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Inleiding

1.1 Aanleiding
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Brandlichterweg 66D, Denekamp’ op 15
december 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college verzocht wordt
te onderzoeken of de Brandlichterweg verkeersveiliger gemaakt kan worden. Het betreft hier het
wegvak tussen de rotonde Scandinavië route en de Voskampsweg. In de motie is de aanleg van een
vrijliggend fietspad als suggestie aangedragen.
Om invulling te geven aan de motie, heeft Roelofs Advies & Ontwerp in opdracht van de gemeente
Dinkelland een quickscan naar de verkeersveiligheid op de Brandlichterweg uitgevoerd. Voorliggende
rapportage bevat de resultaten van deze studie.

1.2 Studiegebied
Het studiegebied van de quickscan betreft de Brandlichterweg, tussen de rotonde van de Scandinavië
route en de Voskampsweg (zie figuur 1.1). Het betreft een traject van circa 500 meter ten oosten
van de bebouwde kom van Denekamp.

Figuur 1.1

Studiegebied Brandlichterweg

1.3 Aanpak
In
•
•
•
•
•

voorliggende quickscan zijn de volgende fasen doorlopen:
Fase 1: inventarisatie gegevens & locatieschouw;
Fase 2: verkeerskundige analyse;
Fase 3: opstellen variant;
Fase 4: uitwerking consequenties variant;
Fase 5: opstellen rapportage.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de inventarisatie en locatieschouw opgenomen. Vervolgens
bevat paragraaf 2.2 een verkeerskundige analyse over de verkeersveiligheid op de Brandlichterweg,
waarbij ook een doorkijk is gemaakt naar mogelijke oplossingen. Hoofdstuk 3 bevat de uitwerking
van een variant zowel in tekst als beeld. De consequenties van de variant zijn toegelicht in hoofdstuk
4, waarna in hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen zijn beschreven. De bijlage bevat het
schetsontwerp in groter formaat.
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Inventarisatie & Analyse

2.1 Inventarisatie
Vormgeving
Figuur 2.1 toont een schematische weergave van het studiegebied. Het betreft de Brandlichterweg
vanaf de N342/Scandinavië-Route tot aan het kruispunt met de Voskampsweg. Aan de zuidkant van
de rijbaan bevinden zich naast de uitrit van de woningen Brandlichterweg 62 en 64 de volgende
relevante functies/voorzieningen:
•
Werktuig en Bouwdienst Denekamp (W&B);
•
Wagenbouwloodsen Carnavalsvereniging De Nachtuulkes;
•
Manage De Zonnebeek;
•
Postduivenvereniging De Snelvlucht;
•
Kogelwerpvereniging Dorp Boer, inclusief parkeerplaats met oud papierinzameling.
Aan de noordzijde van de rijbaan bevinden zich de uitritten van de woningen Brandlichterweg 67 en
73, waarbij nummer 67 ook agrarische bedrijfsfuncties aanwezig zijn. Ook sluit de Dorpermeienweg
aan de noordzijde aan op de Brandlichterweg.

Figuur 2.1

Studiegebied Brandlichterweg

Figuur 2.2 op de volgende pagina toont voor het studietraject het wegprofiel van de Brandlichterweg.
Het betreft volgens de gemeentelijke wegencategorisering een ‘erftoegangsweg’ buiten de bebouwde
kom, met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De rijbaan is vormgegeven volgens de
richtlijn van het Duurzaam Veilig principe. De rijloper met kantmarkering, gelijkwaardige kruispunten
en vormgeving van erfaansluitingen zijn ook passend bij de wegcategorie.
Op het wegvak tussen de rotonde en de Dorpermeienweg is de rijbaanbreedte 4,5 tot 5,4 m. De
rijbaanbreedte tussen de Dorpermeienweg en Voskampsweg is met 4,5 tot 4,0 m iets smaller. Op
het gehele traject is brede bermverharding aangebracht. Dit komt de verkeersveiligheid van zowel
het gemotoriseerd- als fietsverkeer ten goede. Op het trajectdeel Dorpermeienweg – Voskampsweg
is achter de bermverharding aan de oostzijde ook extra puinverharding aangebracht.
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Figuur 2.2

Wegprofiel Brandlichterweg

Tijdens een schouw zijn geen grote bermschades waargenomen, wat impliceert dat de
verhardingsbreedte volstaat voor het huidige gebruik, dus inclusief groot materieel van o.a. W&B
Denekamp en de manage. Wel viel op dat de verlichting op het gehele traject beperkt is.
Gebruik
Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor W&B Denekamp is in november 2018 een
wegvaktelling uitgevoerd op het maatgevende (drukste) trajectdeel van de Brandlichterweg,
namelijk tussen de rotonde N342 en W&B. De telling is uitgevoerd toen de reguliere werkzaamheden
van de W&B Denekamp (exclusief afvalinzameling) plaatsvonden. Daarnaast zijn de telresultaten
inclusief het verkeer van/naar de papierverzameling bij K.S.V. Boer Dorp, de manage en de overige
bedrijven/verenigingen die gelegen zijn in het achterliggende gebied.
Tabel 2.1 toont de telresultaten voor gemotoriseerd- en fietsverkeer voor 2018, waarbij de
maatgevende dag (zaterdag) grijs is gearceerd.
gemotoriseerd verkeer
Etmaal (0-24)
Dag (7-19)
Avond (19-23)
Nacht (23-7)
Ochtendspits (7-9)
Avondspits (16-18)
Tabel 2.1

fietsverkeer

gemiddelde werkdag

zaterdag

gemiddelde werkdag

zaterdag

995 (100%)
792 (79,6%)
160 (16,1%)
43 (4,3%)
130 (13,1%)
189 (19,0%)

1.829 (100%)
1.624 (88,8%)
142 (7,8%)
63 (3,5%)
n.v.t.
n.v.t.

191 (100%)
146 (76,6%)
30 (15,9%)
14 (7,5%)
23 (12,2%)
37 (19,2%)

225 (100%)
178 (79,2%)
34 (15,2%)
12 (5,4%)
n.v.t.
n.v.t.

Resultaten wegvaktelling Brandlichterweg (november 2018)

In een eerdere studie1 is vastgesteld dat uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten bij W&B Denekamp
met afvalinzameling in het worst-case scenario leidt tot 280 extra voertuigbewegingen. Hierbij is wel
de kanttekening gemaakt dat dit aantal in praktijk niet of nauwelijks gehaald wordt. Wanneer de
geregistreerde intensiteiten uit 2018 met een autonoom groeipercentage van 1,0% worden
doorgerekend naar 2021 en de extra verkeersgeneratie van de afvalinzameling wordt toegevoegd,
leidt dit tot een etmaalintensiteit van 2.165 mvt/etmaal op de maatgevende zaterdag. Op de
gemiddelde werkdag ligt de geprognotiseerde intensiteit in 2021 op ongeveer 1.300 mvt/etmaal. In
de eerder uitgevoerde studie was de conclusie dat het huidige wegprofiel het verkeer (inclusief
afvalinzameling) goed en veilig kan afwikkelen.
Uit de wegvaktelling volgt verder dat tijdens de openingstijden van het afvalbrengpunt op zaterdag
per uur (in beide richtingen samen) circa 15 tot 20 fietsers op de Brandlichterweg aanwezig zijn. Op
de gemiddelde werkdag maken gemiddeld 10 tot 15 fietsers per uur gebruik van de Brandlichterweg.

1

4
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Objectieve verkeers(on)veiligheid
Uit objectieve data uit het programma VIASTAT blijkt dat er in de afgelopen 5 jaar één ongeval is
geregistreerd op het studietraject van de Brandlichterweg. In 2016 zijn een vrachtwagen en auto
met elkaar in conflict gekomen met uitsluitend materiële schade. Kijkend naar de rijsnelheid op de
Brandlichterweg, blijkt uit VIASTAT dat de V85 (snelheid die door 85% van de gebruikers niet wordt
overschreden) 58 km/u bedraagt. Dit is een nette snelheid voor een dergelijke 60 km/uur weg.
Gemeentelijk verkeersbeleid
Het gemeentelijk verkeersbeleid is beschreven in het ‘Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan voor Dinkkelland 2019’. In dit document zijn de wegkenmerken voor verschillende
wegen beschreven. Vanuit de gemeentelijke wegencategorisering valt de Brandlichterweg in de
categorie ‘overige erftoegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom’. De huidige weginrichting
van de Brandlichterweg sluit aan bij de beschreven wegkenmerken, waarbij fietsers conform beleid
op de rijbaan aanwezig zijn.
Wat betreft het fietsverkeer maakt de Brandlichterweg geen onderdeel uit van het Kernnet Fiets. Het
GVVP beschrijft alleen voor deze fietsverbindingen inrichtings- en kwaliteitseisen. Hierbij is ook
aangegeven dat voor de overige (recreatieve) routes de beschreven ‘zware’ eisen niet gelden. Verder
is in het GVVP opgenomen dat fietsstroken minimaal 1,5 m breed moeten zijn en dat
fietssuggestiestroken vooral worden toegepast wanneer er onvoldoende breedte is voor fietsstroken.
Wanneer de fietsstroken smaller dan 1,0/1,25 m worden kunnen ze beter achterwege blijven i.v.m.
schijnveiligheid. De beleidsnota verlichting beschrijft dat fietsroutes buiten de bebouwde kom niet
verlicht worden.
Het regionale recreatieve knooppuntenwerk
(zie figuur 2.3) loopt zowel voor fietsers als
voetgangers vanaf de parkeerplaats bij Dorp
Boer (locatie papierinzameling) via de
Brandlichterweg in oostelijke richting. Dit
beperkt dus de hoeveelheid (recreatieve)
fietsers op de Brandlichterweg tussen de
rotonde en de parkeerplaats van Dorp Boer.
Figuur 2.3 Recreatief knooppuntennetwerk fiets/ voetganger

CROW richtlijnen
Het CROW schrijft richtlijnen en aanbevelen over fietsvoorzieningen voor. Kijkend naar de relatie
tussen verkeersintensiteit en vrijliggende fietspaden2 volgt op basis van de te verwachten
intensiteiten op de Brandlichterweg dat een vrijliggend fietspad niet per definitie veiliger is.
Wanneer gekeken wordt naar de geprognotiseerde intensiteiten volgt uit de richtlijnen van het
CROW2 dat bij een intensiteit <2.500 mvt/etmaal ‘gemend verkeer’ wordt aanbevolen. Wanneer de
intensiteit tussen de 2.000 en 3.000 mvt/etmaal ligt, kan er eventueel voor gekozen worden om een
fietspad of fietsstroken te realiseren. De keuze is hierbij o.a. afhankelijk van de functie in het
fietsnetwerk, de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer en fietsers, de vormgeving van de rijbaan en de
snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Op de Brandlichterweg geven deze aspecten geen
aanleiding voor een vrijliggend fietspad. Wanneer de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer
meer dan 3.000 mvt/etmaal is, wordt vanuit het CROW wel aanbevolen om een vrijliggend fietspad
toe te passen.

2

Bron: CROW Handboek Wegontwerp – Erftoegangswegen (keuzeschema fietsvoorzieningen BUBEKO)
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Zoals eerder gesteld ligt de geprognotiseerde intensiteit op de Brandlichterweg op de zaterdag op de
gemiddelde werkdag (ma t/m zo) op circa 1.300 mvt/etmaal. Dit ligt ruim onder bovengenoemde
grenswaarden, waarmee aparte fietsvoorzieningen niet aanbevolen worden c.q. noodzakelijk zijn.
Op de zaterdag ligt de intensiteit wel aan de onderkant van het ‘grijze gebied’ tussen de 2.000 en
2.500 mvt/etmaal. De grenswaarde van 2.500 mvt/etmaal wordt op basis van een autonoom
groeipercentage van 1% over ongeveer 15 jaar behaald.
Planologisch
Figuur 2.4 toont de bestemmingsplankaart voor het studietraject van de Brandlichterweg en
omgeving. Uit de overzichtskaart is op te maken dat de aangrenzende functies aansluiten op de
watergangen/greppels naast de Brandlichterweg (= verkeer).

Figuur 2.4 Bestemmingsplan Brandlichterweg e.o.

Figuur 2.5 pagina toont de (geanonimiseerde) perceeleigenaren voor het studietraject. De grijze
percelen zijn in eigendom bij de gemeente. De oranje percelen zijn in bezit van een particulier en de
groene percelen staan op naam van een bedrijf. Tot slot zijn de blauwe percelen in eigendom bij het
Waterschap en de paarse percelen bij een vereniging.

Figuur 2.5 Perceeleigenaren Brandlichterweg e.o.
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Figuur 2.6 toont de ligging van de kabels en leidingen in het studietraject van de Brandlichterweg.
In de basis liggen er tussen de rotonde en woning nummer 73 aan de noordzijde van de rijbaan een
waterleiding, datakabel en gasleiding. Aan de zuidzijde van de rijbaan liggen laag-, midden- en
hoogspanning, een datakabel, gasleiding en drukriolering. Na de bocht bij nummer 73 steken
gasleiding en hoogspanning over naar de noordoostzijde van de rijbaan. Nabij de aansluiting
Voskampsweg ligt ook nog een leiding met gevaarlijke inhoud, die vanaf de Voskampsweg in
oostelijke richting via de Brandlichterweg loopt.

Figuur 2.6 Kabels & leidingen Brandlichterweg e.o.

2.2 Verkeerskundige analyse
Op basis van de beschikbare objectieve data is geen aanleiding om een verkeersonveilige situatie op
het studietraject van de Brandlichterweg te veronderstellen:
•
De weginrichting op het studietraject Brandlichterweg voldoet aan de wegkenmerken vanuit
het Strategisch GVVP en de ontwerprichtlijnen van het CROW;
•
De maatgevende intensiteit van 2.165 mvt/etmaal op de zaterdag (2021) kan vanuit de
verkeersafwikkeling makkelijk worden afgewikkeld op de Brandlichterweg;
•
De maatgevende zaterdagintensiteit van circa 2.165 mvt/etmaal ligt onder de grenswaarde
van 2.500 mvt/etmaal waarbij de literatuur van het CROW ‘gemengd verkeer’ wordt
afgeraden;
•
Het snelheidsbeeld uit VIASTAT geeft een V85 van 58 km/uur, wat een nette snelheid is voor
dergelijke wegen en aansluit bij de maximum snelheid van 60 km/uur;
•
Het ongevallenbeeld geeft één geregistreerd ongeval in de afgelopen 5 jaar, waarbij een
vrachtauto en auto betrokken waren. Nadien is de weginrichting met het aanbrengen van
kantmarkering ook nog geoptimaliseerd.
Geconcludeerd kan worden dat de verkeers(on)veiligheid vooral een subjectief karakter heeft.
Zoals ook in de motie beschreven, gaat het hierbij vooral om het (on)veiligheidsgevoel van aanwezige
fietsers en/of voetgangers, in combinatie met (zwaar) gemotoriseerd verkeer.
De kern van het gevoel van (on)veiligheid ligt in de beschikbare ruimte in het wegprofiel voor de
verschillende verkeersdeelnemers. Vanuit Duurzaam Veilig Wegverkeer (DV3) sluit dit aan op het
verkeersveiligheidsprincipe ‘(bio)mechanica’. Dit principe richt zich op afstemming van snelheid,
richting, massa, afmetingen en bescherming van de verkeersdeelnemer. Mogelijke maatregelen ter
verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel op de Brandlichterweg moeten zich dan ook richten
op de afstemming van de aspecten massa, afmetingen en bescherming van de
verkeersdeelnemer. Maatregelen die zich primair richten op snelheid of richting hebben minder
oplossend vermogen. Praktisch gezien betekent dit ‘eigen ruimte’ voor fietsverkeer, waarbij
voetgangers indirect mee kunnen profiteren. Dit kan met fiets(suggestie)stroken op de rijbaan of
een vrijliggend fietspad.
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Bij toepassing van fietsstroken zijn er vanuit de ontwerprichtlijnen fietsstroken van 1,5 m
noodzakelijk. Dit resulteert op de brandlichterweg tot een te smalle rijloper, die bovendien in breedte
varieert van 1,5 tot 2,4 m. Op basis van de hoeveelheid grote (landbouw)voertuigen is vanuit de
ontwerprichtlijnen een rijloper van minimaal 3,0 m gewenst. Deze breedte is op het traject
Brandlichterweg niet beschikbaar binnen de huidige asfaltverharding. Verbreding van de rijbaan is
o.a. door de situering van kabels & leidingen direct langs de rijbaan niet eenvoudig in te passen.
Daarnaast is het oplossend vermogen van fietsstroken in deze situatie beperkt, zoals ook al bij de
uitwerking van de CROW richtlijnen beschreven. Daarbij geldt dat toepassing van fietsstroken op de
rijbaan er waarschijnlijk niet voor zorgt dat het gevoel van onveiligheid wordt weggenomen. Er
ontstaat daardoor geen grote verbetering is t.o.v. de huidige wegsituatie, waar men immers ook
(objectief) veilig gebruik kan maken van de rijbaan. Toepassing van fietsstroken wordt dan ook als
niet kansrijk beschouwd en is daarom niet verder uitgewerkt.
Voor fietssuggestiestroken schrijven de ontwerprichtlijnen een wenselijke breedte van 1,25 m
voor. Smallere fiets(suggestie)stroken brengen schijnveiligheid met zich mee en zijn dan ook af te
raden. Dit resulteert op de Brandlichterweg tot een rijloper van 2,5 tot 2,9 m, waarbij de breedte
dus ook varieert. Daarnaast kan binnen de huidige rijbaanbreedte niet voorzien worden in de
wenselijke rijloper van 3,0 m. Ook bij de fietssuggestiestroken geldt dat het gevoel van onveiligheid
waarschijnlijk niet weg genomen wordt en er dus geen verbetering ontstaat t.o.v. de huidige
wegsituatie. Ook fietssuggestiestroken worden als niet kansrijk beschouwd en zijn daarom niet
verder uitgewerkt.
Bij de inpassing van een vrijliggend fietspad moet ruimte gezocht worden naast de rijbaan. Een
éénrichtingsfietspad aan beide zijden van de rijbaan wordt vanuit ruimtelijke inpassing en effectiviteit
als niet kansrijk beschouwd, wat resulteert in een tweerichtingenfietspad. Op basis van de aanwezige
uitritten, watergang van het Waterschap en ligging van kabels en leidingen is een vrijliggend fietspad
aan de noordzijde van de rijbaan hierbij het meest kansrijk. Deze principemaatregel is in het
volgende hoofdstuk dan ook uitgewerkt in een variant.
Alleen voor het wegvak van de Brandlichterweg tussen de rotonde en de Dorpermeienweg is de
fietspadvariant uitgewerkt, omdat dit weggedeelte drukker is en omdat daar de meest relevante
bestemmingen/reisdoelen liggen (zoals de manege en de W&B met het afvalbrengpunt). Voor het
wegvak Dorpermeienweg - Voskampsweg is geen fietspadvariant uitgewerkt, omdat daarvoor geen
noodzaak aanwezig is (o.a. vanwege de lagere verkeersintensiteit) en omdat in vergelijkbare
wegsituaties in de gemeente Dinkelland ook niet wordt overwogen om daar een fietspad te realiseren.
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Variant vrijliggend fietspad

In dit hoofdstuk volgt de uitwerking van een variant met vrijliggend fietspad ter verbetering van de
(subjectieve) verkeersveiligheid op de Brandlichterweg. Zoals in paragraaf 2.2 beschreven worden
fiets(suggestie)stroken als niet kansrijk beschouwd en zijn daarom niet verder uitgewerkt.
Kenmerken van de variant zijn:
•
Type voorziening: tweerichtingen fietspad;
•
Ligging: noordzijde Brandlichterweg;
•
Traject: vanaf westzijde rotonde tot aan Dorpermeienweg;
•
Breedte fietspad: 3,0 m;
•
Breedte berm tussen fietspad en kant verharding rijbaan: 1,5 m*;
•
Materialisatie: beton**;
•
Aansluiting westzijde: oversteek op rotonde (fietsers uit voorrang);
•
Aansluiting oostzijde: voorrangsmarkering t.h.v. aansluiting Dorpermeienweg.
* ter hoogte van woning nr. 67 en bomen/schuur buigt fietspad af richting rijbaan;
** ter plaatse van afbuiging naar rijbaan materialisatie met open verharding i.v.m. ligging kabels en leidingen.

Figuur 3.1 toont het schetsontwerp van de variant. In figuur 3.2 en 3.3 zijn principe dwarsprofielen
opgenomen. Het schetsontwerp en dwarsprofielen zijn in bijlage I in groot formaat opgenomen.

Figuur 3.1 Schetsontwerp variant fietspad

Figuur 3.2 Dwarsprofiel variant fietspad (standaard)

Figuur 3.3 Dwarsprofiel variant fietspad (t.h.v. woning nr 67)
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Consequenties varianten

In dit hoofdstuk volgt een kwalitatieve uitwerking van de consequenties van de variant. Hierbij wordt
ingegaan op de ruimtelijke, verkeerskundige en financiële gevolgen die implementatie van de variant
met zich meebrengt.

4.1 Ruimtelijk
Inpasbaarheid
variant

consequenties

Fietspad

•
•
•
•

Niet inpasbaar binnen beschikbare gronden en bestemmingsplan.
Tracé vormgegeven t.b.v. behoudt van bomen.
Greppels (geen waterafvoerende functie) moeten verplaatst worden.
Tracé doorkruist drukriolering en bijbehorende voorzieningen.

Groen/landschap
variant

consequenties

Fietspad

•
•
•

Kap 3 bomen noodzakelijk.
Wegbeeld met vrijliggend fietspad sluit niet aan bij landschap in
gemeente met vergelijkbare situaties.
groene gronden (930 m2) worden omgezet in verharding t.b.v.
langzaam verkeer.

Bestemmingsplan
variant

consequenties

Fietspad

•

Wijziging bestemmingsplan noodzakelijk:
- agrarisch -> verkeer (850 m2)*
* inclusief berm/greppels

Grondaankoop
variant

consequenties

Fietspad

•

Aankoop gronden noodzakelijk:
- één perceeleigenaar.
- 850 m2 agrarische gronden.

kabels & leidingen
variant

consequenties

Fietspad

•
•
•

Fietspad kruist hoge- en lagedruk gas leiding, datatransport KPN,
waterleiding, laagspanning, midden spanning.
Aan noordzijde rijbaan liggen in lengterichting waterleiding, datakabel
en gasleiding.
Op 100 m1 fietspad liggen kabels & leidingen onder het fietspad.
Verleggen is eventueel optie, maar wel erg kostbaar. Toepassing open
verharding (stenen/tegels) i.p.v. beton is goedkoper alternatief.
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4.2 Verkeerskundig
Infrastructuur
variant

consequenties

Fietspad

•
•
•
•
•

Voldoet aan kwaliteitseisen voor fietspaden uit Kernnet Fiets.
Traject fietspad vanaf rotonde tot aan Dorpermeienweg.
Fietsoversteek westzijde d.m.v. oversteek op rotonde (uit voorrang).
Fietsoversteek oostzijde d.m.v. voorrangsmarkering.
Fietsers/voetgangers op wegvak Dorpermeienweg – Voskampsweg
aanwezig op rijbaan.

bereikbaarheid
variant

consequenties

Fietspad (minimaal)

•
•

Carnavalsvereniging, W&B en manage zijn bereikbaar via het fietspad,
Postduifvereniging en Klootschietvereniging niet.
Fietspad sluit niet aan op recreatief knooppuntennetwerk fietsers &
voetgangers.

Verkeersveiligheid
variant

consequenties

Fietspad

•
•
•
•

Eigen fysiek gescheiden voorziening d.m.v. fietspad vergroot (gevoel
van) verkeersveiligheid fietsers/voetgangers.
Vrijliggend fietspad zorgt voor extra oversteekbeweging fietsverkeer,
waarbij juist op de oversteken grootste veiligheidsrisico’s liggen.
Geen fietsers op rijbaan verhoogt kans op snelheidsoverschrijding en
afname alertheid gemotoriseerd verkeer.
Veilige gefaseerde fietsoversteek t.h.v. rotonde.

robuustheid
variant

consequenties

Fietspad

•
•

Beton kent lange levensduur, dus minder beheer & onderhoud.
Tracé van fietspad in toekomst eventueel uit te breiden met wegvak
Dorpermeienweg – Voskampsweg (echter geen noodzaak).

4.3 Financieel
Voor de variant is een kostenindicatie op basis van kengetallen opgesteld (prijspeil maart 2021,
exclusief BTW en verleggen kabels & leidingen).
Post

Hoeveelheid

Eenheid

Kengetal

Kosten

fietspad, beton/klinkers b = 3,0 m

310

m1

€ 400,-

€ 124.000,-

aanpassing fietsoversteek rotonde

1

st

€ 10.000,-

€ 10.000,€ 134.000,-

nader te detailleren*

20

%

€ 26.800,€ 160.800,-

voorbereiding, administratie & toezicht

15

%

850

m2

plankosten
aankoop gronden agrarisch

€ 24.120,€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10,-

€ 8.500,-

Globale kostenindicatie (exclusief BTW)

€ 203.420,-

* Nader te detailleren: o.a. aanvullend grondwerk, greppels, groenwerk, bebording/markering.
Meerkosten fietspad compleet uitgevoerd in klinkers: + 50.000,- excl. BTW.
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Conclusies & aanbevelingen

5.1 Conclusies
Op basis van voorliggende quickscan naar de verkeersveiligheid op de Brandlichterweg tussen de
rotonde Scandinavië route en de Voskampsweg volgen onderstaande conclusies:
•
De verkeersonveiligheid heeft een subjectief karakter. Het speelt met name bij fietsers en
voetgangers, in combinatie met (groot) gemotoriseerd verkeer. Objectief gezien is er geen
sprake van een onveilige situatie;
•
De meest effectieve maatregelen om het onveiligheidsgevoel te verkleinen richten zich op fysieke
bescherming van de fietsers/voetgangers (eigen ruimte);
•
Toepassing van fietsstroken en fietssuggestiestroken heeft een beperkt oplossend vermogen, is
ruimtelijk niet inpasbaar en brengt eventueel ook schijnveiligheid met zich mee. Deze
maatregelen worden dan ook als niet kansrijk beschouwd en zijn dan ook niet uitgewerkt;
•
Een vrijliggend fietspad in twee richtingen is kansrijk om het onveiligheidgevoel te verkleinen.
Een ligging aan de noordzijde van de rijbaan is hierbij het meest praktisch. Hiervoor is een variant
uitgewerkt vanaf rotonde tot aan de Dorpermeienweg;
•
De variant brengt ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties met zich mee, zoals
samengebracht in tabel 5.1.
aspect

consequentie

Inpasbaarheid

•

Niet inpasbaar binnen beschikbare gronden.

Groen/landschap

•
•

Kap 3 bomen.
Extra verharding 930 m².

Bestemmingsplan

•

Wijziging noodzakelijk.

Grondaankoop

•

850 m² (agrarisch)

Kabels & leidingen

•

Gasleiding, waterleiding en elektriciteit aanwezig op lengtetracé.

Infrastructuur

•
•

Voldoet aan inrichtingseisen Kernnet Fiets.
Fietspad vanaf rotonde tot Dorpermeienweg.

Bereikbaarheid

•

Bijna alle voorzieningen aan Brandlichterweg direct bereikbaar vanaf
fietspad (m.u.v. Postduifvereniging en Klootschietvereniging).

Verkeersveiligheid

•
•
•

Gescheiden fietspad vergroot veiligheid fietser/voetgangers.
Kans op snelheidsoverschrijding gemotoriseerd verkeer.
Extra oversteeklocatie fiets brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee.

Robuustheid

•
•

Lange levensduur beton met weinig onderhoud.
Bij uitvoering volledig in klinkers meer beheer & onderhoud noodzakelijk.

Financieel

•
•

Uitvoering in beton (met deels klinkers): circa € 200.000,- exclusief BTW.
Uitvoering in klinkers: circa € 250.000,- exclusief BTW.

Tabel 5.1

Resumé consequenties fietspad Brandlichterweg

5.2 Aanbeveling
Objectief gezien is er geen noodzaak om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de
Brandlichterweg tussen de rotonde en Voskampsweg. Subjectief gezien biedt alleen een vrijliggend
fietspad een doeltreffende oplossing.
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I.

Schetsontwerp variant
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65

Dorpermeienweg

67

A
B

A
B

66A

66

66B
66C
66D

70A/CLUB

68

B

LU
/C

70

64

Opmerking:
* Maatvoering in meters
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
5
4
3
2
1
DOOR

Tuin

Fietspad

3.00

Grasbeton
tegels

0.80

Dwarsprofiel A-A'
Schaal 1:100

Rijbaan

GrasbetonBerm
tegels

DATUM

STATUS

OMSCHRIJVING WIJZIGING

OL

RM

Opdrachtgever:

Greppel

Berm

Fietspad

1.00

3.00

0.80

Dwarsprofiel B-B'
Schaal 1:100

Berm

1.50

Grasbeton
tegels

0.80

Rijbaan

Grasbeton Berm
tegels

0.80
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