
 

 

 
 

Verkeersonderzoek   
 
 

 
 
 
Kenmerken advies: 
 
Naam dossier: 
>Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< 
 
Locatie: 
Eenderparkweg in Ermelo 
 
Datum uitgifte advies: 
januari 2016 

 
 

www.meldpunt 

veiligverkeer.nl 
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Rol Veilig Verkeer Nederland  

Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze 
de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen 
verbeteren. 

 
 
Algemeen  

 Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere 
factoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor   zover deze geen directe 
invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 

 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten 
verbonden;  

 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene 
verkeersveiligheid; 

 Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de 
daaruit volgende ontwerprichtlijnen. 

 
 
Situatie  
Het advies betreft met name het gedeelte tussen de rotonde en de Strokel. Aan de Eendenparkweg 
staan met name aan de noordzijde een aantal woningen.  
De Eendenparkweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom van Ermelo. De toegestane 
rijsnelheid is derhalve 60 km/h. De weg heeft een variabele breedte, is op het smalste punt 4,80 meter 
breed, er zijn geen trottoirs en fietspaden/stroken en tussen de weg en de woningen aan de 
noordzijde is een smalle en variabele groenstrook.   

Tussen de Eendenparkweg, de Fazantlaan en de Provinciale weg (N303) liggen een aantal bedrijven, 
die grotendeels ontsluiten op de Provinciale weg; enkele bedrijven ontsluiten op de Eendenparkweg. 
Het gehele hierboven omschreven gebied ligt in een groot recreatiegebied, hetgeen veel invloed heeft 
op het verkeersbeeld van zowel de Eendenparkweg als de Fazantlaan.  
 
Probleemstelling  

De gemeente heeft het voornemen via het bestemmingsplan Tonselse veld 2014 het aantal bedrijven 
te laten toenemen, die dan grotendeels worden ontsloten via de Eendenparkweg en de Fazantlaan. 
Dit zal leiden tot een toename van het verkeer op deze wegen, waaronder veel vrachtverkeer. De 
bewoners hebben al moeite met de huidige situatie, omdat zowel voetgangers als fietsers en 
automobilisten gebruik moeten maken van de rijbaan. Met meer dan 2.000 mvt. per etmaal wordt de 
situatie onacceptabel voor de aanwonenden. Ook de recreatieve functie van de Fazantlaan komt 
onder druk te staan. De bewoners pleiten daarom de nieuwe bedrijven te ontsluiten op een aan te 
leggen parallelweg langs de N303. Deze parallelweg zal een éénrichtingsweg moeten worden; 
verkeer vanuit de tegengestelde richting zal bij de rotonde bij de Fazantlaan moeten keren.  

 
Standpunt wegbeheerder  



 

4/6 
 

De gemeente heeft begrip voor het standpunt van de bewoners en wil deze tegemoet komen. Een 
parallelweg aanleggen stuit volgens de gemeente echter op grote bezwaren. Afgezien nog van de tot 
dusver afwijzende houding van de Provincie heeft een parallelweg ook verkeersveiligheidsproblemen. 
De provinciale weg is een drukke en structurele fietsroute (intensiteiten niet bekend bij de gemeente), 
die in dat geval met de parallelweg samen gaat lopen en in conflict zal komen met het rechts 
afslaande (vracht-)verkeer. Het fietsverkeer omleiden naar de linkerzijde van de N303 brengt weer 
andere en nog ernstiger veiligheidsproblemen met zich mee en is dus geen alternatief.  
De gemeente zoekt de oplossing daarom in de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de 
Eendenparkweg en de Fazantlaan. Een dergelijke oplossing sluit ook meer aan op de recreatieve 
functie van het gebied. Dit plan is nog niet uitgewerkt. 

 
Probleemanalyse  

De meeste bestaande en waarschijnlijk ook de toekomstige bedrijven in Tonselse veld  hebben 
nauwelijks een verkeersrelatie met de omgeving en zijn er hoofdzakelijk in geïnteresseerd in een 
directe verbinding met het hoofdwegennet. Bovendien behoort bedrijfsverkeer in principe niet thuis in 
een woon- of een recreatiegebied. Bij het bepalen van de ontsluiting van een bedrijvengebied moet 
derhalve eerst gekeken worden naar de mogelijkheden het bedrijvengebied zo rechtstreeks mogelijk 
te ontsluiten op de hoofdstructuur.  
Bij het Tonselse veld zou dit kunnen middels de aanleg van een parallelweg. Een dergelijke weg zou 
in één richting moeten worden opengesteld, Door de kort bij elkaar liggende rotondes van de 
aansluiting van de Eendenparkweg en de Fazantlaan is het mogelijk linksaf slaan naar en vanaf de 
N303 te verbieden c.q. via een verhoogde middenberm dit onmogelijk te maken. Dit zou de 
verkeersveiligheid ten goede komen. Het door de gemeente opgeworpen conflict tussen rechtsaf 
slaand verkeer en rechtdoor gaande fietsers is reëel, vooral nu fietsers (vooral bij grotere afstanden) 
met steeds hogere snelheid rijden.  
Dat aanleg van een parallelweg betekent, dat gronden moeten worden verworven is een nadeel, maar 
rechtvaardigt geen principiële afwijzing. 
Het genoemde conflict is wel een reden, waarom niet direct naar deze oplossing moet worden 
gestreefd, maar moet worden afgewogen tegen mogelijke alternatieven.  
Dit alternatief wordt door de gemeente geboden door de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de 
Eendenparkweg en de Fazantlaan, waarbij dan wel wordt afgeweken van het uitgangspunt om de 
bedrijven zo rechtstreeks mogelijk te leiden naar de hoofdverkeersstructuur. Het beoordelen van een 
dergelijk plan is lastig, zo niet onmogelijk, als een uitgewerkt plan nog ontbreekt. Pas bij een concreet 
plan kunnen voor- en nadelen duidelijk worden en kan er een afweging worden gemaakt met die van 
de parallelweg.  
Bij (vrijwel) gelijke veiligheidsbeoordeling dient wel de voorkeur uit te gaan naar de parallelweg 
vanwege het te hanteren uitgangspunt het woon- en recratiegebied te beschermen tegen onnodig 
(vracht-)verkeer. 
 

Conclusies en aanbevelingen  

Een definitieve conclusie is nog niet te trekken , omdat het aan te veel gegevens ontbreekt. 
Veilig Verkeer Nederland is uiteraard bereid dit advies af te ronden zodra kan worden beschikt over de 
uitgewerkte gemeentelijke plannen voor de aanleg van fietspaden langs de Eendenparkweg en de 
Fazantlaan. De fietsintensiteit langs de N303 en de te verwachten intensiteit op de parallelweg zijn 
ook gegevens, die helpen een goede conclusie te trekken.  
 

Totstandkoming advies 
 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door: 
ing., H.J. Mulder, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland.
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Vragen of opmerkingen 
 
Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt 
u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde 
regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. Zie 
hiernaast voor gegevens.

 
 
Tot slot 
 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer 
Nederland behalve van vrijwilligers ook voor een 
groot deel afhankelijk van financiële bijdragen van 
derden. Help daarom mee deze dienst in stand te 
houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden 
voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer 
Nederland of doneer via 
www.veiligverkeernederland.nl.

Meer informatie 
gegevens van VVN 
 
 
<<Regionale contactgegevens>> 
 
 
 
 
Stationsstraat 79a 
3811 MH Amersfoort 
Postbus 66 
3800 AB Amersfoort 
 
088 524 88 00 ( ma t/m vr 8.30-17.00 uur) 
info@vvn.nl 

www.vvn.nl 



 

 

 
 


