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Enkele weken geleden heeft de dorpsvereniging de bevestiging ontvangen van Kolonel 
Elverding (Commandant van de transporteenheden) dat alle chauffeurs van de 
containerwagens de opdracht hebben gekregen om Elspeet en andere kleine dorpen te 
mijden! En in de praktijk schijnt het te werken, het aantal containerwagens wat nog 
door het dorp rijdt is aanzienlijk minder dan voorheen. Hij heeft ook aangegeven dat er 
altijd wel een paar chauffeurs tussen zitten die deze maatregel negeren. Om dit resultaat 
te bereiken is het bestuur van de dorpsvereniging enkele jaren in de weer geweest met 
allerlei partijen. Waarvan hier een beknopt verslag 
 
 
Al sinds eind 2012 is DVE bezig om het militair verkeer wat door Elspeet komt aan banden te 
leggen. Op verzoek van enkele inwoners en na het aanhoren van de nodige klachten hebben 
we ons ingespannen om hier een eind aan te maken. We zijn begonnen met de Gemeente te 
benaderen en ons waar mogelijk bij te staan, toen hier geen resultaat uit kwam hebben we de 
provincie benadert, ook hier zijn we niet veel verder mee gekomen. Vervolgens hebben we 
uitgezocht van welke kazerne al dat zware verkeer vandaan kwam en welke onderdelen 
hierbij betrokken waren. Toen we die gegevens eenmaal achterhaald hadden hebben we 
contact gezocht met de Commandant van het 100 ste Bevoorradings- en transportbataljon van 
de Koninklijke landmacht Generaal Kootkazerne in Stroe. Begin 2013 hebben wij een 
afspraak met de commandant van deze eenheid gemaakt, hij is naar Elspeet gekomen en we 
hebben de situatie uitgelegd en zijn in het dorp bij verschillende knelpunten wezen kijken. 
Het resultaat van deze bespreking was niet wat we ervan gehoopt hadden maar er is toen 
toegezegd dat de allergrootse wagens namelijk de diepladers waar je b.v. een Leopard op kan 
vervoeren niet meer door Elspeet zouden rijden. En tot op heden hebben ze zich daaraan 
gehouden. Voor de containerwagens had hij geen oplossing. Het probleem heeft zo nog een 
paar jaar door gesudderd tot medio 2014 we het idee kregen dat het alleen maar erger werd. 
Toen we wederom contact opnamen met eerder genoemd onderdeel kregen we de indruk dat 
we niet serieus genomen werden en hebben we het via een andere weg geprobeerd. Eind 2014 
hebben we contact opgenomen met de Marechaussee in Apeldoorn, het bleek dat ook de 
Marechaussee met een soort van wijkagent werkt, na een eerste gesprek met de wachtmeester 
van de Marechaussee is ons toegezegd dat het probleem aangekaart zou worden bij de 
verantwoordelijke commandanten en dat de Marechaussee tevens de snelheid van de 
containerwagens in de bebouwde kom zou gaan controleren. 
Onzes inziens heeft dit een tijdelijke positieve uitwerking gehad. Toen we eind 2015 tot de 
conclusie kwamen dat de problemen weer toenamen hebben we weer contact gezocht met de 
Marechaussee helaas bleek de wachtmeester waar we eerder goede contacten mee hadden 
overgeplaatst te zijn en met haar plaatsvervanger hebben we nooit goed contact kunnen 
leggen. De volgende stap die we genomen hebben is de pers inschakelen, begin 2016 heeft 
zowel de Stentor als het Reformatorisch dagblad een artikel aan deze problematiek gewijd. 
De indruk die we na plaatsing van deze artikelen kregen was dat het goed uitpakte. In oktober 
2016 hebben we van een medewerker van de landmacht te horen gekregen dat alle chauffeurs 
opdracht hebben gekregen om de dorpen te mijden! Het feit is dat niet alle chauffeurs zich 
hieraan houden maar alle genoemde inspanningen hebben voorlopig tot dit resultaat geleid. 


