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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: Onderzoek naar verkeerseffecten in en rond 
Albergen als gevolg van de voorgenomen realisatie van de Vloedbeltverbinding in de gemeente Borne. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Analyse wegvakken Albergen". 

2. Een voorkeur uit te spreken voor het voorkeurstracé van de provincie Overijssel (bundeling 

autosnelweg). 

3. Het onderzoeksrapport "Analyse wegvakken Albergen" ter kennisname toe te zenden aan de 

gemeenteraad middels een raadsbrief. 

 
Toelichting 
Gemeente Borne en provincie Overijssel werken samen aan de realisatie van de Vloedbeltverbinding. De 
Vloedbeltverbinding is een nieuwe verkeersverbinding tussen Borne en de N743 tussen Zenderen en Almelo, 
met een verbindingslus tussen de N743 en de N744 (een rondweg om Zenderen, aansluitend op de 
provinciale weg tussen Albergen naar Zenderen). 
De gemeente Tubbergen heeft verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op wegen waarvan zij 
wegbeheerder is. Daarom heeft Tubbergen laten onderzoeken of de voorgenomen realisatie van de 
Vloedbeltverbinding leidt tot verkeerseffecten op wegen in en rond Albergen, waardoor extra 
verkeersmaatregelen nodig zijn. Dat eigen onderzoek was nodig omdat de verkeersstudies die voor de 
Vloedbeltverbinding door adviesbureau Sweco zijn gedaan, en waarover uw raad medio 2020 door middel 
van een raadsbrief is geïnformeerd, nog enkele vragen opriepen. 
 
Het onderzoeksrapport, dat als "Analyse wegvakken Albergen" is bijgevoegd bij deze raadsbrief, geeft 
antwoord op de vraag of de realisatie van de Vloedbeltverbinding extra verkeersmaatregelen op wegen in en 
rond Albergen noodzakelijk maakt. In deze analyse is gekeken naar drie situaties: (1) de huidige situatie, (2) 
de 'autonome situatie' in 2030 en (3) de 'plansituatie' in 2030. (De 'autonome situatie' is de situatie die het 
gevolg is van alle normale ontwikkelingen, zoals de gewone groei van het autogebruik en alle ruimtelijke 
ontwikkelingen die tot 2030 gepland zijn, maar ZONDER een Vloedbeltverbinding. De 'plansituatie' is 
hetzelfde, maar dan MET een Vloedbeltverbinding.) 
 
In het onderzoeksrapport wordt de focus gelegd op twee wegen, namelijk de Van Koersveldweg en de 
Broekhuisweg. 
In de Van Koersveldweg kan het wenselijk of nodig worden, bij het toenemen van de hoeveelheid verkeer, 

 



om de oversteekbaarheid van de weg te verbeteren. Een mogelijk 'knelpunt' zit ter plaatse van de 
oversteekplaats bij de Hinvertsweg/Zandhuisweg. Een verbetering van de oversteekbaarheid is bijvoorbeeld 
te realiseren door middel van de aanleg van middengeleiders, zodat in twee etappes kan worden 
overgestoken. De wenselijkheid of noodzakelijkheid van zo'n verkeersmaatregel kan ontstaan wanneer de 
hoeveelheid verkeer toeneemt. Die situatie kan ontstaan onafhankelijk van een Vloedbeltverbinding, mede 
omdat het (verkeers)effect daarvan beperkt is (het verschil tussen 'autonoom' en 'plan' is maximaal 300 
auto's per dag, zo blijkt uit het verkeersstudies van adviesbureau Sweco). De Vloedbeltverbinding is daarom 
niet als veroorzaker aan te wijzen. 
Bij de Broekhuisweg is aandacht gevraagd voor de bermverharding, want door de geringe wegbreedte moet 
tegemoetkomend verkeer soms uitwijken naar de berm. Dat is ook in de huidige situatie al het geval. Bij een 
toename van de hoeveelheid verkeer zal het vaker gebeuren dat verkeer moet uitwijken naar de berm. In de 
"Analyse wegvakken Albergen" wordt geadviseerd om de toestand van de bermen in de gaten te houden en 
waar nodig (extra) bermverharding aan te brengen. Dit advies geldt al in de huidige situatie en ook voor de 
periode tot 2030 ('autonoom'). Hoewel de Vloedbeltverbinding voor enig extra verkeer op de Broekhuisweg 
kan zorgen, is geen sprake van een omslagpunt waardoor opeens extra of andere verkeersmaatregelen 
nodig zijn. 
Op alle andere wegen of weggedeelten, die in de "Analyse wegvakken Albergen" zijn onderzocht, is sprake 
van een goede en veilige verkeerssituatie, zowel nu als in toekomstige situaties ('autonoom' en 'plan' in 
2030).  
 
De positieve effecten van de Vloedbeltverbinding (in het algemeen) is dat de nieuwe weg zorgt voor een 
betere afwikkeling van het plaatselijke en regionale verkeer, waardoor de autosnelwegen enigszins worden 
'ontlast', zodat daar de kans op files en de risico's op ongevallen afnemen. De nieuwe weg zorgt ook voor 
een robuuster wegennet in Twente: als er een calamiteit is op de A1, A35 of een belangrijke provinciale route, 
dan is er minder snel sprake van een ‘verkeersinfarct’ in Twente. 
Specifiek voor de gemeente Tubbergen wordt met de Vloedbeltverbinding de bereikbaarheid richting de 
autosnelwegen verbeterd. Een deel van de bewoners en ondernemers, afhankelijk van herkomst of 
bestemming, zal via de Vloedbeltverbinding sneller bij de autosnelwegen kunnen komen. Een deel van de 
mogelijke verkeerstoename rond Albergen kan verklaard worden door de toename van dit "eigen verkeer". 
Het verbeteren van de bereikbaarheid voor de gemeente Tubbergen is altijd een doelstelling geweest en dat 
doel wordt met de Vloedbeltverbinding mede gediend. 
 
Resumerend is te stellen dat de huidige inrichting van de onderzochte wegen toereikend is om ook de 
toekomstige verkeersintensiteiten te kunnen verwerken. Op de meeste wegen is het verschil tussen de 
autonome situatie in 2030 en de plansituatie in 2030 beperkt, waardoor de komst van de Vloedbeltverbinding 
op zich niet leidt tot nieuwe knelpunten. 
Er kunnen in de toekomst aandachtspunten voor de verkeersveiligheid ontstaan op de Van Koersveldweg of 
de Broekhuisweg, maar deze vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tubbergen zelf. 
De gemeente Tubbergen zal het proces in het kader van de Vloedbeltverbinding blijven volgen, maar voor dit 
moment kan een voorkeur worden uitgesproken voor het voorkeurstracé van de provincie Overijssel omdat 
de voordelen (betere bereikbaarheid voor de gemeente) en de nadelen (een geringe verkeerstoename rond 
Albergen) met elkaar in evenwicht lijken te zijn. Wat dat betreft is er momenteel geen aanleiding voor een 
inhoudelijke reactie met betrekking tot de Vloedbeltverbinding. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
 
 
 
  

de burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 
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1. Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de aanleiding van de studie en de werkwijze beschreven. 

1.1 Aanleiding 

De provincie Overijssel en gemeente Borne hebben het voornemen om de 
Vloedbeltverbinding te realiseren. Dit is een nieuwe verbinding tussen Borne en Almelo en 
rondom Zenderen. Naar verwachting heeft deze nieuwe verbinding ook verkeerseffecten in 
Albergen en omgeving.  
 
Daarom zijn in deze studie de verwachte verkeerseffecten op de wegen in Albergen in beeld 
gebracht. Daarbij is getoetst in hoeverre de wegen en kruispunten de verkeersintensiteiten 
kunnen verwerken.  
 
Met betrekking tot de verkeersintensiteiten is gekeken naar drie scenario’s: 
• De huidige situatie;  
• De autonome situatie 2030; 
• De plansituatie 2030 met realisatie van de Vloedbeltverbinding.  
 
Op basis van de verkeersintensiteiten is onderzocht of er aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn. 

1.2 Werkwijze 

De volgende stappen zijn uitgevoerd: 
1. Bepalen van de verkeersintensiteiten; 
2. Analyse van de verkeerskundige effecten; 
3. Opstellen van aanvullende maatregelen inclusief kostenraming. 
 
De uitvoering en resultaten van deze stappen worden beschreven in de volgende 
hoofdstukken.  
 
  



 Analyse wegvakken Albergen - 25 november 2021 5 

2. Bepalen van de 
verkeersintensiteiten 
Voor de verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van verschillende scenario’s: 
 
• Huidige situatie 

In april 2021 zijn tellingen uitgevoerd op verschillende wegvakken in Albergen en 
omgeving. Deze tellingen zijn gecorrigeerd voor het coronaeffect en gebruikt voor de 
huidige situatie. Aanvullend zijn tijdens deze tellingen ook de snelheid (V85), het 
aandeel vrachtverkeer en de intensiteit van fietsverkeer gemeten1.  
 

• Autonome situatie 2030 
Voor de autonome situatie in 2030 zijn de verkeersintensiteiten uit de referentiesituatie 
2030 van Sweco gebruikt, zoals deze in de planMER staan vermeld.  
 

• Plansituatie 2030 met Vloedbeltverbinding 
Voor de plansituatie zijn de verkeersintensiteiten zoals opgenomen in de planMER 
overgenomen. Hierbij is uitgegaan van de Vloedbeltverbinding variant BA-b1. De variant 
BA-c heeft ook impact op het wegennet van Albergen, maar is in deze studie niet 
meegenomen, omdat het een mogelijke uitwerking op BA-B1 betreft. Het is te onzeker 
of BA-c tussen nu en 10 jaar gerealiseerd gaat worden.  
 

Ten opzichte van de cijfers zoals vermeld in de planMER zijn in overleg met de gemeente 
aanpassingen gedaan aan de intensiteiten op een aantal wegen, zie bijlage 1 voor een 
verdere toelichting. 
 
  

 
1 Zie notitie 'Verkeerstellingen Albergen en omgeving' (009375.20210616.N1.01). 
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De (gecorrigeerde) intensiteiten en overige gegevens per wegvak zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. 
 

Nr. Straat 
Limiet 

[km/u] 
V85 

[km/u] 
Aandeel 

vracht [%] 
Int. 

huidig  
Int. 2030 

autonoom 
Int. 2030 

plan 
Int. 2030 
correctie 

Int. 
fietsers 

1 Van Koersveldweg (noord) 50 54 8 7.500 7.300 7.500 8.000 180 
2 Van Koersveldweg (zuid)  50 61 8 6.700 6.800 7.100 - - 
3 Zenderseweg (noord) 30 37 3 1.500 1.000 1.100 1.800 400 
4 Zenderseweg (zuid) 30 47 3 1.900 2.200 2.300 - 380 
5 Zenderseweg (N744) 50 55 6 7.700 8.400 9.400 - - 
6 Ootmarsumseweg (N349) 50 54 7 10.200 9.200 9.500 - 620* 
7 Broekhuisweg  60 62 6 900 2.200 3.000 1.200 100 
8 Kemnaweg  60 64 5 400 2.200 2.500 500 180 

Tabel 1 – Overzicht meetgegevens per wegvak (intensiteiten zijn per etmaal op een gemiddelde 
werkdag en afgerond op honderdtallen), *noord- en zuidzijde samen 
 
 

Figuur 2.1 – Locaties meetpunten (locatie 7 is gelegen aan de zuidzijde van Albergen) 

 

  



 Analyse wegvakken Albergen - 25 november 2021 7 

3. Analyse van de 
verkeerskundige effecten 
De maximaal wenselijke verkeersintensiteit kan worden bepaald op basis van de capaciteit 
van de wegvakken en kruispunten, maar zeker in een stedelijke omgeving spelen ook andere 
factoren een belangrijke rol. Op wegen die (ook) een functie hebben voor andere 
verkeersdeelnemers dan gemotoriseerd verkeer is het de vraag hoeveel verkeer afgewikkeld 
kan worden, zonder de belangen van andere verkeersdeelnemers (zoals fietsers en 
voetgangers) in gevaar te brengen.  
 
De vormgeving van de weg stelt grenzen aan de maximaal wenselijke intensiteit. Daarom is 
met behulp van de ‘Wegenscan2’ is getoetst in hoeverre de vorm, functie en het gebruik van 
de weg met elkaar overeenkomen. Deze tool toetst aan de hand van intensiteitsgrenzen aan 
diverse aspecten. De zwakste schakel is hierbij maatgevend voor de acceptabele intensiteit 
op een bepaald weggedeelte.  
 
De verkeersintensiteiten weergegeven in hoofdstuk 2 zijn gebruikt om te toetsen in hoeverre 
de wegvakken de intensiteiten van de diverse scenario’s kunnen afwikkelen. Per weg wordt 
een beschrijving gegeven van de huidige, autonome en plansituatie.  
 
De resultaten van de wegenscan zijn toegevoegd in bijlage 2 en gebruikt als achtergrond bij 
de beschrijving van de knelpunten. 
 

3.1 Van Koersveldweg (noord) 

Huidige situatie 
De Koersveldweg is de verbinding tussen N349 (Ootmarsumseweg) en N744 (Zenderseweg). 
Het is de ‘rondweg’ om Albergen. De maximale toegestane snelheid is 50 km/h en er is een 
vrijliggend fietspad (tweerichtingen).  
 
In de huidige situatie rijden er 7.500 motorvoertuigen per etmaal en is de rijbaan beperkt 
met een breedte van circa 6 meter. In dit geval is dat geen probleem vanwege de 
gescheiden langzaam verkeer voorzieningen. Daarnaast zorgt de beperkte rijbaanbreedte 
voor een snelheidsremmend effect (brede voertuigen moeten snelheid aanpassen om elkaar 
veilig te kunnen passeren). 

 
2 De Wegenscan is door Goudappel ontwikkeld om de verwachte verkeersintensiteiten te vergelijken 
met kengetallen op basis van de functie, vormgeving en omgeving van de weg. De kengetallen zijn 
bepaald op basis van geldende CROW- en Fietsberaadaanbevelingen en waar deze ontbreken 
aangevuld met kengetallen uit verkeersbeleid, onderzoeken en werkelijk gemeten intensiteiten in 
vergelijkbare situaties. 
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Het kruispunt met de Zandhuisweg is onderdeel van een schoolroute (ook aangegeven met 
gekleurde palen rondom het kruispunt) en er ligt een plateau met oversteekplaatsen voor 
langzaam verkeer. Vanwege de aanwezigheid van een schoolroute is een goede en veilige 
oversteekvoorziening van groot belang. Gebaseerd op de huidige intensiteiten wordt de 
oversteekkwaliteit op basis van de wachttijden voor fietsers en voetgangers als ‘redelijk’ 
beoordeeld. Een betere oversteekkwaliteit (met classificatie ‘goed’) kan worden bereikt door 
het aanbrengen van een middengeleider, waardoor in twee keer overgestoken kan worden. 
Met name in de spitsperioden leidt dit tot een snellere en veiligere oversteek voor 
schoolkinderen. 
 
De Van Koersveldweg sluit in het noorden met een rotonde aan op de Ootmarsumseweg 
(N349). Deze rotonde heeft voldoende capaciteit om het verkeer op juiste wijze te kunnen 
afwikkelen. De ligging is binnen de bebouwde kom, fietsers hebben voorrang op het overige 
verkeer. De oversteekbaarheid is daarmee goed. 
 

 
 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie 2030 wordt een intensiteit van 7.700 motorvoertuigen per etmaal 
verwacht. De knelpunten zoals beschreven bij de huidige situatie zullen ook dan optreden.  
 
Plansituatie  
In de plansituatie, met realisatie van de Vloedbeltverbinding, wordt een verkeersintensiteit 
van 8.000 motorvoertuigen per etmaal verwacht. De oversteekkwaliteit wordt daarmee matig 
en het belang voor een verbetering van de oversteekvoorzieningen (aanbrengen 
middengeleider) wordt nog groter. Met deze maatregelen wordt de oversteekkwaliteit 
verbeterd van ‘matig’ naar ‘goed’.  
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3.2 Van Koersveldweg (zuid) 

Huidige situatie 
Het zuidelijke deel van de Van Koersveldweg heeft vergelijkbare kenmerken als het 
noordelijke deel. Voor langzaam verkeer is het verboden om gebruik te maken van dit 
wegvak.  
 
De intensiteit ligt iets lager in vergelijking met het noordelijke deel. Er rijden circa 6.700 
motorvoertuigen per etmaal. Ook hier geldt dat de rijbaanbreedte van 6 meter beperkt is. In 
dit geval is dat geen probleem vanwege de afwezigheid van langzaam verkeer en de 
snelheidsremmende werking. De V85 op deze locatie is 61 km/h en zal vermoedelijk stijgen 
bij een breder wegprofiel. 
 

 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie 2030 voorspeldt het verkeersmodel een intensiteit van 6.800 
motorvoertuigen per etmaal. In de werkelijkheid zien we dat deze intensiteit al bijna is 
behaald en er daardoor geen nieuw knelpunt ontstaat in de toekomstige situatie. 
 
Plansituatie  
In de plansituatie wordt een stijging van de intensiteit van 4% voorspeld. Dit komt neer op 
7.100 motorvoertuigen per etmaal. Gezien de beperkte stijging ontstaan geen nieuwe 
knelpunten in de plansituatie. 
 

3.3 Zenderseweg (noord) 

Huidige situatie 
De Zenderseweg is een 30 km/h erftoegangsweg door de kern, bedoeld voor intern verkeer. 
Vanuit historie vormt de weg de verbinding tussen de N349 en N744. Hierdoor is er 
sluipverkeer, wat kan toenemen als de voorkeursroute (Van Koersveldweg) drukker wordt.  
Voor fietsers vormt de weg de hoofdroute tussen de richtingen Tubbergen-Zenderen. 
Daarnaast vormt de weg een route voor schoolkinderen naar de basisschool. 
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In de huidige situatie is de intensiteit beperkt met 1.500 motorvoertuigen per etmaal. Er zijn 
daarom geen knelpunten. 
 

 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie stijgt de intensiteit naar circa 1.700 motorvoertuigen per etmaal en 
worden er geen knelpunten verwacht. 
 
Plansituatie  
In de plansituatie is de intensiteit naar verwachting 1.800 motorvoertuigen per etmaal. Dit 
resulteert niet in knelpunten. 
 

3.4 Zenderseweg (zuid) 

Huidige situatie 
Het zuidelijke deel van de Zenderseweg heeft dezelfde functie als het noordelijke deel. De 
weginrichting is echter anders met een verharding van asfalt in plaats van klinkers. Deze 
verharding past niet bij de functie van de weg (erftoegangsweg 30 km/h). Mogelijk is er een 
kans om de verharding in de toekomst aan te pakken, bijvoorbeeld in combinatie met 
eventuele rioolwerkzaamheden. 
 
De intensiteit is beperkt met bijna 2.000 motorvoertuigen per etmaal. Er zijn geen directe 
knelpunten. 
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Autonome situatie 
In de autonome situatie stijgt de intensiteit naar circa 2.200 motorvoertuigen per etmaal. In 
absolute zin blijft de intensiteit beperkt en worden er geen knelpunten verwacht. 
 
Plansituatie  
In de autonome situatie stijgt de intensiteit naar circa 2.300 motorvoertuigen per etmaal en 
worden er geen knelpunten verwacht. 

 

3.5 Zenderseweg (N744) 

Huidige situatie 
Deze locatie ligt in het verlengde van de Van Koersveldweg en komt uit op de N744 naar het 
zuiden. Het betreft een 50 km/h gebiedsontsluitingsweg, nog net binnen de bebouwde kom. 
Aan de oostzijde bevindt zich een tweerichtingenfietspad. 
 
De rijbaanbreedte (circa 5,9 meter) is beperkt voor de verkeersintensiteit van bijna 8.000 
motorvoertuigen per etmaal, groot (vracht)verkeer moet elkaar met aangepaste snelheid 
passeren. Deze situatie leidt echter niet direct tot gevaarlijke situaties, gezien het feit dat 
langzaam verkeer is gescheiden van de rijbaan. 
 

 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie 2030 stijgt de intensiteit naar verwachting naar 8.400 
motorvoertuigen per etmaal. De verkeersafwikkeling op het kruispunt met Zenderseweg 
neemt hiermee af in de toekomst. Met name verkeer vanuit het dorp (Zenderseweg) zal 
langer moeten wachten in de spits.  
 
Voor inwoners vanuit Albergen vormt de locatie een belangrijke ontsluiting. De capaciteit 
van de huidige kruispuntvormgeving (voorrangskruispunt zonder middengeleider) is echter 
voldoende om ook het toekomstige verkeer op juiste wijze af te kunnen wikkelen. Dit 
ondanks het mogelijke gevoel van drukte en het gegeven dat de wachttijden met name in 
de spits licht zullen toenemen.  
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Een mogelijk positief effect van een verminderde verkeersafwikkeling op het kruispunt is een 
afname van het sluipverkeer over de Zenderseweg vanaf het noorden. Verkeer over de Van 
Koersveldweg heeft namelijk voorrang op de Zenderseweg en deze straat wordt daarmee 
aantrekkelijker als voorkeursroute. Het verder tegengaan van sluipverkeer betekent de 
introductie van vertragingen op de sluiproute (Zenderseweg). Dit gaat echter ten koste van 
de bereikbaarheid van lokale bewoners. 
 
Plansituatie  
Voor de plansituatie geldt een verwachte intensiteit van 9.400 motorvoertuigen per etmaal, 
waarmee de intensiteit ten opzichte van de autonome situatie verder stijgt met 1.000 
motorvoertuigen. Voor het kruispunt met de Zenderseweg geldt daarom nog in een sterkere 
mate wat beschreven is bij de autonome situatie. Een voorrangskruispunt volstaat echter 
nog steeds, de wachttijden zullen toenemen, maar het verkeer kan wel goed worden 
afgewikkeld. 
 

3.6 Ootmarsumseweg (N349) 

Huidige situatie 
De Ootmarsumseweg is een provinciale weg (N349) en vormt op grotere schaal de 
doorgaande verbinding tussen Almelo en Denekamp. Binnen de bebouwde kom wordt de 
weg getypeerd als gebiedsontsluitingsweg met limiet van 50 km/h. Het is een asfaltweg met 
een rijbaanbreedte van circa 5,7 meter. Aan zowel de noord- en zuidzijde ligt een fietspad, 
gescheiden door schuine stoepranden met de rijbaan voor autoverkeer. 
 
De rijbaanbreedte (circa 5,7 meter) is krap voor de aanwezige verkeersintensiteiten (ruim 
10.000 motorvoertuigen per etmaal). Het risico bestaat dat wanneer brede voertuigen elkaar 
passeren deze over de schuine banden uitwijken over de fietsstrook.  
 
Ten noorden van de Ootmarsumseweg aan de Kemnaweg ligt een sportpark. Bij de 
oversteekvoorzieningen voor fietsers bij de Kemnaweg (middengeleider) en Kloosteresweg 
(rotonde) is de oversteekbaarheid goed.  
 
Op het wegvak ertussenin is de oversteekbaarheid matig gezien de relatief hoge intensiteit 
en de afwezigheid van oversteekvoorzieningen. Het maatgevende moment voor de 
oversteekbaarheid is tijdens de spitsuren. Kijkend naar de opbouw van Albergen is de 
verwachting echter dat er geen grote oversteekbehoefte is ter hoogte van de 
Ootmarsumseweg-Zenderseweg voor fietsers en voetgangers. Ook bij de gemeente zijn 
hierover geen signalen bekend. De matige oversteekbaarheid is daarmee in de praktijk geen 
probleem. Buiten de spitstijden is er wel behoefte o.a. door Morshuis, echter zijn er dan 
voldoende hiaten om over te steken. 
 
Wel zou op een deel van het fietspad ten zuiden van de Ootmarsumseweg en ten westen 
van de rotonde met de Kloosteresweg tweerichtingsverkeer gefaciliteerd kunnen worden. Dit 
geeft fietsers komend vanaf het noorden de gelegenheid veiliger bij de rotonde over te 
steken en de zuidkant van het dorp te bereiken, zie onderstaande figuur. Om de benodigde 
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ruimte te verkrijgen zou de fietsenstalling nabij de bushaltes iets naar het zuiden verplaatst 
moeten worden richting het parkeerterrein. 
 

 
Rood: route fietsers voor oversteek Ootmursumseweg, oranje: ruimtegebrek voor verbreding 
fietspad naar tweerichtingen 

 
 

 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie 2030 is de intensiteit van ruim 9.000 motorvoertuigen per etmaal 
voorspeld. We zien dat in de huidige situatie deze intensiteit al is bereikt. De geconstateerde 
aandachtspunten blijven bestaan.  
 
Plansituatie  
In de studie naar de Vloedbeltverbinding wordt een lichte stijging voorspeld (300 
motorvoertuigen) ten opzichte van de autonome situatie. Dit leidt niet tot andere conclusies.  
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3.7 Broekhuisweg 

Huidige situatie 
De Broekhuisweg is een 60 km/h erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. De weg vormt 
een onderschikte route tussen de N744 en de Bornsestraat nabij Weerselo.  
 
Het is een smalle weg met voor een groot deel grasbetonstenen aan beide zijden van de 
weg. Inclusief de bermverharding is de rijbaanbreedte circa 4-4,5 meter. Daarnaast is de 
ondergrond van de berm hard met weinig hoogteverschil tussen berm en rijbaan. In de 
huidige situatie wijkt verkeer daarom uit de berm wanneer twee (brede) voertuigen elkaar 
passeren. Dit hoeft echter geen probleem te zijn bij frequente monitoring en regelmatig 
onderhoud van de bermen (en dit lijkt ook het geval te zijn). De huidige intensiteit van 900 
motorvoertuigen kan daarom prima worden afgewikkeld. 
 

 
Huidige situatie: verkeer wijkt uit naar de berm om plaats te maken voor elkaar 

 

 
 
Autonome situatie 
De verwachting is dat de intensiteit in de autonome situatie vrijwel gelijk blijft ten opzichte 
van de huidige situatie. Er is geen aanleiding waarom de intensiteit op dit wegvak groeit.  
 
Plansituatie  
Door de Vloedbeltverbinding groeit het aantal motorvoertuigen naar 1.200 motorvoertuigen 
per etmaal. Hiermee stijgt ook het risico op bermschade. Door de toenemende intensiteit 
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wordt de bermschade ook gevaarlijker. Wenselijk is om frequenter de bermschade te 
monitoren en tijdig onderhoud te plegen waardoor onveilige situaties worden voorkomen.  
Een meer permanent alternatief is verbreding van de (berm)verharding, zie hoofdstuk 4.  
 
In absolute zin is de stijging van de intensiteit beperkt, waardoor de benoemde maatregelen 
niet direct het gevolg zijn van de komst van de Vloedbeltverbinding. De maatregelen gelden 
ook voor huidige en autonome situatie. 
 

3.8 Kemnaweg 

Huidige situatie 
De Kemnaweg loopt vanaf de N349 in noordelijke richting naar het buitengebied. Binnen de 
bebouwde kom is de limiet 50 km/h en is het sportpark aangesloten op de weg. Meer naar 
het noorden buiten de bebouwde kom is de limiet 60 km/h. De rijbaanbreedte is circa 4,5 
meter. Gezien de beperkte intensiteit van 400 motorvoertuigen per etmaal zijn er geen 
knelpunten. 
 

 
 
 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie wordt een lichte stijging van de intensiteit met circa 100 
motorvoertuigen per etmaal verwacht. Dit leidt niet tot nieuwe knelpunten. 
 
Plansituatie  
De plansituatie is vergelijkbaar met de autonome situatie, er worden geen knelpunten 
verwacht. 
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3.9 Tussenconclusie 

Op basis van de beschreven resultaten kunnen de volgende tussenconclusies getrokken 
worden: 
• Over het algemeen is de huidige inrichting van de wegen toereikend om ook de 

toekomstige intensiteiten te kunnen verwerken. Op de meeste wegen is het verschil 
tussen de autonome situatie en de plansituatie in 2030 beperkt, waardoor de realisatie 
van de Vloedbeltverbinding niet direct leidt tot nieuwe knelpunten. Wel zijn er op een 
aantal wegen knelpunten/aandachtspunten, die in sterkere mate zullen optreden bij 
hogere intensiteiten. 

• Op diverse wegen is de rijbaanbreedte beperkt, waardoor brede voertuigen elkaar 
lastiger kunnen passeren. Langzaam verkeer is op deze wegen gescheiden van de 
rijbaan of niet aanwezig, waardoor er geen direct (veiligheids)knelpunt ontstaat. 
Bovendien draagt de beperkte rijbaanbreedte bij aan remming van de snelheid. 
Verbreding van de rijbaanbreedte heeft daarom geen hoge prioriteit. 

• Op het kruispunt Van Koersveldweg – Zandhuisweg – Hinvertsweg mist een goede 
oversteekvoorziening voor langzaam verkeer. De snelheidsremming van het plateau is 
beperkt en er zijn geen verdere voorzieningen aanwezig. Een middengeleider is daarom 
gewenst om veiliger in twee fasen over te kunnen steken. De huidige oversteekbaarheid 
is ‘redelijk’, deze wordt ‘matig’ na realisatie van de Vloedbeltverbinding. Het aanbrengen 
van een middengeleider brengt de oversteekbaarheid naar het niveau ‘goed’. 

• Voor de Ootmarsumseweg geldt dat de intensiteiten relatief hoog zijn, maar er zijn 
oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer aanwezig in de vorm van een kruispunt 
met middengeleider en twee rotondes. Deze voorzieningen lijken voldoende voor de 
huidige behoefte. Wel zou een deel van het fietspad ten westen van de rotonde 
tweerichtingen gemaakt kunnen worden om het oversteken bij de rotonde meer te 
stimuleren. 

• Op de Broekhuisweg is de rijbaanbreedte dusdanig beperkt dat regelmatig gebruik van 
de berm onvermijdelijk is. Als gevolg van de Vloedbeltverbinding stijgen de 
intensiteiten in de toekomst, en daarmee ook het risico op bermschade. Het vaker 
monitoren/plegen van onderhoud of het aanbrengen van extra (berm)verharding is 
daarom noodzakelijk. 
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4. Maatregelen 
Voor de Van Koersveldweg en Broekhuisweg zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. In 
dit hoofdstuk worden de maatregelen nader uitgewerkt en ook de investeringskosten 
beschreven. In bijlage 3 zijn de uitgangspunten voor het bepalen van de kosten benoemd. 
 

4.1 Van Koersveldweg 

Gezien de intensiteit op de van Koersveldweg is het wenselijk dat langzaam verkeer in twee 
keer kan oversteken bij de Zandhuisweg. Hierbij is de verbinding Zandhuisweg-Hinvertsweg 
van belang om te faciliteren. En dient er rekening te worden gehouden met zowel 
voetgangers als fietsers.  
 
Gezien de beschikbare ruimte past de inpassing van een middengeleider. Een VRI is daarom 
niet nodig. De intensiteiten liggen ook te laag voor het geloofwaardig kunnen functioneren 
van een VRI, de veiligheid komt daarmee in het geding. 
 
De geschatte investeringskosten voor het aanbrengen van een middengeleider bedragen     
€ 170.000,-. 
 

 
Figuur: voorbeeld voor een prefab midden geleider voor fietsers  
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4.2 Broekhuisweg 

Bij de Broekhuisweg is bermschade een belangrijk aandachtspunt gezien de beperkte 
rijbaanbreedte. Ten opzichte van de huidige situatie stijgt de intensiteit in de toekomstige 
situaties, maar deze stijging is in absolute zin beperkt. Onderstaande maatregelen gelden 
daarom al voor de huidige situatie, maar worden nog relevanter in de toekomstige situaties 
met hogere intensiteiten. 
 
Globaal zijn er twee opties: 
• Frequent monitoren van de berm om vervolgens onderhoud te plegen indien 

noodzakelijk. 
• Aanbrengen van extra bermverharding. 
 
Verdergaande circulatiemaatregelen (afsluiting voor doorgaand verkeer, eenrichtingsverkeer, 
etc.) zijn geen reële optie. De absolute toename van de intensiteit is namelijk beperkt, 
waardoor het verkeersbeeld redelijk gelijk blijft en knelpunten niet in sterke mate 
verergeren.  
 
Ook het toevoegen van passerplaatsen lijkt geen geschikte optie. Gezien de goede 
ondergrond zullen de passeerplaatsen weinig gebruikt worden. Verkeer heeft namelijk 
voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar de berm, waardoor het nut van 
passeerplaatsen beperkt is.  
 
Daarom kan er worden gekozen voor frequent monitoren om vervolgens onderhoud te 
plegen óf het verbreden van de bermverharding. Voor het bepalen van de kosten is 
uitgegaan van het verbreden van de bermverharding.  
 
Op basis van de weglengte van 3.300 meter bedragen de investeringskosten voor het 
aanbrengen van een extra rij bermverharding (grasbetonstenen) € 170.000,-. 
 

 
Figuur: voorbeeld van brede bermverharding   
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5. Conclusie en aanbevelingen 
Effect Vloedbeltverbinding over het algemeen beperkt 
Met het realiseren van de Vloedbeltverbinding ontstaat een nieuwe verbinding tussen Borne 
en Almelo. Gemeente Tubbergen heeft Goudappel gevraagd om de verwachte 
verkeerseffecten van deze nieuwe verbinding inzichtelijk te maken voor Albergen. Hierbij is 
gekeken naar zowel de huidige situatie, de autonome situatie 2030 en de plansituatie met 
de realisatie van de Vloedbeltverbinding.  
 
Over het algemeen is de huidige inrichting van de wegen toereikend om ook de 
toekomstige intensiteiten te kunnen verwerken. Op de meeste wegen is het verschil tussen 
de autonome situatie en de plansituatie in 2030 beperkt, waardoor de realisatie van de 
Vloedbeltverbinding niet leidt tot nieuwe knelpunten. Wel zijn er op een aantal wegen 
knelpunten/aandachtspunten, die in sterkere mate zullen optreden bij hogere intensiteiten. 
 

Beperkte rijbaanbreedtes Van Koersveldweg en Ootmarsumseweg zijn geen direct probleem 
Op de Van Koersveldweg en Ootmarsumseweg zijn de rijbaanbreedtes beperkt, waardoor 
brede voertuigen elkaar lastiger kunnen passeren. Langzaam verkeer is op deze wegen 
echter gescheiden van de rijbaan of niet aanwezig, waardoor er geen direct 
(veiligheids)knelpunt ontstaat. Bovendien draagt de beperkte rijbaanbreedte bij aan 
remming van de snelheid. Verbreding van de rijbaanbreedte heeft daarom geen hoge 
prioriteit. 
 

Kruispunt Van Koersveldweg – Zandhuisweg – Hinvertsweg verdient aandacht 
Op het kruispunt Van Koersveldweg – Zandhuisweg – Hinvertsweg mist een goede 
oversteekvoorziening voor langzaam verkeer. De snelheidsremming van het plateau is 
beperkt en er zijn geen verdere voorzieningen aanwezig. De huidige oversteekkwaliteit 
wordt beoordeelt als ‘redelijk’, deze wordt ‘matig’ op basis van de toekomstige stijging van 
de intensiteit als gevolg van de Vloedbeltverbinding. Afhankelijk van het ambitieniveau van 
de gemeente is een middengeleider gewenst om de oversteekkwaliteit te verbeteren en 
veiliger in twee fasen over te kunnen steken, met name voor schoolkinderen. De verwachte 
kosten voor het realiseren van een middengeleider bedragen € 170.000,-. 
 

Oversteekbaarheid Ootmarsumseweg in orde 
Voor de Ootmarsumseweg geldt dat de intensiteiten relatief hoog zijn, maar er zijn 
oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer aanwezig in de vorm van een kruispunt met 
middengeleider en een rotonde. Deze voorzieningen lijken voldoende voor de huidige 
behoefte. Eventueel zou een deel van het fietspad ten westen van de rotonde tweerichtingen 
gemaakt kunnen worden om het oversteken bij de rotonde meer te bundelen en stimuleren. 
 

Beperkte rijbaanbreedte Broekhuisweg vergt aanpak 
Op de Broekhuisweg is de rijbaanbreedte dusdanig beperkt dat regelmatig gebruik van de 
berm onvermijdelijk is. Naar verwachting stijgen de intensiteiten in de toekomst, en daar ook 
het risico op bermschade. Het frequenter monitoren en plegen van onderhoud of het 
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aanbrengen van extra bermverharding is daarom nodig. De verwachte kosten voor het 
verbreden van de bermverharding bij de Broekhuisweg bedragen circa € 175.000,-. 
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Bijlage 1 Correctie 
verkeersintensiteiten 
De gemeente Tubbergen maakt onderdeel uit van het RVM (regionaal verkeersmodel) 
Twente. In dit verkeersmodel is Albergen gemodelleerd. We zien op vier wegvakken een 
omissie in het model.  
 
Van Koersveldweg (noord) 
In de autonome situatie 2030 voorspeldt het verkeersmodel een intensiteit van 7.300 per 
etmaal. In de tellingen van 2021 zien we dat het aantal motorvoertuigen per etmaal al hoger 
liggen dan de geschatte prognoses. Om de intensiteit te bepalen van de toekomstige 
situaties wordt voorgesteld om de tellingen handmatig op te hogen met 3% voor het 
verkrijgen van de autonome situatie en nogmaals met 3% voor het verkrijgen van de 
plansituatie. 
 
De gehanteerde groei tussen basisjaar en referentie 2030 uit het regionaal verkeersmodel 
ontbreken en kunnen niet bepaald worden.  
 

 Intensiteit  
mvt/etmaal 

Toename t.o.v. 
referentie 2030 

Telling 2021* 7.500  
autonoom 2030 verkeersmodel 7.300  
Plansituatie verkeersmodel 7.500 3% 
Voorstel van intensiteit plansituatie 8.000  

*gecorrigeerd op COVID-19  
 
Zenderseweg (noord) 
Op het noordelijke deel van de Zenderseweg rijden volgens de tellingen in de huidige 
situatie 1.500 motorvoertuigen per etmaal. In de autonome situatie en plansituatie 2030 zou 
de intensiteit dalen naar respectievelijk 1.000 en 1.100 motorvoertuigen per etmaal. Het 
verkeersmodel lijkt daarmee de intensiteit te onderschatten. Om een meer realistischer beeld 
te verkrijgen is de telling van de huidige situatie daarom opgehoogd met 10% voor het 
verkrijgen van de autonome situatie 2030 en daarna nog eens met 8% voor het verkrijgen 
van de plansituatie (conform de procentuele verhoging van Sweco). 
 

 Intensiteit  
mvt/etmaal 

Toename t.o.v. 
referentie 2030 

Telling 2021* 1.500  
autonoom 2030 verkeersmodel 1.000  
Plansituatie verkeersmodel 1.100 8% 
Voorstel van intensiteit plansituatie 1.800  

*gecorrigeerd op COVID-19  
 
Broekhuisweg 
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In het model ontbreekt de Broekhuisweg en is de zandweg Blokweg opgenomen in het 
model. In deze studie veronderstellen we dat de voertuigen die op de Blokweg zijn 
gemodelleerd, in werkelijkheid op de Broekhuisweg zouden moeten rijden. 
 
Op de Broekhuisweg rijden in het verkeersmodel 2.170 motorvoertuigen per etmaal in de 
autonome situatie 2030. Tijdens het telonderzoek in Albergen in 2021 zijn er circa 800 
motorvoertuigen waargenomen op de Broekhuisweg. Vanwege het mogelijke Corona-effect 
hanteren we een marge van 9%, waarmee de intensiteit op de Broekhuisweg rond de 900 
voertuigen ligt. Het verkeersmodel overschat de getelde intensiteiten op de Broekhuisweg 
zo sterk, dat het niet raadzaam is om de intensiteiten uit het onderzoek naar de 
Vloedbeltverbinding te hanteren. Het procentuele effect geeft een realistischer beeld. 
 
Door de komst van de Vloedbeltverbinding neemt de intensiteit toe met 37%. Wanneer we 
uitgaan van de gemeten intensiteit van 900, dan ligt de intensiteit inclusief de 
Vloedbeltverbinding op zo’n 1.240 voertuigen. 
 

 Intensiteit  
mvt/etmaal 

Toename t.o.v. 
referentie 2030 

Telling 2021* 900  
autonoom2030 verkeersmodel 2.170  
Plansituatie verkeersmodel 2.970 37% 
Voorstel van intensiteit plansituatie 1.240  

*gecorrigeerd op COVID-19  
 
Kemnaweg 
Op de Kemnaweg rijden in het verkeersmodel 2.200 motorvoertuigen per etmaal in de 
autonome situatie 2030. Tijdens het telonderzoek in Albergen in 2021 zijn er circa 370 
motorvoertuigen waargenomen op de Kemnaweg. Vanwege het mogelijke Corona-effect 
hanteren we een marge van 9%, waarmee de intensiteit op de Kemna rond de 400 
voertuigen ligt. Het verkeersmodel overschat de getelde intensiteiten op de Kemna zo sterk, 
dat het niet raadzaam is om de intensiteiten uit het onderzoek naar de Vloedbeltverbinding 
te hanteren. Het procentuele effect geeft een realistischer beeld. 
 
Door de komst van de Vloedbeltverbinding neemt de intensiteit toe met 14%. Wanneer we 
uitgaan van de gemeten intensiteit van 400, dan ligt de intensiteit inclusief de 
Vloedbeltverbinding op zo’n 500 voertuigen. 
 

 Intensiteit  
mvt/etmaal 

Toename t.o.v. 
referentie 2030 

Telling 2021* 400  
autonoom 2030 verkeersmodel 2.200  
Plansituatie verkeersmodel 2.500 14% 
Voorstel van intensiteit plansituatie 500  
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Bijlage 2 Resultaten 
Wegenscan 
Onderstaande resultaten zijn op basis van de intensiteiten in de huidige situatie. 
 
1 Van Koersveldweg (noord) 

 
 
2 Van Koersveldweg (zuid) 

 
 
3 Zenderseweg (noord) 
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4 Zenderseweg (zuid) 

 
 
5 Zenderseweg  

 
 
6 Ootmarsumseweg 
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7 Broekhuisweg 

 
 
8 Kemnaweg 
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Bijlage 3 Onderbouwing 
kostenraming 
De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW, kabels en leidingen en eventuele grondaankoop.  
 
De kosten zijn een indicatie van investeringskosten en gebaseerd op kengetallen en SSK 
ramingen.  

• Voor aanpassing van het kruispunt is prijs gebaseerd op eenheidsprijs maal 
oppervlakte. Hierbij is uitgegaan van € 150,- bouwkosten per m2 en een 
oppervlakte van 950 m2. 

• Voor het aanbrengen van bermbeton (40 cm breed) is uitgegaan van € 22,- per 
meter per kant en een weglengte van 3.300 meter. 

 
Naast bouwkosten is rekening gehouden met VAT (Voorbereiding, Aannemers, en Toezicht) 
kosten. Dit bedraagt circa 20% van de bouwkosten.  
 
Prijzen zijn incl. leveren en/of afvoeren tenzij anders vermeld.  
Verhardingen incl. riolering/afwatering. 
Uitgaande dat vrijkomende materialen schoon zijn. 
 
De kostenraming is tot stand gekomen door: 
• Kengetallen kleine (re)constructies 1&2 / 2019; 
• Kengetallen onderhoud wegverhardingen / 2019; 
• Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen / 2019; 
• Kostenindicaties gerelateerde projecten. 
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