
‘Je wordt hier als  
automobilist nergens 
voor gewaarschuwd’

Verkeersopleider Frits van Amerongen 
hekelt ‘onlogische botsbocht’ A1/A30

De botsbocht, zo wordt 
de gevreesde afslag van 
de A1 naar de A30 bij 
Barneveld in de 
volksmond al genoemd. 
In de bijzonder scherpe 
bocht gaat het vaak fout. 
Barnevelder Frits van 
Amerongen, 
verkeersopleider voor 
vrachtwagenchauffeurs, 
maakt zich er al jaren 
druk om. Daarom besloot 
hij over te gaan tot actie, 
de verkeerssituatie te 
filmen en een 
verbeteringsplan te 
schrijven.

Wouter van Dijk

 p Maandag 6 juni ging het voor de zevende keer dit jaar fout bij de beruchte ‘botsbocht’ in Barneveld.
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Met een snelle 
beweging knipt 
Van Amerongen 

zijn beamer aan en niet veel later draait het 
beeld van de snelweg op de witte muur van 
zijn instructieruimte aan de Nijverheidsweg, 
op bedrijventerrein Harselaar. ,,Kijk, vanaf 
hier ga je de snelweg af’’, wijst hij naar de 
uitvoegstrook op de A1, die nu helder in 
beeld komt op de video die Van Amerongen 
recent liet meedraaien, om de verkeerssitua-
tie samen met andere trainers en chauffeurs 
zo goed mogelijk te kunnen analyseren. ,,Dit 
is sowieso al een gekke verkeerssituatie’’, 
zegt hij. ,,Want zonder enige waarschuwing 
vooraf verandert de spitsstrook in de uit-
voegstrook en dat levert, vooral in de spits, 
al het nodige gedoe en verwarring op. Ken je 
de situatie niet en moet je vanaf Amersfoort 
gewoon rechtdoor, dan moet je snel naar 
links, terwijl tegelijkertijd juist verkeer wil 
afslaan.’’ 

Maar goed, over die specifieke situatie wil 
Van Amerongen het vandaag niet per se 
hebben. Het gaat vooral om wat er daarná 
gebeurt, zodra verkeersdeelnemers de afslag 
genomen hebben. ,,Dáár gaat het al heel snel 
fout’’, zegt hij resoluut, wanneer hij de video 
even stilzet. ,,Ik mis de juiste informatie.’’

EINDE SNELWEG Na een vragende blik van 
de verslaggever, vervolgt de verkeerskenner, 

die verkeersinstructie biedt aan chauffeurs 
van verschillende Barneveldse bedrijven. 
,,Kijk, want er staat hier direct na de afslag 
geen bord, ook niet het bord ‘einde snelweg’. 
Dat betekent dus dat je in principe nog op de 
snelweg zit en feitelijk gezien 100 mag rijden. 
‘s avonds zelfs 120.’’ Hij zet de video weer 
op ‘play’ en de auto rijdt verder de afrit op. 
,,Kijk, nog steeds geen bord. Tót nu dan.’’ Hij 
wijst naar een ANWB-bord aan de linker-
kant van de afrit, dat informatie geeft over 
het aantal opstelbanen en de richtingen. 
Links richting Terschuur, rechts de A30 op 
richting Ede. ,,Maar je ziet de pijlen staan, 
die duiden op een normale bocht, niets bij-
zonders. Met andere woorden, je wordt hier 
als automobilist nog nergens voor gewaar-
schuwd.’’

ADVIESSNELHEID Het beeld rolt een behoor-
lijk stuk verder, totdat er aan de rechterkant, 
niet heel ver van de daadwerkelijke bocht, 
tóch een waarschuwingsbord komt. Mét een 
adviessnelheid 30. 
Vlak vóór de bocht volgt dan het bord ‘einde 
snelweg’. ,,Dus eigenlijk zeg je hiermee 
tegen de automobilist een hele tijd, eigenlijk 
pas tot vlak vóór de bocht: ‘nee hoor, niets 
aan de hand. Dit is gewoon een deel van de 
snelweg, rijd maar lekker door.’ En dan komt 
er ineens een ádviessnelheid. Dát werkt 
natuurlijk niet. We hebben wel vaker gezien 
dat adviessnelheden niet serieus genomen 

worden. Kijk maar eens naar de Wesselse-
weg tussen Barneveld en Kootwijkerbroek, 
waar een hele tijd adviesborden stonden 
en de ene na de andere automobilist uit de 
bocht vloog. Nu staan er duidelijke borden 
met een maximumsnelheid en is het pro-
bleem verminderd.’’
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