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Aan de bewoners/gebruikers van dit adres.

Huis-aan-huisbericht:

Wegwerkzaamheden aan de Brandweerkruising

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op 17 oktober begint een aannemer in opdracht van de gemeente met het aanpassen van de kruising
Kamerlingh Onnesweg – Lorentzweg, ook wel Brandweerkruising genoemd. De linksafstroken
verdwijnen en de ruimte op de middeneilanden wordt vergroot. Daarmee wordt de oversteekbaarheid
van de kruising voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) gemakkelijker. Omdat de
werkzaamheden gepaard gaan met de nodige hinder voor het doorgaande verkeer, is er zeer bewust
voor gekozen om ze te starten in de autoluwe Herfstvakantie.
Uitvoering
De werkzaamheden duren twee weken. Om voldoende veiligheid voor de wegwerkers te creëren, is
op de Kamerlingh Onnesweg tussen Minckelersstraat en Den Uylplein alleen verkeer mogelijk
richting Den Uylplein. De Lorentzweg en Anthony Fokkerweg zijn gedurende de werkzaamheden ter
hoogte van de kruising afgesloten. De nood- en hulpdiensten kunnen vanzelfsprekend doorgang
vinden.
Volledige afsluiting
Op donderdag 27 oktober is de kruising voor alle gebruikers afgesloten in verband met
asfalteringswerkzaamheden.
Omleiding
Het verkeer dat gebruik maakt van RING-oost richting Oosterengweg wordt omgeleid over de
Larenseweg en de Jan van der Heijdenstraat.
Gedurende de dagafsluiting op donderdag 27 oktober wordt het verkeer richting Den Uylplein
omgeleid over de Jan van der Heijdenstraat en Eemnesserweg.
Ventweg
Om sluipverkeer op de ventweg van de Kamerlingh Onnesweg, tussen de Eemnesserweg en de Van ’t
Hoffstraat (oneven zijde), tijdens deze werkzaamheden te ontmoedigen, worden ter hoogte van de
Lorentzvijver barriers geplaatst. Dat betekent dat de huidige uitrit van die ventweg gedurende de
werkzaamheden ook de enige toegang is.
Hinder
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met hinder voor omwonenden. De gemeente vraagt
u om uw begrip en medewerking.
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Campagne ‘Veilig naar school’
De ‘Brandweerkruising’ is onderzocht vanuit de campagne Veilig naar School. Met die campagne
wordt bij basisscholen in Hilversum gewerkt aan een veilige schoolomgeving. Aanleiding was dat er
een gevoel van onveiligheid heerst tijdens de schoolspits. De gemeente wil dat gevoel wegnemen.
Op deze kruising spelen veel belangen. Zo moeten kinderen, ouders en klassen van de Lorentzschool
veilig kunnen oversteken; het verkeer op de buitenring moet blijven rijden en de brandweer moet uit
kunnen rukken.
Vanwege de complexiteit op deze kruising is er in 2015 voor gekozen om een proefopstelling te
plaatsen. Deze is na een aantal maanden geëvalueerd met een vragenlijst voor ouders/leerlingen en
leerkrachten van de Lorentzschool en een vragenlijst voor inwoners. Daarnaast is berekend wat de
gevolgen zijn voor de doorstroming van het verkeer rondom de kruising. Op basis van deze evaluatie
is het advies de brandweerkruising aan te passen.
Informatie
Het evaluatierapport over de proef op de kruising is terug te lezen op de website van de gemeente:
www.hilversum.nl/brandweerkruising Daar vindt u ook een uitvoeringstekening van de
werkzaamheden.
Met vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de heer J.P. Oskam, gemeentelijk opzichter bij de
werkzaamheden. Telefonisch bereikbaar via het secretariaat van de afdeling Openbare Ruimte.
Telefoonnummer (035) 629 26 57.

