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Onderwerp 

Verslag overleg klankbordgroep N303 Voorthuizen-Putten 16 december 2021 

 

Aan 

Leden van klankbordgroep N303 Voorthuizen-Putten 

 

Van 

Dianne Protsman (omgevingsmanager) 

 

Kopie aan 

 -- 

 

Aanwezige leden: Jelis Doest, Aart van Dusschoten, Arjan van Sloten, Wim Torsius, Philip Ruppert, 

Lennard Jasper, Diederick Huizinga, Rien van de Brug, Rob Heuvelink, Deodaat Boer, Hero 

Dijkema, Auke van Elten, Bertus Cornelissen 

Afwezig: Carolien Selderijk en Jaap Puurveen 

 

Aanwezig namens Provincie Gelderland: Wilbert de Hoog, Dianne Protsman, Kitty Dekker, Rob 

Huisman, Ynte Bekema  

 
 

1 Vergader afspraken, Teams en privacy 
Wilbert opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Omdat dit het eerste digitale 

overleg is wordt gestart met een kort overzicht hoe we digitaal kunnen vergaderen.   

• We spreken af elkaar te tutoyeren. 

• Er komt een verslag van de overleggen met daarin afspraken en actiepunten. 

• Alle verslagen van de klankbordgroepoverleggen worden gedeeld op de website. Hiertegen 

hadden de aanwezigen geen bezwaar.  

• Dianne deelt de lijst met nawte-gegevens van de klankbordgroepleden met de aanwezigen. 

Ook dit was akkoord volgens de aanwezigen. 

 

2 Voorstellen 
Het doel van de klankbordgroep is om samen te komen tot maatwerk voor de inrichting van de 

N303 tussen Voorthuizen en Putten, waarbij we alle belangen goed in beeld willen brengen. 

Vandaar dat bij de start van het overleg elke aanwezige zich kort introduceert en ingaat op het 

thema dat hij/zij vertegenwoordigt.  

Jelis Doest (bewoner van de Voorthuizerstraat). Vertegenwoordigt de omwonenden in Voorthuizen. 

Vindt een veilige weg belangrijk (rijbaan zakken op oorspronkelijk niveau, maximaal 60 km./uur, 

fietspad niet te breed i.vm. zicht op de rijbaan en aandacht voor vangrail, bomen en geluid) 

Aart van Dusschoten (voorzitter Natuur- en milieubescherming Putten). Aart was ook 

klankbordgroeplid in de vorige fase. Wil aandacht voor het gebied rond Koestapel en besparing van 

bomen. Wil het fietspad verbreden waar het kan en waar niet de breedte zo laten.  
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 Arjan van Sloten (IVN Nijkerk): vervangt Rien Loman (voorzitter IVN Nijkerk). Arjan sluit nog 

met Rien kort wie namens IVN Nijkerk in de klankbordgroep zitting neemt. Arjan woont in 

Nijkerk. Arjan wenst een veilige N303 waarbij de natuur zoveel mogelijk wordt ontzien. 

Wim Torsius (voorzitter kern Huinen) vertegenwoordigt Huinen. Wim wil mensen 

enthousiasmeren, wil samenwerken om goede oplossingen voor mens en dier te vinden. Hij geeft 

daarbij aan dat een aantal dingen beter belicht moet worden:  

1. Verbreding van het fietspad is een must 

2. Op het punt waar de rondweg Voorthuizen stopt en de oude weg naar Putten doorgaat is 

de weg erg slecht. We willen toch een weg creëren die leidt tot de poort van de Veluwe? 

3. Dat de weg dan een paar bochten moet gaan maken of krijgen is prima en komt de 60 km 

ten goede. 

4. Zo weinig mogelijk particuliere mensen grond pakken. Dus geen tuinen. Probeer weiland 

of bos te nemen. 

5. Zo minimaal mogelijk geld in het herstel stoppen. Dat geld gaat alleen maar van de nieuwe 

weg af, wel berijdbaar houden, dus gaten dicht maken. 

Elke dag dat de schop eerder in de grond kan is weer een overwinning. 

Philip Ruppert (sinds 40 jaar bewoner Veenhuizerveldweg). Veenhuizerveld is een afgesloten 

buurtschap met eigenlijk geen doorgaand verkeer. De groep bewoners van Veenhuizerveld maakt 

dagelijks gebruik van de N303, zowel in de richting van Putten als in de richting van Voorthuizen. 

Philip wenst veiligheid voor alle weggebruikers (zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd), 

rekening houdend met natuur en verbindingen. Hij wijst nog op een recent ongeluk bij de 

Prinsenweg.  

Lennard Jasper (lid Stichting Veluws Landschap). Is voormalig boswachter in het gebied. Lennard 

geeft aan dat hij de balans tussen recreatie, veiligheid en natuur belangrijk vindt. St. Veluwsch 

Landschap ziet graag in het kader van de gebiedsontwikkeling 't Groene Valleilint, dat er een 

duurzame ecologische wildpassage voor groot- en klein wild in de N303 geïntegreerd wordt 

aangelegd.  
Diederick Huizinga (Veenhuizerveld). Wil gaan voor een mooie verbinding tussen mens en dier. 

Auke van Elten (eigenaar Veluws Bospark): vertegenwoordigt de recreatiesector. Auke wil graag 

aandacht voor het recreatief aantrekkelijker maken van de weg en het gebied erachter. Hij hoopt op 

een gebalanceerd resultaat dat recht doet aan de omgeving. Verder vraagt hij ons om de aanleg van 

stiller asfalt mee te nemen in de overwegingen. 

Hero Dijkema (beleidsmedewerker landbouw en verkeer Cumela). Hij vindt het belangrijk dat de 

weg goed toegankelijk wordt voor het landbouwverkeer en heeft er alle vertrouwen in dat dit 

gebeurt. Hero is benieuwd naar de ontwerpen voor de weg, maar hoopt niet op drempels omdat 

veel landbouwverkeer niet geveerd is. 

Bertus Cornelissen (Puttens Historisch Genootschap): vraagt aandacht voor behoud van het 

karakter van Putten. Het gebied zit vol verhalen en Bertus kan kennis over cultuurhistorische en 

landschapswaarden inbrengen. Hij biedt daarom aan excursies te verzorgen aan geïnteresseerden. 

Deodaat Boer (Fietsersbond Noord-West Veluwe). Veiligheid en comfort voor fietsers zijn voor 

hem aandachtspunten. Verder geeft hij aan dat de provincie jaarlijks heel kort telt hoeveel fietsers 

er gebruik maken van de N303. Dit gebeurt veelal via lussen. Om goed te weten hoe breed het 

fietspad moet worden is het van belang om precies te weten hoeveel mensen er gebruik van maken 

op de drukste momenten. Daar moet het fietspad op ingericht worden. En van belang is hoeveel 

procent op de drukste momenten in de min of de plus fietsen. Dit gecombineerd met de indeling 

van de berm bepaalt de CROW norm voor een veilig fietspad. Dhr. Boer biedt zijn expertise aan op 

dit gebied. Tot slot vraagt hij hoe de belangen van minder validen worden meegenomen in het 

proces. 
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 Rob Heuvelink (verkeersadviseur politie Oost-Nederland). Rob wenst een doorstroombare, 

herkenbare weg, die geloofwaardig wordt ingericht waarbij aandacht is voor veiligheid van 

landbouwverkeer en fietsers. 

Rien van de Brug (Van der Brug Transport en vertegenwoordiger van Transport en Logistiek 

Nederland). Zat ook tijdens de vorige fase in de klankbordgroep. Rien geeft aan dat de weg 

versleten is en wenst een bredere Voorthuizerstraat. Hij is groot voorstander van een vernieuwd en 

royaal fietspad. De fiets wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor naar het werk en/of school, 

maar ook voor recreatie. Dit rechtvaardigt een breedte van tenminste 3 en waar mogelijk 4 meter, 

dit omdat de algemene verwachting is dat de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel zal 

worden. 

Dianne Protsman (omgevingsmanager Provincie Gelderland). Dianne is voor de omgeving het 

aanspreekpunt in dit project namens de provincie Gelderland.  

Wilbert de Hoog (projectmanager Provincie Gelderland). Wilbert vindt het belangrijk om te horen 

wat er speelt en uitleggen wat we gaan doen.  

Martijn van de Lindeloof (verkeers- en gedragskundige provincie Gelderland). Martijn kijkt door 

de bril van de weggebruiker bij het ontwerpen van de weg. Hij was 2 jaar geleden ook bij dit project 

betrokken.  

Kitty Dekker (projectsecretaris provincie Gelderland). Kitty ondersteunt dit project waar mogelijk 

en is eerder betrokken geweest bij de vorige sessies van de klankbordgroep. 

Ynte Bekema (omgevingsmanager bij Mlg). Hij trekt samen met Dianne op in de omgeving. 

Rob Huisman (projectmanager bij Mlg). Rob wil straks goed uit kunnen leggen welke keuze we 

maken.  

 

3 Terugblik 
Wilbert legt uit dat GS in 2019 hebben besloten dat:   

1. de maximum snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur gaat 

2. een vrijliggend fietspad wordt aangelegd 

3. De opgave integraal wordt aangevlogen. Mobiliteit, cultuurhistorie en omgeving gaan 

hierbij hand in hand.  

Daarbij is onze opdracht het GS-besluit te vertalen naar maatwerk voor een veilige en duurzame 

N303  tussen Voorthuizen en Putten. De stikstofregelgeving zorgde ervoor dat we 2 jaar lang niet 

verder konden. 

 

4 Doel en samenstelling klankbordgroep 
De klankbordgroep is een ‘denktank’ die de provincie adviseert over proces en aanpak. Hierin 

zitten vertegenwoordigers van 5 thema’s, te weten: 

1. Ondernemers (bedrijven) 

2. Landschap, natuur en cultuurhistorie 

3. Verkeer/mobiliteit 

4. Leefomgeving/bewoners 

5. Toerisme en recreatie. 

 

De afzonderlijke leden van de klankbordgroep vertegenwoordigen een achterban van een bepaald 

thema. Hierbij is het belangrijk dat deze achterban dat ook zo ervaart en zich vertegenwoordigd 

voelt.  

 

Het is de bedoeling dat er 3 vertegenwoordigers per thema in de klankbordgroep zitting nemen, 

waarbij het aantal leden op 15 personen komt. Dianne constateert alleen dat er nu nog geen 

evenwichtige verdeling is van de verschillende thema’s. Bijvoorbeeld het thema ‘natuur’ telt nu 5 

leden. Dianne gaat hierover in gesprek met de vertegenwoordigers.  
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5 Afdronk inspraakreacties 
In de zomer van 2021 heeft het communicatie- en participatieplan ter inzage gelegen. Hierin staat 

hoe we de omgeving meenemen in de plannen. Hier zijn 13 reacties op binnen gekomen. Deze 

waren vooral inhoudelijk (bijvoorbeeld maximumsnelheid, verkeersveiligheid) van aard. De 

reactienota staat intussen op de website. Alle reacties worden meegenomen en gewogen in het 

ontwerpproces. Via de huis-aan-huisbladen, social media en de communicatiekanalen van de 

gemeentes Nijkerk en Putten is de kennisgeving gepubliceerd.  

 

6 Toelichting op het participatieproces 
Dianne geeft aan dat er verschillende momenten zijn waarop er contact is met de omgeving en 

waarbij iedereen zijn/haar inbreng kan doen. In januari/februari 2022 is er in elk geval  een 

informatiemoment voor alle geïnteresseerden (met inachtneming van de op dat moment geldende 

Covid-regels).  

 

7 Planning 
Wilbert licht de planning toe (zie bijlage handout presentatie) 

 

8 Rondvraag 
Lennard: Waarom is de gemeente Barneveld niet betrokken? 

Wilbert: Het project gaat over het grondgebied van de gemeentes Nijkerk en Putten. Maar met de 

gemeente Barneveld is elk kwartaal wel contact. 

 

 

Diederick: Wanneer gaat de schop de grond in?  

Wilbert: waarschijnlijk 2025. Dit heeft te maken met de aankoop van grond en mogelijke bezwaar- 

en beroepsprocedures.  Er zal grond aangekocht moeten worden. Misschien volgen er bezwaren en 

procedures. 

 

Diederick: Waarom kunnen er nu alvast geen borden geplaatst worden met daarop een 

maximumsnelheid van 60 kilometer per uur? 

Wilbert: Bij het verlagen van de maximumsnelheid hoort de inrichting van de weg daarop 

afgestemd te zijn. Alleen hierdoor begrijpt de weggebruiker dat hij/zij zich aan de snelheid moet 

houden.  

 

Bertus: Hoe halen jullie input op? 

Rob: We denken erover om een aantal dagdelen in het gebied te zitten. Bijvoorbeeld met een 

spreekuur en keukentafelgesprekken.  We creëren momenten zodat jullie ons kunnen vertellen hoe 

jullie het zien. 

 

Rien: Ik huiver als ik hoor dat in 2025 de schop pas de grond in gaat. De toestand van de weg is nu 

erg slecht.  

Martijn: We hebben regelmatig contact met onze afdeling Beheer en Onderhoud Wegen die de staat 

van het asfalt in de gaten houdt. Als het nodig is dan passen we noodoplossingen toe. Bijvoorbeeld 

door het sealen van putjes. 

 

Arjan: Tussen Barneveld en Nijkerk gebeuren minder ongevallen nadat de snelheid van 80 naar 60 

km/uur is gegaan. Moet dit aspect niet naar voren gehaald worden? 
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 Martijn: We hebben ervaringen opgedaan met het plaatsen van borden met 60 op een weg die eruit 

ziet als een 80-km weg. Op sommige plekken werd juist harder gereden omdat de 

snelheidsverschillen groter werden. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer inschatten hoe hard 

een auto aan komt rijden als ze hun erf willen verlaten.  Rob beaamt dit. 

 

Lennard: Kunnen er niet meer boetes worden uitgeschreven voor mensen die te hard rijden? Ook 

vanwege het wild dat geraakt wordt. 

Wilbert: Dit hoort bij educatie en handhaving. Deze vraag nemen we intern mee. 

 

Wilbert sluit de vergadering nadat hij iedereen heeft bedankt en fijne feestdagen heeft gewenst. 

 

 

 

 

 


