
 p Frits van Amerongen vindt dat automobilisten niet voldoende gewaarschuwd worden in de ‘botsbocht’ tussen A1 en A30 bij Barneveld.
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IN ÉÉN AVOND Terug naar de ‘botsbocht’. In 
die bocht gaat het vaak fout, op het moment 
dat automobilisten worden geconfronteerd 
met een scherpe hoek naar rechts, afgezet 
met een betonnen wand. ,,Alles valt of staat 
met duidelijke informatie en vooral ook op 
tijd’’, stelt de Barnevelder. ,,Los je dat met de 
nodige borden op, dan ben ik ervan over-
tuigd dat het hier veel minder vaak fout zal 
gaan. En ingewikkeld is dat niet, dat kan 
Rijkswaterstaat bij wijze van spreken in één 
avond geregeld hebben.’’ Het pakket borden 
dat Van Amerongen adviseert, begint met 
het informatiebord ‘einde snelweg’, direct bij 
de afslag. ,,Dan weet de chauffeur al dat ‘ie 
geen 100 meer mag rijden.’’ Direct daarna 
moeten op een logische afstand van elkaar 
borden met een maximumsnelheid elkaar 
opvolgen: 80, 50, 30. ,,Zowel aan de linker- als 
aan de rechterkant, vergezeld van het waar-
schuwingsbord ‘scherpe bocht naar rechts.’ 
Waardoor je in stapjes de snelheid eruit haalt, 
met een stok achter de deur. En als je dan óók 
nog op het ANWB-bord al waarschuwt voor 
de scherpe bocht, dan weet de chauffeur al in 
een veel vroeger stadium wat hem of haar te 
wachten staat.’’

GAS ERBIJ Zijn plan behelst dus vooral de 
juiste bebording, om zo de informatie en 
waarschuwing te verbeteren, maar deels 
is ook bewust gedrag van automobilisten 
de boosdoener. ,,Door ‘advies’ om te zetten 
in ‘verplichting’ los je dat deels al op. Nóg 
beter zou het zijn om ook de inhaalstrook te 
verwijderen, want die strook nodigt juist uit 
om te versnellen. Rijd je net achter een ‘slome’ 
vrachtwagen en heb je ‘haast’, dan schiet je 
toch gewoon nog even snel die wagen voorbij. 
Moet je wel even wat gas erbij doen. Oh, wat 
is dat nu, een heel scherpe bocht met een 

betonwand. Pats.’’ Toch houdt Van Ameron-
gen het in zijn advies nu bij betere bebording. 
Hij heeft dat plan ook al voorgelegd bij zowel 
Rijkswaterstaat als bij de gemeente Barne-
veld, vooralsnog naar eigen zeggen met nul op 
het rekest. ,,Eerder is al wel gecommuniceerd 
dat men niet van plan is nog flinke investe-
ringen te doen, in afwachting van de grote 
aanpak van knooppunt A1/A30. Daarom denk 
ik dat het verzorgen van betere informatie 
door middel van bebording kansrijker is, dan 
dat ik nu een herinrichtingsvoorstel doe.’’

In mei dit jaar had hij voor de laatste keer 
contact over zijn verkeersvisie, met de ge-
meente Barneveld. ,,Ik kreeg toen uiteindelijk 
te horen dat er geen plannen waren om iets te 
doen aan de situatie. Wat schetste mijn ver-
bazing: afgelopen zomer hielden gemeente en 
Rijkswaterstaat via de Barneveldse Krant een 
smeekbede richting automobilisten om zich 
toch vooral te houden aan de adviessnelheid 
30 kilometer per uur in deze scherpe bocht. 
Wat heeft dát nou voor zin?’’

NIET NODIG Van Amerongen windt zich 
zichtbaar op. ,,Ja, mensen die mij wat beter 
kennen, weten dat ik van mijn hart geen 
moordkuil maak. Ik kan er gewoon niet zo 
goed tegen dat ik zie dat het fout gaat, terwijl 
het gewoon niet nodig is. Moeten we dan 
maar wachten tot het hier écht een keer goed 
fout gaat? Nu is het meestal slechts blikscha-
de, maar zorgen de ongevallen wel tot enorme 
files. Die beloofde reconstructie van het hele 
knooppunt, dat zal ook nog wel meerdere 
jaren duren voordat het zover is, vrees ik.’’

DUIDELIJK De chauffeursopleider kaart de 
verkeerssituatie nu graag opnieuw aan, in de 
hoop dat er toch een keer wat gebeurt. ,,Wat 

ik op de weg zie, is dat mensen vaak niet 
nadenken en gewoon maar doorrijden. Je 
moet nu eenmaal zo duidelijk mogelijk zijn en 
maatregelen met een verplichtend karakter 
afdwingen, anders werkt het niet.’’ 
Hij bladert even in de verschillende educa-
tiematerialen die voor hem op tafel liggen en 
bedoeld zijn voor de vijfjaarlijkse nascholing 
voor bus- en vrachtwagenchauffeurs. ,,Als 
beroepschauffeur op een vrachtauto of bus 
moet je elke vijf jaar vijf verplichte cursus-
dagen volgen om je zogeheten ‘code 95’ te 
behouden. Maar rijd je in een personenauto, 
dan kun je bij wijze van spreken jaar in jaar 
uit doorrijden en word je verkeersgedrag niet 
beoordeeld. Daar kun je ook best vraagte-
kens bij zetten. Zéker in deze tijd, waarin tijd 
steeds vaker geld is, zie ik mensen jakkeren 
op de weg zonder enige vorm van geduld. Een 
minuut later ergens zijn is écht zo erg niet 
hoor.’’

STEEDS DRUKKER Hij werpt nogmaals een 
blik opzij, naar het stilgezette beeld van de 
A1 op de muur. ,,Het allergrootste probleem is 
hier dat het op dit knooppunt steeds druk-
ker wordt. Door die toenemende filedruk, 
gaan mensen achter het stuur onrustiger en 
gejaagder worden en dan accepteren ze geen 
enkel oponthoud meer. Puur gedrag. Als je 
dat weet, zorg dan dat je in ieder geval dat 
gedrag zo goed mogelijk weet te beteugelen. 
Door op tijd te informeren. De drukte haal je 
niet weg, maar dat de weg afgesloten wordt 
vanwege een botsing is funest, want dan zit 
alles dicht. Met veel frustraties tot gevolg én 
met problemen voor beroepschauffeurs die 
behoorlijke boetes riskeren wanneer ze zich 
niet kunnen houden aan de voorgeschreven 
rij- en rusttijden. Hun tachograaf – elektroni-
sche controle – is onverbiddelijk.’’

Gemeente: ‘Donderdag 
uitgebreide reactie’
De gemeente Barneveld is bekend met de visie 
van Barnevelder Frits van Amerongen, meldt 
woordvoerder Wendy te Velde. ,,De suggesties 
die hij doet, hebben we meegenomen in 
overleggen met Rijkswaterstaat (RWS).’’ Hoe 
RWS daar precies tegenaan kijkt, wordt 
volgens haar snel duidelijk. ,,We publiceren 
hierover volgende week donderdag een 
uitgebreid artikel op de gemeentepagina.’’ 
Wat betreft de eerdere oproep richting 
automobilisten om zich in de bocht aan de 
adviessnelheid te houden, zegt Te Velde: ,Het 
is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. 
Het verkeersgedrag uit zich vaak in ongevals-
cijfers over een langere termijn.’’ 

De woordvoerder bevestigt dat tijdelijke 
maatregelen in de bocht van snelweg A1 naar 
A30 er op korte termijn niet in zitten. Wel 
blijft volgens haar het Barneveldse college zich 
er voor inzetten dat de grootschalige 
reconstructie hoog op de prioriteitenlijst blijft 
staan en snel wordt uitgevoerd.

Ook Rijkswaterstaat is bekend met de visie 
van Van Amerongen, meldt woordvoerder 
Thijs Scheres. ,,Onze conclusie is dat wat er nu 
buiten staat, voldoende duidelijk moet zijn. 
We informeren de weggebruiker voldoende.’’ 
Volgens hem is de situatie meerdere keren 
bekeken. ,,Enkele jaren geleden heeft dat 
geleid tot aanpassingen met bebording. Dit 
voorjaar hebben we er nog samen met de 
gemeente Barneveld naar gekeken. Dat heeft 
niet tot aanpassingen geleid. Er zijn nu ook 
geen andere maatregelen gepland.’’
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