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Willem Bosch
3 januari 2018
Inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen Kuijerhuislaan,
Herfterlaan (ged), Helmhorstweg en Campherbeeklaan
Geachte heer, mevrouw ,
Graag nodig ik u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 22 januari 2019 over
voorgenomen verkeersmaatregelen op de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (gedeeltelijk),
Helmhorstweg en Campherbeeklaan.
De inloopbijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum De Weijenbelt aan de
Campherbeeklaan 82 en is van 18.30 – 20.30 uur. U kunt komen op het moment dat u
het beste past. U hoeft niet vanaf het begin aanwezig te zijn. Er zijn verkeerskundigen
aanwezig om de plannen toe te lichten, eventuele vragen te beantwoorden en uw
reacties te horen.
Verder informatie over de aanleiding en uitvoering vindt u in de bijlage. Zie ommezijde.
Graag tot ziens op 22 januari.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Valkeman
wijkmanager
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Ons kenmerk

BIJLAGE
Aanleiding
Afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met een delegatie van bewoners
uit het buitengebied Herfte-Wijthmen en met wijkvereniging Berkum over de aanpak van
de verkeersveiligheid op de ‘doorgaande’ erftoegangsroutes in Herfte en Berkum.
Het gaat om de volgende routes:
• Kuijerhuislaan-Helmhorstweg-Herfterlaan-Erfgenamenweg/Oude Dalfserweg
• Kuijerhuislaan-Campherbeeklaan-Erasmuslaan.
In de afgelopen jaren zijn op deze routes (Kuijerhuislaan, Helmhorstweg) enkele
ongevallen gebeurd met ernstige afloop. Bewoners en andere betrokkenen hebben
meerdere malen aan de bel getrokken bij de Gemeente Zwolle met het verzoek
maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren
en het ‘doorgaande’ verkeer te weren. De klachten richten zich vooral op de spitsuren
waarbij ook het auto-/busjesverkeer van en naar De Ambelt wordt genoemd als
probleem veroorzaker. Tot op heden zijn op enkele plekken op deze routes met de
beperkt beschikbare middelen kleinschalige verkeersmaatregelen getroffen.
Naast deze gesprekken zijn in de afgelopen twee jaar, in relatie tot de realisatie van de
N35 Zwolle-Wijthmen, op een aantal wegen in het gebied(Kuijerhuislaan, Herfterlaan,
Oude Dalfserweg en Erfgenamenweg) verkeerstellingen gehouden. Uit deze tellingen
blijkt dat:
- de intensiteit op de Kuijerhuislaan (t.h.v. Berkum) fors is toegenomen
- de intensiteit op de Herfterlaan licht is toegenomen
- de intensiteit op de Oude Dalfserweg vrijwel gelijk is gebleven
- de intensiteit op de Erfgenamenweg is afgenomen.
Prioritering
Om de verkeersveiligheid te verbeteren ligt voor de Gemeente Zwolle de prioriteit in de
aanpak van de route Kuijerhuislaan-Campherbeeklaan en de direct aansluitende
e
wegvakken van de Herfterlaan en de Helmhorstweg (1 fase).
Voor deze wegvakken is een plan uitgewerkt met effectieve kruispuntplateaus,
wegvakdrempels en éénduidige markering en bebording om de 60km/30km-status beter
af te dwingen. Op twee plekken wordt een onverharde zijweg bij de aansluiting verhard
waardoor verkeer van rechts voorrang heeft. Op de bijgevoegde tekening zijn de
geplande verkeersmaatregelen weergegeven.
e
De uitvoering van de maatregelen is gepland in de 1 helft van 2019 en moet voor de
zomer gereed zijn i.v.m. de subsidie bijdrage van de Provincie Overijssel.
e

2 fase.
e
In de 2 fase wordt de Erasmuslaan aangepakt in combinatie met het onderhoud aan
deze weg.
De planvoorbereiding voor dit wegvak wordt begin 2019 opgepakt in overleg met de
direct betrokkenen.
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