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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 
 

De Moorsterweg is een smalle weg, die ligt in het buitengebied van Woudenberg en Leusden. 
Er staan veel bomen dicht langs de rijbaan en er is niet veel ruimte om uit te wijken voor 

tegemoetkomend verkeer. In de afgelopen jaren hebben er verschillende ongevallen 

plaatsgevonden op deze weg, waarvan enkele met ernstige en zelfs dodelijke afloop. De 
gemeenteraden van Leusden en Woudenberg hebben de wens geuit om de verkeersveiligheid 

op de Moorsterweg verbeteren. Om dit plan verder uit te werken is deze notitie opgesteld met 
daarin de verkeerskundige analyse van de huidige situatie. Het doel van deze quickscan is om 

de mogelijke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Moorsterweg in 
beeld brengen.  

 

 
Afbeelding 1: situatie Moorsterweg 
 

 
1.2 Locatie 

 

De Moorsterweg ligt gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente Leusden en gedeeltelijk op 
grondgebied van de gemeente Woudenberg. Megaborn heeft deze notitie daarom in opdracht 

van beide gemeenten gemaakt. De locatie van de Moorsterweg is weergegeven op afbeelding 
2. 
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Afbeelding 2: locatie Moorsterweg 
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2 Huidige situatie Moorsterweg 
 
 

De huidige situatie van de weg is op basis van een locatieschouw, informatie van 
verkeersmetingen, ongevalsgegevens en gesprekken met enkele aanwonenden in beeld 

gebracht. Met behulp van deze informatie is de verkeersveiligheid beoordeeld. Vanuit de 
principes van Duurzaam Veilig is het belangrijk dat de weg herkenbaar is ingericht, waarbij de 

vorm (inrichting) en het gebruik van de weg in overeenstemming moeten zijn met de 

verkeerskundige functie van deze weg. 
 

 
2.1 Functie van de weg 

 
De Moorsterweg ligt in een landelijke omgeving tussen Scherpenzeel en Achterveld en loopt 

langs weilanden en bospercelen. De weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW) buiten 

de bebouwde kom. Dit type weg heeft een belangrijke functie voor het bereiken en verlaten 
van de aanliggende percelen. De weg is onderdeel van een ‘verblijfsgebied’ en heeft een 

maximumsnelheid van 60 km/uur, conform de richtlijnen voor een ETW buiten de bebouwde 
kom. Er zijn circa 15 woningen gelegen aan de Moorsterweg en daarnaast zijn er diverse 

landbouwgronden die ontsloten worden via de Moorsterweg.  

 

 
Afbeelding 3: situatie Moorsterweg 

 
 
2.2 Inrichting van de weg 

 
De inrichting van de Moorsterweg wordt getoetst aan de basiskenmerken die de landelijke 

richtlijn wegontwerp kent voor een erftoegangsweg. In afbeelding 4 zijn deze kenmerken 
vanuit de richtlijn weergegeven.  
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Afbeelding 4: basiskenmerken voor erftoegangswegen buiten de bebouwde kom (bron: 
CROW) 

 

Verharding en bermen 
De weg heeft een rijbaan van asfaltverharding van ongeveer 4,3 meter breed. Op een weg 

van deze breedte kan het passeren van tegemoetkomend verkeer lastig zijn, zeker wanneer 
het een vrachtwagen of landbouwvoertuig betreft. Aan beide zijden van de rijbaan is 

kantmarkering aanwezig. De kantmarkering verschilt van elkaar op het noordelijke en het 
zuidelijke deel van de weg en is niet overal even duidelijk. De verschillende typen 

kantmarkering leiden niet tot onveiligheid; beide typen vergroten de zichtbaarheid van het 

verloop van de weg. Op zich is kantmarkering niet verplicht op een weg van dit type, maar in 
deze situatie met de bomen langs de weg en de aanwezige bochten is het wel wenselijk. 

  
De verharding van de weg wordt op regelmatige basis door de wegbeheerder geïnspecteerd. 

De wegbeheerder van Leusden heeft aangegeven dat op basis van de laatste beoordeling in 
2020 het eerstvolgende (gedeeltelijk) groot onderhoud van deze weg wordt gepland. Op 

enkele plekken is schade aan de randen van het asfalt aanwezig en op verschillende locaties 

hebben reparaties van gaten aan de rand plaatsgevonden. De bermen van de weg zijn 
gedeeltelijk voorzien van grasbeton en de andere delen van de berm zijn opgevuld met puin.  

 
Op het gedeelte van Woudenberg is in 2018 plaatselijk onderhoud gepland aan het asfalt. De 

wegbeheerder van Woudenberg heeft aangegeven dat er op een aantal plaatsen enige 

asfaltschade aan de randen en op een aantal plaatsen lichte rafeling van het wegdek 
waarneembaar is. De rijweg is langs het Woudenbergse deel aan weerszijden opgesloten met 

kunststof grasblokken in de bermen.  
 

Langs de hele Moorsterweg zijn aan beide zijden bomen aanwezig. Deze bomenrijen zorgen 
ervoor dat er geen sprake is van ‘veilige bermen’ zoals dat vanuit de richtlijnen is gewenst. 

Afbeelding 5 toont de richtlijn voor het profiel inclusief de bermen voor een erftoegangsweg. 

De obstakelafstand voldoet niet aan de basiskenmerken van de richtlijn. Volgens deze richtlijn 
zou er naast de rijbaan normaal gesproken 2,5 meter en minimaal 1,5 meter obstakelvrije 

zone als buitenberm aanwezig moeten zijn. Langs de Moorsterweg is de afstand tussen de 
kant van de rijbaan en de bomen ongeveer 0,5 tot 1 meter. De overige basiskenmerken 

voldoen wel aan de richtlijnen. 
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Afbeelding 5: richtlijn profiel voor een erftoegangsweg (type 2) 1 buiten de bebouwde kom 
(bron: CROW) 
 
Verkeersmaatregelen 
Bij enkele bochten is een adviessnelheid van 30 km/uur aangeduid en er zijn 5 drempels in de 

weg en een kruispuntplateau aanwezig. Er is sprake van gelijkwaardige voorrangssituaties op 
de kruispunten met de zijwegen Klein Moorst, Dashorsterweg en Goorsteeg. Binnen 

verblijfsgebieden is gelijkwaardigheid op kruispunten in principe ook het uitgangspunt. Op het 

kruispunt met de Kolfschoterdijk is de voorrang geregeld met een gebod om te stoppen, 
aangeduid met bebording en markering. Deze maatregel is te verdedigen in het kader van de 

verkeersveiligheid, aangezien er sprake is van beperkt uitzicht op dit kruispunt. De overige 
aansluitingen op de Moorsterweg zijn onverhard en/of betreffen uitritten van percelen. 

Afbeelding 6 en 7 laten de situatie van de Moorsterweg zien en afbeelding 8 laat de 
verschillende verkeersmaatregelen in kaart zien. 

 

 
Afbeelding 6: gelijkwaardige kruising Moorsterweg – Klein Moorst 
 

                                                                        
1 Binnen de categorie erftoegangswegen worden twee typen onderscheiden: de erftoegangsweg type 1 
(ETW-1) en type 2 (ETW-2). Het type hangt samen met de hoeveelheid verkeer en de functie die de 
weg vervult in het netwerk De ETW-1 heeft een hoog verkeersaanbod en verbindt relatief grote 
gebieden of meerdere kernen. Wegen met type ETW-2 zijn vaak plattelandswegen die hoofdzakelijk 
landbouwgronden ontsluiten. De Moorsterweg is qua functie en gebruik een erftoegangsweg type 2. 
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Afbeelding 7: adviessnelheid 30 km/uur in de bocht ter hoogte van de gemeentegrens 
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Afbeelding 8: huidige verkeersmaatregelen Moorsterweg 

Kantmarkering 1-3 streep 

Kantmarkering 3-1 streep 

Drempel 

 

Gelijkwaardig kruispunt 

Voorrangskruispunt 
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Wat opvalt bij het schouwen van de weg is dat de wegdelen door het bosgebied redelijk 

donker zijn. Er is geen verlichting langs de weg aanwezig. De kantmarkering maakt het 
wegverloop duidelijk, maar door blad en vuil op en langs de weg is deze niet overal even 

duidelijk zichtbaar.  
 

Er staan op verschillende plaatsen waarschuwingsborden langs de weg, die aanduiden dat er 

een scherpe bocht of een drempel in de weg volgt. De verkeersborden staan echter 
gedeeltelijk tussen de bomenrijen, waardoor deze niet vroegtijdig waarneembaar zijn.  

 

 
Afbeelding 9: bebording valt niet goed op door de aanwezigheid van de bomen 

 
 
2.3 Gebruik van de weg 
 

Uit metingen van de gemeente Leusden blijkt dat er ongeveer 1.000 motorvoertuigen op een 
gemiddelde werkdag op de Moorsterweg rijden. Op het Woudenbergse deel van de weg 

hebben geen recente tellingen plaatsgevonden, maar gelet op het wegprofiel dat vrijwel gelijk 
is en het geringe aantal bestemmingen langs de Moorsterweg, is het aannemelijk dat het 

gebruik van de weg op het Woudenbergse deel gelijkwaardig is aan het gebruik van het 

Leusdense gedeelte.  
 

Behalve autoverkeer maakt ook vracht- en landbouwverkeer gebruik van deze weg. Bij het 
passeren van een tegemoetkomend voertuig moet vaak worden afgeremd en wordt 

regelmatig de berm gebruikt. De Moorsterweg wordt ook gebruikt door fietsverkeer. In het 

gebied rond de Moorsterweg zijn wandel- en ruiterroutes aanwezig. Op sommige punten 
kruisen deze paden de Moorsterweg en op enkele weggedeelten lopen ruiters of wandelaars 

een stukje op of langs de rijbaan.  
 

Er zijn op het wegvak tussen de Postweg en Klein Moorst verkeerstellingen gehouden, waarbij 
ook de snelheid is gemeten. De maatgevende snelheid (V85

2) ligt in 2015 op 59 km/uur 

(gemiddelde werkdag) en in 2012 op 74 km/uur. De verschillende locaties van deze metingen 

kunnen het verschil in deze snelheden verklaren. De meting van 2015 ligt veel dichter bij de 

                                                                        
2 De maatgevende snelheid op een weg wordt in het algemeen uitgedrukt in het 85-percentiel (V85). Dit 
houdt in dat 85% van het verkeer niet sneller rijdt dan deze waarde.  
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T-splitsing met de Postweg, waar een deel van het verkeer op deze locatie waarschijnlijk al 
afremt of nog optrekt. 

 

De hoeveelheid en samenstelling van het verkeer passen bij de functie van erftoegangsweg. 
De maatgevende snelheid van 74 km/uur ligt boven het gewenste niveau voor de 

verkeersveiligheid.  
 

 
Afbeelding 10: gemeten snelheid op 2 locaties van de Moorsterweg 

 
 
2.4 Ongevallen 
 

Zowel op het Leusdense deel (tussen Postweg en Kolfschoterdijk) van de Moorsterweg als op 
het Woudenbergse deel (tussen Kolfschoterdijk en Oud Willaer) hebben ongevallen 

plaatsgevonden. Over het algemeen laat het ongevallenbeeld een dalende lijn zien vanaf 2001 
naar 2010. Alleen in de laatste jaren is het aantal ongevallen opgelopen. Afbeelding 11 geeft 

dit weer. De dalende lijn in het ongevallenbeeld is waarschijnlijk te verklaren doordat de 

registratiegraad van verkeersongevallen is afgenomen. Aan de andere kant is de afname in 
ongevallen mogelijk ook te danken aan de wijzigingen in de weginrichting die zijn 

aangebracht. Hoewel de drempels en 60 km/uur-zone al rond het jaar 2000 op de 
Moorsterweg zijn gekomen, zijn later de kantmarkering en de bermverharding toegevoegd.  

 

V85 = 74 km/uur 

V85 = 59 km/uur 
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Afbeelding 11: verloop aantal ongevallen op de Moorsterweg in de afgelopen jaren 
(Bronnen: Viastat-Online, met aanvulling van onderstaande gegevens van 2014). 
 
De landelijke registratie laat tussen 2001 en 2009 op beide delen 14 ongevallen zien, in totaal 

dus 28 ongevallen. Opvallend is daarin dat de meeste ongevallen plaatsvonden tussen een 
motorvoertuig en een boom en dat er in veel gevallen sprake was van een nat wegdek. In de 

jaren 2010 t/m 2013 zijn er geen ongevallen op de Moorsterweg geregistreerd.  
 

In de laatste 3 jaren zijn er voor zover bekend vier ongevallen geweest op de Moorsterweg:  

 In november 2014 raakten 2 mensen gewond toen hun oldtimer tegen een boom botste. 

De auto raakte door onbekende oorzaak in een slip (bron www.Leusderkrant.nl); 
 Op een zondagochtend in april 2016 is een motorrijder omgekomen na botsing tegen een 

boom. (bron Via Signaal); 

 In juni 2016 is een vrouw op een maandagochtend tegen een boom gebotst, nadat zij de 

macht over het stuur verloor. In deze situatie was sprake van regen (bron Via Signaal en 
politie); 

 Op een zaterdag in oktober 2016 is een vrouw overdag gewond geraakt na een botsing 

tegen een boom. (bron Via Signaal).  

Drie van deze ongevallen vonden plaats bij daglicht. Bij één van de ongevallen is vermeld dat 
er sprake was van regen. Bij drie van de vier hierboven genoemde ongevallen was sprake van 

een nat wegdek.   
 

Vergelijking met andere wegen in het gebied 
Ter referentie wordt het ongevallenbeeld van de Moorsterweg vergeleken met dat van enkele 

andere wegen in de omgeving van deze weg. Afbeelding 12 laat deze vergelijking zien. Het 

totaal aantal ongevallen op de Moorsterweg ligt lager dan op de omliggende wegen, maar  
het aantal letselongevallen is  op de Moorsterweg hoger. Mogelijk is dit te verklaren door de 

aanwezige bomen langs de Moorsterweg. Hoewel er minder ongevallen gebeuren, is in een 
situatie dát er een ongeval gebeurt, de kans op een ernstige afloop groter dan op wegen 

waar veilige bermen aanwezig zijn.  

Weg Totaal 

ongevallen 

UMS 

ongevallen 

Letsel 

ongevallen 

Dodelijke 

Ongevallen 

Moorsterweg 4 1 2 1 

Laapeerseweg 6 5 1 0 

Postweg 10 10 0 0 

Voskuilerweg 4 3 0 1 

Afbeelding 12: vergelijking aantal ongevallen in periode 2010 t/m 2016 met andere wegen 
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http://www.leusderkrant.nl/
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 Mogelijke ongevalsoorzaken Moorsterweg 

Op basis van de (beperkte) beschikbare en mogelijk onvolledige informatie, moet er 

voorzichtig omgegaan worden met het trekken van conclusies ten aanzien van de ongevallen 
die gebeurd zijn. Het lijkt er wel op dat de meeste ongevallen éénzijdig waren, waarbij een 

bestuurder tegen een boom is gebotst. Wat de aanleiding is geweest van het ongeval is niet 
exact te zeggen, maar het is goed mogelijk dat de bestuurders de macht over het stuur 

verloren. Hoewel het niet uit de brongegevens is af te leiden, kan het smalle wegprofiel, 

waarbij een tegenligger niet altijd met gelijkblijvende snelheid gepasseerd kan worden, een 
mogelijke oorzaak van ongevallen zijn. Misschien hebben bestuurders iets willen ontwijken of 

raakten zij in de berm terecht, waarbij een corrigerende stuurbeweging heeft geleid tot het 
verliezen van de controle. Er is geen verband te leggen tussen de locatie van de ongevallen 

en de aanwezigheid van bermblokken of het type kantmarkering. Volgens omwonenden heeft 
in veel gevallen de (te hoge) snelheid van weggebruikers bijgedragen aan het ongeval.  

  

 
2.5 Beoordeling verkeersveiligheid in relatie tot huidige inrichting 
 

Bij verschillende ongevallen was sprake van een nat wegdek. Door de gemeenten is 
aangegeven dat de verharding op deze weg niet afwijkt van andere wegen in het 

buitengebied en voldoet aan de eisen voor een weg in het buitengebied.  
 

Geconcludeerd kan worden dat de huidige vormgeving van de weg grotendeels voldoet aan 

de richtlijnen voor een erftoegangsweg. Alleen de bermen bieden niet de gewenste 
obstakelvrije zone langs de weg. De bomen op zich zijn niet de oorzaak van de ongevallen, 

maar zorgen er wel voor dat de kans op een ernstige afloop groter is.  
 

Hoewel de weg diverse bochten heeft, een smal profiel heeft en is ingericht met drempels op 

verschillende locaties, ligt de snelheid van het autoverkeer hoger dan gewenst. Op het 
noordelijke deel blijkt dit uit de meting van de gemeente Leusden. De bewoners gaven ook 

aan dat zij op verschillende delen van de weg ervaren dat de snelheid van het autoverkeer te 
hoog ligt.  

 

 
2.6 Afstemming verkeersveiligheid met omgeving 

 
Bij de gemeenten zijn in de afgelopen tijd geen klachten of meldingen van bewoners of 

weggebruikers over verkeersonveiligheid op de Moorsterweg ontvangen. Wel is er contact met 
een enkele bewoner geweest die suggesties ter verbetering van de veiligheid aandroeg. In het 

kader van deze quickscan van de verkeersveiligheid is met twee verschillende aanwonenden 

gesproken over hun ervaring van de huidige verkeerssituatie.  
 

Een bewoner van het noordelijke deel van de weg heeft aandacht gevraagd voor de 
verkeersveiligheid van wandelaars die op het klompenpad lopen en bij het oversteken een 

klein stukje gebruik maken van de Moorsterweg. Volgens deze bewoner leidt de snelheid van 

het autoverkeer tot mogelijke verkeersonveiligheid. Andere factoren, zoals de aanwezigheid 
van groot verkeer, weinig verlichting, af en toe in de berm geparkeerde voertuigen, of 

overstekend wild zijn volgens deze bewoner geen oorzaak van onveilige verkeerssituaties. 
Deze bewoner is voorstander van meer aandacht voor de snelheid van het verkeer, 

bijvoorbeeld door het toepassen van een flitspaal of het aanbrengen van een extra drempel of 
plateau.  

 

Ook is gesproken met een aanwonende van de Moorsterweg nabij de Kolfschoterdijk. Deze 
bewoner heeft de indruk dat de onoverzichtelijkheid van de weg, in combinatie met de 

snelheid van het verkeer tot verkeersonveiligheid leiden. De aanwezige drempels in de weg en 
het plateau op het kruispunt met de Kolfschoterdijk hebben goed effect. Volgens deze  

weggebruiker, die tevens landbouwer en lid van LTO is, zijn de drempels goed begaanbaar, 

ook voor landbouwverkeer. Deze bewoner is van mening dat het bochtige middengedeelte 
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van de Moorsterweg het gevaarlijkst is. Zijn suggestie is om de weg overzichtelijker te maken 
en aandacht te vestigen op de snelheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een display. Het 

aanbrengen van extra snelheidsremmende maatregelen vindt hij als landbouwer acceptabel 

mits de hellingen van de drempels gelijk zijn aan de huidige drempels in de Moorsterweg.  
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3 Mogelijke verbeteringen verkeersveiligheid 
 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. 
Uit de beschouwing van de huidige situatie lijkt met name de snelheid van het verkeer een 

aandachtspunt, daarom worden maatregelen benoemd die effect hebben op de snelheid, 
maar ook worden fysieke maatregelen ter verbetering van de weginrichting voorgesteld. In 

hoofdstuk 4 bij de aanbevelingen wordt vervolgens een voorstel voor de uitvoering van enkele 

maatregelen gedaan. 
 

 
3.1 Veilige bermen 
 

Om de bermen langs de Moorsterweg echt veiliger te maken, zouden deze bermen vrij van 
obstakels moeten worden gemaakt. Daarvoor moeten de bomenrijen langs de rijbaan 

verwijderd worden. Deze maatregel verbetert de verkeersveiligheid, doordat de kans op een 

ernstige afloop bij een ongeval kleiner is. Daar kan tegenover worden gesteld dat de huidige 
bomenrijen ook een snelheidsremmende werking hebben en dat op een weg met bredere, 

open bermen mogelijk hogere rijsnelheden van het verkeer voorkomen. De consequenties van 
het verwijderen van de bomen zijn groot; het heeft grote impact op het landschap en de 

groenstructuur. Daarnaast is de Moorsterweg niet de enige weg met bomen langs de rijbaan.  
 

In de huidige situatie is het van belang dat de wegbeheerders de bermen regelmatig blijven 

aanvullen met puin wanneer er gaten ontstaan. Dit geldt met name voor het Leusdense deel, 
omdat het Woudenbergse deel volledig voorzien is van bermblokken. Het aanbrengen van 

grasbeton langs de hele weg zou de bermen kunnen verbeteren, maar dat is in combinatie 
met behoud van de bomen niet overal mogelijk. Ingeschat is dat het Leusdense deel van de 

weg ongeveer 2 kilometer lang is en dat hiervan ongeveer een kwart van de bermen is 

voorzien van bermbeton. Het volledig aanvullen van de bermen met betonblokken zou dan 
betekenen dat er nog ongeveer 3 kilometer bermverharding kan worden aangebracht (1,5 km 

en aan twee zijden van de rijbaan).  
 

 

3.2 Verbeteren kantmarkering 
 

De huidige kantmarkering verschilt op het grondgebied van Leusden en Woudenberg en is 
niet overal even goed zichtbaar meer. Normaal gesproken wordt 1-3 markering toegepast 

(strepen van 1 meter lengte met daartussen 3 meter ruimte). In onoverzichtelijke of 
gevaarlijke locaties mag 3-1 markering worden toegepast. Hoewel de markering waarschijnlijk 

ook nog niet aan vernieuwing toe is, kan om de duidelijkheid en herkenbaarheid te verbeteren 

worden gekozen om de markering langs de gehele rijbaan te vernieuwen, waarbij op de 
rechtstanden 1-3 markeringen kunnen worden toegepast en in de bochten 3-1 strepen 

worden geadviseerd. 
 

Ook kan overwogen worden om de kantmarkering te voorzien van ledverlichting of 

reflectoren. Vooral bij situaties met nat wegdek kan dit de zichtbaarheid van de kantlijn 
verbeteren.  

 
 

3.3 Snelheidsmarkering 
 

Op de rijbaan staat nog ergens een ‘6’ gemarkeerd, van wat vroeger een aanduiding ‘60’ km 

is geweest. Door een reparatie in het asfalt is deze gedeeltelijk verdwenen. Om de aandacht 
voor de gewenste snelheid op de Moorsterweg te vergroten kan bijvoorbeeld een afbeelding 

van het verkeersbord voor de snelheid op de rijbaan worden aangebracht. Afbeelding 13 laat 
hier een voorbeeld van zien.  
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Afbeelding 13: voorbeeld markering verkeersbord op wegdek 
 

 
3.4 Zichtbaarheid bebording 

 
Omdat de huidige bebording gedeeltelijk wordt afgeschermd door de bomenrij langs de weg, 

kunnen bijvoorbeeld ook de waarschuwingsborden voor de scherpe bochten of de 
adviessnelheden in de vorm van een verkeersbord (net als de snelheid in het voorbeeld op 

afbeelding 13) op de rijbaan worden aangebracht.  
 

 

3.5 Snelheidscampagne 
 

Naast het aanbrengen van extra markeringen kan de aandacht voor de snelheid op de weg 

ook worden vergroot door middel van campagnes. Met bijvoorbeeld de inzet van een 
snelheidsdisplay, die weggebruikers attendeert op hun rijgedrag, kan een positief effect op de 

snelheid worden bereikt.  
 

Het toepassen van bijvoorbeeld containerstickers met snelheidsaanduiding, zorgt voor extra 
betrokkenheid van de bewoners.  

 

 
Afbeelding 14: voorbeeld containerstickers met snelheidsbord 

 
 

3.6 Extra aandacht voor potentiële conflictpunten 
 

Op potentiële conflictpunten is het nog meer van belang dat het verkeer haar snelheid 

aanpast. Daarom worden vaak op deze punten snelheidsremmende voorzieningen of borden 
geplaatst. Op de Moorsterweg kan de aandacht voor enkele conflictpunten worden vergroot. 

Bij de gelijkwaardige kruispunten van de Moorsterweg met de Klein Moorst, Dashorsterweg en 

Goorsteeg kan een markering ter aanduiding van het kruispuntsvlak worden toegevoegd. Dit 
vergroot de opvallendheid van de aanwezigheid van de zijweg. Dit kan bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van een schijnplateau, of een vierkant vlak of een cirkel op het kruispunt, maar 
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ook door het aanbrengen van bliksemschichten, zoals die in het verlengde van de 
Moorsterweg aanwezig zijn op het kruispunt van Oud Willaer met de Voskuilerdijk.  

 

Daarnaast kunnen de oversteekplaatsen van voetgangers en ruiters worden geaccentueerd 
met bijvoorbeeld kanalisatiestrepen. Een meer ludieke suggestie om het klompenpad en het 

ruiterpad aandacht te geven is door het aanbrengen van symbolen op het wegdek van een 
klomp of een ruiter. Afbeelding 15 toont een soortgelijk voorbeeld van een andere gemeente. 

De locaties van de oversteekplaatsen op de Moorsterweg zijn op afbeelding 16 aangeduid. 
 

 

 
 Afbeelding 15: voorbeeld aandachtsmarkering voor overstekende weggebruikers 
 

  
 Afbeelding 16: locatie oversteek voetgangers (klompenpad) en ruiters (paardentrail) 
 
 

Oversteek Snorrenhoefpad 

Oversteek Paardentrail 
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3.7 Snelheidsremmende maatregel  
 

Om de snelheid van het verkeer ook fysiek gezien meer te remmen, kan worden overwogen 

om extra drempels in de weg te realiseren. De locaties van de huidige drempels zijn met 

name geconcentreerd rond de bochten en in het zuidelijke deel van de weg. Het noordelijke 
deel van de Moorsterweg heeft geen drempels, terwijl hier de hoge snelheid is gemeten. Op 

de rechtstand tussen de Postweg en Klein Moorst zou een extra drempel kunnen worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld in combinatie met de oversteek van het klompenpad. Een andere 

suggestie voor een fysieke maatregel is het aanbrengen van een plateau op het 
kruispuntsvlak met de Klein Moorst. Deze maatregelen hebben over het algemeen als nadeel 

dat ze hinder kunnen opleveren voor landbouwverkeer en omwonenden. In deze situatie is 

deze hinder naar verwachting beperkt, aangezien de vormgeving van de huidige drempels in 
de Moorsterweg zodanig is dat deze goed door landbouwverkeer kunnen worden gebruikt én 

in het noordelijke deel van de Moorsterweg zijn weinig woningen aanwezig, waardoor een 
drempel op voldoende afstand van omwonenden kan worden gemaakt.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 

 
4.1 Conclusies 
 

Deze quickscan heeft de vorm, functie en het gebruik van de Moorsterweg beschouwd. Het 
belangrijkste knelpunt ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn de bomen langs de rijbaan. 

Deze zijn niet de veroorzakers van ongevallen, maar zorgen voor een grotere kans op een 
ernstige afloop bij een ongeval, zeker als de rijsnelheden hoog zijn. Op de Moorsterweg is dit 

het geval: de snelheid van het verkeer ligt hoger dan de toegestane snelheid en dat leidt in 

combinatie met bomen zo dicht langs de weg tot een groter risico op ongevallen met ernstige 
afloop. 

 
 

4.2 Aanbevelingen 
 
 

Om de verkeersveiligheid op de Moorsterweg te verbeteren wordt aanbevolen om de 

aandacht voor de potentiële conflictpunten én voor de gewenste snelheid op de weg te 
vergroten door middel van het aanbrengen van extra markeringen op het wegdek én extra 

snelheidsremmende voorzieningen. In hoofdstuk 3 zijn verschillende maatregelen genoemd 
die hieraan kunnen bijdragen. Voorgesteld wordt om hiervan de maatregelen zoals afgebeeld 

in afbeelding 17 uit te voeren en daarmee bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid op 

de Moorsterweg. Fysieke maatregelen kunnen wellicht worden gecombineerd met de 
uitvoering van het geplande onderhoud aan de weg.  

 
Aanbevolen wordt om de aandacht voor de snelheid van het autoverkeer ook te vergroten 

door het met enige regelmaat toepassen van de snelheidsdisplay. Om ook de bewoners te 

betrekken in de aandacht voor de verkeerssituatie wordt voorgesteld om bij het informeren 
van de bewoners over deze maatregelen ook de genoemde containerstickers aan de 

bewoners te verstrekken. 
 

Eventueel kan dit voorstel worden uitgebreid met  andere van de genoemde maatregelen of – 
als daar aanleiding voor is – kunnen extra maatregelen in een latere fase worden toegevoegd.   
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Afbeelding 17: voorstel maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid Moorsterweg 

Legenda 
 

Aanbrengen kanalisatie-
markering bij oversteken 
 
Aanbrengen coating 60  
(bord A01) op de rijbaan 
 
Aanbrengen coating bocht 
(bord J02) op rijbaan 
 
Vernieuwen kantmarkering 
(1-3 op rechte delen en 3-1 in 

bochten) 
 
Aanbrengen wegvakdrempel 

Aanbrengen plateaumarkering  

Aanbrengen kruispuntplateau
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