
267 respondenten
363 prikkers

Huidig 30 km/h

Resultaten online enquête
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Metingen 

• Parkeerdrukmeting 2020 
(tussen 23:00-02:00 uur)

• Verkeerstellingen 2019 en 
2022

Datum Locatie Etmaal werkdag Etmaal licht Etmaal middel Etmaal zwaar Drukste uur

nov-19 thv Kerk absoluut 8185 7787 228 170 766

relatief 95% 3% 2% 9%

okt-22 thv Kerk absoluut 7884 7403 329 152 697

relatief 94% 4% 2% 9%

Etmaal landbouw

7

0,1%



Ambities

• Geloofwaardige en herkenbare 30 km/h inrichting

• Leefbaarheid en oversteekbaarheid verbeteren

• OV ontsluiting handhaven

• Verminderen doorgaand verkeer

• Doorfietsroute inpassen

• Hulpdiensten moeten er gebruik van kunnen maken



Ontwerpuitgangspunten

• Gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/h

• Rijbaan versmallen van 6,80 naar 5,50 meter

• Totale parkeerbalans blijft ongewijzigd

• Vrachtverbod behouden (met uitzondering van bestemmingsverkeer)

• Snelheidsremmers om lage snelheid af te dwingen

• Doorfietsroute inpassen

• Oversteken kan overal

• Ontwerp is vrachtverkeer en busverkeer-proof (getoetst op rijcurven)  



Variantenstudies



Variant 1: Fysieke afsluiting (permanent)

Rijbaan smaller

Rotonde 
Oranjelaan wordt 
voorrangskruispunt

Snelheidsremming 
op wegvakken



Variant 2: Selectieve afsluiting

Rijbaan smaller

Snelheidsremming 
op wegvakken

Rotonde 
Oranjelaan wordt 
voorrangskruispunt



Variant 3: Sterk ontmoedigen (gekozen variant)

Snelheidsremming 
op wegvakken

Rijbaan smaller

Rotonde 
Oranjelaan wordt 
voorrangskruispunt



Variant 4: Snelheidsremmers

Snelheidsremming 
op wegvakken



Waarom is er gekozen voor variant 3?

• Variant 1 beperkt de bereikbaarheid voor hulpdiensten, OV en bij 
calamiteiten

• Variant 2 vergt te veel beheer en onderhoud en beperkt de 
bereikbaarheid bij calamiteiten

• Variant 4 weert het doorgaand verkeer onvoldoende

• Variant 3 behoudt de voordelen van de overige varianten en heeft het 
meeste oplossend vermogen


