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Voorwoord
Grolloo is een bijzonder dorp.
Grolloo is een goed dorp.
Grolloo is een bijzonder goed dorp.
Dat weten de inwoners, dat weten bezoekers.
Maar ... het kan altijd beter.
Dat nu is waar de gemeenschap van Grolloo ook oog voor heeft.
Steeds worden nieuwe initiatieven aangedragen vanuit verenigingen, bedrijven en particulieren. In Grolloo
gaan deze berichten standaard naar de Vereniging voor Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO).
Een kwestie die al eerder de aandacht had was de verkeersveiligheid.
Onder het motto "wat veilig is voor kinderen is veilig voor allen" werd een inventarisatie gemaakt van
knelpunten. Voor een planmatige uitwerking werd samenwerking gezocht met de BOKD hetgeen
resulteerde in het voorliggende rapport Mooi zo - Veilig zo.
Een rapport, maar .... het kan altijd beter.
De werkgroep gaat er van uit dat de VDGO de voortgang kritisch zal bewaken en met eigen voorstellen
actie op gang zal brengen.
De werkgroep rekent daarbij op een positieve houding van de gemeente als de haalbaarheid getoetst moet
worden of steun naar de provincie nodig is.
Er is hard gewerkt onder soms lastige omstandigheden.
Daarvoor wil ik alle betrokkenen danken.
Henk Zeelenberg, voorzitter werkgroep 'Mooi zo - Veilig zo' Grolloo
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Overzichtskaart
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1 INLEIDING
1.1 KADERPROJECT 'MOOI ZO - VEILIG ZO'
In de periode 2001-2002 heeft de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) een
pilotproject 'Mooi zo - Veilig zo' uitgevoerd in de dorpen Ansen, Drijber, Wijster en Bonnen. De directe
aanleiding was het toenemend aantal meldingen van leden-dorpen over de verkeersonveilige situatie bij
hun school. Deze werd toegeschreven aan een verhoogde verkeersintensiteit en een toename van het
gebruik van de auto in het woon-schoolverkeer. Middels een participatief proces met bewoners zijn de
verkeersonveilige situaties geanalyseerd, de doelstellingen ter verbetering geformuleerd en vervolgens de
verkeersmaatregelen uitgewerkt.
Inmiddels zijn de belangrijkste voorstellen, namelijk die voor de schoolomgeving, in alle vier dorpen
uitgevoerd of is opdracht tot de uitvoering aanbesteed.
Een evaluatie van het pilotproject bracht de BOKD ertoe 'Mooi zo - Veilig zo' te ontwikkelen als een
kaderproject, voor jaarlijks vier leden-dorpen. De evaluatie van het pilotproject heeft enkele
accentverschuivingen in de doelstellingen tot gevolg gehad, die hieronder worden toegelicht.
Door de belangstelling voor en nadruk op fysieke verkeersmaatregelen was er minder aandacht voor het
aspect van de gedragsverandering. Een positieve invloed op het gedrag maakt het treffen van (kostbare)
fysieke maatregelen niet langer meer altijd noodzakelijk. Gedragsverandering veronderstelt een platform
waar verkeers(on)veilig gedrag bespreekbaar kan worden gemaakt. De BOKD acht dit binnen het project
'Mooi Zo - Veilig Zo' goed mogelijk. Naar aanleiding van een Keuningcongres getiteld 'Weg van het
landschap' (2001) heeft de BOKD de daar uitgedragen filosofie opgenomen binnen de nieuwe 'Mooi zo Veilig zo' projecten. Het gaat verder dan de landschappelijke inpassing van fysieke verkeersmaatregelen. Er
dient meer aandacht te zijn voor de ruimtelijke inrichting en karakteristiek van de omgeving om gewenst
verkeersgedrag te ondersteunen. Hier ook weer met het doel minder fysieke maatregelen met een
dwingend karakter te hoeven treffen.

1.2 VERZOEK VAN GROLLOO
Met het project 'Mooi zo - Veilig zo' wil de BOKD haar leden-dorpen de mogelijkheid bieden zelf een plan
voor verbetering van de verkeersveiligheid te ontwikkelen. Het verzoek om deze vorm van ondersteuning
dient van het dorp zelf te komen, in dit geval van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en
Omstreken (VDGO). De aanleiding voor het bestuur om Grolloo aan te melden voor dit project was
tweeledig. Zij had in september 2003 een thema-avond van de BOKD over de 'Mooi zo - Veilig zo' projecten
bijgewoond en toonde zich belangstellend. Daarnaast had Dorpsbelangen ook zelf al een verkenning
uitgevoerd, die veel verkeersonveilige situaties aan het licht had gebracht.
Dorpsbelangen neemt de projectuitvoering niet zelf ter hand, maar roept daarvoor een werkgroep 'Mooi zo
- Veilig zo' in het leven. De samenstelling van de werkgroep is zodanig dat alle direct betrokkenen
(personen, organisaties) kunnen worden gehoord en een bijdrage kunnen leveren aan het plan. De
volledige samenstelling van de werkgroep 'Mooi zo - Veilig zo' Grolloo is weergegeven in bijlage 1.
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2. BELEIDSUITGANGSPUNTEN (KADERS)
2.1 DUURZAAM VEILIG (RIJKSBELEID)
De centrale doelstelling van het beleid Duurzaam Veilig is het terugdringen van het aantal ongevallen en
van het aantal verkeersslachtoffers dat hierbij te betreuren is. In 1997 ondertekenden het Rijk, het IPO
(Interprovinciaal Overleg) en· de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een convenant over het
startprogramma Duurzaam Veilig, met daarin afspraken over de invoering van een nieuw verkeersbeleid
langs vier lijnen:
1. ruimtelijke ordening
2. infrastructuur
3. mobiliteitsbeleid
4. gedragsbeïnvloeding
Ten aanzien van het aspect Infrastructuur is binnen Duurzaam Veilig een belangrijke voorwaarde dat het
wegennet herkenbaar wordt ingericht. Het gaat daarbij om de semantiek of 'taal van de weg' die
onzekerheid van de verkeersdeelnemer moet voorkomen en het gewenste gedrag ondersteunt.
De categorisering van de weg naar verkeers- of verblijfsfunctie gaat vooraf aan de (her)inrichting van de
weg conform de bijbehorende wegkenmerken.
Binnen Duurzaam Veilig wordt de volgende categorisering aangehouden:
1. Stroomwegen: de zogenaamde verkeersaders die bedoeld zijn voor de verkeersafwikkeling, dus de
auto(snel)wegen met een maximumsnelheid van 100 respectievelijk 120 km/uur.
2. Gebiedsontsluitingswegen: buiten de bebouwde kom zijn dit de wegen met een regionale
ontsluitingsfunctie (maximumsnelheid 80 km/uur). Binnen de bebouwde kom geldt op deze wegen
een maximum snelheid van 50 km/uur.
3. Erftoegangswegen: wegen waarbij de verblijfsfunctie voorop staat, met een trajectsnelheid van 60
km/uur buiten de kom en een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

2.2 GVVP GEMEENTE AA EN HUNZE
De gemeente Aa en Hunze heeft in januari 2002 haar Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
vastgesteld. Bij de hierin opgenomen wegencategorisering sluit zij aan bij Duurzaam Veilig, maar wordt
echter naast de reeds eerder genoemde categorieën (zie Duurzaam Veilig) een tussen categorie de
voorlopige gebiedsontsluitingsweg (maximum snelheid 80 km/uur) ingevoerd.
Een kaartje van de wegencategorisering is weergegeven in bijlage 2.
Voor het buitengebied van Grolloo behoren Vredenheim, Vredenheimseweg en de N376 (vanaf de rotonde
bij Grolloo richting Schoonloo) tot deze categorie. Binnen de bebouwde kom van Grolloo zijn het
Oostereind en de route Amerweg-Zuiderstraat-Schoonloërstraat (maximum snelheid 50 km/uur) bij deze
tussencategorie ingedeeld. In de huidige situatie maakt laatstgenoemde route al wel onderdeel uit van de
30 km/uur-zone.
De buurt Papenvoort behoort eveneens tot het 'verzorgingsgebied' van Dorpsbelangen. De provinciale weg
N857 Rolde-Borger wordt in het GVVP aangeduid als voorlopige gebiedsontsluitingsweg, met een inrichting
en snelheidsregiem vergelijkbaar met dat van de N376 op het traject Grolloo-Schoonloo. Voor de buurt
Papenvoort is echter geen 60 km/uur-zone aangegeven.
De werkgroep vindt dat door de introductie van een tussencategorie de herkenbaarheid van de verschillen
tussen de Duurzaam Veilig categorieën wordt aangetast.
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3. PROJECTUITVOERING
3.1 PODOE-METHODE
Bij het oplossen van problemen in het algemeen wordt vaak te snel in oplossingen gedacht. Deze klassieke
fout kan worden voorkomen. 'Mooi zo - Veilig zo' Grolloo heeft daarom gewerkt volgens de PODOEmethode. De letters van PODOE staan voor de volgende stappen in het proces:
P van Problemen: de problemen en knelpunten worden geïnventariseerd.
O van Oorzaken: problemen hebben hun oorzaken, die door analyse worden achterhaald.
D van Doelstellingen: om de situatie te verbeteren zijn heldere doelen nodig, bij beleid én maatregelen o
van Oplossingen: uit meerdere oplossingsvarianten kan de beste keuze of combinatie voortkomen.
E van Evaluatie: beoordeling van het werkproces of de uitvoering achteraf op effectiviteit.
Het is belangrijk dat elke stap bewust en gedegen uitgewerkt wordt. Toch is de PODOE-methode geen
lineair proces, maar cyclisch. Dat wil zeggen: als gevolg van de discussie in de werkgroep kunnen eerder
vastgestelde standpunten worden herzien of aangevuld, om uiteindelijk tot een consequent pakket
voorstellen te komen.

3.2 PROBLEEMINVENTARlSATIE
Voor het inventariseren van problemen en knelpunten is gekozen voor het uitzetten van een enquête. Per
enquête konden maximaal vier verkeersonveilige verkeerssituaties in en rond het dorp worden aangeven.
Bij elke situatie moest dan worden aangegeven voor welke groepen verkeersdeelnemers deze situatie
gevaarlijk is en wat de oorzaak van de onveiligheid is. De vraag naar welke mogelijke oplossingen er zijn,
kon in algemene zin beantwoord worden.
In een begeleidende informatiebrief presenteerde de werkgroep zichzelf en werd doel en opzet toegelicht
van het project 'Mooi zo Veilig zo' in Grolloo. De enquête is eind oktober 2006 verspreid op totaal 360
adressen en in de tweede week van november weer huis aan huis opgehaald.
De informatiebrief en enquête, alsmede een tabel met de resultaten, zijn opgenomen in bijlage 3.
Resultaten enquête: knelpuntenlijst
Van de 360 benaderde adressen zijn 65 formulieren ingevuld terug gekomen (een respons van 18%). Aan
de hand van de discussie over de enquête-uitkomsten heeft de werkgroep de volgende knelpunten
vastgesteld, met een opsomming van de aspecten die bij dit knelpunt een rol spelen. Achter de knelpunten
is het aantal meldingen in de enquête aangegeven.
 De routes Amerweg-Zuiderstraat (17) en Schoonloërstraat-Hoofdstraat (16) zijn in de enquête het
meest genoemd. Op beide routes gaat het om het te hard rijden van het autoverkeer en het gevaar
dat daardoor met name ontstaat op de kruisingen. Verder worden genoemd:
o Bebouwde kom borden vallen niet op, staan te ver aan de kant.
o Aansluitingen van zijwegen en kruisingen zijn gelijkwaardig, maar aan bestuurders van
rechts (ook fietsers!) wordt door het verkeer op de 'hoofdroutes' vaak geen voorrang
verleend: slecht zicht en onduidelijke inrichting zijn daar debet aan.
o Het parkeren van bezoekers van de horeca aan de Hoofdweg leidt tot overlast voor de
bewoners.
o Langs de Schoonloërstraat-Hoofdstraat wordt de stoep gemist of als slecht onderhouden
beoordeeld.
 De schoolomgeving op De Pol (9): chaos en onoverzichtelijke situaties bij het uitgaan van de school
door lukraak geparkeerde auto's. In de zomer komt daar de drukte van het recreatieverkeer
van/naar de Berenkuil bij.
 De rotonde Oostereind: de recht doorgaande fietser moet vanuit het dorp tweemaal oversteken
en de oversteek is onduidelijk aangegeven (8). Bushokjes en bebouwde kom borden langs de N376
9

maken het zicht slecht voor overstekende fietsers. Bus ha/teert op de rijbaan en dat leidt soms tot
een file op de rotonde (9).
 De aansluitingen De Pol op Amerweg (10): Te hard rijden, verwarrend, slecht zicht door bocht,
heggen, boom.
 Lienstukken (8): Te hard rijden, gevaarlijk voor spelende kinderen, onoverzichtelijke bocht.
 Middenstreek (8): Te hard rijden en bocht bij Streuer is onoverzichtelijk door hoge heg.
 Kruising Amerweg/Elperweg (6): te hard rijden, slecht zicht en onduidelijke bebouwde komingang .
 'Hobbelpaadje' (Schoolstraat-Middenstreek) (5): Onverwachte aansluiting op Middenstreek is
onveilig voor fietsers door slecht zicht en hard rijden van auto's op Middenstreek.
Er zijn nog een negental andere knelpunten genoemd (met een score van 3 keer of minder), die ook in de
projectaanpak worden meegenomen.

3.3 OORZAKEN: ANALYSE VAN DE KNELPUNTEN
De in de enquête gesignaleerde knelpunten zijn tijdens een schouw op vrijdag 17 november 2006 door
verkeersdeskundige Louis Postma, samen met vier leden van de lokale werkgroep, bekeken, besproken en
gefotografeerd.
Hieronder worden de knelpunten behandeld in de volgorde waarin zij bij de resultaten van de enquête zijn
genoemd. Elk knelpunt wordt verkeerskundig geanalyseerd en waar nodig getoetst aan Duurzaam Veilig
richtlijnen. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt waar, hoe en waardoor de problematiek, die in de
knelpunten naar voren komt, ontstaat.

3.3.1 De route Schoonloërstraat-Hoofdstraat
Het in de resultaten van de enquête genoemde te hard rijden en het gevaar dat daardoor met name op de
kruispunten ontstaat wordt mogelijk gemaakt door:
 De bebouwde grens geeft de overgang aan van 60 naar 30 km/uur als maximum snelheid.
De bebouwde kom bebording staat haast onzichtbaar in de berm en op de verkeerde plaats (te ver
het dorp in). Op de komgrens verandert het weg beeld voor de automobilist nauwelijks, als deze
het dorp binnenrijdt.
 Op het eerste deel ontbreken de stoepen (trottoirs); voetgangers lopen op de rijbaan, maar als die
er niet zijn, ziet de straat er uit als een verkeersweg en niet als een verblijfsgebied (wat een 30
km/uur zone wel zou moeten zijn)
 De lange rechtstanden, de asfaltverharding en de hoge lichtmasten versterken dit wegbeeld van
een verkeersweg.
 De zijstraten vallen niet of nauwelijks op in het weg beeld van de automobilist en dat terwijl de
kruisingen als gelijkwaardige kruisingen gebruikt dienen te worden met de regel: voorrang verlenen
aan alle bestuurders(ook fietsers!) van rechts.
 De zijstraten zijn in de vormgeving van de kruisingsvlakken ondergeschikt aan de doorgaande
rijbaan, zoals de Lienstukken met klinkers aansluit op de doorlopende asfaltverharding en ook op
de andere aansluitingen loopt de klinkerverharding op de hoofd route door. Met zo'n inrichting
mag je niet verwachten dat de voorrangsregel, zoals bedoeld op gelijkwaardige kruisingen, wordt
nageleefd.
 De kruisingsvlakken zijn (te) ruim vormgegeven: de snelheid is daar ook in de bocht goed vast te
houden.
 De Hoofdstraat heeft tussen de aansluitingen van Zuiderstraat en Voorstreek een brede rijbaan (7,5
meter), met aan beide kanten een trottoir. Op dat deel van de Hoofdstraat wordt vaker op de
rijbaan geparkeerd, onder andere bij de café’s, maar als er geen auto's staan, is de rijbaan erg
breed.
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'Dankzij' deze beschikbare ruimte kan er door bezoekers van de café’s vrij lukraak geparkeerd
worden en dat gebeurt dan ook, onder andere tegenover café 'Gerrie' in de ruime bocht (en op de
lage stoep en in het gras) van de aansluiting van de Middenstreek op de Hoofdstraat.
Op het laatste deel van de Hoofdstraat valt op dat er geen stoepen zijn, bomen en beplanting
ontbreken, de bermen zijn stuk gereden en de wegranden zijn verzakt. Dit gedeelte oogt niet als
een prettig verblijfsgebied.

3.3.2 De route Amerweg-Zuiderstraat
Het in de resultaten van de enquête genoemde te hard rijden en het gevaar dat daardoor met name op de
kruispunten ontstaat wordt mogelijk gemaakt door:
 De bebouwde grens geeft de overgang aan van 60 naar 30 km/uur als maximum snelheid.
De (te magere) bebouwde kom bebording staat te ver van de rijbaan in de berm en op de
verkeerde plaats, namelijk net voorbij de aansluiting van de Elperweg in plaats van ervoor. Op de
komgrens verandert het weg beeld voor de automobilist nauwelijks. De klinkerverharding, die wel
invloed heeft op het wegbeeld, begint al ruim 100 meter vóór de komgrens.
 De T- en volledige kruisingen zijn wel als gelijkwaardige kruisingen ingericht (met een gele cirkel op
het kruisingsvlak), maar doordat deze cirkels vlak gestraat zijn, vallen de kruisingsvlakken te weinig
op in het weg beeld van de automobilist. Het autoverkeer op de route Amerweg-Zuiderstraat kan
de te hoge snelheid goed vasthouden, met als gevolg dat de voorrangsregel (voorrang verlenen aan
alle bestuurders (ook fietsers!) van rechts), niet wordt nageleefd ..
 Een aantal kruisingsvlakken zijn (te) ruim vormgegeven: de snelheid is daar ook in de bocht goed
vast te houden.
 De lange rechtstanden (met name Heetlagendijk-Hoofdstraat), de hoge lichtmasten en de relatief
dunne bebouwing (weinig erfaansluitingen) versterken het beeld van een weg, die ingericht is voor
het verkeer en waar de verblijfsfunctie niet tot zijn recht komt.
 De stoepen (trottoirs) ontbreken: voetgangers moeten de rijbaan ook gebruiken. Deze
omstandigheid maakt het belang van een lage rijsnelheid extra groot.

3.3.3 De schoolomgeving op De Pol
In Grolloo ligt de basisschool achter het dorpshuis en is daardoor slecht ontsloten naar de openbare weg.
De parkeerplaats achter het dorpshuis, naast de school, is niet beschikbaar voor ouders die hun kinderen
brengen of halen. De inrit naar die parkeerplaats, het smalle pad langs het Markehuis, wordt bij het in- en
uitgaan van de school alleen gebruikt door de ouders en kinderen op de fiets en lopend. De met de ouders
gemaakte afspraak, om het parkeerterrein achter het Markehuis niet te gebruiken bij het wegbrengen en
ophalen van de kinderen, werkt dus goed. Op het pad is het wel druk, maar geen chaos of onveilige
situaties. De enkele auto, die tijdens deze drukte via het pad van/naar het parkeerterrein rijdt, geeft
normaal gesproken geen problemen.
Op De Pol staan de auto's van ouders vrij lukraak aan de rand van de rijbaan, op inritten bij woningen en
links en rechts in beide richtingen in de bermen geparkeerd. Bij het weer wegrijden moet dan soms
achteruit worden gestoken of op de rijbaan worden gekeerd. Dit leidt in de daar aanwezige drukte tot
chaotische en met name voor kinderen onoverzichtelijke en daardoor onveilige situaties. Het zomerse
recreatieverkeer van/naar De Berenkuil, dat meestal onverwacht met deze drukte en chaos wordt
geconfronteerd, maakt de verkeerssituatie nog complexer en vergroot daarmee de kans op het ontstaan
van conflicten.
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3.3.4 Het oversteken van fietsers bij de rotonde
Het tweemaal moeten oversteken is niet alleen oncomfortabel voor de fietsers uit het dorp, maar verhoogt
ook de kans op conflicten tussen auto's en fietsers. Het op de rijbaan van het Oostereind ontbreken van
markering, duidelijke bebording en opvangstroken, versterkt het beeld dat de fietser het zelf maar moet
uitzoeken.
Bij het oversteken van de N376 komt de fietser, die linksom via het tweerichtingen fietspad moet rijden,
voor het autoverkeer op en bij de rotonde uit de onverwachte richting. Wachtende fietsers bij de oversteek
hebben slecht zich op naderend autoverkeer op de rotonde, omdat zij schuilgaan achter struikbeplanting
op de centrale cirkel. De uit de richting van Rolde komende bus, die voor de rotonde halteert, neemt met
name het zicht weg van de uit het dorp komende fietser op het naar de rotonde rijdende autoverkeer, dat
mogelijk de halterende bus wil en gaat passeren.

3.3.5 Lienstukken en Kruisboomlaan
Op een aantal rechte stukken wordt in deze woonstraten te hard gereden. 30 km/uur is al te hard in een
gebied waar trottoirs ontbreken, de erfaansluitingen direct op de rijbaan uitkomen en de kinderen op
straat spelen.
De bocht en hoge heg bij woningnr.27 maken de verkeerssituatie, in combinatie met de daar aanwezige
'minirotonde', onoverzichtelijk en er kunnen dan, met name voor kinderen, gevaarlijke situaties ontstaan.

3.3.6 Oostereind
Op het binnen de bebouwde kom gelegen deel van het Oostereind, oostelijk van de N376, is de
snelheidslimiet nog 50 km/uur. De wegkenmerken, zoals de asfaltverharding en de aangebrachte
fietssuggestiestroken zijn ook duidelijk verschillend van de inrichting van de andere dorpswegen. De reden
is het zware vrachtverkeer dat over deze weg naar de zandwinning bij De Moere rijdt. Het kan een
verklaring zijn voor de keuze van asfaltverharding en profielbreedte, maar niet voor de toegestane
maximumsnelheid. Het autoverkeer doorkruist over een korte afstand een verblijfsgebied en daar is een
lagere rijsnelheid gewenst.

3.3.7 De bebording langs de wegen in Grolloo



De bebording in Grolloo en omgeving maakt een rommelige en onduidelijke indruk:
De bebording van de bebouwde komgrenzen is niet uniform, op enkele plaatsen onvolledig en te
veel wisselend in formaat en aankleding. De borden staan soms te ver in de berm om als duidelijk
signaal naar de weggebruikers te kunnen functioneren.
 Op Elperweg, Heetlagendijk en Vredenheimseweg staan een paar honderd meter voor de
bebouwde komgrenzen 60 km-borden (de einde 60- borden ontbreken). Op deze plekken
verandert er niets aan het wegbeeld en daarmee ook niet aan het (snelheids-)gedrag. Het 60 kmgebied ligt daarmee als een (te kleine) schil rond de bebouwde kom, terwijl de 60 km-zone zich
conform de Duurzaam Veilig richtlijnen dient uit te strekken over het gehele gebied met
erftoegangswegen tussen de bebouwde kommen van de verschillende dorpen.
 Borden gevaarlijke kruising moeten feitelijk niet nodig zijn in een verblijfsgebied.
 De straatnaam borden zijn niet altijd even duidelijk te zien en te lezen. Ze staan soms op een
onlogische plek, waardoor de zoekende weggebruiker de aanwijzing mist.
Onduidelijkheid en onherkenbaarheid van bebording maakt het naleven van de (bord-)aanwijzingen minder
vanzelfsprekend en leidt tot van de regels afwijkend gedrag.
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3.4 DOELSTELLINGEN
Doelstellingen worden geformuleerd vanuit de beschouwing van de problematiek en zijn een belangrijk
middel om de later gevonden Oplossingen aan te toetsen. De oplossingen zelf worden in de doelstellingen
niet benoemd. In de onderstaande opsomming wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en
subdoelstellingen.
Het versterken van het verblijfskarakter van de straten in Grolloo
 Beperken van de snelheid van het autoverkeer (met name op de routes SchoonloërstraatHoofdweg en Amerweg-Zuiderstraat.
 Verbeteren van comfort en veiligheid van voetgangers, fietsers en spelende kinderen.
 Verhogen van woongenot door beperken van verkeersoverlast.
 Versterken van de bebouwde kom grenzen
Twee motto's gaan hierbij:
Vanuit het GVVP: Streven naar een verkeersborden vrij dorp.
Vanuit de lokale Werkgroep: veilig voor kinderen is veilig voor iedereen!

13

14

Het terugdringen van de parkeeroverlast, met name bij de school en de horeca
 Verbeteren comfort voor wachtende ouders bij de school
 Verbeteren van het gedrag van ouders en kinderen bij het in-/uitgaan van de school.
 Reguleren van het parkeren bij de horecagelegenheden.
 Reguleren van het parkeren van fietsrecreanten (met de auto naar Grolloo).
Het versterken van het karakteristieke dorps beeld van Grolloo
 Grolloo herkenbaar maken als esdorp.
 Goed landschappelijk inpassen van fysieke verkeersmaatregelen.
 Versterken van het karakteristieke weg beeld van diverse wegtypen.
Het bevorderen van gedrag dat bij de omgeving past
 Ondersteunen van gewenst verkeersgedrag in de weginrichting.
 Uitvoeren van acties, voorlichting en educatie gericht op gedragsverandering bij bepaalde groepen.
Bijvoorbeeld met bezoekers van horeca en personeel, ouders en kinderen van de basisschool.

3.5 OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uitgangspunten voor de herinrichting van wegen in en om het dorp Grolloo zijn:
 Het gehele dorpsgebied van Grolloo en omgeving aanduiden als verblijfsgebied, ontsloten door een
netwerk van erftoegangswegen, waarop langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en
gemotoriseerd verkeer (auto's, vrachtauto's en landbouwverkeer) op een gelijkwaardige manier
met elkaar de rijbaan delen.
 De bestaande instelling van de 30 km/uur zone voor de gehele dorpskom van Grolloo wordt
gehandhaafd en met aanpassingen in de inrichting wordt het verblijfskarakter versterkt.
 Voor de wegen in het buitengebied wordt een 60 km/uur zone ingesteld, omdat het toestaan van
een maximum snelheid van 80 km/uur op geen enkele buitenweg verantwoord is.
 Met duidelijke komgrenzen wordt de overgang tussen beide zones ('60'en '30') vormgegeven en
versterkt.
Uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing:
 Grolloo is een esdorp, met de daarbij behorende karakteristieke bebouwing van (woon)boerderijen
en woningen langs voormalige erfontsluitingswegen. Via driften, stegen en (half)verharde wegen
was het dorp verbonden met de omliggende essen, madelanden en heidevelden (nu ontgonnen).
Het dorp heeft twee grote dorpsbranden meegemaakt in het begin van de 20e eeuw.
 Bij de weginrichting zijn de karakteristieke kenmerken van een esdorp van belang als het gaat om
maatvoering, de verharding, de wegbermen en -sloten, weg begeleidende (erf)beplanting.
 De gelijkwaardige kruisingen in Grolloo moeten onderscheiden worden van de erfaansluitingen,
zodat waar nodig inderdaad voorrang wordt verleend aan verkeer van rechts.
 In het wegen patroon nemen de routes Schoonloërstraat-Hoofdstraat-Oostereind en Amerweg-Zuiderstraat een dominante plaats in. Door het wegen patroon gelijkwaardiger te behandelen,
kunnen ook andere routes als Amerweg-Oostereind beter herkenbaar worden gemaakt.
Uitgangspunten voor de gedragsverandering:
 De school, horeca en dorpsbelangen gaan actief participeren in maatregelen ten behoeve van
gedragsverandering;
 Bewoners van Grolloo gaan elkaar aanspreken op ongewenst gedrag;
 De school gaat deelnemen aan het project Drents Verkeersveiligheidslabel (DL V). Een project voor
permanente verkeerseducatie waarbij de leerlingen in ieder lesjaar actief gaan bijdragen aan het
behalen van het label: een verkeersveilige school. Hierin wordt ook de problematiek rondom het
halen en brengen behandeld;
 De horeca gaat haar bezoekers actief benaderen over het parkeergedrag.
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3.6 EVALUATIE
De laatste stap in het proces is de Evaluatie. Het kan op twee manieren worden begrepen. Allereerst om
het Mooi zo - Veilig zo proces te evalueren, om zo vóór de eind rapportage vast te stellen of er nog zaken
onderbelicht zijn.
De tweede manier is om na verloop van tijd, na de uitvoering van de verkeersmaatregelen, de effectiviteit
te beoordelen. Is er werkelijk sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid conform de
doelstellingen? Zijn er nieuwe problemen en knelpunten ontstaan of mogelijk zelfs veroorzaakt door de
uitvoering van 'Mooi zo - Veilig zo' in Grolloo?
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4. OPLOSSINGEN
4.1 TOELICHTING
Bij de tweede O in de PODOE-methode gaat het om een aantal soorten oplossingen: de verkeerstechnische
(fysieke) maatregelen, de landschappelijke maatregelen en de maatregelen rond gedragsverandering. Door
het formuleren van oplossingsrichtingen is een voorzet voor de echte oplossingen gedaan.
De voorstellen voor de te nemen maatregelen zijn door de verkeersdeskundige en de landschapsarchitect
gezamenlijk ontwikkeld en na discussie in de werkgroep op een aantal onderdelen gewijzigd en aangevuld.
Via de huis-aan-huis verspreide bewonersbrief (bijlagen 4) zijn de bewoners van Grolloo en omgeving
uitgenodigd voor de bewonersavond.
De bewonersavond op 24 april 2007 in het Markehuis in Grolloo gaf een redelijke opkomst te zien. Na een
welkomstwoord van werkgroepvoorzitter Henk Zeelenberg presenteerden Louis Postma en Gerard Wezen
berg de stappen in de projectuitvoering, respectievelijk de voorstellen voor verbetering van de
verkeersveiligheid. Na de pauze werd er in kleine groepen aan de hand van de werk(A3)bladen
gediscussieerd over de voorstellen. Commentaar werd op de bladen aangetekend en als afsluiting van de
avond plenair door de woordvoerders van de groepen aan elkaar meegedeeld.
De reacties tijdens de bewonersavond zijn door de werkgroep beoordeeld en verwerkt in de definitieve
voorstellen. In de hierna volgende paragrafen worden de te nemen verkeersmaatregelen beschreven met
links de (gevouwen) illustraties bij de tekst aan de rechterkant.
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4.2 CATEGORISERING EN BIJBEHORENDE SNELHEIDSLIMIETEN (werkblad1)
We pleiten voor een éénduidige categorisering, zonder tussencategorieën, overeenkomstig het beleid
Duurzaam Veilig en het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PWP).
Dat betekent een aanduiding van het hele dorpsgebied van Grolloo tot 'verblijfsgebied', waarin de
ontsluiting verloopt via een netwerk van erftoegangswegen.
Buiten de kom worden deze wegen ingericht op een trajectsnelheid van 60 km/uur, dus met een
kantmarkering (of geen) en met gelijkwaardige kruisingen. De wegen Vredenheim en Vredenheimseweg
krijgen dus een lager snelheidsregiem.
Waar dat verantwoord is, zou in een verblijfsgebied buiten de kom tot de maximumsnelheid van 80 km/uur
gereden kunnen worden. Het is echter de vraag wáár dat het geval is, gezien het bochtige verloop van veel
wegen, het smalle profiel en wegbeplanting, én de aanwezigheid van fietsers op de weg. Beter is het om
een 60 km-zone in het hele buitengebied in te stellen.
Binnen de dorpskom van Grolloo doorkruiste vrachtverkeer naar de zandwinning bij De Moere via het
Oostereind over een korte afstand een verblijfsgebied. De zandwinning behoort tot het verleden, maar er
bestaan plannen om De Moere vol te storten met leem van elders. Dat betekent zo'n vijftien jaar lang
overlast van vrachtverkeer over het Oostereind. Dorpsbelangen is daar sterk op tegen. Mocht het
doorgaan, dan zal een andere aanvoerroute moeten worden afgesproken. Afgezien hiervan dient het
verkeer zich aan te passen aan de verblijfsfunctie. De 50 km/uur limiet wordt veranderd in een 30 km-zone
aanduiding en de fietssuggestiestroken kunnen verdwijnen. Op de langere termijn kunnen de
wegkenmerken verder aangepast worden aan de rest van de dorpswegen, bijvoorbeeld door de omzetting
van asfalt- naar klinkerverharding.
De overgang van buitengebied naar dorpskom is belangrijk, vanwege het verschil in snelheidslimiet. De
komgrens moet op een logische plaats liggen, duidelijk zichtbaar zijn (kombord) en ondersteund worden
door de weginrichting. Door een verschil in verharding, het wegprofiel, verlichting, beplanting enz. ervaart
de weggebruiker het passeren van de komgrens.
De komgrenzen op de Amerweg en Elperweg moeten naar buiten worden verlegd. Zo komen de woningen
aan de Elperweg en het kruispunt Amerweg-Elperweg binnen de dorpskom te liggen. De nieuwe komgrens
op de Amerweg komt bij de overgang van asfalt- naar klinkerverharding. Als het tot uitvoering van een
fietspad langs de zuidzijde van de Amerweg komt, kan de komgrens nog het best bij de erfaansluiting van
nr. 45. Dit in verband met en veilige aansluiting (en oversteek) van het fietspad op de rijbaan.
De komgrens op de Schoonloërstraat past niet meer bij de uitbreiding van de bebouwing. De grens wordt
verlegd naar de bocht bij de aansluiting met de N376. Ze wordt daar ondersteund door de wegbeplanting
en voorgestelde klinkerverharding op de Schoonloërstraat.
De N376 is vanaf Rolde tot de rotonde gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en daarna richting
Schoonloo als voorlopige gebiedsontsluitingsweg. Deze laatste categorie wordt omgezet in een
erftoegangsweg, maar wel met een vrijliggend fietspad. Strikt genomen zou de kruising met de
Schoonloërstraat gelijkwaardig ingericht moeten worden. Maar een voorrangsregeling is gezien het grote
verschil in verkeersintensiteit voorlopig verstandig. Dezelfde reden wordt aangevoerd voor het
afslagverbod bij de kruising met de Meerkampsweg.
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4.3 GELIJKWAARDIGE KRUISINGEN (werkblad 2)
Binnen de dorpskom zijn de erftoegangswegen in principe gelijkwaardig, ondanks de soms grote verschillen
in wegkenmerken. Het verlenen van voorrang aan bestuurders van rechts kan beter.
In het verleden heeft de gemeente bij herinrichtingen van straten veel kruisingsvlakken voorzien van een
attentiecirkel in een afwijkende kleur klinkers. Deze cirkels zijn echter, op verzoek van het dorp, in één vlak
met de kruising gestraat. De attentiewaarde is daardoor gering, omdat een verhoogd gestrate cirkel beter
zichtbaar is en snelheidsremmend werkt. Bij een lagere snelheid kan namelijk beter voorrang worden
verleend.
Als wordt afgezien van zware fysieke snelheidsremmers als drempels en plateau's is er nog de mogelijkheid
om de kruisingen gelijkwaardiger in te richten middels het Mercedes-model. De Tkruisingen worden daarbij
veranderd in een kruising, met aansluitingen van 120 graden. De rechtstand op één van de wegen is dan
opgeheven. Deze toepassing is mogelijk op veel probleemkruisingen van Grolloo, onder meer bij de
Zuiderstraat en de Hoofdstraat.
Op een gewone kruising is dit moeilijker te realiseren. Het kan alleen door de kruising te knippen in twee
afzonderlijke kruisingen. Dit model is gevolgd bij de probleemkruising Zuiderstraat-Hoofdstraat-Meerkampsweg. Het is ook mogelijk om deze te volgen bij de herinrichting van de kruising AmerwegVredenheim in het buitengebied.
Bij een aantal van de huidige kruisingen is de bochtstraal zo ruim dat afslaand verkeer eenvoudig een hoge
snelheid kan vasthouden. Dat wordt met de nieuwe kruisingen ook verholpen.
Op de nieuwe kruisingen binnen de dorpskom is een bolgestrate i.p.v. een vlakgestrate attentiecirkel geen
overbodige ingreep. Het levert geen problemen voor fietsers op en nauwelijks voor landbouwverkeer,
aangezien deze de kruisingen ook rustig zullen moeten nemen. Het werkt wel snelheidsremmend voor
automobilisten. Op de bewonersavond uitten echter veel bewoners hun bedenkingen tegen de
opzichtigheid van bolgestrate attentiecirkels. Om toch een remmende werking te krijgen, blijft als enig
alternatief over het bol- of verhoogd straten van het hele kruisingsvlak. Het valt (en voelt) op bij
bestuurders, zonder dat er sprake is van een plateau of drempel.
Om die reden zijn de oorspronkelijke voorstellen van de werkgroep aangepast. De kruisingsvlakken worden
verhoogd gestraat, in een ander verband en in een wat afwijkende kleur klinkers. Bij de kruisingen van de
Hoofdstraat met Voorstreek en Middenstreek worden de kruisingen vlakgestraat, in verband met de
dorpsfestiviteiten.
Kruisingen kunnen in een weg beeld geaccentueerd worden door veranderingen in de wegbeplanting. Door
het open houden van kruisingen in verder beplante wegen (lichtval), of door aanplant in verder onbeplante
wegen enz., door hagen en ingrepen in de bermen. Aanvullende beplantingen worden voorgesteld bij de
aansluitingen Amerweg-Zuiderstraat en Amerweg-Vredenheimseweg, verwijdering en aanvullende
beplanting bij de kruising Hoofdstraat-Zuiderstraat-Meerkampsweg.
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4.4 INRICHTEN OP VERBLIJFSFUNCTIES (werkblad 3)
Traditioneel kennen wegen in Drentse esdorpen een eenvoudig profiel. De meeste zijn eigenlijk altijd
letterlijk erftoegangswegen gebleven, ondanks de verbeteringen in verharding, afwatering en verlichting.
Een deel van de wegen kreeg een verkeersfunctie als 'doorgaande; weg', als hoofdontsluiting van het dorp
of als verbindingsweg tussen de dorpen. De HoofdstraatSchoonloërstraat, Amerweg en de Zuiderstraat zijn
daarvan voorbeelden. Zij kregen als eerste een verharding, een uitgemeten profiel en verlichting. Door de
aanleg van de provinciale weg N376 en het ingezette beleid Duurzaam Veilig krijgen deze wegen weer hun
verblijfskarakter terug en kunnen ze worden ingericht op verblijfsfuncties en bestemmingsverkeer.
Het meest ingrijpend is dat voor de Hoofdstraat. Allereerst wordt het profiel versmald tot de voor deze
erftoegangsweg gebruikelijke breedte van 5,5 meter. De ruimte die als gevolg hiervan ontstaat wordt
allereerst benut voor een reconstructie van het verloop van de weg naar een meer 'knikkend' model. De
flauwe bochten worden eruit gehaald en de kruisingen worden meer scharnierpunten, overeenkomstig het
Mercedes-model. De kruisingen met Voorstreek en Middenstreek krijgen een kleiner kruisingsvlak, dat ook
vlak gestraat wordt. De stoep aan de westzijde van de Hoofdstraat blijft, maar wordt verlegd en kan
plaatselijk ook smaller. De belangrijkste stoep ligt immers aan de oostzijde. De stoepen krijgen een schuine
opsluitband. Langs bermen en brinkruimten moet een schuine opsluitband enerzijds het parkeren in die
stroken tegengaan, anderzijds het landbouwverkeer voldoende uitwijkmogelijkheden bieden.
Als verharding wordt een klinkerverharding aanbevolen, met eventueel een kleurverschil tussen de rijbaan
en de parkeerhavens. De stoep en het voetpaadje kunnen ook in klinkers uitgevoerd worden. Wel moet
gewaakt worden voor opzichtigheid en teveel variatie in kleur/verband van het straatwerk.
Aan de oostzijde van de Hoofdstraat wordt de ruimtewinst benut voor het inrichten van minimaal twee
parkeerhavens bij Café Gerrie en de kerk, en voor de uitbreiding van de terrassen bij de horeca.
Een nieuwe stoep sluit hierop aan, maar gaat na Zalencentrum Hofsteenge en de kerk over in een
vrijliggend, verhard voetpaadje achter de bomen langs. Waar geen terrasruimte gewenst is, wordt de
ruimte benut voor bermen, plantvakken voor bomen of een fietsenstalling. Dat is eventueel aan de orde bij
Hofsteenge. Overleg met de betrokkenen is een voorwaarde.
Parkeren is voortaan mogelijk op de parkeerplaats bij Hofsteenge, de parkeerhavens én op de Hoofdstraat
zelf langs de opsluitband. Er kan eventueel nog een parkeerverbod ingesteld worden langs de oostzijde van
de Hoofdstraat, in verband met problemen als parkeren (half) op de stoep of dubbel parkeren bij de
havens. Het lukraak parkeren zal in ieder geval tot het verleden behoren.
Bij de herinrichting moet aandacht besteed worden aan goede inritaansluitingen, die duidelijk verschillen
van de kruisingsvlakken waar voorrang verleend moet worden. In het verleden zijn er veel bomen in de
Hoofdstraat verdwenen, waarvoor nu weer ruimte ontstaat. In plaats van bomen in de wegbermen
(kenmerk 'straatweg'), kunnen particuliere eigenaren beter gewezen worden op de mogelijkheden van
wegbegeleidende erfbeplantingen. Bomen op de hoekpunten van erven en bij inritten, hagen langs de
erfscheidingen. Uiteindelijk zal zo weer het gevarieerde, besloten wegbeeld ontstaan dat karakteristiek is
voor de Drentse esdorpen.
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4.5 PARKEREN IN DE SCHOOLOMGEVING (werkblad 4)
De parkeerproblematiek bij de school valt uiteen in twee soorten.
Eén ervan is de complexe ontsluiting van de school, dorpshuis en sportvelden. Ze is historisch verklaarbaar,
maar het toenemend autogebruik maakt dat weer duidelijk. De parkeerplaats bij de school wringt met een
veilige verkeersafwikkeling. Bij evenementen is de parkeercapaciteit onvoldoende. Op andere momenten
kiezen bezoekers van het dorpshuis weer vaak voor het gemak van parkeren aan De Pol, terwijl er nog volop
ruimte op de parkeerplaats achter is.
De ontsluiting van de school en de parkeerplaats achter het dorpshuis kan alleen door een forse, kostbare
ingreep veranderd worden. Een directe ontsluiting naar de Hofakkers is eerder onderzocht, maar de
betreffende grondeigenaar verleende geen medewerking. Een andere oplossing is een doorsteek achter het
erf van Hofsteenge langs, eventueel in combinatie met een parkeervoorziening (overloop) voor de
sportverenigingen en De Berenkuil. Laatstgenoemde oplossing verdient aandacht van de gemeente.
De tweede soort problematiek is dat van het gedrag. Er wordt veel gebruik gemaakt van de auto, ook waar
de mensen het alternatief hebben om te voet of op de fiets te gaan. Dat geldt voor ouders die hun kinderen
brengen en halen, maar ook voor bezoekers van het dorpshuis en de sportvelden.
Als er minder gebruik van de auto gemaakt wordt, is er ook minder parkeerproblematiek.
Aan de chaotische situatie bij het wegrijden kan een einde komen door een voorgeschreven richting bij het
wegrijden. Zodanig, dat het autoverkeer zich niet tegen de stroom fietsende en lopende kinderen in
beweegt. Verder worden in overleg met omwonenden de plaatsen aangeven waar de ouders hun auto in
de berm kunnen parkeren. Die plekken krijgen een verharding van open betonstenen of van kunststof om
de draagkracht te verbeteren. De bermen blijven zo intact en krijgen een net aanzien. De parkeerplaats
voor het personeel, voor het dorpshuis aan De Pol, blijft onveranderd.
De school zet middels hun verkeersouders in op gedragsverandering. De acties hebben tot dusver nog
weinig opgeleverd. De school wordt geadviseerd om deel te nemen aan het project Drents
Verkeerveiligheids Label (DVL), waarin de mogelijkheden rond gedragsverandering verder uitgewerkt
kunnen worden.
De aansluitingen van De Pol op de Amerweg krijgen een duidelijker vorm, elk met een attentiecirkel.
De aansluiting van het Hobbelpaadje op de Middenstreek wordt aangepast (zie tekening elders), zodat de
fietsende scholieren beter zichtbaar zijn en met een lagere snelheid de weg opdraaien. Eigenlijk moet op
den duur de veiligheid op de heringerichte Hoofdstraat zodanig zijn dat ook deze fietsers gewoon langs die
route kunnen rijden.
Auto's met caravans zoeken nu vaak hun weg naar De Berenkuil via De Pol. Ook tijdens het uitgaan van de
school. Een alternatief is een bewegwijzerde route over de Amerweg of Zuiderstraat naar de
Vredenheimseweg, waar eenvoudig een inrit naar de parkeerplaats gemaakt kan worden.
Het moet wel afgestemd worden op de bereikbaarheid van de receptie. Bij drukte wordt daar overigens nu
al een toegang opengesteld om het terrein te verlaten.
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4.6 VERBETERING ROTONDE N376 (werkblad 5)
De verkeersafwikkeling op de rotonde van de N376-0ostereind is nu onveilig, in het bijzonder voor fietsers.
De beste oplossing is het realiseren van de ontbrekende schakel fietspad in de ZO-hoek. Met de
betreffende (nieuwe) grondeigenaar moet de provincie weer contact opnemen.
Bij de nieuwe situatie is het verstandig om de beplanting op de centrale cirkel te verwijderen, zodat
wachtende fietsers optimaal zicht hebben op naderend autoverkeer.
Door de komgrenzen op de N376 te verleggen ontstaat er meer ruimte om te schuiven met de
halteplaatsen. Zij kunnen ook buiten de komgrenzen aangelegd worden, in de vorm van havens.
Op het Oostereind sluiten de vrijliggende fietspaden weer aan op de rijbaan. Dat moet worden ingeleid
door een korte fietsstrook, waardoor fietsers voldoende rugdekking hebben voor achterop komend
autoverkeer. Door deze in te richten aan weerszijden van de rotonde ontstaat voor hen ook een goede
overgang naar de 30 km-zone, waar ze pas écht de rijbaan met automobilisten delen.
Het betekent wel dat de parkeerhaven met infobord verplaatst moet worden, bijvoorbeeld naar de open
berm (zonder bomen) voor de kruising met de Rolderstraat.
Afsluitend nog een opmerking over de bereikbaarheid en het comfort van de halteplaatsen aan de N376.
Door de aanleg van het voetpaadje in de zuidelijke berm van het Oostereind kunnen voetgangers veilig de
halteplaatsen bereiken. Alle halteplaatsen dienen verder voorzien te zijn van een goed pad, verlichting en
een abri met bankje. Over de halteplaats aan de N376 ter hoogte van de Meerkampsweg zijn bewoners
ontevreden, gezien het gebrek aan comfort en (sociale) veiligheid.
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4.7 KRUISBOOMLAAN - L1ENSTUKKEN (werkblad 6)
De jongste nieuwbouw van Grolloo aan de Kruisboomlaan en Lienstukken is een verblijfsgebied bij uitstek.
Alles staat er in het teken van comfortabel en aantrekkelijk wonen. Er komt slechts bestemmingsverkeer,
maar toch neemt een aantal automobilisten het niet zo nauw met de snelheid. De rechtstand in de
Kruisboomlaan nodigt uit tot het opbouwen van snelheid, wat een gevaar oplevert voor spelende kinderen
en voor voetgangers op de rijbaan.
De Lienstukken kent een meer bochtig verloop. Een te hoge snelheid van automobilisten in combinatie met
slecht zicht door tuin beplanting maakt de situatie er niet veilig.
De wegkenmerken van beide straten zijn overeenkomstig een erftoegangsweg: smal profiel, brede bermen
en een enkele parkeerhaven (extra capaciteit). Het is dus vooral een gedragskwestie. Automobilisten die
zelf in de buurt wonen onderschatten het veiligheidsrisico en de overlast die zij veroorzaken. Dat zou
bespreekbaar gemaakt moeten worden in de contacten tussen buren.
Een enkele fysieke maatregel kan nog wel getroffen worden, zoals de wegverlegging bij 'de lus' van de
Kruisboomlaan en het omvormen van T-kruisingen naar het Mercedesmodel. Bij de belangrijke Tkruising
met de Schoonloërstraat ontbreekt daarvoor de ruimte. Daar moet worden volstaan met een bolgestrate
attentiecirkel of verhoogd gestraat kruisingsvlak.

4.8 PAPENVOORT (werkblad 6)
Deze streek hoort vanouds bij Grolloo. De Borgerderweg (N857) is in het Provinciaal Verkeer- en
Vervoersplan (PWP) gecategoriseerd als erftoegangsweg en heeft de bijbehorende kantmarkering. Het
gebruik is er nog niet mee in overeenstemming, want veel automobilisten verkiezen deze route boven de
N34 en N33. Het brede wegprofiel nodigt nog uit tot het opbouwen van een snelheid tot 80 km/uur of
meer. De rijbaan is breed, met asfaltverharding en een vrijliggend fietspad. Het traject wordt wel
onderbroken door stukken 60 km/uur, met name bij kruisingen. De voorrangsregeling blijft echter van
kracht.
Er blijft voor streken als Papenvoort het probleem van het conflict tussen verblijfskarakter en de
verkeersfunctie, dat duidelijk wordt bij gevaarlijke kruisingen en oversteekpunten voor fietsers. De streek
Papenvoort kent nu een onvoldoende dichte bebouwing voor een komaanduiding (50 km/uur), maar een
deel ervan komt zeker in aanmerking voor een 60 km-zone aanduiding.
Op bepaalde kruisingen zijn de aansluitingen van de fietspaden moeilijk zichtbaar. Daar kan in de inrichting
wat aan gedaan worden.

4.9 AMERWEG-VREDENHEIM (werkblad 6)
De Amerweg is een sluiproute voor autoverkeer tussen Assen en de N376, dat geacht wordt de route over
de N33 te volgen. Er worden hoge snelheden opgebouwd tot meer dan 80 km/uur, terwijl de weg ingericht
is op 60 km/uur. Landbouwverkeer en fietsers maken tot de grens met het dorpsgebied Amen ook gebruik
van de weg. Daarna is er een vrijliggend fietspad.
Bewoners pleiten voor een vrijliggend fietspad langs de zuidkant van de Amerweg, voor scholieren en
recreanten. En voor een herstel van de slechte, kapotgereden wegbermen. Het onderliggende probleem
van sluipverkeer met hoge snelheid op een lange rechte weg wordt daarmee niet bestreden. De kruising
Amerweg-Vredenheim kan ingericht worden als een dubbele Mercedes-kruising.
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Bijlage 1: Samenstelling werkgroep 'Mooi zo - Veilig zo' Grolloo
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Lens Beijering
Jolanda Coers
Annelies Rozendaal
Anja Gerding
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Bijlage 2: Kaartje (bewerking) categorisering Grolloo, gemeente Aa en Hunze
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Enquête
“Mooi zo Veilig zo in Grolloo”
Grolloo, 20 oktober 2006
Aan: de inwoners van Grolloo en omstreken
Betreft: Informatie over het project “Mooi zo Veilig zo in Grolloo”
‘Mooi zo Veilig zo’ is een verkeersveiligheidproject van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen (BOKD). In samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) is
hiervoor een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit inwoners van het dorp en uit
deskundigen. De werkgroep gaat zich de komende tijd bezig houden met het inzichtelijk maken van de
verkeersveiligheid en de knelpunten in Grolloo en omstreken. Wij streven er naar om eind februari
2007 een plan van aanpak gereed te hebben.
In het plan van aanpak zal het volgende aan de orde komen:
 Oplossingen voor de mede door u aangedragen verkeersknelpunten.
 De landschappelijke inpassing van deze oplossingen.
 De gewenste gedragsveranderingen van de lokale verkeersdeelnemers.
Om tot dit plan van aanmaak te komen wordt door de werkgroep een aantal stappen ondernomen.
Hiervoor hebben wij ook uw hulp nodig. Bij deze brief vindt u daarom een vragenformulier waarop u
verkeersonveilige situaties in en om Grolloo kunt aangeven 1. Als u allemaal meedoet krijgen wij een goed
inzicht in de verkeersknelpunten, zoals u die ervaart als bewoner van Grolloo en omstreken.
Hierna volgen onderstaande stappen:
 De verkeersknelpunten en de oorzaken worden op een rij gezet en hierna worden de
doelstellingen geformuleerd (zowel verkeerskundig, landschappelijk als gedragsgebonden).
 Vervolgens worden in de werkgroep de, door deskundigen gemaakte, voorstellen voor maatregelen
op het gebied van verkeer, landschap en gedrag besproken.
 Eind februari 2007 wordt het concept-plan van aanpak op een bewonersavond aan het dorp
gepresenteerd en in kleine groepen met de belangstellenden besproken.
 Het project wordt eind maart 2007 in de laatste werkgroepvergadering afgerond met de
vaststelling van het definitieve plan van aanpak.
Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking!
Werkgroep “Mooi zo Veilig zo in Grolloo”:
Aad Verheul
Thijmen Reinders
Lens Beijering
Jolanda Coers
Annelies Rozendaal
Anja Gerding
Roelof Ebbinge
Piet Smid en Jans Stoffers
Marc Pothof
Everd Uneken
Gerard Wezenberg
Louis Postma

Vertegenwoordiger VDGO, tevens contactpersoon (0592-501421)
Vertegenwoordiger jongeren
Vertegenwoordiger ouderen
Verkeersouder obs ‘de Drift’
Verkeersouder obs ‘de Drift’
Directeur obs ‘de Drift’
Vertegenwoordiger Boermarke
Wijkagenten Gemeente Aa en Hunze
Beleidsmedewerker Gemeente Aa en Hunze
Verkeerspsycholoog Provincie Drenthe
BOKD Landschapsarchitect
BOKD Verkeersdeskundige, tevens projectleider

1

De in het afgelopen jaar bij de VDGO binnengekomen meldingen van verkeers- en parkeerproblemen in en rond
Grolloo worden meegenomen bij het op een rij zetten van de knelpunten.
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Vragenformulier verkeersonveiligheid in en rond het dorp Grolloo.
Handleiding bij de invulling van het vragenformulier:
Graag uw naam en adres, maar u mag het formulier ook anoniem invullen.
In de linker kolom kunt u één of meer door u ervaren verkeersonveilige situaties omschrijven:
kruispunt, oversteekplaats, weggedeelte, bebouwde komgrens of een andere specifieke situatie.
Daarnaast kunt u aangeven voor welke groepen verkeersdeelnemers deze situatie gevaarlijk is.
In de rechterkolom kunt u per situatie aangeven wat volgens u de oorzaak voor de onveiligheid is.
De vraag naar welke mogelijke oplossingen u ziet voor de door u gesignaleerde verkeersonveilige
situaties, kunt u in algemene zin beantwoorden.
Ingevuld door
Naam:
Adres en postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Verkeersonveilige situatie,
(zoals: een kruispunt,
oversteekplaats, weggedeelte,
bebouwde komgrens,
schoolomgeving,
of andere specifieke situatie.)

Voor welke groepen
verkeersdeelnemers is deze
situatie gevaarlijk?
(zoals: voetgangers, fietsers,
automobilisten, (spelende)
kinderen, ouderen, enz.)

Wat is de oorzaak van de
onveiligheid?
(zoals: te hard rijden,
onvoorzichtig gedrag,
onoverzichtelijke situatie,
drukte, slecht zicht,
sluipverkeer, enz.)

omschrijven:

Welke mogelijke oplossingen ziet u voor de u gesignaleerde verkeersonveilige situaties?
(Eventueel verder gaan op de achterzijde van dit formulier.)

Dit formulier wordt in de week van 6 t/m 11 november bij u opgehaald.
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Grolloo Mooi zo Veilig zo: Resultaten enquête: knelpuntenlijst + ideeën voor oplossingen
Locatie (aantal meldingen)
Amerweg-Zuiderstraat (17)

Probleem
(gevaarlijk voor .... )
Te hard rijden en onoverzichtelijke kruisingen:
binnenrijden bebouwde kom (4)
aansluiting Amerweg (2)
kruising met Kruisboomlaan (5)
sluipverkeer van/naar Assen (2)
versmalling + SRV-wagen tussen Schoolstr.aansluitinÇlen leidt tot 'sluipen' via Schoolstr. (2)
Schoonloërstraat Te hard rijden, ook door vrachtauto's, en dan
met name op asfaltdeel (6). Komborden slecht
Hoofdstraat (16)
zichtbaar.
Stoep ontbreekt of slecht onderhouden; lopen
over bolgestrate wegen is nie~ prettig (5).
Parkeren auto's/bussen bij Hofsteenge in bocht
(3).
Parkeren bezoekers tegenover café Gerrie op
de stoep/in het gras bij aansluiting
Middenstreek (3).
Aansluitingen zijwegen en kruisingen zijn
gelijkwaardig, maar aan bestuurders van rechts
wordt vaak geen voorrang verleend: hard
rijden, slecht zicht en onduidelijke inrichting (5)
De Pol, schoolomgeving
chaos en onoverzichtelijke situaties op De Pol
(9)
bij uitgaan school door lukraak geparkeerde
auto's,
En in de zomer door de drukte met het
recreatieverkeer van/naar de Berenkuil.
Lienstukken
Te hard rijden (spelende kinderen)
(8)
Onoverzichtelijke bocht door hoge heg
Middenstreek (8)
Te hard rijden en bocht bij Streuer
onoverzichtelijk door hoge heg (fietsende
(school)kinderen)
Rotonde Oostereind
Rechtdoorgaande fietser uit dorp moet 2x
Fietsoversteek (8)
oversteken.
Oversteek via tweerichtingen fietspad
onduideliik aanÇlegeven
Rotonde Oostereind
Bushokje + bebouwde kom borden maken het
Situering bushalte (9)
zicht slecht voor fietsers bij de oversteekplaats.
Als bus halteert staat er autofile tot op de
rotonde.
'Hobbelpaadje'
(onverwachte) aansluiting van pad op
(Schoolstraat-Middenstreek) Middenstreek is onveilig voor fietsers door
slecht zicht en hard rijden fietsers en auto's op
(5)
Middenstreek.
Amerweg/Elperweg (6)
Te hard rijden buiten bebouwde kom (gevaarlijk
voor fietsers), slecht zicht en onduidelijke
inÇlanÇl bebouwde kom.
Aansluitingen De Pol op
Te hard rijden, verwarrend, slecht zicht door
(10)
bocht, heggen, boom. Ook vanaf Hofakkers.
Amerweg
AmerwegNoorstreek
Onoverzichtelijk, slecht zicht door hoge heg
Amerweg/Middenstreek (2)
Kruisboomlaan (2)
Te hard rijden, met name door bewoners
Lienstukken: gevaarlijk voor spelende kinderen
Vijfsprong Elperweg (80 km Te hard rijden, gevaarlijk voor joggers
toeÇlestaan!)
N376 (2)
Op traject Rotonde-aansluitinÇl
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Idee voor oplossing
Borden / markering
Komgrens versterken
Snelheidsremmers

Komgrenzen versterken
Klinkers i.p.v. asfalt
Stoepen aanleggen
Parkeerverbod in bocht
Andere parkeerplaats
zoeken/maken.

Cirkel/gele stip op
kruisingsvlak
Parkeerplaatsen langs De
aanleggen.
Pol
Andere route voor
via
verhard 'zandpad'.
recreatieverkeer
Woonerf
Rechts rijden! en snoeien
Heg
heg. snoeien, inrijverbod
bewoners
voor niet- verkeer, spiegel
plaatsen.
Fietspad rondom rotonde
maken.
volledig
Fietsoversteek met
borden
aangeven.
markering
en/of
Bushalte 50 meter
Bult
egaliseren (?).
verplaatsen.
Onderbroken i.p.v.
streep.
doorlopende
Waarschuwingsborden
Hekjes plaatsen op
hobbelpaadje
Bebouwde kom ingang
en
versterken. Bebording,
verplaatsten
verbeteren,
flitspaal en
zicht
Duidelijke
bebording,
verlichtinÇl.
verplaatsen.
verlichting
(ja/nee)
Snelheidsremmers
Snoeien

60 km-regime invoeren

N376/Meerkampsweg (1)
Oostereind/Noorderesweg (1)
Traject Grolloo-Papenvoort (1)
Vredenheimseweg (3)
(oude) Rolderstraat (3)

Schoonloërstraat wordt te hard gereden
Onoverzichtelijk door te hoog gras in
Maaien!
Te
hard rijden
Drempels of plateau
bermen.
Slechte bermen
Te hard rijden recreanten en hun gasten 60 km-regime invoeren
Onduidelijke bereikbaarheid huisnrs. 3a
en hoger. Auto's rijden vanaf oude
Rolderstraat door berm en over fietspad
de N376 op.
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Colofon
Initiatief:
'Mooi zo - Veilig zo' is een kaderproject van de
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