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e Hoeve kampt al vele jaren
met het probleem van met
té hoge snelheid rijdende
deelnemers aan het gemotoriseerd
verkeer, zowel in het dorp als op de
toegangswegen naar het dorp. Hieronder zijn te verstaan auto’s, motorfietsen,
brommers en scooters, maar ook voertuigen van het vrachtverkeer en van het
landbouwverkeer. Met name vanwege de
smalle wegen in en rond het dorp levert
dat voor fietsers, voetgangers en schoolgaande jeugd gevaarlijke situaties op.
Het in het jaar 2000 aangelegde fietspad langs een gedeelte van de Vinkegavaartweg zorgt voor een aanzienlijke
verbetering van de veiligheid van fietsers
op dat stuk van de Vinkegavaartweg.
Maar met name op de Jokweg en Kontermansweg, waar ook veel scholieren
uit Noordwolde e.o. gebruik van maken,
blijft het gevaarlijk.
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Jokweg

In de kom van het dorp en op de wegen
rond ons dorp wordt te hard gereden.
Ook na invoering in 2002 van de maximum snelheid van 30km/u in de dorpskern en 60 km/u in het gebied buiten
het dorp wordt hierdoor regelmatig voor
overlast gezorgd.
Metingen in 2008, 2010 en daarna
tonen aan dat de V85, de limietsnelheid
voor de eerste 85% van de auto’s in het
dorp, steeds boven de 30km/u ligt.
Er is in De Hoeve door de Verkeersgroep
veel aandacht besteed aan bewustwording. De gedachte was dat veel dorpsgenoten te hard rijden. Maar ook het
doorgaand verkeer, dat gebruik maakt
van de wegen door De Hoeve, houdt
zich veelal niet aan de aangegeven maximum snelheden. Om de mening van de
bewoners van het dorp te peilen, werd
in 2012 een verkeersenquête gehouden.
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Slow-mannetje

Ook daar werd de hoge snelheid vaak
als min-punt genoemd.

Om de bewustwording te vergroten en daarmee de snelheid
terug te dringen, zijn er in de
loop van de jaren diverse acties
op touw gezet.

✓ Langs de Jokweg bij OBS De Klaeter
werden “slow-mannetjes” geplaatst.

✓ In 2012 werd een groot evenement
georganiseerd, waarbij remproeven
werden gehouden in samenwerking
met een autorijschool en aandacht
werd besteed aan de dode hoek van
vrachtwagens. Er werd samen met
OBS De Klaeter aandacht besteed
aan de verlichting van fietsen. Deze
activiteiten leverden De Hoeve als
eerste dorp in de gemeente het
buurtlabel van 3VO op.
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Verhoogde strepen bij de toegangswegen

✓ In 2014 werd er samen met drie
andere dorpen een digitale snelheidsmeter (DSM) aangeschaft die
om beurten een aantal weken in de
dorpen werd ingezet.

✓ Er is de bewoners geadviseerd om
vanaf de Jokweg en Klaeterlaene via
de Hoeveweg naar de Vinkegavaartweg te rijden om zo de Kontermansweg enigszins te ontlasten.

✓ In 2015 zijn er op de toegangswegen
naar het dorp verhoogde strepen
aangebracht om verkeersdeelnemers
te wijzen op nadering van de bebouwde kom.

✓ In het voorjaar van 2018 werd weer
een groot bewustwordingsevenement georganiseerd met o.a. een
rijsimulator, activiteiten voor kinderen en een actie om bewoners te

‘contracteren’ zich te houden aan de
maximum snelheid.

Tijdelijke 20 km drempels

bestemming te komen (dus sluipverkeer
nam af).

Kortom, rond bewustwording is in de loop der
jaren veel gedaan. Helaas blijkt het bewustwordingsproces nog steeds weinig invloed te
hebben op de snelheid in en rond het dorp.

Niet alleen de Hoevenaren profiteerden
hiervan, ook voor woon-school fietsende
jeugd werd het aanzienlijk rustiger, dus
veiliger.

De Verkeersgroep is naast
bewustwording ook steeds
uitgegaan van twee andere
pijlers, n.l. infrastructuur en
handhaving.

Door de smalle drempels was er wel extra geluidsoverlast, vooral als er harder
dan 30 km/u werd gereden en door het
kaatsen van aanhangwagens. Sommige bestuurders hadden na enige tijd
ontdekt dat wanneer je de drempel nam
met een snelheid van meer dan 30 km/u
je er gevoelsmatig bij die hogere snelheid minder last van had, waardoor de
snelheid uiteindelijk toch weer opliep.

Op het gebied van infrastructuur is
in 2018 gedurende een periode geëxperimenteerd met tijdelijke, door de
gemeente geselecteerde 20 km drempels. Het verkeer nam daardoor in
aantal af, terwijl ook de snelheid afnam.
Zwaar vrachtverkeer verdween vrijwel
helemaal; kennelijk werden er andere
routes gevonden om naar de plaats van

In een enquête naar aanleiding van de
proef met de drempels was de meerderheid (62% tegenover 38% ) van mening
dat er door de drempels in de dorpskern
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Schoolzone inclusief waarschuwingspalen

minder hard werd gereden. Bovendien
had het de dorpskern veiliger gemaakt
(65% tegenover 35%). Het toegepaste
type drempel (bedrijfsterreinendrempel)
werd i.v.m. het veroorzaken van overlast
echter minder acceptabel gevonden
(55% ten opzichte van 45%).
In hetzelfde jaar is ook de verhoogde
cirkel op het kruispunt midden in het
dorp door de gemeente vervangen door
een cirkel van geringere hoogte. De
Verkeersgroep was namelijk van mening
dat dit rondje ertoe bijdroeg dat het
verkeer van de Kontermansweg naar de
Jokweg vaak de binnenbocht nam, wat
een aantal keer tot ongelukken met blikschade leidde. Vervanging van de cirkel
heeft niet geleid tot algemene verbetering van het verkeersgedrag.
In 2018 is aan de Jokweg bij OBS De
Klaeter een schoolzone ingevoerd,
waarbij door de gemeente juist voor
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Kruising Jokweg, Kontermansweg, Oude Jokweg en Hoeveweg

het begin van de zone aan beide kanten
“school” op de weg werd aangebracht;
tevens werden er waarschuwingspalen
(straatmeubilair Julie) geplaatst.
Ten aanzien van handhaving is er weinig
gebeurd. Er is enkele keren door de politie op snelheid gecontroleerd, maar dat
is, door gebrek aan prioriteit, niet met
een zekere regelmaat uitgevoerd.

Al met al is het duidelijk dat
alleen inzetten op bewustwording niet leidt tot een acceptabele
snelheid in het dorp en op de
buitenwegen. Het wordt dus tijd
om ook aan de infrastructuur te
werken.
De geconstateerde knelpunten in De
Hoeve zijn:
✘ Een onduidelijke overgang van de
toegangswegen naar de bebouwde

kom. Er staan bij de komgrens wel
borden met het dorpsnaambord en
een 30 km bord, maar het wegdek is
binnen de bebouwde kom niet aangepast. Wel is er bij de dorpsingangen
een beukenhaagje geplant, maar dat
valt onvoldoende op om de snelheid te
verminderen.

✘ Het ontbreken van een correcte vorm
geving van de komgrenzen maakt
dat dit in De Hoeve een knelpunt is
geworden. De komgrenzen liggen op
prima locaties, maar door een slechte
zichtbaarheid en andere omgevingskenmerken wordt niet het beoogde
resultaat behaald. Binnen en buiten de
bebouwde kom is hetzelfde wegprofiel
toegepast, met hetzelfde bestratingsmateriaal. Slechts bij twee van de
drie dorpsgrenzen is een summiere
inleidende maatregel toegepast. In de
dorpsgrens zonder inleidende maatre-

Kruising Hoeveweg - Klaeterlaene

gel verdwijnt die grens volledig in de
omgeving.

✘ Op de kruising in het midden van het
dorp wordt hard gereden. Met name
het verkeer van de Kontermansweg
naar de Hoeveweg en andersom maakt
zich hieraan schuldig.

✘ Vanaf de kruising wordt vaak extra gas
gegeven omdat met name de Jokweg
en de Hoeveweg recht zijn.

✘ Voor passanten is vanaf de Hoeveweg
de Klaeterlaene niet duidelijk zichtbaar
als zijstraat.

✘ Voor fietsers is het passeren van het
kruispunt in het midden van het dorp
in alle richtingen gevaarlijk.
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Snelheidsmetingen met DSM

De Verkeersgroep beveelt aan de
volgende voorzieningen uit te
voeren:

 et aanbrengen van snelheidsrem1. H
mende maatregelen door bij de
dorpsgrenzen de toegang iets te
versmallen door het dorpsnaambord
te verplaatsen. Bij de uitvoering van
deze verspringingen dient rekening te
worden gehouden met brede landbouwvoertuigen.

2. H
 et verhogen van de aanwezige
plateau’s tot de CROW-waarde van
30 km/u.

3. H
 et aanbrengen van een plateau
op de kruising KontermanswegJokweg-Hoeveweg- Oude Jokweg.
Zie pagina 10.

4. H
 et aanbrengen van extra plateau’s
8 | Verkeersplan De Hoeve 2020

Oversteekplaats fietsers Vinkegavaartweg

op de Kontermansweg en de Jokweg.
Zie pagina 10.
Bij de plateau’s in het dorp hoeft
geen versmalling te worden aangebracht. De mogelijkheid om daar
te kunnen passeren moet blijven
bestaan.

De Verkeersgroep dringt aan de
volgende acties te ondernemen:
1. Metingen met de DSM:
Zowel in de dorpskern als op de toevoerwegen naar De Hoeve: IJkenweg,
Kontermansweg, Jokweg en Hoeveweg
meerdere keren per jaar snelheidsmetingen uitvoeren met de nieuwe DSM.

en bij vochtig weer levert dat gevaar op.
De Verkeersgroep dringt aan op opnieuw
aanbrengen van belijning over de gehele
Vinkegavaartweg.

3. O
 versteekplaats fietsers
Vinkegavaartweg:
De Verkeersgroep is blij met het fietspad
langs het eerste deel van de Vinkegavaartweg. Alleen de overgang voor fietsers van
het fietspad naar de Kontermansweg v.v.
blijft een gevaarlijk punt aangezien voor
de fietsers niet duidelijk is of zij voorrang
hebben op het overige verkeer als zij
het fietspad verlaten. Voorgesteld wordt
om haaietanden op het fietspad aan te
brengen.

2. Belijning Vinkegavaartweg:

4. V
 erkeer op de Jokweg buiten de
dorpskern:

De kantbelijning van de Vinkegavaartweg, van af de Kontermansweg tot Vinkega is slecht. Met name in het donker

De Verkeersgroep wil samen met aanwonenden onderzoeken welke mogelijkheden
er bedacht kunnen worden om het verkeer

Jokweg buiten het dorp richting Noordwolde

te houden aan de aangegeven snelheid
van 60 km/u.

5. Routeplanners
Routeplanners er op wijzen dat de kortste
weg vanaf de Vinkegavaartweg naar
Noordwolde v.v. niet meer door De Hoeve
wordt aangegeven.

6. Handhaving
Meerdere keren per jaar snelheidscontrole
door de politie in en om het dorp.
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Correspondentieadres:
René d’Hollosy, Oude Jokweg 8, 8394VP De Hoeeve

PLATEAU
met
VERSMALLING

e-mail: rean.2box@planet.nl, tel: 0561-433468

Overzicht aanbevelingen, zie pag. 8
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