Provinciale Staten Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Den Dolder, 16 juni 2022
Betreft: Vergadering 29 juni 2022 (inspraaktekst tbv vergadering 22 juni 2022)
Agendapunt Inspraak (snelheidsverlaging provinciale wegen)
Verzoek snelheidsverlaging provinciale weg N238, provincie Utrecht

Geachte leden van de Provinciale Staten Utrecht,
Namens de bewoners van Den Dolder die wonen in de directe nabijheid van de N238, vragen wij uw
aandacht voor de snelheid op deze provinciale weg.
Op de N238 geldt een maximale snelheid van 80 km/uur. Voor de bewoners die direct aan de N238
wonen, maar ook voor de bewoners die in de omgeving van de N238 wonen leidt deze snelheid
steeds vaker tot geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties:
Geluidsoverlast
o Circa 400 inwoners wonen (direct) aan de N238 en circa 800 inwoners wonen binnen een afstand
van 100 meter van de N238.
o De gevelbelasting voor de bewoners die direct aan de N238 wonen is minimaal 50db en loopt op
tot 75 dB.
o De verkeersintensiteit op de N238 is de afgelopen jaren fors toegenomen, ook zorgen
legervoertuigen met rupsbanden en motoren regelmatig voor een enorme piekbelasting van
geluid.
o Zoals u wellicht weet heeft structurele geluidsoverlast gevolgen voor de geestelijke en
lichamelijke gezondheid.
Verkeersonveiligheid
o Gevaarlijke uitrit voor auto’s
Het invoegen op de provinciale weg - bij de Brandweerkazerne, Nieuwe Dolderseweg 164 - is
voor bewoners en personeel van de WA-hoeve zeer onveilig.
[Ter info: in februari 2022 is er weer een ernstig ongeluk gebeurd]
o Gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
Op diverse plekken, onder meer bij de rotonde Hertenlaan en de brandweerkazerne steken
fietsers en voetgangers de N238 over.
Ook hierbij ontstaan levensgevaarlijke situaties omdat automobilisten onverwachts
geconfronteerd worden met overstekende voetgangers en fietsers.
Ontwikkelingen die leiden tot toename geluidsoverlast en verkeersonveiligheid
o De bouw van circa 400 woningen op de WA-Hoeve, met circa 1.000 bewoners die de N238 willen
oprijden en/of oversteken.
o De komst van de politieacademie in Den Dolder, met extra verkeersbewegingen van studenten,
docenten en andere medewerkers die op de locatie van de politieacademie gaan vergaderen,
trainingen volgen etc.
o Het verkeer tussen Den Dolder Noord naar Den Dolder Zuid (en vice versa) zal worden omgeleid
via de N238 via een extra aansluiting, aangezien het spoor gaat sluiten voor gemotoriseerd
verkeer. Dat leidt eveneens tot meer verkeersbewegingen op de N238.

Meer verkeersintensiteit, maar ook meer kruispunten/oversteekplaatsen op de N238, met als gevolg
meer stoppen en optrekken van auto’s, met alle negatieve consequenties voor de verkeersveiligheid,
geluidsbelasting en uitstoot van fijnstof.
Snelheidsverlaging is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid en vermindering van het
geluidsoverlast, maar zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer.
De provincie Utrecht heeft inmiddels besloten om de maximumsnelheid op de N238 tussen de
Amersfoortseweg (N237) en het kruispunt met de Van Ostadelaan te verlagen van 80 km/uur naar 50
km/uur. Met deze snelheidsverlaging wil de provincie de geluidsoverlast beperken en
tegemoetkomen aan de wens van de aanwonenden.
Ons verzoek aan de provincie
Wij vragen u om bovengenoemde redenen de snelheid op de N238 vanaf de Ostadelaan tot de N234
te verlagen van 80 km/per uur naar bij voorkeur 50 km/uur, conform de bovengenoemde verlaging
van de snelheid op de N238 tot de Ostadelaan.
De politieke partijen van de gemeente Zeist hebben in maart 2022 aangegeven ons plan voor
snelheidsverlaging te steunen.
Op woensdag 29 juni is de provincie Utrecht voornemens een besluit te nemen om op een aantal
provinciale wegen de snelheid te verlagen naar 60 km per uur. Dat vinden wij een goede zaak.
Met vriendelijke groet,

Bettina Wigman
Secretaris van Buurtschap Hertenlaan/Hindelaan/Schaapskooi
Bewoners Den Dolder Noord Oost (oude dienstwoningen WA terrein)
Buurtschap Hertenlaan/Hindelaan/Schaapskooi
Belangenvereniging Den Dolder

Cc:
de heer A.J. Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening ,Toezicht & Handhaving,
Communicatie en Participatie
de heer Catsburg, wethouder van Zeist

