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Trajectverkenning
N330 Hummelo - Zelhem

N330 - wegvak N315 - km. 1,8
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N330 - wegvak km. 1,8 - Broekstraat

Bestaand plateau aanpassen aan nieuwe
standaard vormgeving (60 km/h)

Kantmarkering op het
fietspad aanbrengen

Optimalisatie kruispunt:
- Fietspad in de voorrang
- Nieuwe 60 km/h-plateau aanbrengen
- Verlichting plaatsen
- Bochtverruiming

Uitrit verbreden
vanwege bermschade

60 km/h-zone verwijderen en 60 km/h
-snelheidsborden plaatsen. Dit draagt
bij aan een duidelijker snelheidsregime
en statusonderscheid met zijwegen

Bebording parallelweg
begraafplaats optimaliseren

Bestaand plateau aanpassen aan
nieuwe vormgeving (60 km/h)

Nieuw 60 km/h-plateau aanbrengen

Aanplant 4 nieuwe bomen

Nieuw 60 km/h-plateau aanbrengen
Waarschuwingsbord
krappe bocht plaatsen

Lichtmasten plaatsen om de
bocht beter zichtbaar te maken

Waarschuwingsbord
krappe bocht plaatsen

Uitrit verbreden
vanwege bermschade

Kantmarkering op het
fietspad aanbrengen

Optimalisatie kruispunt:
- Fietspad in de voorrang
- Bestaand plateau aanpassen aan
nieuwe vormgeving (60 km/h)
- Verlichting plaatsen
- Bochtverruiming

Nieuw 60 km/h-plateau
aanbrengen. Waarschuwings-
borden bocht bij plateau plaatsen.

Lichtmasten plaatsen om de
bocht beter zichtbaar te maken

3 bomen met beperkte
levensduur verwijderen

Uitrit verbreden
vanwege bermschade

Nieuw 60 km/h-plateau
aanbrengen. Waarschuwings-
borden bocht bij plateau plaatsen.

Aanpassen bocht om doorzicht te
verminderen en snelheid te verlagen.
Plaatsen haag en openbare verlichting

Uitrit verbreden en in
grasbetonstenen uitvoeren

Nieuw 60 km/h-plateau aanbrengen op
voldoende afstand van de gebouwen

Bochtverbreding aanbrengen
tegen bermschade

Schijnplateau verwijderen

Uitrit verbreden en in
grasbetonstenen uitvoeren

Nieuw 60 km/h-plateau
aanbrengen. Waarschuwings-
borden bocht bij plateau plaatsen.
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