
Informatie en inspiratie avond ‘de slimste weg van NL’ 

Samenvattend verslag 

Op 12/12/17 werd in de Melktap in Geesteren (Gld) de eerste informatie en inspiratie avond 

gehouden voor betrokkenen bij het burgerinitiatief ‘de slimste weg van NL’. De zeventig 

aanwezigen luisterden naar de droom van de initiatiefgroep, drie inleidingen en spraken in 

twee ronden over de gezonde, veilige en duurzame weg. De drie inleiders sloten af met dat 

wat hen opviel en met hun advies. 

In ronde 2 werden de ideeën, die in twee ronden werden verzameld gescoord. Hieronder de 

ideeën met de hoogste score, de spannende kwesties, de overige ideeën en tips voor het 

vervolg: 

Ideeën met de hoogste score: 

1. De weg als laboratorium beleefbaar maken. Met steeds wisselende 

proefopstellingen. Van begin van de weg tot het eind. Gesteund door kleur, 

beeldende kunst, muziek en/of lichtspel. De ‘slimste weg van Nederland’ loopt langs 

‘het mooiste dorp van Gelderland’. 

2. Prioriteit bij heel stil asfalt en akoestische tegels. Het vele geluid, ook ’s nachts leidt 

tot slaap problemen.  Geluidtegels toepassen. Worden ook toegepast in het traject 

Hummelo – Zutphen. 

3. Meer groen langs de weg. Fijn stof afvangen en biodiversiteit vergroten door mooie 

bermen en laan beplanting. Meer bomen langs de weg dan rijd men langzamer en is 

mooier. Meer groen van rotonde tot huize Post, met name langs het Industrieterrein 

om zicht vanaf Geesteren te beperken. Eiken op Lochems grondgebied laten staan. 

4. Fijn stof afvangen. Fijn stof + methaan = gezondheidsrisico = sluipmoordenaar . 

Afvangen bijv. door wegenverf  of ENS Technology 

(http://enstechnology.nl/toepassingen/infrastructuur/) . 

5. Prioriteit voor een veilige oversteek naar school bij de Broekstraat.  Tunnel is 

noodzakelijk.  

6. Zorg er voor dat auto’s een constante snelheid rijden. Een vlotte doorstroming van het 

verkeer gevraagd. Door constante snelheid wordt energie wordt bespaard, en fijn 

stofuitstoot verminderd.  Traject controle en belonen (de loterij!). Toepassen 

middelen gedragsbeïnvloeding. Extra punten voor de chauffeurs van 

Friesland/Campina en For Farmers bij 3x  (voor snelhuid, geluid en fijnstof). 

Trajectbegeleiding aan Lochemse en Borculose kant van de weg om constante 

snelheid te realiseren met sensoren die aangeven wanneer je kan oversteken (geeft 

aan wanneer er een colonne aan komt)  

7. Extra punten voor elektrische/waterstof (vracht) auto’s.  Bedenk iets waardoor zij 

voordeel kunnen hebben. Zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s maken. 

http://enstechnology.nl/toepassingen/infrastructuur/


8. De weg + omgeving als energie producent. De weg combineren met koude/warmte 

pomp. Goed kijken wat dat oplevert en kost. Zuig- Rijwind van auto’s benutten om 

energie op te wekken. Langs de randen van de weg energie gaan opwekken. Ook de 

weg daarvoor gebruiken (zonne-energie en/of warmte oogsten).  Sun-solarflowers 

langs de weg plaatsen (https://www.youtube.com/watch?v=bczoacgiPw8) . 

9. Woningen en bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van elektriciteit/warmte 

voorzien.  In Heerhugowaard wordt warmte uit de weg geoogst en aan de direct 

omwonenden geleverd. Levering aan dorp Geesteren gaat niet. Afstand is te groot, te 

veel warmteverlies.  Warmte uit de weg oogsten voor direct omwonenden, zodat zij 

van het gas afkunnen. Denk ook aan beide bedrijfsterreinen aan de kop en de staart 

(bijvoorbeeld Intratuin). 

 

Spannende kwesties 

10. B-weg:  B-weg maken voor langzaam en bestemmingsverkeer en fietsers…. En ook 45 

km wagens op de B weg. Aan de meeste tafels wordt de parallelweg als zeer wenselijk 

beschouwd. Aan één tafel werd de B-weg juist niet wenselijk gevonden i.v.m. veiligheid 

fietsers. 

11. Voorrang voor fietsers: ‘Snelverkeer gaat boven langzaam verkeer’ versus ‘fietspad: 

voorrang voor fietsers’. 

12. ‘De 17 windmolens van Pieter van der Ploeg’. Niet nog meer lawaai! Wellicht wel 

twee windmolens aan het begin en aan het eind van de weg en windwokkels en 

molentjes op de gebouwen in de onmiddellijke nabijheid en aan de 

hoogspanningsmasten. Ook hier: denk aan het geluid. 

13. Maximum snelheid: Snelheid al dan niet omlaag (naar 60 km)  

14. Bochten al dan niet uit de weg. En geen of juist wel afleiding langs de weg aanbrengen. 

15. Verkeersaantrekkende werking doortrekken Deventerkunstweg. Vooral de 

Deventerkunstweg niet doortrekken. Genereert weer meer verkeer en hinder. 

Versus: indien de Deventer Kunstweg naar de rotonde Hekweg-Nettelhorsterweg 

wordt doorgetrokken dit niet rechtdoor bij het Crematorium doen –waardoor o.a. 

een nieuwe brug over de Berkel nodig is- maar de weg met een bocht om de 

Hambroekplassen leiden naar de rondweg en vervolgens naar de rotonde. De 

Batendijk kan vervolgens afgewaardeerd/versmald worden. 

 

Overige ideeën:  

16. Niet inhalen. Groene lijn of gescheiden rijbanen (onmogelijk inhalen). 

17. Naast aanpak knelpunt Broekstraat nog een veilige oversteekplaats voor langzaam 

verkeer (fietsen, wandelen) maken.  Fiets oversteek plaats bij camping ``het 

rentmeesterke`` / kruising Wolverveldsweg. Deze kruising is zeer gevaarlijk door 

overstekende scholieren uit Geesteren richting Lochem. Overzichtelijker maken door 

https://www.youtube.com/watch?v=bczoacgiPw8


snoeien struikgewas aan de rechterkant van de weg. Nog beter: ook hier een 

fietstunnel. 

18. Splitsing met Wengersteeg, gevaarlijke splitsing. Oplossing door uitvoegstroken maar 

nog beter parallelweg langs gehele Nettelhorsterweg.. 

19. Voor de volledige Nettelhorsterweg geldt dat de kruising met zijwegen problematisch 

is.  Denk aan in- en uitvoeg stroken. Nog betere oplossing:  een parallelweg met 

(minder) goed vormgegeven oversteekplaatsen  tbv lokaal verkeer.  

20. Kan het warmteoverschot van het industrieterrein niet benut worden ten gunste van 

de weg/ de omwonenden?  Gedacht wordt aan de nieuwe fabriek van Friesland 

Campina. Ook Bak Logistiek moet eerst warmte terugkoelen voordat er afvalwater in 

het riool mag. 

21. Zonneweg met zonnespiegels (ipv panelen) realiseren op het fietspad/de B weg.  

Mee verlichten met de fietsers. Goed kijken naar eventuele geluid gevolgen.  

22. Speel in op het internet of things. Ontwikkel een ‘Nettelhorsterweg app’ voor 

omwonenden en regelmatige gebruikers van de weg. 

23. Breng water naar de weg en laat fonteinen anti- geluid produceren. Kijken of je iets 

met de oude loop van de Berkel kunt. 

24. Rekening houden met dierveiligheid (sensoren, dier viadukten). 

25. Woning isolatie om geluidshinder te verminderen. 

26. Gezondheid maatregelen hebben meer effekt aan de noord- oost kant van de weg 

dan aan de zuid – west kant. Vanwege heersende windrichting. 

27. Aansluiting Industrieterrein Borculo twee opties: 

- Nieuwe aansluiting scheppen vanaf Hesselinks Es op de genoemde rotonde; 

- Indien Jonkerspad de aansluiting blijft en hier verkeerslichten komen, deze 

installatie alleen in de spits laten functioneren. Daarbuiten oranje knipperlichten. 

 

Tips voor het vervolg: 

a. Vorm een community van ‘vrienden van de weg’. Zorg dat de weg ‘van ons’ wordt in 

plaats ‘van de provincie’. Maak van de weg een straat of een laan. Laat dat aan de 

gebruikers van de weg merken.  Bijvoorbeeld door het zichtbaar organiseren van 

buurt activiteiten (bijv. een sport evenement). 

b. Friesland Campina is één van de belangrijkste gebruikers van de weg. Nodig deze uit 

om mee te denken. 

c. Betrek de lectoraten van de Saxion hogeschool bij het vervolg. 

d. Maak van de slimste weg een pilot project in het kader van de Omgevingswet. Super 

kans om te oefenen/ervaring op te doen met burgerinitiatief, samenwerking 

meerdere overheden en milieuregelgeving (aan verschillende knoppen draaien). 

e. Haal het waterschap er bij. 

f. Laat een verkeersschouw doen. VVN vrijwilligers doen dat. 



g. Maak in je plannen onderscheid tussen (vaak dure) infrastructuur (hard ware) en de 

veel minder dure IT technologie, zoals sensoren (soft ware) en regelgeving gericht op 

gedrag beïnvloeding (org ware). 

h. Let op de geluidhinder dreiging ‘van boven’ (de wachtruimte van vliegtuigen voor 

Lelystad airport) en ‘van opzij’ (rondweg Lochem en plannen om Deventerkunstweg 

door te trekken). 


