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Betreft: Zorgen Veiligheid ventweg Koningslaan/Koningsweg/ N411 
Utrecht/Bunnik, 13-6-2016 
 
Beste Statenleden, 
Wij, bewoners van de Koningsweg in Utrecht en Koningslaan in Bunnik, zijn bezorgd. We zijn bezorgd om de veiligheid van onze straat, de ventweg van de N411. Net als de provincie Utrecht dat is, aangezien er plannen zijn voor aanpassingen van de situatie. Daarom willen wij graag uw aandacht voor onze zorgen. 
De plannen van de provincie om aan de veiligheid van de N411 en onze ventweg (tussen de Mereveldseweg en het kruispunt met Vroeg) te gaan werken zijn een goed begin. Echter, volgens ons zijn de voorgenomen maatregelen niet voldoende om onze ventweg daadwerkelijk veiliger te maken.  
Voor een veiligere situatie zou de maximumsnelheid op de gehele N411 60 km per uur moeten worden. Zodat al het landbouwverkeer (dat in de praktijk nauwelijks landbouwverkeer genoemd kan worden, maar graafmachines, kranen en grote tractoren zijn) van de ventweg af kan. Dit levert namelijk gevaarlijke situaties op voor fietsers en spelende kinderen. 
De plannen zijn nu om van onze ventweg een fietsstraat maken waar verkeer maximaal 30 km per uur mag rijden. Dit is een goed begin. Maar het landbouwverkeer blijft dan op onze ventweg rijden. Dat levert gevaarlijke situaties op met fietsers, omdat de bestuurders te hard rijden, fietsers inhalen etc. In de afgelopen jaren is onze straat flink verjongd en wonen er veelal jonge gezinnen in onze straat. Een straat waar zo veel grote tractoren, graafmachines en kranen voorbij rijden is uiteraard niet veilig voor onze kinderen. Maar ook niet voor de vele schoolkinderen, forenzen en recreatieve fietsers en wandelaars die van de weg gebruikmaken. Het is vragen om ongelukken. 
Bovendien ontbreekt handhaving op onze ventweg. De vraag is dan ook of het verkeer 30 km per uur zal gaan rijden. Zeer waarschijnlijk niet. Tractoren en zware landbouwmachines rijden veel sneller over onze ventweg: met zeker wel 60 km per uur. Zonder handhaving is er dus geen verbetering van de situatie. In de plannen wordt de ventweg versmald, wat de situatie enkel gevaarlijker maakt, aangezien groot (land)bouwverkeer nog moeilijker kan uitwijken 
Onderzoekgegevens ondersteunen ook onze zorgen. In de periode 2005-2009 vielen jaarlijks gemiddeld 13 doden en 56 ernstig verkeersgewonden bij ongevallen met landbouwvoertuigen. De meeste slachtoffers vallen bij ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers (53%). (Bron: CE Delft – Snelheid en milieu) Deze kwetsbare verkeersdeelnemers zijn precies het grootste aantal verkeersdeelnemers van onze ventweg. Dit jaar zijn er ook al een aantal ernstige auto-ongelukken gebeurd op de N411 (ter hoogte van Koningslaan 32/34 en bij de ingang van Amelisweerd). Uit onderzoek blijkt dat het aantal (berm)ongelukken op een 80 km-weg het hoogst is (Bron: SWOV-Factsheet Bermongevallen).  
In de plannen voor de herinrichting van de N411 en Koningsweg/Koningslaan wordt nu helaas niet de gehele N411 een weg waar verkeer maximaal 60 km per uur rijdt. Alleen het stuk weg van Bunnik tot aan het kruispunt met Vroeg wordt 60 km per uur. En aan de kant van Utrecht is de weg 50 km per uur. Dan blijft het korte stuk weg tussen de Mereveldseweg en het kruispunt met Vroeg over. Dat is 1800 meter waar 80 km per uur gereden zal worden. Behalve dat dit nauwelijks tijdswinst oplevert voor de automobilist, is het ook nog eens een verwarrende situatie die daardoor gevaarlijk wordt. 60 km per uur is volgens ons een snelheid die past bij het karakter van de weg en goed aansluit op de snelheid van de aanliggende wegen. 



Ook het milieu is erbij gebaat als de snelheid naar 60 km/uur gaat. Minder afremmen en optrekken betekent een reductie van de fijnstofuitstoot. Bovendien is er meer ruimte voor natuur- en landschapsherstel doordat een 60 km-weg minder marge in de bermen nodig heeft en zo de oude bomenlaan hersteld kan worden. Ook zijn er minder wegwerkzaamheden nodig.  
Met de voorliggende plannen van de ventweg en N411 zijn veel kosten gemoeid. Maar qua veiligheid lost het niets op. (Land-)bouwverkeer op de N411 maakt de ventweg wel veiliger en is veel eenvoudiger te realiseren. 
Als onveiligheid de reden is voor de hele reconstructie van de N411 en de ventweg, dan hopen wij dat jullie rekening willen houden met onze zorgen. Wij eisen dat deze worden meegenomen in de Veiligheidsaudit, waar op april jongstleden in de provincie over is vergaderd. 
Wij, bewoners van de Koningsweg/Koningslaan willen dat het landbouwverkeer niet meer over de ventweg rijdt. Landbouwverkeer rijdt over de N411. De N411 wordt over de gehele lengte maximaal 60 km per uur. 
Bijgevoegd vindt u een petitie, ondertekend door alle bezorgde bewoners van onze straat.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bewonerscomité Koningsweg N411 Veilig 
Reinout Baarsma Kim Mutsaers - van Hattem Marieke Mulder-Hiemstra Simon Mulder Annelies Vermeulen  Contact: Annelies Vermeulen 06-53604240 




