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Onderwerp: Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen SP 27. Verkeerssituatie Hoofdweg Slochteren  

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 7 oktober 2020 hebben wij vragen van de SP-fractie ontvangen omtrent de verkeerssituatie aan 

de Hoofdweg nabij het recent gerealiseerde kindcentrum Slochterveldweg te Slochteren. Door middel 

van deze brief worden de vragen beantwoord.  

 

Daarnaast heeft de SP bij de toelichting op de vragen aangegeven dat er verschillende klachten 

ontvangen zijn over de gerealiseerde oversteeksituatie nabij het kindcentrum Slochterveldweg. 

Vanuit het project vinden wij het logisch om voor beantwoording van de vragen een toelichting te 

geven op het voortraject.  

 

Algemeen: 

Bij de realisatie van een kindcentrum worden de aanpassingen aan de omgeving bij de ontwikkeling 

betrokken. Onderdelen zoals de schoolpleinen, loop- en fietsroutes, parkeerplaatsen, waardevolle 

elementen en problemen in de bestaande situatie worden dan bij de planvorming betrokken. Samen 

met belanghebbenden wordt het plan zorgvuldig vormgegeven om dit uiteindelijk te kunnen 

realiseren. Zo ook bij het kindcentrum Slochterveldweg. 

 

Kindcentrum Slochterveldweg: 

In de fase van planvorming eind 2017 is in samenspraak met de scholen, kinderopvang, architect, de 

stedenbouwkundige en verkeersdeskundige een schetsplan gemaakt voor de omgeving van het 

kindcentrum. De oversteek van de Hoofdweg maakt onderdeel uit van dit schetsplan. Deze plannen 

zijn in iedere fase van het project meerdere malen gedeeld met belangstellenden om: 

1. de voortgang te delen en 

2. belangrijke input van de uiteindelijke gebruikers te halen om het plan beter te maken.  

Door onder andere het organiseren van inloopavonden, het versturen van nieuwsbrieven, 

informatieavonden met omwonenden, keukentafelgesprekken en de digitale media is iedereen op de 
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hoogte gehouden is uiteindelijk de planvorming afgerond. Tijdens dit traject is vanuit verkeerskundig 

oogpunt gekeken welke gehaalde input wel en niet kon worden verwerkt.  

In het 2e kwartaal van 2019 is het eindresultaat aan de scholen, de kinderopvang en de omwonenden 

voorgelegd en is samen met de gebruikers besloten over te gaan tot uitvoering. Omdat een nieuwe 

verkeersituatie zich in de praktijk moet “bewijzen” is er met de scholen en omwonenden afgesproken 

dat als hier behoefte aan is, na realisatie een evaluatie zal plaatsvinden om de nieuwe 

verkeerssituatie te bespreken. Hierna zijn de plannen gerealiseerd.  

 

In de periode van ingebruikname tot de zomervakantie 2020 zijn diverse signalen bij de gemeente 

binnen gekomen, primair van de scholen. Een evaluatie is niet geweest omdat hiervoor geen interesse 

is getoond. Met de ontvangen feedback, aangevuld met de bevindingen van de gemeente, is er rond 

de zomervakantie 2020 een start gemaakt om de oversteek te optimaliseren. Dit in samenspraak met 

alle betrokken ontwikkelpartners en met de Politie en Veilig Verkeer Nederland.   

 

Het streven is in november alle door te voeren aanpassingen en optimalisaties planmatig gereed te 

hebben zodat deze kunnen worden gerealiseerd. Zodra er zicht is op eventuele wijzigingen in de 

verkeerssituatie wordt de raad geïnformeerd. 

 

Beantwoording vragen: 

 
1. De aanduidingen met de schoolzone zijn vrij kort op de daadwerkelijk zone. Bent u van mening 

dat dit beter, duidelijker en eerder/ruimer aangegeven moet worden? 

De lengte van de schoolzone bedraagt ongeveer 115 m. Er is bewust gekozen om de kruispunten van 

de Hoofdweg met de Gerard de Vriesstraat en De Kluft onderdeel te laten zijn van de schoolzone 

omdat hier belangrijke herkomst gebieden liggen waar leerlingen vandaan komen.  

Naast de gekleurde bestaande palen als aanduiding van de schoolzone is er in het wegvak een 

markering met schoolzone gemaakt en is het wegvak rood gemaakt. In overleg met VVN, de Politie, 

de verkeersouders van het KC Slochterveldweg en verkeersdeskundigen wordt een voorstel 

uitgewerkt hoe de schoolzone te versterken. 

2. In Kolham geldt dat er eveneens een schoolzone is op de hoofdweg. Hierbij is tevens de maximale 

snelheid aangepast naar 30 km/u. Kunt u ons vertellen waarom de maximale snelheid in 

Slochteren niet is aangepast naar 30 km/u?  

Tijdens het voortraject en de totstandkoming van de plannen voor het verbeteren van de bestaande 

oversteek aan de Hoofdweg is er samen met de gebruikers, omwonenden, diverse 

verkeersdeskundigen en de gemeente een hoeveelheid aanpassingen aan de Hoofdweg ontworpen en 

deze zijn uitgevoerd.  Het aanpassen van de schoolzone naar een 30 km zone is tijdens het voortraject 

als maatregel besproken en is niet verwerkt in het ontwerp. Bij het huidige ontwerp is vooral gekeken 

naar de belangen van fietsers. 

- Vanwege het brede wegprofiel is gekozen voor een middengeleider om linksafslaande fietsers 

vanaf het noorden richting de school goed te faciliteren. Deze middengeleider gelegen in een 

schoolzone heeft tevens als voordeel dat de snelheid van het autoverkeer wordt gematigd. 

Overstekende voetgangers worden goed bediend met een middengeleider. 

- In een 30 km zone hebben wegen van rechts voorrang. Dit remt de snelheid van het gemotoriseerd 

verkeer, maar kan een verkeersveiligheidsrisico vormen voor jonge schoolkinderen die vanaf De 

Kluft, de Gerard de Vriesstraat maar ook het fietspad vanaf het Kindcentrum de (brede) 

Hoofdweg op rijden. 
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- Fietsers vanaf school richting het noorden hebben nu voorrang op het gemotoriseerde verkeer 

vanaf de Slochterveldweg wat gunstig is voor de fiets. 

De situatie in Kolham is minder goed vergelijkbaar. Hier ligt een vrij liggend fietspad waardoor 

oversteekrelaties anders te ontwerpen zijn. Ook het wegprofiel is in Kolham aanmerkelijk smaller 

(gunstiger) dan bij de Slochterveldweg.  

Uit de feedback is er rond de zomervakantie 2020 gestart met onderzoek. Ondermeer wordt gekeken 

hoe de oversteek omgezet kan worden naar een 30 km zone en of dit daadwerkelijk de veiligheid van 

de verbetert. Dit gebeurt mede in overleg met Veilig Verkeer Nederland, de Politie en diverse 

verkeersdeskundigen om te zorgen dat deze aanpassing niet voor “verrassingen” zorgt. Opgemerkt 

moet worden dat het aanpassen van een 50 km zone naar een 30 km zone meer behelst dan het 

verlagen van de maximumsnelheid. Bijvoorbeeld het bestaande wegprofiel, de voorrangssituatie, 

bestaande en nieuwe inrichtingselementen moeten hiervoor eventueel worden aangepast.  

Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek worden eventuele maatregelen doorgevoerd. Dit zal 

vooraf afgestemd worden met de scholen zodat dit met de achterbannen tijdig kan worden 

besproken. 

3. Bent u voornemens om de maximale snelheid te verlagen naar 30 km/u?  

a. Zo nee, waarom niet?  

Zie antwoord vraag 2.  

b. Zo ja, wanneer gaat u dat doen? 

Zie antwoord vraag 2.  

4. De situatie is tevens zeer onoverzichtelijk. Er zijn meerder afslagen vlak voor en na de 

schoolzone en de bushalte zijn tevens in deze zone. 

a. Is er onderzoek gedaan naar het verplaatsen dan wel laten vervallen van de bushalte? 

Er zijn in de nabijheid diverse bushaltes. De haltes in de zone dragen niet bij aan een 

overzichtelijke, veilige situatie. 

De bestaande bushalte is aanvankelijk behouden en geïntegreerd in de nieuwe verkeerssituatie. Deze 

bushalte heeft een verhoogd plateau en daarmee waardevol voor de bereikbaarheid van Slochteren. 

Deze bushalte zorgt ervoor dat mindervaliden met het openbaar vervoer toegang kunnen krijgen tot 

de school en sporthal middels het pad en tot bedrijven en eventuele andere functies die in dit gebied 

liggen.  

Na overleg met VVN, de Politie, de verkeersouders van het KC Slochterveldweg en 

verkeersdeskundigen is inmiddels besloten om de bushaltes te verwijderen/ te verplaatsen. Dit moet 

gebeuren in overleg met onder andere de openbaarvervoer partijen en vraagt de nodige 

voorbereidingstijd. Zodra duidelijkheid is over het tijdspad, wordt hierover afgestemd met de 

scholen. 

b. Is er onderzoek gedaan naar het verlengen van de schoolzone (incl. 30 km zone) waarbij 

de afslagen naar de Gerard de Vriesstraat, Slochterveldweg en de Kluft onderdeel 

worden van deze zonering? 

In overleg met VVN, de Politie, de verkeersouders van het KC Slochterveldweg en de 

verkeersdeskundigen wordt onderzocht of en zo ja hoe de schoolzone en een eventuele 30 km zone 

elkaar kunnen versterken. Het is denkbaar dat een 30 km zone langer wordt gemaakt dan de 

schoolzone. Zo wordt de snelheid geremd voordat de schoolzone wordt betreden.  

5. De oversteek heeft geen zebrapad.  
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a. Waarom is hier geen zebrapad aangebracht? 

In het voortraject is de optie voor een zebrapad besproken en overwogen om deze wel of niet toe te 

passen. Gezamenlijke conclusie was dat een zebrapad geen passende oplossing is in deze 

verkeerssituatie en is er gezamenlijk besloten in deze verkeersituatie geen zebrapad toe te passen.  

Deze conclusie is mede op basis van landelijke input voor bestaande en te realiseren verkeerssituaties 

getrokken.  

De ervaring leert dat zebrapaden dikwijls ongevalslocaties zijn. Men is dikwijls in de veronderstelling 

dat het een veilige plek is waar je voorrang hebt. Men neemt dan ook voorrang en de attentie is 

daardoor minder dan op een weg waar 50 km/h is toegestaan. De landelijke CROW-richtlijnen** zijn 

uiterst terughoudend met het toepassen van zebra's. Men geeft aan dat zebra’s vooral zouden moeten 

worden toegepast op locaties waar gedurende langere perioden met grote regelmaat door 

voetgangers worden overgestoken. Dat heeft te maken met de verwachtingen c.q. kans een 

voetganger tegen te komen.   
 

b. Kan hier alsnog een zebrapad worden aangelegd? 

De gemeente is niet voornemens hier een zebrapad aan te leggen. Zie ook 5 a. 

c. Zo ja, wanneer gaat u dat doen? 

Zie 5b. 

d. Zo nee, waarom niet? 

Zie 5a. 

6. Op de Hoofdweg wordt helaas te vaak te hard gereden. Niet alleen door personenauto’s maar 

ook door bijv. landbouwvoertuigen. Dit geldt niet alleen voor de Hoofdweg in Slochteren maar 

tevens voor de Hoofdweg in Froombosch en bijv. de Hoofdweg in Kolham.  

a. Bent u bereid om hier onderzoek naar te doen met bijvoorbeeld meetapparatuur? 

Het college is bereid hier onderzoek naar te doen. Het college heeft in een eerder stadium hier reeds 

onderzoek naar uitgevoerd. Ook in de toekomst en na realisatie van maatregelen blijven we 

onderzoek uitvoeren op alle belangrijke wegvakken naar de ontwikkeling van zowel snelheid, 

intensiteit en verkeersongevallen.  

 

Continue snelheidsmetingen 

Ten eerste worden op alle wegen continue snelheidsmetingen verricht. De gegevens worden 

verzameld op basis van navigatieapparatuur en mobiele telefoons en de verbinding met GPS. De 

snelheid is gemeten met VIA/HERE Statistiek Snelheden gedurende 24uur per dag, 7 dagen per week 

(bron: https://360.here.com/) Daaruit blijkt dat ter hoogte van de oversteek de V85-waarde(*) 54 

km/uur is in oostelijke richting en V85: 55 km/uur in westelijke richting (gemeten in september 

2020). 
 
Radarmetingen 

Ten tweede hebben wij in het verleden en na de realisatie van de oversteek snelheidsmetingen 

verricht op basis van radar. Hierbij worden alle voertuigen geteld en kan een onderverdeling worden 

gemaakt in voertuigcategorieën (motorfiets, personenauto, vrachtauto-middelzwaar en vrachtauto-

zwaar). Voor de categorie landbouwverkeer hebben wij niet mogelijkheid deze apart op snelheid te 

meten. De laatste radar telcijfers zijn van maart 2020. Zie onderstaand tabel. 
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Periode  Locatie             V85 (*)         Intensiteit (motorvoertuigen per etmaal/beide richtingen) 

April 2016 Hoofdweg 71, Slochteren 56-58 km/uur 2.998 

Oktober 2017 Hoofdweg 153, Slochteren 59 km/uur 3.340 

Maart 2020 Hoofdweg 73, Slochteren 57-58 km/uur 2.856 

Maart 2020 Hoofdweg 117, Slochteren 52-53 km/uur 2.829 

 
De tellocatie Hoofdweg 117 is het dichtstbij gelegen bij de oversteek. Op basis van de telcijfers 
trekken we de conclusie dat statistisch gezien structureel niet te hard wordt gereden op het 
betreffende wegvak. Dat wil overigens niet automatisch zeggen dat iedereen zich aan de snelheid 
houdt. 
 
-*- De V85 is een landelijk gehanteerde verkeerskundige norm (de V85-regel) om te kunnen bepalen of te hard wordt gereden 

en of maatregelen nodig zijn. De V85 houdt in: De V85 is de gemeten snelheid die door 85 procent van de automobilisten niet 

wordt overschreden. V85 52-55 km/uur zijn hier normale waarden. Overschrijdt de V85 met meer dan 15km/uur dan moeten 
maatregelen worden overwogen. 

 

** CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare 

ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


