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Velen onder ons zullen zich herinneren, dat er
eind november vorig jaar door de gemeente
meetkabels in onze straten werden gelegd.
Navraag bij de gemeente naar het ’waarom’
van deze kabels, leverde ons  als antwoord op,
dat men wilde onderzoeken, of de in 2011 uit-
gevoerde herprofilering van onze straten een
gewijzigd verkeersbeeld oplevert ten opzichte
van de vroegere situatie. Het doel van de her-
inrichting was het creëren van een zogenaamd
30 km gebied met veilige rijstroken voor fiet-
sers en een rijstrook voor auto’s. Door het
creëren van een smallere rijstrook voor auto’s
(een optische versmalling van de weg) zou de
snelheid van de auto’s verminderen, zo was de
verwachting. Andere snelheid remmende maat-
regelen, zoals verkeersdrempels, waren niet
mogelijk. Een in 2009 door de werkgroep
Schouwtjeslaan - Uit den Boschstraat gehou-
den enquête, leverde op dat 52% van de hui-
zen in onze straten last had van scheurvorming

De getallen tussen haakjes van de gemeten
waarden in de Lange Schouwtjeslaan, zijn de
uitkomsten van het gehouden onderzoek in fe-
bruari 2010. In de andere twee straten zijn
toen geen metingen verricht. De vergelijking
tussen de huidige en de vroegere situatie is dus
beperkt.
Verder valt bij de verkregen gegevens van de
laatste telling op, dat er in de tweede helft van
week 49  veel minder auto’s reden dan de
overeenkomstige dagen van week 48. Een ver-
klaring hiervoor is het plotseling optredende
winterweer en de gladde besneeuwde straten,
vlak na Sinterklaas. Voor de Lange Schouwtjes-
laan geldt dit in het bijzonder voor vrijdag 7 en
zaterdag 8 december. Er rijden op deze vrijdag
bijna 800 auto’s minder in oostelijke richting,
dan op de vrijdag een week eerder. Voor de za-
terdag is er een verschil van 300 auto’s. Smeer
je deze verschillen uit over de hele week, dan
betekent dit dat het werkdag gemiddelde met
160 auto’s toe neemt en het weekenddag ge-
middelde met 150. Voor het verkeer in weste-
lijke richting gelden ongeveer dezelfde ver-
schillen.

Concluderend: 
- De meting van november jl. geeft een verte-
kend beeld. Dit wordt veroorzaakt door
sneeuw en optredende gladheid in de tweede
helft van week 49, waardoor er veel minder
verkeer door onze straten reed, dan op deze
dagen gebruikelijk is. Bij betere weersomstan-
digheden in deze week zou de telling resulta-
ten hebben opgeleverd die dichter in de buurt
kwamen van die van week 48. En dan zou blij-
ken dat erin de huidige situatie minstens even
veel (en mogelijk iets meer)auto’s rijden als in
2010, voordat de herprofilering plaats vond.
- De gemiddelde gereden snelheid in de lange
Schouwtjeslaan bedroeg voordat de herprofi-
lering plaats vond, volgens opgave van de ge-
meente ca. 40 km /uur. Deze bedraagt nu
ongeveer 7 km meer. 
- De herprofilering heeft dus geen invloed op
de verkeersintensiteit en een negatieve invloed
op de gemiddelde snelheden. Wel is de ver-
keerssituatie overzichtelijker geworden (rijdt
men daarom harder?) Wat goed werkt en de
verkeersveiligheid verbetert, is de driehoek van
haaientanden op de kruising Schouwtjeslaan
met de Uit den Boschstraat. 
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korte Schouwtjeslaan richting west 2550 1810 41,4
korte Schouwtjeslaan richting oost N.v.t. N.v.t. N.v.t.

lange Schouwtjeslaan richting west 3397  (3500)     2406 (2400)      47.6  
(ca. 40)

lange Schouwtjeslaan richting oost 2586   (2800)     1795  (1900)      46,3  
(ca. 40)

Uit den Boschstraat richting noordwest 995 660 39,2
Uit den Boschstraat richting zuidoost 2612 1790 39,2
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Verkeerstellingen Schouwtjeslaan 
en Uit den Boschstraat

door trillingen. Deze trillingen werden  veroor-
zaakt door het passerende  verkeer, in combi-
natie met een slappe bodemgesteldheid en
oneffenheden in het toenmalige wegdek. Ver-
keersdrempels zullen een zelfde effect hebben.   
Er werden in november 2012 op drie plaatsen
meetkabels gelegd, te weten:
- In de Schouwtjeslaan (korte Schouwtjeslaan)
ter hoogte van huisnummer 17
- In de Schouwtjeslaan (lange Schouwtjeslaan)
ter hoogte van huisnummer 39
- In het midden van de Uit den Boschstraat. 

Gemeten werd het aantal passerende auto’s en
de snelheden per uur van 85% van deze au-
to’s. De periode waarin gemeten werd, was de
week van 26 november t/m 2 december en de
week van  3 december t/m 9 december. (De
weken 48 en 49). De onderstaande tabel geeft
de gemeten aantallen auto’s en de gemeten
snelheden weer .


