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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

De provinciale weg de N309 (trajectnummers 43), gelegen tussen A28 (’t Harde, gemeente Elburg) 

en A50 (Epe, gemeente Epe) staat voor 2023 op de planning voor groot onderhoud. Dit is 

aanleiding om, in samenwerking met gemeenten Elburg, Epe en de politie, een studie uit te voeren 

waarin mogelijkheden worden onderzocht om verbeteringen aan te brengen ten aanzien van o.a. 

verkeersveiligheid, fietsen, leefbaarheid en landschap. 

 

Om te komen tot een pakket aan maatregelen wordt een zogenaamde trajectverkenning (studie) 

uitgevoerd. De uit te voeren trajectverkenning geeft inzicht in: 

• de aard en de ernst van de problematiek en de onderbouwing van nut en noodzaak van 

oplossingen; 

• mogelijke oplossingsrichtingen; 

• het draagvlak voor de verschillende oplossingen; 

• helderde afweging van de alternatieven; 

• advies over de voorkeursoplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten; 

• een raming van de kosten op basis van een schets- en voorontwerp. 

 

1.2 Opzet digitale inloopbijeenkomst 

Provincie Gelderland hecht eraan om in een vroeg stadium bewoners langs de N309 te informeren 

over de planvorming. Via de reacties van inwoners kunnen wij de knelpunten en 

oplossingsrichtingen in het plan aanvullen of aanscherpen. Daarom zijn de geïnventariseerde 

knelpunten en ontwikkelde oplossingsrichtingen aan de aanwonenden van de N309 gepresenteerd. 

Vanwege de lengte van het traject en de diversiteit aan discussiepunten is besloten om twee 

inloopavonden te organiseren. De eerste avond vond plaats op 19 januari 2022 in een digitale 

inloopbijeenkomst en had betrekking op het wegvak gelegen op grondgebied van de gemeente Epe. 

De tweede avond was op 21 februari 2022 en stond in het teken van de knelpunten op grondgebied 

van de gemeente Elburg. 

 

In verband met de Covid-19 maatregelen zijn de eerste bijeenkomsten in digitale vorm 

georganiseerd. Aan de hand van een MS PowerPoint presentatie zijn de belangstellenden 

geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen en de afwegingen die hierbij gemaakt zijn.  

 

Medewerkers van de provincie Gelderland, politie en betrokken gemeenten waren aanwezig. Zij 

gaven een toelichting en beantwoordden vragen. De eerste avond is bezocht door circa 25 

belangstellende bijgewoond. Op de tweede avond waren ongeveer 10 ondernemers aanwezig. 

 

Door middel van chatfunctie was het mogelijk om de voorgestelde maatregelen aan te vullen met 

eigen ideeën. Daarnaast bestond de mogelijkheid om overige suggesties en/of aanvullingen 

kenbaar maken. Er zijn 30 reacties ontvangen. 

 

1.3 Planproces 

Het uiteindelijke pakket van maatregelen komt tot stand op basis van een integrale afweging van 

kosten, probleemoplossend vermogen en draagvlak. Dit betekent dat naast het maatschappelijk 

aspect ook technische aspecten een rol spelen, zoals haalbaarheid en effectiviteit van 

oplossingsrichtingen.  
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Op dit moment bevindt de verkenning zich in de ontwerpfase. Dit betekent dat de 

oplossingsrichtingen nog uitgewerkt worden in concrete maatregelen.  

 

Mede op basis van de reacties wordt de verkenning de komende periode verder uitgewerkt. De 

verkenning wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2022. Na vaststelling van de maatregelen 

wordt bekend gemaakt hoe de maatregelen echt uitgevoerd gaan worden. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

Deze reactienota bevat een overzicht van de reacties, die tijdens de twee  informatiebijeenkomsten 

zijn gegeven. Er  zijn reacties die inhoudelijk vergelijkbaar zijn. Voor de leesbaarheid zijn de 

reacties naar onderwerp gebundeld en vervolgens beantwoord. Bij de bundeling van reacties zijn 

alleen unieke reacties weergegeven. Meerdere reacties zijn meerdere malen genoemd.  
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2 Reactie 
 

 

2.1 Verkeerskundig maatregelen 

 

ID Vraag Antwoord 

1 Komt er ter hoogte van het 

pannenkoekenhuis een haag? 

Ja. We willen de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verminderen in het 50 km/h-deel en qua inrichting meer 

onderscheid maken tussen het 50 km/h-deel en het 80 km/h-deel. Daarom willen we de rijbaan visueel versmallen 

door het plaatsen van hagen langs de rijbaan, op diverse locaties in het 50 km/h-deel. De ervaring leert dat door het 

visueel versmallen van de rijbaan weggebruikers minder hard gaan rijden.  

2 Klopt het dat er bomen worden 

gekapt om het kunstwerk in te 

passen?  

Ja, er worden bomen gekapt. Om de asverspringing (door bewoner kunstwerk genoemd) op de overgang tussen het 

50 km/h-deel en het 80 km/h-deel realiseren, is het nodig om de weg uit te buigen. Ter hoogte van de uitbuiging 

moeten de komen worden gekapt. Hetzelfde aantal bomen wordt elders langs de N309 terug geplant.   

3 Wordt de bocht in de weg getest? Bij het uitwerken van de maatregelen houden we rekening met de richtlijnen passend bij de snelheid van de weg. 

Hierbij moeten we rekening houden met alle weggebruikers. Het klopt dat bijvoorbeeld een vrachtwagen langzamer 

rijdt door een asverspringing dan bijvoorbeeld een personenauto. Maar ook voor personenauto's is er een 

snelheidsremmend en attentie verhogend effect.  

4 Is een flitspaal mogelijk? Er wordt 

veel te hard gereden, heeft dit 

aangegeven bij de gemeente en 

provincie, krijgt hier niet echt een 

duidelijk antwoord op. 

Door de politie wordt aangegeven dat flitspalen alleen overwogen worden als er op de betreffende locatie ook 

daadwerkelijk veel ongevallen gebeuren. Op deze locatie zijn weinig ongevallen geregistreerd. Daarom zal de politie 

niet positief adviseren als het verzoek voor een flitspaal binnenkomt.   

 

Om ervoor te zorgen dat het gemotoriseerd verkeer rustiger gaat rijden, zetten we in op het realiseren van een 

asverspringing en het visueel versmallen van de rijbaan door het plaatsen van hagen (zie ook antwoord hierboven). 

5 Mis in deze het gesprek met de 

omwonende. Vrachtverkeer raast 

langs de weg. Er zijn wegraces door 

jongeren langs de weg. Mis de 

discussie met de bewoners en de 

provincie.  

Normaal wordt de bewonersavond fysiek in een ruimte in de buurt gehouden. 

I.v.m. corona is dit nu niet mogelijk, vandaar dat we twee digitale bewonersbijeenkomsten houden. Op deze 

bijeenkomsten gaan we graag met bewoners en gebruikers van de provinciale weg in gesprek over ervaren 

knelpunten en mogelijke oplossingen. 

 



 
 
 
 
 

Trajectverkenning 43: N309 Elburg – Epe 
April 2022 

 
 

6 
 

ID Vraag Antwoord 

De problematiek van wegraces is bekend. Kijkend naar de functie van de provinciale weg is het lastig om het harde 

rijden voor iedereen onmogelijk te maken. Weggebruikers die te hard rijden worden door de politie staande 

gehouden, aangesproken op hun gedrag en verbaliseerd.  

6 Is blij met de maatregelen, maar er is 

niet gesproken over de intensiteit. 

Geluid was nog niet toegenomen, 

heeft met omwonende hierover 

gesproken.  

 

Wordt er ook wat aan de afwatering 

van het wegdek gedaan? Dit omdat 

ter hoogte van mijn garage al het 

regenwater terug het fietspad op 

loopt. Vanaf het fietspad loopt het zo 

het groen bij mijn tuin in. Nu is water 

niet erg, maar soms heeft dit water 

een apart kleurtje. Hoe gaan we hier 

om met bodemverontreiniging? 

Immers moeten we bij roering of 

afgraving een schoon grond 

verklaring afgeven. Wordt hier nog 

wat aan aangepast? 

De provinciale weg heeft een belangrijke functie in het ontsluiten van lokaal verkeer naar de twee snelwegen (A28 -

A50). Doel van de verkeerskundige maatregelen is het vergroten van de verkeersveiligheid op de N309 en niet het 

beperken van het gebruik van de N309. Dit om te voorkomen dat het regionaal verkeer gebruik gaat maken van 

gemeentelijke wegen die hiervoor niet geschikt zijn. Als gevolg van de maatregelen neemt de geluidsbelasting niet 

toe.  

 

Afwatering: Omdat dit een kwestie is die alleen voor deze persoon relevant is, komen we hier inhoudelijk op terug 

in een 1-op-1 gesprek.  

7 Op de Eperweg, de voertuigen van 

defensie en de ‘GTItjes-jeugd, komen 

luid voorbij. Wordt daar iets aan 

gedaan? 

 

De problematiek van asociaal verkeersgedrag is bekend. Op het moment dat dit wordt geconstateerd door de politie 

of marechaussee èn het gaat om militaire aangelegenheden, gaat men met de overtreders in gesprek en treedt men 

verbaliserend op.  

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst is contact gezocht met vertegenwoordigers van de legerbasis. Ook zij 

geven aan dan zij de collega’s aanspreken op hun verkeersgedrag. Het aanspreken van andere weggebruikers is een 

verantwoordelijkheid van de politie. Hierbij wordt wel aangegeven de beschikbare capaciteit hiervoor bij de politie 

beperkt is. 
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ID Vraag Antwoord 

8 Er is een ongeval voor hun deur 

gebeurd, hier is een melding van 

gedaan bij defensie en politie, maar 

niets meer over gehoord. 

Zie antwoord 7. 

 

9 Komt er een flitspaal? Wij zouden 

graag een flitspaal hebben ter hoogte 

van ons huis / pannenkoekenhuis. De 

mensen rijden er gemiddeld 80km 

per uur alsof het de snelweg is.  

Een zebrapad zou misschien ook een 

idee zijn vanaf de Graaf Reinoldweg.   

 

Defensie loopt hard over het fietspad, 

is er ook mogelijkheid voor een 

stoep? Dat het ook daadwerkelijk 

allemaal ingericht wordt als 

bebouwde kom zone.  

 

Wij zijn bang dat het na de 

aanpassingen nog niet voldoende 

duidelijk is voor het verkeer dat hier 

gewoon geleefd wordt in de buurt. 

Flitspaal: zie antwoord 4. 

 

Een zebrapad wordt alleen toegepast op drukke looproutes en bij grote kruisingen. Daar is hier geen sprake van. 

Een zebrapad wordt daarom niet aangelegd. 

 

Fysieke ruimte voor een trottoir is niet voldoende aanwezig. Bij ontbreken van trottoir mogen voetgangers het 

fietspad gebruiken.  

 

Met de asverspringing en de hagen komen we tegemoet aan de uitstralingen van een weg waar de 

maximumsnelheid 50 km/h is. 

10 Wat gaat men doen aan de veiligheid 

voor aanwonenden? Wordt 

regelmatig ingehaald bij het afslaan 

naar ons huis hmp 44.0. Niet echt 

gezellig. 

De weg is voorzien van doorgetrokken strepen in het midden van de weg. Inhalen is daarom niet toegestaan. Meer 

maatregelen om inhalen te voorkomen zijn hier niet mogelijk. We moeten ook rekening houden met 

passeermogelijkheden voor alarmdiensten (ambulance, politie en brandweer). Daardoor is het fysiek onmogelijk 

maken niet haalbaar.  

11 Wat gaat men doen hand 

handhaving, vooral ’s avonds en ’s 

De beschikbare capaciteit bij de politie voor handhaving op snelheid is beperkt. Deze wordt ingezet op momenten 

dat de meeste mensen bereikt worden. In de nacht is dit minder.  
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ID Vraag Antwoord 

nachts ligt de snelheid 

onverantwoord hoog.  

12 

 

Komt er ook verlichting langs de weg. 

Voor fietsers is deze erg donker. 

 

Langs een weg buiten de bebouwde kom is alleen verlichting aanwezig op de meeste kruispunten. Meer verlichting 

wordt niet standaard toegepast. De N309 ligt in een zeer bijzonder en waardevol gebied met hoge natuurwaarde. In 

dit gebied zijn we daarom terughoudend met het toepassen van openbare verlichting om de aanwezige 

natuurwaarde zo min mogelijk te verstoren. Vandaar dat we ervoor kiezen om op fietspaden kantmarkering toe te 

passen. Met deze kantmarkering worden fietsers beter geleid door het buitengebied.  

13 Wordt een reductie v.d. max. snelheid 

overwogen tegen gunste van 

veiligheid? 

Nee, de N309 is een belangrijke ontsluitende weg tussen de A50 en de A28. Hier past een snelheid van 80 km/h 

goed bij. Op een aantal locaties op de N309 hebben we snelheidsmetingen gedaan. De resultaten hiervan geven 

geen aanleiding voor extra snelheidsremmende maatregelen. 

(bij een lagere snelheid hoort ook een heel andere weginrichting, immers de inrichting van de weg moet 

overeenkomen met de maximumsnelheid. Dat is hier niet aan de orde). 

14 Is het niet beter om de weg 60 km/u 

te maken tussen de Zuidweg en de 

rotonde bij Tongeren?  

 

Controle is overdag geweest, s ’avond 

is er geen controle en wordt er erg 

hard gereden. Waarom niet meer 

controle ‘s nachts? 

Snelheid: Zie antwoord 6.  

 

Handhaving: Zie antwoord 11.  

 

 

15 Wanneer is de voorlichting m.b.t. de 

rotonde aanpassing naar de kruising 

met de vri e.d.? 

Dit is een ander provinciaal project met een andere projectmanager. Hiervoor loopt een procedure bij de Raad van 

State. Wellicht kunnen werkzaamheden gecombineerd worden met dit project, maar dat is afhankelijk de uitspraak 

van de Raad van State. 

16 Gaat verlichting op de 

Koekenbergweg helpen tegen 

aanrijdingen? Volgens mij zijn de 

meeste onveilige situaties overdag. 

Uit de analyse van het gevoel van onveiligheid voor overstekende fietsers, uitgevoerd door de provincie, politie en 

gemeenten blijkt dat weggebruikers op de N309 de verkeerssituatie mogelijk niet goed inschatten doordat men 

wisselt van gebied, van bosrijk naar een meer open gebied. Met het verbreden van het middeneiland, het toepassen 

van hagen willen we de oplettendheid van de weggebruiker verhogen.  

17 Kunnen jullie iets bedenken om de 

hoge gem. snelheid naar beneden te 

Daar waar oversteekbewegingen zijn willen we maatregelen treffen zodat de gereden snelheid ter plaatse kan dalen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbuiging van de weg in combinatie met het verbreden van het middeneiland, het 

plaatsen van hagen voor een visueel smallere weg of het plaatsen van openbare verlichting.  
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ID Vraag Antwoord 

krijgen tussen de rotonde bij 

Tongeren en de Zuidweg 

 

18 Wordt er ook gedacht aan het 

ontmoedigen van sluipverkeer, Epe 

in/uit, welke via ventweg tussen 

Paalbeekweg en Koekenbergweg 

rijdt? Dit stuk ventweg wordt veel 

gebruikt om langzamer verkeer op de 

hoofdrijbaan in te halen. Resultaat is 

geregeld erg hoge snelheden op de 

60km/h-weg, tussen fietsers en 

wandelaars.  

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten hebben we aanvullende verkeerstellingen uitgevoerd op twee locaties. 

Uit de telling blijkt dat het gebruik van de parallelweg niet afwijkt van vergelijkbare situaties in Gelderland. Zo is 

het gebruik op de drukste tellocatie gemiddeld 570 motorvoertuigen etmaal werkdag. De V85 is 60.3 km/h.  (=85% 

van het verkeer rijdt niet harder dan). Deze waarden zijn geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. Meer 

informatie over de verkeerstellingen is terug te vinden in bijlage 1.  

 

 

 

 

 

19 Kan er niet een flitspaal geplaatst 

worden? 

 

 

En hoe zit het met sluipverkeer ‘s 

nachts? 

Het Openbaar Ministerie besluit over het wel of niet plaatsen van een flitspaal, Advies van de politie is hierbij 

belangrijk. De politie geeft aan dat negatief geadviseerd zal worden, omdat het aantal ongevallen laag is. Het 

Openbaar Ministerie zal een flitspaal daarom afwijzen.  

 

Sluipverkeer is verkeer dan eigenlijk een andere route zou moeten rijden, maar dit niet doet vanwege file of andere 

vertraging. In de nacht is het niet druk op de wegen en daarom is er geen sluipverkeer.   

20 We hebben twee opties uitgewerkt 

voor fietsers om de Paalbeekweg over 

te steken: 

- De eerste optie is de nieuwe 

fietsoversteek recht tegenover de 

Griseeweg.  

- De tweede optie is het huidige 

eenrichtingenfietspad tussen 

Griseeweg en rotonde aanpassen 

naar een tweerichtingenfietspad. 

Oversteken gebeurt dan bij de 

rotonde 

Door een inspreker wordt een voorkeur uitgesproken om te kiezen voor een oversteek recht tegenover de 

Griseeweg. Is eenvoudiger, goedkoper en automobilisten verwachten geen fietsers uit de tegengestelde richting bij 

het verkeerslicht.  

Een ander inspreker geeft aan dat er een voorkeur is voor een tweerichtingen fietspad. Er wordt geconstateerd dat 

er geen duidelijk voorkeursrichting is.  

 

De voorkeursoplossing zal in overleg met de gemeente Epe worden bepaald.  
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ID Vraag Antwoord 

 

De provincie geeft aan zelf niet altijd 

alle overwegingen te kennen en dat er 

daarom mede op basis van de reacties 

een definitieve keuze wordt gemaakt. 

 

2.2 Ecologie 

 

ID Vraag Antwoord 

21 Hoe worden de wildroosters in de 

rijbaan vormgegeven? 

De provincie werkt met moderne wildroosters die in diagonaal verband liggen. Ten opzichte van rechte 

roosters zorgt dit voor een forse reductie in geluid als er overheen gereden wordt.  

22 Bij aanrijdingen met wild krijg ik 

altijd te horen dat er hier geen wild 

hoort te lopen (tussen hmp 41 en 

44.0, er is nl bij de kazerne een 

oversteekplaats, hoe gaat men de 

weggebruiker er op wijzen dat ze door 

een natura 2000 gebied rijden, waar 

veel wild is?  

We onderzoeken of we met motto borden weggebruikers goed kunnen informeren over de aanwezigheid 

van dieren in dit gebied en dat deze plotseling de weg kunnen oversteken.  

 

23 Wat zijn precies de werkzaamheden 

ivm het wild en hoe effectief zijn 

deze? 

Zoals op de onderstaand afbeelding is weergegeven, gaan we een aanvullend raster aan de westzijde van 

de N309 plaatsen. Hiermee wordt voorkomen dat dieren tussen km 40.85 tot km 41,8 de n309 

oversteken. In de huidige situatie kunnen dieren de N309 oversteken en stuiten dan op het raster. Ze gaan 

dan vaak terug naar waar ze vandaan komen. Hierdoor steken ze twee keer de N309 over. Door het 

plaatsen van wildroosters heeft het wegverkeer geen hinder van deze maatregel.  
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Met deze maatregel wordt voorkomen dat op deze locatie de N309 wordt overgestoken en is daarmee 

effectief. In blauw is het nieuwe raster weergegeven en in het rood de locaties voor een wildrooster.  

24 In hoeverre wordt het straks anders / 

meer dan nu rekening gehouden met 

's avonds en 's nachts over / (dicht) 

langs de weg lopende wilde zwijnen 

en herten? 

Veiligheid is belangrijk voor zowel mens als dier. We gaan onderzoeken of we met mottoborden de 

weggebruikers bewust kunnen maken van deze bijzondere situatie.   

25 Gert het gaat om Natura 2000, 

edelherten staan tegen de weg, het is 

een bijzondere weg! 

Zie antwoord 24.    
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26 Woont in ‘t Harde en rijdt daar veel. 

Kans op grote kudde wilde zwijnen 

het zou goed zijn bijv. na 22.00 uur te 

waarschuwen. 

 

 

 
Gebied is ingerasterd, over een lengte van 500m kunnen de dieren oversteken. Vanuit de collega’s van 

ontsnippering wordt jaarlijks de wildongevallencijfers gedeeld. In de onderstaande afbeelding is het 

ongevallenbeeld van de periode 2010- 2018 afgebeeld.  

Uit deze afbeelding valt op te merken dat het aantal wild ongevallen in het noordelijke gedeelte Elburg is 

hoger dan bij Epe.  

27 Wild tussen ‘t Harde en Tongeren, 

mensen hebben het idee dat bij het 

Harde geen wild meer loopt 

Zie antwoord 24.    
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2.3 Verharding 

 

ID Vraag Antwoord 

28 Gaat geluidsoverlast aangepakt 

worden?  

Er wordt stil asfalt aangebracht op het 80 km/h-deel van de N309. Dit zorgt voor een afname van geluid van 

motorvoertuigen.  

29 Is dit stil asfalt? Er wordt stil asfalt aangelegd op het 80 km/h-deel.  

 

 

 

2.4 Uitvoeringsfasering 

 

ID Vraag Antwoord 

30 Wegonderbreking en 

omleidingsroute? 

Als de uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland, worden ook omleidingsroutes gemaakt.  Relevante partijen zoals 

omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht.  

 

Daarnaast wordt voor de aanvang van de reconstructie een inloopbijeenkomst georganiseerd waar de 

uitvoeringsfasering van de aannemer wordt toegelicht.  

31 Wat betekenen de werkzaamheden 

voor vertraging woon-werkverkeer? 

De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Hierover informeren wij u graag in een 

volgende inloopbijeenkomst.  

32 Welke maatregelen worden er tijdens 

de werkzaamheden aan de weg 

genomen, om verspreiding van de 

Japanse duizendknoop te 

voorkomen? Deze komt al veel voor 

tussen de Paalbeekweg en de A50 en 

dat moet niet erger worden. 

We hebben een protocol Japanse duizendknoop. We komen daarop terug bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

Er zijn eenvoudige maatregelen om verspreiding te voorkomen.  
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3 Bijlag 1: Analyse tellingen Parallelweg N309 
 

 

Geteld op twee locaties in de periode van 14 maart 2022 tot en met 27 maart 2022 

 

Wat er is geteld 

- Intensiteiten motorvoertuigen, verdeeld in licht, middelzwaar en zwaar 

- Intensiteiten fiets 

- Snelheid motorvoertuigen (uitgedrukt in V85) 
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Tellocatie 1 

Noordelijke Parallelweg N309 (Tongerenseweg) 

Ca 200 m. ten westen van de kruising Paalbeekweg 

 

Resultaten: 

- ‘werkdag’ is dit een gemiddelde van de 20 getelde werkdagen 

- ‘weekenddag’ is dit een gemiddelde van de 4 getelde weekenddagen 

- Motorvoertuigen etmaal werkdag     570 

- Percentage middelzwaar + zwaar werkdag   35 van de 570 = 6.1% 

- Motorvoertuigen etmaal weekenddag    649 

- Fietsers etmaal werkdag        219 (meer van oost naar west) 

- Fietsers etmaal weekenddag       214 (meer van oost naar west) 

- V85 motorvoertuigen oost-> west werkdag  60.3 km/h 

- V85 motorvoertuigen west-> oost werkdag  61.6 km/h 

- V85 motorvoertuigen oost-> west weekenddag 59.0 km/h 

- V85 motorvoertuigen west-> oost weekenddag  57.8 km/h 

 

Conclusies o.b.v. tellingen 

- Intensiteiten zijn geen reden tot actie 

- Percentage middelzwaar en zwaar verkeer is geen reden tot actie 

- V85 is geen reden tot actie 

 

  



 
 
 
 
 

Trajectverkenning 43: N309 Elburg – Epe 
April 2022 
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Tellocatie 2 

Noordelijke Parallelweg N309 (Tongerenseweg) 

Ca 250 m. ten westen van de kruising Koekenbergweg 

 

Resultaten: 

- ‘werkdag’ is dit een gemiddelde van de 20 getelde werkdagen 

- ‘weekenddag’ is dit een gemiddelde van de 4 getelde weekenddagen 

- Motorvoertuigen etmaal werkdag     96 

- Percentage middelzwaar + zwaar werkdag   18 van de 96 = 18.8% 

- Motorvoertuigen etmaal weekenddag    88 

- Fietsers etmaal werkdag        154 (meer van oost naar west) 

- Fietsers etmaal weekenddag       156 (meer van oost naar west) 

- V85 motorvoertuigen oost-> west werkdag  55.2 km/h 

- V85motorvoertuigen west-> oost werkdag   60.7 km/h 

- V85 motorvoertuigen oost-> west weekenddag  54.5 km/h 

- V85 motorvoertuigen west-> oost weekenddag  58.7 km/h 

 

Conclusies o.b.v. tellingen 

- Intensiteiten zijn geen reden tot actie. Erg weinig motorvoertuigen geteld op dit wegvak. 

- Percentage middelzwaar en zwaar verkeer is relatief hoog, maar in absolute zin qua intensiteit 

(gemiddeld 18 per werkdag) laag. Er is geen reden voor maatregelen.  

- V85 is geen reden tot actie. 

 

 


