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Verkeersmeting: 
De leden van de werkgroepen BORgronden over Verkeer hebben 
aangegeven zich zorgen te maken over de consequenties van de 
nieuwbouw op de BORgronden, op de verkeersafwikkeling buiten het 
plangebied. De gemeente wil serieus kijken naar de huidige 
verkeersdrukte en de mogelijke consequenties hierop van extra verkeer 
vanuit de BORgronden. Om dat goed te kunnen doen gaat zij eerst de 
huidige verkeersgegevens actualiseren. Hiervoor starten binnenkort de 
metingen.  
 

Periode 

In de periode van 17 maart tot en met 2 april 2018 voeren we, gedurende 
24 uur per dag, verkeersmetingen uit. De keuze voor deze periode is 
gemaakt, omdat er: 

 in de eerste twee weken van deze periode een vol 
hockeyprogramma is en  

 in de laatste twee weekenden Oud Valkeveen open is 
De effecten van beide activiteiten kunnen zo worden meegenomen in de 
tellingen. 
 

Meetmethode 

De meting betreft een mechanische telling van gemotoriseerd verkeer. 
De apparatuur kan drie verschillende waarnemingen doen: 

 Aantal voertuigen tellen, door luchtdruk kunnen het aantal 
passerende assen worden geteld. 

 Het verschil in voertuigtype naar personen auto’s, middelzwaar 
en zwaar kan in kaart worden gebracht. 

 De snelheid van de voertuigen kan worden waargenomen. 
 
Op 15 plekken worden, in twee rijrichtingen, deze metingen gedaan. 
Hiervoor worden zogenaamde slangtellussen aangebracht  

 
Afbeelding van een slangtellusmeter 

 



Naast deze metingen wordt er ook op twee kruispunten op een dinsdag 
en donderdag tijdens de ochtendspits, 7.oo tot 9.00 uur, aanvullend, 
handmatig het fietsverkeer geteld. Dit doen we op de rotonde 
Godelindeweg-Amersfoortsestraatweg en op het kruispunt Oud 
Blaricummerweg-Brediusweg. Op de rotonde wordt ook op een 
zaterdagochtend waarop de hockey actief is, tussen 10.00 en 12.00 uur 
aanvullend, handmatig geteld. 
 

Locaties 

Samen met een verkeerskundig bureau, Aveco de Bondt, hebben we 
gekeken naar de plekken waar de metingen, op welke wijze, plaats 
moeten vinden om de kruispuntanalyses te kunnen maken. 
Hier zijn de 15 plaatsen naar voren gekomen waar de slangtellusmeters 
worden geplaatst. Deze zijn met een blauwe ster weergegeven op 
onderstaand plaatje. De twee kruispunten waar aanvullend, handmatig 
geteld gaat worden, zijn aangegeven met een groene stip met 
aanduiding FT. 
 

 
 
 
Met deze tellingen zijn we in staat om kruispuntanalyses te kunnen laten 
maken van de volgende vijf kruispunten: 

1. Kruispunt Brediusweg-Oud Blaricummerweg 
2. Kruispunt Brediusweg-Amersfoortsestraatweg 
3. Kruispunt Amersfoortsestraatweg-Godelinde weg (rotonde) 
4. Kruispunt Amersfoortsestraatweg-Beethovenlaan 
5. Kruipunt Amersfoortsestraatweg-Huizerstraatweg 

 
Nb. De telpunten liggen niet op de kruispunten, maar wat verder weg 



omdat anders geen snelheidsmetingen kunnen worden uitgevoerd. 
 

Opdrachtgever gemeente Gooise Meren 

De meting/tellingen worden, in opdracht van de gemeente Gooise 
Meren, door Aveco de Bondt uitgevoerd. Deze resultaten moeten 
vervolgens worden geanalyseerd. Ook dit neemt Aveco de Bondt in 
opdracht van de gemeente voor haar rekening.  
 

Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze memo nog vragen of suggesties, dan 
kunt u een mail sturen naar a.derksen@gooisemeren.nl. 
Heeft u suggesties waarvan u verwacht dat het belangrijk is dat deze nog 
worden meegenomen in de metingen, dan ontvangen we die graag 
uiterlijk op zondag 11 maart 2018. Wij zullen uw suggesties dan 
voorleggen aan het verkeerkundig bureau. Zij maakt de afweging of het 
nodig/wenselijk is deze suggesties mee te nemen of niet. 
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