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Rol Veilig Verkeer Nederland 
 
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze 
de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen 
verbeteren. 

 
Algemeen 
 
Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op 
de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 

 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten 
verbonden;  

 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene 
verkeersveiligheid; 

 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht kunnen geen rechten 
worden ontleend;  

 Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de 
daaruit volgende ontwerprichtlijnen. 
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Situatie 
 
De Sint Lambertusstraat loopt in oost-westelijke richting dwars door het dorp Cromvoirt. Van oudsher 
vormt de straat de toegang tot de boerderijen en huizen van het dorp, en is het de verbindingsweg 
tussen de nabijgelegen dorpen (Vught, Helvoirt, Nieuwkuijk en kleinere gehuchten). 
 

 
Fig 1. De Sint Lambertusstraat ca 80 jaar geleden. Hier en daar is de aansluitende wegenstructuur 
tegenwoordig aangepast. 
 
In de huidige situatie ligt Cromvoirt in de oksel van de A59, Rondweg Den Bosch, en N65. Wanneer 
sprake is van congestie, neemt de verkeersdruk in de Sint Lambertusstraat flink toe. De 
modelberekeningen voor de aangepaste N65 laten een forse verkeerstoename in Cromvoirt zien.  
 

 
Fig. 2. De wegenstructuur rond Cromvoirt anno nu. Goed is te zien dat Cromvoirt in de oksel van 
enkele hoofdverkeersaders ligt, waardoor congestie daar al snel kan leiden tot sluipverkeer.. 
 
De huidige Sint Lambertusstraat wordt gekenmerkt door een 6m brede rijbaan in klinkers, inclusief 
suggestiestroken. Aan beide kanten staan grote bomen, hier en daar dicht op de rijbaan. Soms wordt 
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het straatwerk door boomwortels opgedrukt. Er is op veel plekken geen ruimte voor een goed trottoir, 
waardoor voetgangers op veel plekken moeten uitwijken naar de rijbaan. 
 

 
Fig. 3. Beeld van de Sint Lambertusstraat (ten oosten van de Deutersestraat) 
 
Een aantal aanwonenden, verenigd in de werkgroep Veilig 
Verkeer Cromvoirt, is zeer bezorgd over de verkeerssituatie 
van met name voetgangers en fietsers. Hiertoe heeft de 
werkgroep in het voorjaar 2019 een enquête gehouden onder 
de bewoners van Cromvoirt. Maar liefst 250 mensen hebben 
gereageerd. Belangrijke uitkomsten zijn dat men zich vooral 
als fietser en voetganger niet veilig voelt in Cromvoirt en in de 
St. Lambertusstraat. Er zijn vooral klachten over de snelheid 
van het verkeer en het zware verkeer door de straat. 
Ook bijzonder is dat maar liefst 30% van de ondervraagden 
het afgelopen jaar een ongeval of incident heeft zien 
gebeuren. Dat staat in schril contrast met de geregistreerde 
ongevallen, die niet bijzonder hoog in aantal zijn. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Beeld uit de verkeersveiligheids-enquête Cromvoirt 
 
Ook heeft de werkgroep dit jaar een politieke avond gehouden, waarbij de ernst en urgentie van de 
onveiligheid in Cromvoirt voor het voetlicht zijn gebracht. Ook de ondernemers in Cromvoirt en 
omgeving hebben een verkenning gedaan naar oplossingen voor de verkeersveiligheid  in Cromvoirt 
en Helvoirt. 
 
In het voorjaar van 2020 heeft de werkgroep Cromvoirt Veilig VVN gevraagd een advies op te stellen. 
 
 
 
 

Probleemstelling  
 
Hoe ernstig is de verkeerssituatie in de Sint Lambertusstraat in Cromvoirt en welke maatregelen zijn 
mogelijk en haalbaar om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren? 
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Probleemanalyse  
 
Om een aantal redenen is de verkeerssituatie van de Sint Lambertusstraat onveilig en gevaarlijk te 
noemen.  
 
Intensiteiten en snelheid 
Een verkeerstelling tussen de Loverensestraat en Deutersestraat wijst uit dat er doordeweeks 3570 
motorvoertuigen per etmaal rijden. Voor een 30 km-straat is dat aan de hoge kant. Het lijkt erop dat de 
Sint Lambertusstraat veel verkeer verwerkt buiten het verkeer naar de aanliggende woningen en het 
eigen dorp. Om dit helder te krijgen wilde de gemeente dit najaar een kenteken-onderzoek houden, 
maar vanwege de corona-invloed is dit onderzoek voorlopig uitgesteld. 
 
Het verkeersmodel laat voor 2030 een toename zien tot ca 6000 mvt per etmaal. Dit is een 
alarmerend aantal, temeer omdat de toename van verkeer niet wordt veroorzaakt door de eigen 
bewoners, maar door verkeer dat Cromvoirt gebruikt als sluiproute. Dit verkeer probeert over het 
algemeen zo snel mogelijk door het dorp te rijden. De gevolgen zullen groot zijn, omdat oversteken 
moeilijker en gevaarlijker wordt, fietsers meer in de verdrukking komen, en omdat voorrangsregels 
(rechts gaat voor) en snelheidslimiet veel vaker genegeerd zullen worden.  
 
De snelheid op de Sint Lambertusstraat is zorgwekkend hoog: De v85 (snelheid waar 85% van de 
voertuigen onder blijft), ligt op 45 km/h. In de avond en nacht ligt deze snelheid zelfs boven de 50 
km/h. Kennelijk dwingen de snelheidsremmende maatregelen een acceptabele snelheid onvoldoende 
af. Voor een 30 km-straat is de weg bovendien relatief breed. De hoge snelheden leiden ertoe dat de 
kans op en de ernst van een eventueel ongeval relatief hoog is. 
 
Ongevallen 
De STAR-ongevallenkaart (sinds 2014) laat 4 ongevallen zien op de Sint Lambertusstraat, waarvan 
één richting Pepereind. Twee van de ongevallen waren met letsel, dus ernstig te noemen. In 2010 en 
2008 hebben zich ook ongevallen voorgedaan. Het aantal ongevallen is niet schrikbarend, maar wel  
een reden om aanvullende maatregelen te nemen. 
 
Behalve geregistreerde ongevallen zijn er ook allerlei ongevallen en bijna-ongevallen die 
aanwonenden kunnen melden. Het gaat om voetgangers en fietsers die geschampt of bijna 
aangereden zijn. Deels komt dit door beperkt zicht als gevolg van de bomen, maar ook bijvoorbeeld 
door het inhalen van een fietser als er tegelijkertijd een tegenligger passeert. 
 
Wegsituatie 
De relatief brede rijbaan (6 meter), met niet al te steile en vlakke plateaus, nodigt uit tot doorrijden. 
De bomen staan slechts hier en daar pal tegen de rijbaan, en hebben daarom nauwelijks 
snelheidsremmend effect. Bestuurders op de Sint Lambertusstraat kunnen gemakkelijk zijwaarts 
uitwijken bij naderende auto’s vanuit uitritten of van rechts vanuit een zijstraat.  
 

 
Fig. 5. Bij verkeer van rechts wijkt rechtdoorgaand verkeer vaak naar links uit in plaats van te stoppen 
en voorrang te geven. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren bij de zebra of bij tegemoetkomend 
fietsverkeer. 
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Voetgangers, (mensen met rollator of rolstoelers, ouders met kinderen) moeten bij de meeste bomen 
gebruik maken van de rijbaan. Bij de hoge snelheden van de Sint Lambertusstraat leidt dit tot 
gevaarlijke situaties. Bovendien houden de bomen deze voetgangers uit het zicht, waardoor plotseling 
en op het laatst uitwijk-manoeuvres nodig zijn. Bij lagere snelheden zijn dit soort situaties minder 
kritiek. 
Het beste zou zijn dat de voetgangers een eigen voetgangersruimte zou hebben, zoals gebruikelijk in 
30 km-straten, maar de vele bomen maken een volledig doorlopend en tweezijdig trottoir niet mogelijk. 
 
Ter hoogte van de Kerkweg wordt de straatindeling met suggestiestroken losgelaten voor een volledig 
vlakke, pleinachtige inrichting (fig 6). Dit suggereert een soort shared space-inrichting, maar in de 
praktijk rijdt het autoverkeer op de Sint Lambertusstraat met onverminderde snelheid door. Er is hier 
zelfs geen enkele snelheidsremming. Ook is onduidelijk dat sprake is van een zijstraat (Kerkweg), 
waaruit fietsers kunnen komen. De combinatie van haaks parkeren met een hoge rijsnelheid leidt ook 
tot een hoge kans op ongevallen. 
 

 
Fig. 6. Pleinachtige inrichting die vanwege het doorgaande beeld van de weg met goot en parkeren 
niet tot zijn recht komt. De haaks geparkeerde auto’s ontnemen het zicht op verkeer uit de Kerkweg 
en op voetgangers. 
. 
In algemene zin geldt voor de Sint Lambertusstraat dat de meeste weggebruikers de straat als een 
doorrijstraat ervaren, en dat de bewoners zich genoodzaakt zien zich hieraan aan te passen. Zo is 
het op veel plekken weliswaar toegestaan de auto op de rijbaan te parkeren, wat de snelheid kan 
remmen (met natuurlijk een nadelig effect voor de fietser). Maar uit angst voor het afrijden van 
spiegels en andere blikschade gebeurt dit in de praktijk niet. Voetgangers zoeken vaak hun weg 
achter de bomen langs (wat ook begrijpelijk is), maar waarvan opnieuw het doorgaand verkeer 
profiteert. Het zou goed zijn als de Sint Lambertusstraat meer verblijfs-karakter krijgt, waaraan het 
doorgaande verkeer zich aanpast. 
 
Voorstellen Anthea-group (namens ondernemers) 
In oktober 2020 heeft een politieke presentatie-avond plaatsgevonden. Een aantal betrokken 
transport-ondernemers uit Helvoirt en Cromvoirt  heeft Anthea gevraagd om oplossingsmogelijkheden 
op een rij te zetten. Naast maatregelen die gericht zijn op de mens en het voertuig, zijn ook een aantal 
weguitbreidingen en verbredingen in de regio voorgesteld. VVN vindt het zeer bijzonder dat de 
ondernemers zo meedenken. Wel is het raadzaam om goed voor ogen te houden voor welk probleem 
welke oplossing gezocht moet worden. 
 
In dit verband raadt VVN aan om het gebied in de oksel van de A59/Randweg Den Bosch/N65 (zie fig 
2) zo veel mogelijk te vrijwaren van doorgaand (vracht-)verkeer. Met de verwachte toename door de 
nieuwe N65 (sterke toename verkeer in Cromvoirt) wordt dit beleid zeer urgent. Hieruit kunnen allerlei 
concrete maatregelen voortvloeien, zoals bv. in Esch gebeurd is (verbod doorgaand vrachtverkeer). 
 
De voorstellen van de ondernemers zijn misschien  in de verdere toekomst realiseerbaar voor een 
hoge prijs, maar vormen een uitstekende aanvulling op het streven in dit advies om de hoeveelheid 
verkeer en de snelheid ervan in Cromvoirt (en Helvoirt) terug te dringen, voor een relatief lage prijs.  
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Oplossingsmogelijkheden 
 
Verbetering van de situatie moet gezocht worden in het verlagen van de passeersnelheden en het 
verbeteren van de positie en de zichtbaarheid van de voetganger. Ook is het wenselijk dat bij de 
kruisingen de snelheid van het autoverkeer extra geremd wordt. 
Daarnaast is het gewenst dat de Sint Lambertusstraat minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaande 
verkeer en veiliger en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Het verder ‘dichtdraaien van de 
kraan’, ook in het verlengde van de Sint Lambertusstraat, kan doorgaand verkeer ertoe bewegen een 
andere route te kiezen. 
 
De volgende maatregelen worden aanbevolen, in volgorde van het effect op de verkeersveiligheid. 
 
A. Verhogen bestaande plateaus 

Dit is een maatregel die met name de snellere voertuigen treft. De steilheid van de plateaus en 
daarmee de trillingseffecten blijven hetzelfde, maar het plateau wordt hoger gemaakt, tot 12 cm 
hoogte. De schokdempers van de auto kunnen dit bij hogere snelheden niet goed opvangen, 
waardoor het noodzakelijk wordt om extra af te remmen. Harder rijden loon niet meer. 
In ieder geval kunnen de kruispunt-plateaus op deze manier worden verhoogd. Maar het is zeer 
gewenst voor een gelijkmatig lage snelheid om deze maatregel bij alle plateaus toe te passen. 
 
Daarnaast is het gewenst om de nu vlak-bestrate plateau te verhogen, zodat ook deze een 
bijdrage kunnen leveren aan een lagere snelheid. In de huidige situatie weet vrijwel iedereen dat 
men hier niet hoeft in te houden. 
 

B. Inbuiging op kruispunt met Kerkweg en Deutersestraat 
Voorgesteld wordt om het doorgaande verkeer ter hoogte van de Kerkweg en de Deutersestraat 
een forse slinger te laten maken, waardoor de snelheid sterk geremd wordt en bovendien het 
onderlinge zicht op de kruising verbetert. Schematisch ziet dat er als volgt uit (een 
verkeerstechnische uitwerking hiervan is nog wel nodig). Bij de kerk moet enige parkeerruimte 
worden ingeleverd. 
 

   
Fig. 7. Inbuigingen kruisingen met Kerkweg (links) en Deutersestraat (rechts).  
 
De inbuigingen liggen op een vanzelfsprekende plek en kunnen bijvoorbeeld met groen of een 
specifieke bestrating worden vormgegeven. De snelheid is dermatie laag dat fietsers van dezelfde 
ruimte gebruik kunnen maken. 
 
Daarnaast zou het brede stuk van de Sint Lambertusstraat bij de kerk gebruikt kunnen worden om 
een extra slinger in de passen, bijvoorbeeld met verspringend parkeren. 
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Fig. 8. Voorbeeld van een (groene) inbuiging. De Kanaalweg liep vroeger rechtdoor.  
 
Bij de Loverensestraat is te weinig ruimte beschikbaar om een dergelijke maatregel toe te passen. 
 

C. Geleiding van het verkeer met uitriconstructies 
Er kan ook voor gekozen worden om het 
verkeer bij de kruisingen van de Sint 
Lambertustraat met de Deutersestraat en de 
Loverensestraat af te laten buigen. Ter 
plaatse van de afbuiging kan dit ondersteund 
worden met intritblokken, die voor het 
doorgaande verkeer op de Sint 
Lambertusstraat zeer sterk afremmen. 
 

.   
Fig. 9a/b. Uitbuiging, ondersteund door uitritblokken. 
 
Met name bij de Loversensestraat kan deze maatregel verwarrend overkomen. Als alternatief 
kunnen de inritblokken toegepast worden aan weerszijden van het pleinachtige gedeelte bij de 
COOP en de Kerkweg. 
 

D. Versmallingen (fietsvriendelijk) 
Om het autoverkeer te ontmoedigen gebruik te maken van de Sint Lambertusstraat kunnen 
versmallingen worden toegepast. Deze zijn 4 meter breed: wel voldoende ruimte te voor een fietser 
en tegemoetkomende (vracht-)auto, maar onvoldoende om twee auto’s te laten passeren. 
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Fig. 10. Versmalling met ruimte voor auto en fietser, inclusief snelheidsremmer 
 
De versmallingen worden bij voorkeur aangebracht in combinatie met een hoog plateau, zodat de 
snelheid van het autoverkeer laag blijft. 
 

E. Trottoir 
Daar waar de voetganger vanwege bomen de rijbaan op moet, ontstaan gevaarlijke situaties. Het 
is de moeite waard om te bekijken of er niet in ieder geval een voetpad aan één zijde mogelijk is, 
achter óf voor de bomen langs. Het belangrijkste traject is het wegdeel van de Deutersestraat tot 
de COOP.  
Bekeken kan worden om op sommige trajecten, waar een boom in de weg staat, de rijbaan te 
versmallen ten behoeve van de voetganger. Desnoods kan het voetpad op een enkele plek 
verspringen naar de overzijde, al brengt dit bij het oversteken wel enig gevaar met zich mee. Een 
versmalling van de rijbaan kan gebruikt worden voor het oversteken. 
Voor een dergelijk voetpad is het misschien nodig een enkele boom langs de Sint Lambertusstraat 
te rooien. Nader onderzoek is gewenst om deze optie goed uit te werken. 
 

F. Verbeteringen zebrapaden 
De bestaande zebrapaden op de Sint Lambertusstraat maar ook op de Deutersestraat kunnen nog 
verbeterd worden. Een boom die het zicht ontneemt kan gerooid worden en de oversteek kan met 
allerlei maatregelen beter zichtbaar gemaakt worden. 
 

 
Fig 11. Ter hooge van de huidige zebra ontneemt de rechter boom het zicht op een voetganger. Er 
naast de maandenlange blokkade van het voetpad nabij de zebra. (Voetgangers (veel kinderen) 
moeten overstraat lopen. 
 
Ook kan overwogen worden om de rijbaan ter hoogte van de zebra te versmallen tot bijvoorbeeld 
5m, zodat de voetganger beter in beeld komt. 
 
Daarnaast kan overwogen worden om ook zebra’s toe te passen bij de Kerkweg en de 
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Loverensestraat, waar relatief vaker een voetganger oversteekt. Maar doe dit alleen als de 
snelheid ter plaatse voldoende laag is en het overzicht goed is.  
 

G. Breedte/gewichts-beperking Deutersestraat 
Momenteel kent de brug van de Deutersestraat over het kanaal een breedte- en 
gewichtsbeperking. Bekeken zou moeten worden of dit niet ook op andere plaatsen gerealiseerd 
zou moeten worden, om op die manier het vrachtverkeer zo veel mogelijk uit de ‘oksel’ (fig 2) te 
weren. Dit moet passen in een totaalbeleid voor het weren van doorgaand verkeer. 
 

 
fig. 12. De smalle brug in de Heumensebaan in Molenhoek  
ontmoedigt het sluipverkeer (ca. 5000 mvt/etm). Wel is hier  
een aanvullende fietsbrug wenselijk. 
 

H. Aanpassing komgrenzen 
De komgrenzen van Cromvoirt kennen alleen bebording en markering en geen fysieke maatregel. 
Het zou goed zijn om bijvoorbeeld een snelheidsremmende maatregel aan te brengen, om de 
overgang van 60 naar 60 duidelijkere aan te brengen. 
 

 
Fig. 13. De westelijke komgrens van Cromvoirt nabij de beek de Zandlei. Hier zou de komgrens 
richting brug kunnen verplaatsen, gecombineerd met een rijbaan-versmalling (zie fig 14). 
 

I. Uitnodiging om 30 te rijden 
Overwogen zou kunnen worden om de automobilist bij het inrijden van de komgrens aan te geven 
dat hij met 30 km/h slechts 2,5 minuut van het mooie Cromvoirt mag genieten. Doe een ludiek 
beroep op de bestuurder het rustig aan te doen. Het effect zal beperkt zijn, maar de boodschap 
blijft wel hangen. 
 

J. Verbeteringen op enkele andere plekken 
 
o Pepereind 

Het groot onderhoud op de Pepereind, dat de gemeente in voorbereiding heeft, biedt een goede 
kans om het doorgaand verkeer te ontmoedigen en de snelheid te beperken. Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld versmallingen zoals op de Boslaan nabij de N65 zijn toegepast. 
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o Rugdekking fietser bij brug Zandleij 
De fietser die vanuit westelijke richting na de brug de rijbaan op rijdt, heeft te maken met 
snelrijdend achteropkomend verkeer. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. Een sterke 
verbetering is om de brug op de rijbaan eenzijdig of tweezijdig te versmallen (zie fig 14), zodat 
fietsers met rugdekking op de rijbaan in kunnen voegen. Op het Pepereind is dit al met succes 
toegepast. 
 

 
Fig. 14. Een rijbaanversmalling geeft rugdekking aan de invoegende fietser en vormt een 
duidelijk kom-entree. 
 
De rijbaanversmalling kan gecombineerd worden met de komgrens, die daardoor bovendien uit 
de huidige schaduw van de bomen vandaan in het zicht komt.  
 

o Cromvoirtseweg 
De situatie is hier met name riskant als voertuigen met 60 km/h of meer elkaar passeren, op dit 
smalle wegdeel met bomen direct naast de weg. Aangezien de fietsers een eigen voorziening 
hebben, is de kans op letsel relatief klein. Geadviseerd wordt een lagere adviessnelheid aan te 
geven (bijv. 40 km/h). 

 
 
 
 

Standpunt wegbeheerder  
 

Het betreft een ambtelijk standpunt, op basis van een gesprek begin september 2020. De gemeente 
Vught is goed bekend met de problematiek in de Sint Lambertusstraat in Cromvoirt. Uitgaande van de 
ongevalscijfers scoort de straat niet bijzonder hoog, zodat de straat ten opzichte van andere wegen in 
de gemeente geen hoge prioriteit heeft. In die zin is er verkeerskundig en ambtelijk gezien geen 
directe aanleiding om maatregelen te nemen. Indien echter de politiek wel prioriteit wil geven aan 
extra verkeersmaatregelen op de Sint Lambertusstraat (ook financieel), dan is men bereid in 
gezamenlijkheid te komen tot verbetermaatregelen.  

De rijsnelheden op de Sint Lambertusstraat baren de gemeente wel zorgen. Een v85 van 46 km/h 
over een volle dag gemeten is erg hoog voor een 30 km-straat. Daarom heeft de gemeente (in 
samenwerking met het dorp en met VVN) diverse gedrags-acties gehouden. Maar het resultaat (een 
hogere snelheid dan vóór de actie) is tot nu toe ook voor de gemeente teleurstellend.  

De Sint Lambertusstraat is ca 10 jaar geleden na een uitgebreid inspraaktraject met aanwonenden en 
andere dorpsbewoners heringericht1. Het betreft een compromis, dat zorgvuldig tot stand is gekomen 

 
1 De werkgroep tekent daarbij aan dat er toen ook een totaalplan voor het kerkplein was gepresenteerd waar veel 
draagvlak voor was, maar dat uiteindelijk niet is gerealiseerd. 



 

 
VVN-advies Sint Lambertusstraat in Cromvoirt  12 

 

en dat niet zomaar aangepast kan worden. Breed draagvlak voor aanpassingen is vereist. Daarbij ook 
de stemmen van direct aanwonenden van eventuele maatregelen van belang zijn.. 

De bomen langs de Sint Lambertusstraat zijn 'heilig', al is het bespreekbaar om een enkele boom te 
rooien indien hiermee de verkeersveiligheid duidelijk verbeterd wordt.  

De tijdelijke breedte- en gewichtsbeperkingen op twee bruggen over het Afwateringskanaal blijven nog 
geruime tijd van kracht. Het is pas op zijn vroegst eind dit jaar duidelijk welk plan er wordt opgesteld 
voor deze twee bruggen. 

Het onderzoek naar doorgaand verkeer in Cromvoirt zal zeker gaan plaatsvinden, maar is als gevolg 
van de corona-maatregelen uitgesteld. Dit zou momenteel de resultaten van het onderzoek te zeer 
vertekenen. 

Het Pepereind staat voor 2021 te boek voor groot wegonderhoud. Hierbij zijn wijzigingen in de 
weginrichting mogelijk. Het biedt mogelijk kansen om verkeersremmende maatregelen te treffen, die 
ook effecten kunnen hebben voor de Sint Lambertusstraat. Ook biedt dit een kans om de 
verkeersveiligheid op het Pepereind zelf te vergroten. 

 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
De verkeerssituatie in de Sint Lambertusstraat is gevaarlijk en zorgelijk te noemen, zeker met de 
verwachte sterke toename na realisatie van de nieuwe N65. Gestreefd moet worden naar 
maatregelen die zowel de snelheid als de hoeveelheid verkeer (ook vracht) kunnen inperken. 
 
Hiertoe worden in dit advies een aantal maatregelen voorgesteld, waaruit door bewoners en 
gemeente een keuze gemaakt moet worden. De meeste effectieve maatregelen zijn het verhogen 
van de bestaande plateaus en het toepassen van inbuigingen bij de Kerkweg en Deutersestraat (fig 
7).  
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Totstandkoming advies 
 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door:  
ing. Arjen Zijlstra, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer 
Nederland.  
 
 
 

Vragen of opmerkingen 
 
Voor vragen of opmerkingen over dit advies kunt u contact 
opnemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer 
Nederland. Zie hiernaast voor gegevens.

 
 
Tot slot 
 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland 
behalve van vrijwilligers ook voor een groot deel afhankelijk van 
financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst 
in stand te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden 
voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland 
of doneer via www.veiligverkeernederland.nl

Meer informatie 
gegevens van VVN 
 
Stationsstraat 79a 
3811 MH Amersfoort 
 
De Knobben 100 
9202 XJ Drachten 
 
Beekstraat 54 
6001 GJ Weert 
 
Postbus 66 
3800 AB Amersfoort 
 
088 524 88 00 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur) 
info@vvn.nl 
www.vvn.nl 
 
 


