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Aan: 
Fracties Provinciale Staten Gelderland, fractie VVD, fractie CDA, fractie Groen Links, fractie PvdA, 
fractie FvD, fractie D66, fractie Christen Unie, fractie PVV, fractie SP, fractie SGP, fractie PvdD, 
fractie 50plus, fractie groep De Kok, fractie groep Mout, fractie groep Roetert, fractie groep Taheri 
en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
 
 
Betreft: Toon lef en verlos Garderen van vrachtwagenprobleem: vrachtwagenverbod Hogesteeg  
 
 
Barneveld, 7 maart 2022 
 
 
Geachte Statenleden en Gedeputeerden van de provincie Gelderland, 
 
Als grootste oppositiepartij in de gemeente Barneveld willen wij de (levensgevaarlijke) 
verkeersproblematiek in ons bijzondere dorp Garderen bij u (opnieuw) onder de aandacht 
brengen.  
 
Garderen wordt weleens de parel van de provincie Gelderland en baken in het Gelderse groen 
genoemd. Niet onterecht. Iedereen die wel eens door Garderen gefietst of gereden heeft weet 
wat daarmee bedoeld wordt. Echter, deze parel en vooral de leefbaarheid van Garderen zucht al 
jaren onder het steeds verder toenemende vrachtverkeer door het dorp.  
 
Het is niet de eerste keer dat Lokaal Belang dit onderwerp bij u onder de aandacht brengt.  
De afgelopen jaren heeft Lokaal Belang 2 verschillende tellingen gedaan. Daaruit kwam naar voren 
dat er gemiddeld 435 vrachtwagens per (werk)dag door dit dorp rijden; 1 vrachtwagen per 1,5 
minuut! Daarnaast heeft Lokaal Belang al in 2019 een bezoek gebracht aan het provinciehuis om 
dit aan te kaarten via de hoogste ambtenaar van de provincie op dit gebied aan uw GS. Hij heeft 
ons verhaal aangehoord en de tellingen aangenomen, met daarbij de belofte dit onder de 
aandacht te brengen. Hij adviseerde ons tevens het college te verzoeken concrete actie te 
ondernemen. 
 
Lokaal Belang heeft ook het college van B&W van de gemeente Barneveld de resultaten van 
tellingen aangeboden en gevraagd nu echt en direct actie te ondernemen. Lokaal Belang is daarna 
herhaaldelijk verschillende schriftelijke vragen blijven stellen over dit onderwerp en daarbij 
telkenmale het college gevraagd actie te ondernemen richting provincie. Helaas is het de 
afgelopen jaren gebleven bij een paar tekstkarren en vooral veel goede bedoelingen.  
 
Geachte Statenleden en Gedeputeerden, wij willen u als Lokaal Belang graag de sleutel tot de 
oplossing aanreiken en hopen dat u daar serieus naar wilt kijken. De Hogesteeg (de weg die tussen 
Garderen en de A1 loopt) is de sleutel in ons plan. Als er een vrachtwagenverbod in 2 richtingen 
wordt ingesteld (uitgezonderd bestemmingsverkeer) vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot 
aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een tracé van slechts 400 meter, dan is Garderen op alle 
plekken volledig bereikbaar voor vrachtwagens vanaf de richting Putten, Speuld en Uddel, naar is 
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het niet meer mogelijk om vanaf Putten of Uddel richting de A1 te rijden. Dit is ca. 80% van het 
doorgaande vrachtverkeer.  
 
Garderen wacht al 4 jaar op een oplossing voor het vrachtwagenprobleem. Garderen wordt al 
jaren overspoeld met vrachtverkeer dat er niet hoeft te zijn. De leefbaarheid (denk aan fijnstof, 
stikstof) en de verkeersveiligheid van velen staan hierdoor namelijk al jaren onder druk.  
Plaatselijk Belang Garderen heeft onlangs opnieuw aan de bel getrokken1 en terecht gesteld dat 
het een kwestie van tijd is tot het echt fout gaat. Er liggen twee rapporten bij de gemeente 
Barneveld in allebei die onderzoeken staat dat de veiligheid in het geding is. 
 
Wij doen een dringend beroep op u ons voorstel, een vrachtwagenverbod op de Hogesteeg, 
serieus te overwegen om een einde te maken aan dit enorme probleem voor Garderen.  
Maar bovenal daar niet te lang mee te wachten. U bent in staat om Garderen te verlossen van het 
vrachtwagenprobleem en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
In het coalitieakkoord Gelderland ‘samen voor Gelderland’ lezen wij de volgende zin: 

“Toon lef, vlucht niet in regels”. 
Als Lokaal Belang zouden wij u willen zeggen, toon dit lef en vlucht inderdaad niet in regels.  
Toon lef en verlos Garderen snel van dit enorme probleem en draag bij aan het veiliger en 
leefbaarder maken van dit prachtige dorp. Garderen wacht al veel te lang. 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Hoogachtend,  
 
MHJ Pluimers-Foeken 
Fractievoorzitter en raadslid Lokaal Belang gemeente Barneveld 
www.lokaal-belang.com  
 

  
Situatie centrum Garderen Aanbieding tellingen en indiening verzoek aan 

de GS van de Provincie Gelderland, sep. 2019 
  Beelden ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=vJsz0rj-_C4  
 
1 https://www.barneveldsekrant.nl/zoek?zoekterm=krevel+garderen+vrachtwagens  
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