
 

 

Aanvullend memo m.b.t. quickscan “Verkeersveiligheid wegen Dinkelland”,  
naar aanleiding van het overleg tussen de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. 
(in Corsa: 16.26951/I17.047324) 
 
Met de quickscan “Verkeersveiligheid wegen Dinkelland” is een opdracht van de gemeenteraad van 
Dinkelland uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 11 juli 2017 een besluit genomen over het rapport.  
Eén van besluiten betreft het voeren van overleg met de provincie Overijssel over een zestal locaties 
waarbij provinciale wegen zijn betrokken. Dat overleg is op 27 november 2017 gevoerd. Het resultaat 
van het overleg wordt middels dit memo gedeeld met de gemeenteraad van Dinkelland. 
 
De zes locaties waarover overleg is gevoerd, zijn visueel weergegeven en van nadere informatie 
voorzien in het bijlagenrapport bij de quickscan (I17.026251). Het quickscan rapport zelf, waarover de 
gemeenteraad het besluit heeft genomen, is bekend onder nummer I17.029047.  
 
De betreffende locaties zijn (in de volgorde van de prioriteitenlijst uit het quickscan rapport: 

B.  N349 Ootmarsumsestraat, tussen Ootmarsum en Denekamp 
E.  N736 Oldenzaalsestraat met kruisingen met Roepenbeltweg en Molenweg 
F.  N736 Oldenzaalsestraat, tussen Rossum en Agelo 
C.  N342 Nordhornsestraat, tussen Denekamp en Duitse grens 
4.  N342 Kruisingen van de Nordhornsestraat met een aantal zijwegen 
A.  N349 Denekamperweg, bebouwde kom van Ootmarsum 

 
De provincie Overijssel gaat voor haar verkeersveiligheidsbeleid uit van een preventieve risico-
gestuurde aanpak. Maatregelen worden getroffen op de wegen (of weggedeelten) met de hoogste 
risico’s. Natuurlijk wordt het ongevallenbeeld daarin meegenomen, maar vaak is per situatie het aantal 
ongevallen zo gering en zijn de ongevallen zo uniek dat het niet verstandig is om de maatregel 
specifiek op het ongeval te baseren en enkel toe te passen op de ongevalslocatie. 
 
Hieronder worden de locaties in deze volgorde besproken, inclusief de weergave van het overleg met 
de provincie Overijssel. De foto’s en de beschrijving herkent u uit het bijlagenrapport I17.026251.  
 
 
 

“B”: N349/Ootmarsumsestraat, tussen Ootmarsum en Denekamp 

 

 
 
Overleg: 
Op de N349 (Ootmarsumsestraat) zijn in de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd, zoals het 
aanbrengen van houten geleiderail, KEM-maatregelen bij de fietspaden (zoals op de foto hierboven, 
met rood asfalt bij de zijwegen) en er is onderhoud uitgevoerd aan de rijbaan. Langs grote delen van 
de weg liggen brede stroken met bermverharding. De maatregelen hebben zowel ten doel om de weg 
veiliger te maken, als om de ernst van een eventueel ongeval te beperken.  
Verspreid over de route tussen Ootmarsum en Denekamp vinden letselongevallen plaats, maar er is 
geen direct oorzakelijk verband met de weginrichting zelf aan te wijzen. Op bepaalde weggedeelten 
kan, op bepaalde delen van de dag, de stand van de zon een rol spelen (verblinding), maar ook 
hieraan zijn geen directe ongevallen te linken. Bovendien is er niet veel tegen te doen. De rijsnelheid 
van het verkeer, met een zgn. V85

1
 die tussen 75 en 85 km/u ligt, past bij een gebiedsontsluitingsweg 

80 km/u. Er zijn momenteel geen voor de hand liggende maatregelen uit te voeren om de eenzijdige 
ongevallen verder te beperken.  
 

                                                      
1
 De V85 is de rijsnelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden. 



 

 

“E”: N736/Oldenzaalsestraat met kruisingen met Roepenbeltweg en Molenweg 

 

 
Overleg: 
In het recente verleden zijn diverse maatregelen doorgevoerd om de zichtbaarheid van de zijwegen 
(en dus oversteekplaatsen voor fietsers) te verhogen. Er zijn attentie-verhogende maatregelen 
uitgevoerd (zoals schrikhekken plaatsen), er is een uitzicht-belemmerende boom verwijderd en de 
Roepenbeltweg is afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.  
Eerder is ook gesproken over de mogelijkheid om de Molenweg af te sluiten, maar daarvoor was geen 
draagvlak aanwezig. De rijsnelheid van het autoverkeer past met een V85 van ongeveer 83 km/u bij 
een gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. 
Afsluitingen van zijwegen voor autoverkeer zouden het verkeersbeeld op de Rossumerstraat wellicht 
iets rustiger maken, maar hebben geen invloed op de oversteeksituatie voor fietsers. Daarvoor zijn 
geen voor de hand liggende extra maatregelen meer voorhanden. Het zicht naar links en rechts op de 
N736 is prima. Iets in de vorm van extra belijning of kleuren is mogelijk, maar het effect daarvan laat 
zich slecht voorspellen. Extra belijning of eventuele andere maatregelen moeten in de zijweg komen 
en dat zal dus eventueel een gemeentelijke actie zijn. 
 

 “F”: N736/Oldenzaalsestraat, tussen Rossum en Agelo 

 

 
 
Overleg: 
Incidenteel vindt hier een ongeval plaats en doordat er bomen redelijk dicht op de rijbaan staan, is er 
een risico op een ernstiger verloop van een eventueel ongeval. De V85 van het autoverkeer ligt rond 
80 km/u en dat wijkt nauwelijks af van de rechte weggedeelten richting Rossum. De V85 past wel bij 
een gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. 
De bomen langs de weg hebben niet of nauwelijks een snelheidsremmend effect. Het verwijderen van 
de bomen is een optie, maar past niet binnen het landschappelijk beeld. Eventueel kunnen de bomen 
die voldoende ver uit de weg staan worden afgeschermd met een houten geleiderail. 
Bij de zijwegen zijn schrikhekplanken geplaatst en op het fietspad zijn KEM-maatregelen toegepast 
(o.a. extra accentuering van het fietspad door rood asfalt ter hoogte van de zijweg). 
 

 “C”: N342/Nordhornsestraat, tussen Denekamp en Duitse grens 

 

 
 



 

 

Overleg: 
Zie punt 4 hieronder, laatste gedeelte (Kruising N342 (Nordhornsestraat)-(omgeving)Grensweg). 
De problematiek in het kort: de wegfunctie, het gebruik en de (aard en omvang) van de verkeers-
voorzieningen zijn niet altijd in overeenstemming met elkaar. De N342 is een gebiedsontsluitingsweg 
met primair een verkeersfunctie, terwijl alle winkels, uitstallingen en de vele afslaande en invoegende 
verkeersbewegingen hiermee eigenlijk in strijd zijn. Mede daardoor ontstaat een rommelig wegbeeld. 
Het belangrijkste punt van aandacht is de oversteekbaarheid van de N342 voor voetgangers/fietsers. 
De V85 ligt onder de 60 km/u en daarmee is de rijsnelheid van het autoverkeer hier geen issue. Een 
uitgebreidere beschrijving van de locatie staat bij punt 4 hieronder. 
 

 “4”: Kruisingen van de N342/Nordhornsestraat met een aantal zijwegen 

 
Overleg: 
De locaties betreffen drie kruisingen, namelijk met de Johanninksweg, Gravenveen en (in de buurt 
van) de Grensweg. Dat de kruisingen in de ongevallenonderzoeken naar voren komen, lijkt deels te 
liggen aan oudere ongevallen. 
 

 
 
Kruising N342 (Nordhornsestraat)-Johanninksweg (bovenste foto hierboven): De kruising is relatief 
breed vormgegeven voor wat betreft de zijwegen. Dat heeft mogelijk te maken met de draaicirkels 
voor het vrachtverkeer dat van de ontsluiting gebruik moet maken. Het wijzigen van de aansluiting ligt 
niet voor de hand (erg kostbaar, terwijl de noodzaak ervoor ontbreekt). Bebording zou de aandacht 
kunnen afleiden en fietsers “onzichtbaar” maken, maar dat wordt in het overleg niet direct gedeeld. De 
grotere borden ‘bebouwde kom’ kunnen bovendien niet verplaatst worden.  
Wel vraagt de provincie aandacht voor de vele weilandborden in de buurt van de kruising, die de 
aandacht van het verkeer afleiden en voor verrommeling zorgen. Er zijn verder geen aanleidingen om 
maatregelen op deze kruising te nemen. 
 
Kruising N342 (Nordhornsestraat)-Gravenveen (middelste foto hierboven): De kruising kan erg druk 
zijn, vooral bij ‘speciale dagen bij Oosterik’. De kruising is behoorlijk ingesloten door bebouwing en dat 
heeft in het verleden geleid tot de inrichting zoals die nu is. Er is in mindere mate sprake van een 
veiligheidsprobleem, maar meer een probleem met de doorstroming vanaf Gravenveen. Bij ‘speciale 
(extra drukke) dagen’ is de inzet van verkeersregelaars te overwegen (als initiatief, vanuit Oosterik te 
nemen).  



 

 

Bijkomend punt van aandacht is het tweerichtingen fietsverkeer op het fietspad aan de noordzijde: ook 
fietsers vanuit de kern rijden aan deze kant van de weg en steken pas later over. Voor het autoverkeer 
kan dit onverwacht zijn. Het is echter geen optie om de fietsers eerder te laten oversteken, want dat 
zou leiden tot een extra over-steekpunt ergens in de buurt van de Veldweg in Noord-Deurningen. Het 
is de vraag of fietsers zo’n oversteek gebruiken en bovendien is het een nieuw risicovol punt. 
Voor grote, ingrijpende maatregelen zoals een rotonde ter hoogte van de aansluiting is onvoldoende 
aanleiding, want te weinig ongevallen. De problematiek lijkt vooral te zitten in de doorstroming en dat 
is (deels) op te lossen door de inzet van verkeersregelaars bij ‘speciale dagen’.  
Voor een deel kan de te drukke situatie op Gravenveen leiden tot sluipverkeer via de Johanninksweg 
of door het buitengebied. In hoeverre dit tot ongewenste problemen leidt, is niet direct duidelijk. Het is 
te overwegen om Gravenveen af te sluiten (permanent of bij ‘speciale dagen’ direct na de uitgang van 
het Oosterik-terrein. Dat leidt dan tot meer verkeer via Gravenveen, maar daarvoor is de inzet van de 
verkeersregelaars gedacht. Op het kaartje hieronder is dit gevisualiseerd. 
 

Groen = hoofdroute van en 
naar Oosterik 
 
Blauw = huidige ‘sluiproute’ 
door de kern, die wellicht 
ook voor klachten zorgt bij 
de aansluiting van N342 en 
Johanninksweg. 
 
Rood kruis = eventuele 
afsluiting voor verkeer 
richting Oosterik, maar die 
route b.v. wel open houden 
voor hulpdiensten e.d. 

 
Kruising N342 (Nordhornsestraat)-(omgeving)Grensweg (onderste foto vorige pagina): Zie tevens de 
beschrijving bij locatie “C” hiervoor. 
De vele winkels, uitstallingen, inritten etc. verhouden zich slecht met de functie van de weg (gebieds-
ontsluitingsweg). De snelheid is naar 60 km/uur gebracht en de V85 ligt onder de 60 km/u. Snelheid is 
hier dus niet de veroorzaker van eventuele verkeersonveiligheid. Door veel afslaande en invoegende 
verkeersbewegingen is de verkeerssituatie soms chaotisch en is er een risico op ongevallen. 
Vanwege de aard van het gebied (de vele winkels en uitstallingen) is de weginrichting daarbij niet 
direct als ‘hoofdoorzaak’ aan te wijzen. 
Het belangrijkste punt van aandacht blijft de oversteekbaarheid van de N342 voor voetgangers en 
fietsers. Enige voorzieningen daarvoor zijn getroffen. Op een moment dat de weg voor onderhoud in 
aanmerking komt, bestaat de mogelijkheid om de oversteekvoorzieningen verder te verbeteren. Om 
de ruimte daarvoor te creëren, moet er eerst zeker iets gebeuren aan de vele uitstallingen van winkels 
die veel ruimte op het voetpad innemen. Een en ander zal dan in nauw overleg met de ondernemers 
gestalte moeten krijgen.  
 

 “A”: N349/Denekamperweg, bebouwde kom van Ootmarsum 

 
(foto locatie zie volgende pagina) 
Overleg: 
Het betreft een lang traject binnen de bebouwde kom, maar er zijn nauwelijks of geen ongevallen. De 
ongevallen die er zijn lijken eerder te berusten op toeval. Ze zijn qua oorzaak niet direct toe te wijzen 
aan de weg of de inrichting ervan. Het enige punt van aandacht kan zijn de oversteekbaarheid van de 
weg. Doordat langs de weg zeer verspreid bebouwing ligt, is hiervoor niet direct een oplossing aan te 



 

 

dragen. De V85 ligt tussen 45 en 53 km/u en is daarmee wel in overeenstemming met de wegfunctie. 
Mede daarom zijn er geen redenen om nu maatregelen te nemen op het wegvak.  
Op het weggedeelte ten westen van de rotonde Denekamperstraat-Laagsestraat ligt de V85 hoger 
(die varieert van ruim 50 tot bijna 60 km/u, dat laatste in oostelijke richting ‘bergaf’). Van ongevallen is 
nauwelijks sprake. Ook hier zijn mede daarom geen maatregelen voorzien. Separaat is er wel overleg 
tussen provincie en gemeente over de vrachtwagenuitrit bij het winkelcentrum, maar dat staat los van 
dit quickscan-onderzoek. 
 

 
 
 

Algemeen 

 
De provincie Overijssel geeft aan het heel waardevol te vinden om met de vertegenwoordigers van de 
kernen te spreken over de verkeerssituatie op provinciale wegen in de omgeving van de kern en dit 
met enige regelmaat te doen. Met een aantal kernraden wordt al overleg gevoerd over specifieke 
situaties, of is dat in het recente verleden gedaan.  
Zo bestaat het voornemen om binnenkort weer met SDD (Deurningen) te praten over de Vliegveld-
straat, de Deurningerstraat en (de aansluiting van) de Wiefferweg op de Vliegveldstraat. Met andere 
vertegenwoordigers zal in 2018 een afspraak worden gemaakt om een en ander af te stemmen voor 
zover dat relevant kan zijn. 
 
 

Resumerend 

 
Het overleg dat thans is gevoerd over bovenstaande verkeerslocaties, leidt niet direct tot aanvullende 
verkeersmaatregelen en dergelijke. Wel worden er enige suggesties gedaan, onder meer voor de 
routering van het verkeer in Noord-Deurningen.  
Het wegennet is technisch gezien op orde en ongevallen zijn in de meeste gevallen niet direct te 
linken aan de inrichting van de weg. Vanwege de preventieve risicogestuurde aanpak van de 
provincie Overijssel is zo’n benadering ook niet langer gewenst. 
Wanneer het redelijkerwijs mogelijk is om (kosteneffectieve) maatregelen te treffen, worden die in het 
algemeen uitgevoerd wanneer die binnen de algemene wijze van aanpak vallen (in het kader van 
groot onderhoud of als incidenteel project). Overleg hierover tussen de provincie Overijssel en de 
gemeente Dinkelland (en/of met betreffende kernraden) is dan altijd mogelijk. 


