen veel weggebruikers tegelijkertijd op de kruising. Iedereen 
moet op nagenoeg dezelfde tijd naar het werk of naar school.  
Dat het aanleggen van de verkeerspleintjes niet altijd de juiste oplossing lijkt mag blijken dat 
bij 3 verkeerspleintjes in Hilversum een aparte verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) is 
geplaatst teneinde de fietsers en de voetgangers veilig te kunnen laten oversteken 
Door de hoge intensiteiten van zowel het verkeer op de hoofdrijbaan als van de 
overstekende zwakke verkeersdeelnemers, kwamen de fietsers en voetgangers niet meer 
over de kruising en gingen daarom risico nemen en lopen. 
’s Middags is er veel meer spreiding omdat de scholen uitgaan tussen 1400 en 1600 uur en 
de mensen pas na 1700 uur terugkomen van het werk. 
Tevens is het ook tegenstrijdig beleid dat de gemeente Huizen nu voert voor wat betreft de 
zwakke verkeersdeelnemers in het verkeer. Ik kan mij nog herinneren dat n.a.v. een 
verkeersongeval met dodelijke afloop in 2009 op de Karel Doormanlaan, waarbij een 10-
jarige fietser het slachtoffer was, door de gemeente Huizen alles in het werk werd gesteld 
om, zelfs op een kruispunt met verkeerslichten, de situatie aan te passen en te verbeteren, 
zodat de zwakke verkeersdeelnemer conflictvrij kon oversteken. Nu wordt dit standpunt 
zomaar verlaten en moeten de zwakke verkeersdeelnemers het zelf maar uitzoeken, er 
wordt helemaal niets voor hen geregeld. Een kwalijke zaak. 
 
Snelheid: 
Bij de situatie in Huizen, het veranderen van een rotonde in een verkeerpleintje zal de 
snelheid juist omhoog gaan omdat er: 

1. geen rekening hoeft te worden gehouden met kruisend verkeer dat voorrang heeft; 
2. een nagenoeg rechte weg over het kruispunt zonder obstakels ontstaat. 

Verder is de snelheid van bestuurders van motorvoertuigen die de rotonde naderen lager 
dan de snelheid op een gewone voorrangskruising omdat zij bij het oprijden van de rotonde 
gelijk naar rechts moet worden gestuurd om de rotonde te kunnen vervolgen wat met een 
snelheid van ca 25 km/u kan worden gedaan. Het verschil tussen 25 en 50 kilometer per uur, 
kan bij een ongeval het verschil betekenen tussen leven en dood.  
 
Het verkeer de wijk uit: 



Bestuurders die de wijk willen verlaten moeten voorrang verlenen aan de overstekende 
voetgangers op het zebrapad, aan bestuurders op het op de rotonde gelegen fietspad in 2 
richtingen en aan bestuurders van motorvoertuigen op de rotonde. Op dit moment gaat dit 
gemakkelijk omdat bestuurders na voorrang te hebben verleend de rotonde op kunnen rijden 
en hun weg vervolgen. 
In de nieuwe situatie, bij de verkeerpleintjes, moeten bestuurders die vanuit de wijk linksaf de 
Huizermaatweg op willen rijden uiteraard voorrang verlenen aan bestuurders op het fietspad 
van de Huizermaatweg en aan de bestuurders op de rijbaan van de Huizermaatweg. 
Daarnaast moeten zij ook kijken of er voldoende ruimte is om op de linksaf strook van het 
verkeerspleintje te kunnen gaan staan. Indien hier onvoldoende ruimte is moeten zij wachten 
tot er wel ruimte komt en kan er een wachtende rij auto’s ontstaan en stagneert de 
verkeersstroom de wijk uit. 
 
Het verkeer de wijk in: 
Op dit moment kunnen bestuurders vanaf de rotonde ongehinderd de wijk inrijden. Uiteraard 
moet er indien nodig wel voorrang worden verleend aan fietsers en voetgangers, maar er is 
nooit stagnatie vanaf de rotonde. 
In de nieuwe situatie moeten bestuurders die vanaf de Huizermaatweg linksaf de wijk in 
willen rijden zich opstellen op de linksaf strook van het verkeerspleintje. Als er al een paar 
auto’s staan kunnen er problemen ontstaan in de doorstroming op de Huizermaatweg zelf. 
Dit kan gemakkelijk voorkomen omdat bij het linksaf rijden men het rechtdoor gaande 
verkeer op dezelfde weg voor moet laten gaan, dit kost extra tijd.  
 
Vooral de fietsers en voetgangers zijn bij deze uitvoering van het verkeerspleintje de dupe. 
Voor hen is niets geregeld. Op dit moment steken bij deze rotondes veel fietsers over. De 
meerderheid van deze fietsers heeft de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar, vooral in de 
ochtendspits tussen 08.00 en 09.00 uur en ’s middags tussen 1400 en 1600 uur.  
Nu er per rotonde nog maar 1 oversteek is waarvan de zwakke verkeersdeelnemers gebruik 
moeten maken wordt deze situatie nog gevaarlijker en chaotischer. Op dit moment steken bij 
de rotonde de Haar in de ochtendspits veel kinderen over in beide richtingen. Van noord 
naar zuid de leerlingen van het Erfgooiers college, leeftijd 13 jaar en ouder en van zuid naar 
noord de leerlingen van de scholen in het Holleblok, leeftijd 10 tot en met 12 jaar. Vooral 
deze laatste groep leerlingen mag nu alleen met de fiets naar school omdat zij gebruik 
kunnen maken van de voorrangsregeling binnen de rotonde. Het is de vraag of zij straks 
wanneer zij zelf moeten gaan kijken en beslissen of ze kunnen oversteken nog wel alleen 
naar school kunnen of mogen. Kan je van een kind van 10 jaar verlangen dat hij/zij weet tot 
wanneer je de weg nog kan oversteken bij naderend verkeer. In hoeverre kan een kind van 
10 de snelheid inschatten van naderend verkeer. Ik vind dit een enorm risico. 
Bij de kruising van de Fauna steken veel minder fietsers tegelijkertijd over waardoor er meer 
ruimte op de oversteek is en het oversteken iets minder gevaarlijk is.  
 
Ook weten we dat een grote groep fietsers gevaarlijk verkeersgedrag in de hand kan werken. 
Bij lang wachten om over te gaan steken door de voorste fietsers, kunnen de achterste 
fietsers die eigenlijk niet willen wachten, maar er niet langs kunnen zich gaan ergeren en dat 
kan als gevolg hebben dat de voorste fietsers meer risico gaan nemen om toch maar over te 
gaan steken, met eventueel alle gevolgen van dien. 
 
Bestuurders die deze verkeerspleintjes naderen weten niet waar ze aan toe zijn. Stopt de 
fietser wel of niet, er zal altijd een spanningsveld blijven. Op dit moment weten de 
automobilisten dat ze voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de rotonde en weten de 
fietsers dat zij voorrang krijgen op de rotonde. 
Dat e.e.a. toch niet duidelijk is blijkt dat op dit moment, bij diverse verkeerspleintjes in 
Hilversum, fietsers informeel regelmatig voorrang krijgen om de kruising te kunnen 
oversteken. Naar mijn mening is dit een zeer ongewenste situatie, omdat dergelijk gedrag 
ongevallen tot gevolg kan hebben. Zowel kop/staartongevallen op de hoofdrijbaan als 



ongevallen tussen overstekende fietsers die ervan uitgaan dat de auto wel zal stoppen en 
niet stoppende automobilisten.  
 
Tenslotte verbaast het mij dat op de route van de HOV de rotonde de Haar en de Fauna 
moeten verdwijnen en de rotonde Bovenmaatweg en Aristoteleslaan mogen blijven bestaan. 
Deze logica ontgaat mij volledig. 
 
De hoofdreden om de rotondes te veranderen in verkeerpleintjes is uitsluitend de tijdwinst 
voor de HOV-bus, die ontstaat door het aanleggen van een nagenoeg recht wegverloop. 
Deze tijdswinst bedraagt hoogstens enkele seconden. Je ziet op dit moment zeer regelmatig 
dat de lijnbussen al feitelijk rechtdoor over de rotonde rijden doordat zij met de linker wielen 
al over de rammelstrook van de rotonde rijden. 
 
Tijdwinst is hier dus belangrijker dan verkeersveiligheid, terwijl het natuurlijk altijd andersom 
zou moeten zijn. Ik citeer Cees Wildervanck, verkeerspsycholoog. “”In de eerste plaats zou 
verkeersveiligheid weer prioriteit moeten krijgen boven doorstroming. De persoonlijke ellende 
van een ernstig ongeval weegt zwaarder dan collectief wat langer in de file staan.”” 
 
Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen, ben ik geen voorstander van het verwijderen van de 
rotonde en het aanleggen van de verkeerspleintjes. Ik ben erg bezorgd over de 
verkeersveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers voor de oversteekmogelijkheden op 
de 2 aan te leggen verkeerspleintjes.  
 
Wanneer wordt besloten om tot de aanleg van deze pleintjes over te gaan, zou het mij niet 
verbazen dat op korte termijn op deze locaties ernstige ongevallen kunnen gaan 
plaatsvinden, met name tussen fietsers en automobilisten. Ik zou niet graag in de schoenen 
staan van de verantwoordelijke politici die dit besluit gaan nemen. 
 
Ik wens u bij de besluitvorming veel wijsheid toe. 
 
Vriendelijke groet 

                                                
J.D. van Brakel 
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