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Geacht Provincie bestuur, 

Hierbij stuur ik U een kopie van een schrijven dat wij heden hebben 
gestuurd aan de Heer A.J.Schaddelee als Gedeputeerde Mobiliteit 
van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. 
Wij zijn eerder in brieven van 18 juni 2019 en 18 oktober 2019 
ingegaan op de onveilige situatie op de Van Weerden Poelmanweg te 
Soestduinen met name het traject tussen t'Hoogt en de 
spoorwegovergang. 
Wij verzoeken dringend maatregelen te treffen zoals het verlagen 
van de maximum snelheid ter plekke om de verkeer veiligheid te 
verbeteren. Niet alleen t.b.v. de honderden bewoners, hotelgasten 
en gebruikers van de golfbaan maar ook t.b.v. overstekend wild zoals 
Reeën die regelmatig worden aangereden. lk  verwijs ook naar de 
bijlage bij de brief aan de heer Schaddelee. 

Hoogachtend, 

Dr.E.Veltkamp 
Contactperso s n 
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Geachte Heer Schaddelee, 

Op 18 juni 2019 stuurde ik , mede namens alle besturen van de acht 
VvE's van Royal Parc Soestduinen en het management van het Hilton 
Royal Parc Soestduinen, een schrijven naar de Provinciale Staten van 
de Provincie Utrecht betreffende de gevaarlijke verkeers situatie aan 
de Van Weerden Poelmanweg te Soestduinen. 

Op 11 oktober 2019 stuurde U, namens het college van 
Gedeputeerde Staten, een reactie waarin werd aangegeven dat het 
college geen mogelijkheden ziet de verkeersveiligheid ter plekke te 
verbeteren. 

Wij hebben daar in een reactie van 18 oktober 2019 op gereageerd 
dat wij, mede vanwege de vele ongelukken die ter plekke plaats 
vinden, een dringend beroep doen op het bestuur de maximum 
snelheid op de van weerden poelmanweg vanaf t'Hoogt tot aan de 
Spoorwegovergang te limiteren tot maximum 60 km per uur zoals 
thans ook geldt voor het wegdeel bij t'Hoogt. 

Wij hebben er in ons schrijven op gewezen dat de veiligheid van 
honderden bewoners, hotelgasten en gebruikers van de golfbaan in 
het geding is. En dit geldt niet alleen voor mensen maar ook voor het 
veelvuldig overstekend wild. Recent werd op voornoemd traject weer 
een Ree dood gereden door een automobilist die met hoge snelheid 
reed. Zoals U in het artikel in AD Amersfoort van 26 april j.l. kunt 
lezen gaf oud boswachter Ton van Galen aan dat er in de afgelopen 



periode al vijf Reeën zijn aangereden door personen auto's met hoge 
snelheid. 

Vandaar dat wij een klemmend beroep doen op het college van 
Gedeputeerde Staten om de maximum snelheid op dit traject van de 
Van Weereden Poelmanweg aan te passen en te limiteren tot 60 km 
per uur. 

Hoogachtend, 
Mede namens de bewoners van alle acht appartement gebouwen en 
het management van het Hilton hotel. 

Dr.E.Veltkam 
Contactpersoo 

Kopie: Provinciale Staten van de Provincie Utrecht 

Bijlage: Artikel van Marco Willemsen in AD Amersfoort d.d 26-4-2021 
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Ton van Galen arriveert bij 
de Dierenambulance met de 
dode ree. 
FOTO CASPAR HUURDE MAN 

Ree bij 
botsing 
overleden 
Een ree heeft het oversteken 
van de Van Weerden Poet-
manweg in Soestduinen gis-
termiddag met de dood moe-
ten bekopen. De bestuurder 
van de auto die het dier 
raakte, reed tot ontzetting 
van medeweggebruikers door 
na de botsing. 

Marco Willemsen 
Sues ttiuinen 

De automobilisten die wel stop-
ten, kwamen te laat om het dier 
te redden. De ree overleed en-
kele minuten na de aanrijding. 
Omdat de gealarmeerde Dieren-
ambulance Eemland geen wild 
mag vervoeren, werd gepensio-
neerd boswachter Ton van Galen 
opgeroepen. De 86-jarige Van 
Galen woont in de buurt en is 
nog actief bij de opvang van 
reeën. Hij nam het dier over van 
het ambulancepersoneel. 

Volgens de oud-boswachter 
worden op de provinciale Van 
Weerden Poelmanweg (de N413) 
de laatste tijd veel reeën aange-
reden. Vorige week overleden er 
vijfna botsingen met passerende 
auto's, vertelde hij. Het ongeluk 
zondag gebeurde ter hoogte van 
de ingang naar landgoed De 
Paltz. 
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