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DEEL 1 – INLEIDING & PROCES 

1. Inleiding
De dorpsraad van Albergen en de projectgroep dorpsplan Albergen hebben in 2006 het 
“Dorpsplan  Albergen”  gepresenteerd.  Daarin  staan  de  ontwikkelingen,  wensen  en 
plannen voor Albergen voor de periode tot 2025. In 2010 heeft de gemeente Tubbergen in 
samenwerking  met  de  dorpsraad  van  Albergen  de  Structuurvisie  Albergen  opgesteld 
(looptijd tot ca. 2025). In beide notities worden knelpunten en wensen ten aanzien van 
het verkeer en de verkeersveiligheid genoemd. 
In 2012 is bij  de behandeling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad een 
motie  behandeld,  waarin  wordt  gevraagd naar  het  instellen van onderzoek  naar  een 
eventuele zuidelijke ontsluitingsweg voor de kern Albergen. Dit onderzoek is uitgevoerd 
en in 2013 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het besluit genomen dat er nu geen 
verkeerskundige redenen zijn om een zuidelijke ontsluitingsweg te realiseren. Tijdens het 
onderzoek zijn door de dorpsraad van Albergen verkeersknelpunten benoemd en wensen 
naar  voren  gebracht.  Tijdens  de  besluitvorming  over  de  Verkeersstudie  Zuidelijke 
Ontsluitingsweg is  afgesproken dat met dorpsraad Albergen overleg wordt gevoerd over 
de verkeersknelpunten. Met dit voorliggende onderzoek en voorstellen wordt aan deze 
opdracht voldaan.

2. Projectteam
De dorpsraad van Albergen is vertegenwoordigd door mevrouw J. Lansink (voorzitter) en 
de heren J.  Stopel   en M. Oude Nijeweeme (de commissie Inrichting en Verkeer).  De 
gemeentelijke organisatie Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen is vertegenwoordigd door 
de heren J. Beekman (van domein Maatschappelijke Effecten) en R. Koetsier (van afdeling 
Openbare Ruimte).

3. Startoverleg en aandachtspunten
Tijdens  het  startoverleg  op  26  september  2013  zijn  procesafspraken  gemaakt  en  is 
gezamenlijk de scope van het project bepaald (welke knelpunten of vraagstukken zijn aan 
de  orde?  wat  gaan  we  onderzoeken?  wat  is  nodig  en  wat  niet?  welke 
beoordelingssystematiek). Maar ook: wat hoort niet bij het proces?
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, is later implementatie of uitvoering aan 
de  orde.  Daar  worden  adviezen  of  voorstellen  voor  gedaan.  In  het  algemeen  geldt 
“kleiner kan sneller, groter duurt langer”. De aard van de te treffen maatregelen speelt 
altijd een rol. En ook of er andere besluiten nodig zijn, zoals b.v. verkeersbesluiten of 
omgevingsvergunning, omdat dan juridische complicaties kunnen optreden. Een voorstel 
voor de uitvoering (met planning) is achterin dit onderzoek opgenomen.
Er  is  in  principe  een  investeringsbudget  beschikbaar  voor  het  uitvoeren  van 
“Fietsmaatregelen op de Van Koersveldweg”. Het budget bedraagt ca. € 130.000,00 en is 
bedoeld voor maatregelen, maar ook voor onderzoekskosten, voorbereidingskosten en 
dergelijke.  Dat  betekent  niet  persé  dat  er  ‘buiten’  de  Van  Koersveldweg  geen 
maatregelen  getroffen  kunnen  worden.  Wel  moet  het  college  van  Burgemeester  en 
wethouders  en/of  de  Gemeenteraad  daar  dan  een  besluit  over  nemen  (de 
investeringsintentie is dan gewijzigd c.q. uitgebreid).

4. Inbreng dorpsraad en gemeente

De voorgestelde aanpak kan alleen een succes worden als dorpsraad en gemeente er in 
slagen tot een gezamenlijk gedragen eindresultaat te komen. De bewoners van Albergen 
hebben  veel  energie  en  tijd  gestoken  in  het  opstellen  van  de  Dorpsplan  en  hun 
medewerking  aan  het  opstellen  van  de  Structuurvisie.  Zij  mogen  nu  een  serieuze 
beoordeling van de verkeersknelpunten en hun ideeën verwachten. Tegelijk is het voor de 
gemeente Tubbergen zaak om alleen te investeren in maatregelen die nuttig en nodig zijn 
en  de  situatie  echt  verbeteren.  Waar  verschil  van  inzicht  blijft  over  de  te  nemen 
maatregelen, wordt dit aangegeven (in dit rapport of tijdens het besluitvormingsproces).
Het is de bedoeling om in het laatste overleg het eindresultaat van het proces samen vast 
te  stellen.  De besluitvorming binnen de gemeentelijke gremia (college en raad) volgt 
daarna. 
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5. Onderzoek
In hoeverre leidt het verkeer in Albergen tot een verkeersonveilige situatie? Waar speelt 
dit en draagt de 
vormgeving van de infrastructuur daaraan bij? Wat is de achterliggende oorzaak? Hoe 
kunnen de knelpunten worden aangepakt? In het Dorpsplan en de Structuurvisie zijn een 
aantal knelpunten en wensen benoemd. Misschien zijn er nog nieuwe verkeersknelpunten 
te noemen? 
Gezamenlijk  is  de  scope  van het  proces  vastgesteld  (deze is  vastgelegd in  §  6).  De 
verkeerssituatie is op die wijze objectief tegen het licht gehouden en de vorm, functie en 
gebruik  van  de  weg  worden  tegen  elkaar  afgewogen.  De  objectieve  onveiligheid 
(ongevallen) en de rijsnelheden zijn onderzocht. 
Voor  de  geselecteerde  knelpunten worden  een  aantal  oplossingen  “uitgewerkt”  (zeer 
globale schetsen of andere voorstellen). Oplossingen voor de verkeersknelpunten worden 
onder meer op de volgende aspecten beoordeeld:

 Effectiviteit (bijdrage aan verbeteren objectieve of subjectieve verkeersveiligheid);
 Kosten (de hoogte van de kosten; is hiervoor budget beschikbaar?);
 Aansluiting bij de verdere inrichting van Albergen (uniformiteit; richtlijnen);
 Draagvlak  en  realiseerbaarheid  (omgeving;  juridische  aspecten; 

uitvoeringstermijn).

6. De scope van het proces
Op grond van de reeds beschikbare  informatie  (Dorpsplan 2006,  Structuurvisie  2010, 
Verkeersstudie 2013) en de gezamenlijke afspraken in het startoverleg op 26 september 
2013, behoren onderstaande zaken tot de scope van het project:

1. Verkeerssituatie  op  de  Van  Koersveldweg,  tussen  N349  (Ootmarsumseweg)  en 
N744 (iets ten noorden van de komgrens aan de zuidzijde van Albergen). Er wordt 
zowel naar gemotoriseerd verkeer als fietsers gekeken. 

2. Oversteeksituatie N349 (Ootmarsumseweg) richting de sportvelden (Kemnaweg): 
primair  is  de  provincie  Overijssel  verantwoordelijk,  maar  als  knelpunt  wil  de 
dorpsraad dit benoemd houden.#)

3. Wens zoals eerder door de dorpsraad van Albergen is benoemd: een zuidelijke 
ontsluitingsweg voor Albergen. Blijft als wens staan, maar hier wordt nu verder 
geen onderzoek meer naar gedaan.
De situatie bij de aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg. De dorpsraad heeft 
de wens uit-gesproken om hier een rotonde te realiseren. Als blijkt dat sprake is 
van  een  verkeersknelpunt  op  de  kruising,  zal  worden  onderzocht  welke 
maatregelen  nodig  zijn.  Een  rotonde  kan  dan  één  van  de  mogelijke 
oplossingsrichtingen zijn, naast diverse andere.
#) Er wordt wellicht t.z.t. in het kader van groot onderhoud door de provincie Overijssel 

naar gekeken.

             

7. Boordelingssystematiek
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De te onderzoeken verkeersknelpunten, -problemen en/of –wensen zijn onderzocht met 
behulp  van  de  PODO-methode.  Dat  is  een  onderzoeksmethode,  waarbij  op  een 
systematische wijze van probleem naar oplossing wordt gewerkt:

P  Probleem: Wat is het probleem? Omschrijf het zo duidelijk mogelijk.
O  Oorzaak: Benoem de oorzaken van het ontstane probleem.
D  Doel: Omschrijf het te bereiken doel (de gewenste situatie).
O  Oplossing: Bedenk de oplossingen waarmee het doel te bereiken is.

Oplossingen worden getoetst op aspecten als nut en noodzaak, maar ook 
kosteneffectiviteit (uit § 5).

8. Besluitvorming
Deze  eindrapportage  wordt  voor  besluitvorming  voorgelegd  aan  het  college  van 
burgemeester en wethouders van Tubbergen. 
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DEEL 2 – ONDERZOEK

9. Onderzoeksgegevens

Primair in dit proces staat de verkeerssituatie op de Van Koersveldweg. Daarbij gaat de 
speciale  aandacht  uit  naar  de  fietser  en  zijn  positie  op  de  weg.  Om  een  goede 
beoordeling te maken van de verkeerssituatie, zijn onderzoeksgegevens verzameld:

1. Objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid; 
2. Verkeersintensiteiten en rijsnelheden; 
3. Richtlijnen ten aanzien van positie fietsers op de weg;
4. Kadastrale situatie langs de Van Koersveldweg;
5. Overige relevante zaken.

 
9.1 Objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid
Op het  wegvak  van  de  Van  Koersveldweg  tussen  N349  (Ootmarsumseweg)  en  N744 
(Zenderseweg) hebben zich in de periode 2008-2012 geen letselongevallen voorgedaan. 
In objectieve zin is de situatie veilig (relevant is het gebied binnen de rode streepjes). Bij 
de twee ongevallen op de rotonde N349 zijn geen fietsers betrokken. Ook de kruising Van 
Koersveldweg-Zenderseweg is in objectieve zin veilig. Wel vindt men het uitzicht niet erg 
goed  en  zijn  de  rijsnelheden  zijn  te  hoog.  Daardoor  wordt  de  aansluiting  onveilig 
gevonden. 
Meldingen over subjectieve (gevoelsmatige) verkeersonveiligheid hadden de afgelopen 
jaren  vooral  betrekking  op  de  positie  van  fietsers  bij  de  rotonde  N349  en  de 
oversteeklocatie  bij  de kruising Van Koersveldweg en Zandhuisweg/Hinvertsweg.  Deze 
subjectief onveilige locaties zijn niet langer een probleem vanwege de maat-regelen die 
in 2012 zijn uitgevoerd: 

 veilige fietsvoorzieningen langs de onverharde Zandhuisweg en ‘De Steg’;
 het  aanpassen  van  de  kruising  (o.a.  opstelstroken  voor  de  fietsers;  speciaal 

straatmeubilair om de aandacht van de weggebruikers op de oversteekplaats te 
vestigen);

 het verplaatsen van de locatie waar met verkeersbrigadiers wordt overgestoken.

  Bron: www.ongelukken.staanhier.nl Blauw: blikschade      Geel: ongeval met minimaal één 
letselslachtoffer

9.2 Verkeersintensiteiten en rijsnelheden
Op drie locaties zijn verkeersmetingen uitgevoerd:

1. Van Koersveldweg tussen N349 en Zandhuisweg;
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2. Van Koersveldweg tussen Zandhuisweg en Zenderseweg;
3. Zenderseweg binnen de bebouwde kom.

Op de kaart hieronder zijn de resultaten van de metingen weergegeven:

Gedetailleerde informatie over de verkeersintensiteiten staan in de tabel. Rijsnelheden 
zijn in de kaart hierboven aangegeven (gemeten rijsnelheden; V85: die snelheid wordt 
door 85% niet overschreden). 

Verkeersintensiteiten:

Van Koersveldweg noordelijk gedeelte

auto

in noordelijke richting in zuidelijke richting beide richtingen samen
lv mz zw tot lv mz zw tot lv mz zw tot
1946 113 160 2219 2084 123 165 2372 4031 237 323 4591

fiets 99 77 176

Van Koersveldweg zuidelijk gedeelte

auto

in noordelijke richting in zuidelijke richting beide richtingen samen
lv mz zw tot lv mz zw tot lv mz zw tot
1870 126 147 2143 2011 111 141 2263 3885 236 289 4410

fiets 41 25 66

Zenderseweg binnen de bebouwde kom

auto

in noordelijke richting in zuidelijke richting beide richtingen samen
lv mz zw tot lv mz zw tot lv mz zw tot

975 31 20 1026 861 20 12 893 1832 50 34 1916
fiets 184 171 355

Algemene uitgangspunten voor een eerste beoordelingsscan:
1. Van Koersveldweg noord: 4591 mvt/etm.; 12% vracht; 176 fiets/etm.; V85=56 

km/h.
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2. Van Koersveldweg zuid: 4410 mvt/etm.; 12% vracht;   66 fiets/etm.; 
V85=61 km/h.

3. Zenderseweg bibeko: 1916 mvt/etm.;   4% vracht; 355 fiets/etm.; 
V85=49 km/h.

4. Zenderseweg bubeko: 5200 mvt/etm.; 10% vracht.

Van Koersveldweg:
De verkeersintensiteiten en percentages vrachtverkeer op de Van Koersveldweg zijn niet 
bijzonder hoog, in aanmerking genomen dat het gaat om een schakel van de regionale 
wegennet en bovendien een ontsluitingsweg is van een bedrijventerrein. Wat opvalt is dat 
met  name  het  zuidelijke  deel  van  de  Van  Koersveldweg  slechts  een  zeer  geringe 
fietsintensiteit  kent.  Daarnaast  ligt  de  V85  hoger  dan  de  maximum snelheid  die  ter 
plaatse geldt.  

 

Zenderseweg:
De  verkeersintensiteit  is  conform  het  onderzoek  uit  de  verkeersstudie  uit  2012.  Als 
ontsluitingsweg voor een groot deel van de bebouwde kom van Albergen heeft de weg 
een  acceptabele  verkeersintensiteit.  Het  belang  van  de  Zenderseweg  voor  het 
fietsverkeer blijkt duidelijk uit het aantal fietsers dat is gemeten. Functie en gebruik zijn 
wat dat betreft met elkaar in overeenstemming. Aandachtspunt is de gemeten V85, die 
duidelijk hoger ligt dan de maximum snelheid van 30 km/h.

9.3 Richtlijnen ten aanzien van positie fietsers op de weg
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte.  Het instituut publiceert richtlijnen voor deze beleidsterreinen,  onder meer ten 
aanzien van de inrichting van verkeers-voorzieningen. In de publicatie “Ontwerpwijzer 
Fietsverkeer”,  publicatie  230  CROW,  is  onderstaande  tabel  opgenomen.  Het  is  een 
keuzeschema voor wegvakken binnen de bebouwde kom waarin een aanbeveling voor de 
positie van fietsers is af te leiden:

wegcategorie maximum 
snelheid auto’s

intensiteit 
autoverkeer

basisnetwerk 
fiets <750/etm.

fietsroute 500-
2500 fiets/etm.

hoofdroute
>2000 fiets/etm.

fietspad n.v.t. 0 solitair fietspad

erf-
toegangs-
weg

30 km/h

1 – 2.500

2.000 – 5.000

>4000

 gemengd verkeer

fietsstraat 
met voorrang

fietspad of
fietsstrook met
voorrang

 fietsstrook of  
 fietspad

fietspad
2x1
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gebieds-
ontsluitings-
weg

50
km/h

strook niet
relevant2x2

strook
fietspad of parallelweg

70 km/h niet relevant fiets-/bromfietspad of parallelweg

Publicatie 230 CROW tabel 14 blz. 108

Resumé en conclusies ten aanzien van de positie van de fietsers:
 Van Koersveldweg

Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u
2x1 rijstrook als rijbaanindeling Aanbeveling: fietsstrook of fietspad
Fietsintensiteit <750 fiets/etmaal  (zie rode pijl in schema 
hierboven)
Wegbreedte is ca. 6,00 meter Werkelijk: fietssuggestiestroken
Intensiteit autoverkeer is niet relevant 

 Zenderseweg
Erftoegangsweg 30 km/u
1 rijloper en 2 fietssuggestiestroken Aanbeveling: gemengd verkeer
Wegbreedte is ca. 6,00 meter  (zie groene pijl in schema 
hierboven)
Intensiteit autoverkeer <2.500 mvt/etmaal Werkelijk: fietssuggestiestroken
Fietsintensiteit <750 fiets/etmaal 

9.4 Kadastrale situatie
De kadastrale situatie en de werkelijke inrichting van de openbare ruimte zijn in beeld 
gebracht voor het wegvak van de Van Koersveldweg tussen N349 (Ootmarsumseweg) en 
Hinvertsweg. De berm aan de oostzijde van de rijbaan zou als potentieel tracé van een 
vrij  liggende  fietsvoorziening  in  beeld  kunnen  komen,  mits  daarvoor  onder  andere 
voldoende zwaarwegende verkeerskundige argumenten voor zijn. De wegsituaties zijn te 
zien op de luchtfoto’s op de volgende pagina. In de tabel hieronder zijn de bevindingen 
van het onderzoek ter plaatse aangeven. De genoemde maten zijn een benadering, maar 
voldoende voor een eerste indruk:

Luchtfoto
Gemeten breedte
berm  uit  Geo-
systeem

Gemeten 
ter plaatse Opmerkingen

1 ca. 4,10 m ca. 3,50 m na  3,50  m  staat  een  hek.  Bomen  2,0  m 
achter band.

2 ca. 4,20 m ca. 2,70 m na  2,70  m  staat  een  hek.  Bomen  2,0  m 
achter band.

3 ca. 5,60 m bij inrit ca. 2,70 m op 4,70 m achter band ligt een tegelstrook. 
Bomen.

4 ca. 5,00 m bij inrit ca. 4,70 m 4,70  m  is  gemeten  tot  achterkant 
tegelstrook

5 ca. 6,00 m bij inrit
ca.  7,00  m  bij 
drempel

ca. 4,70 m 4,70  m  is  gemeten  tot  achterkant 
tegelstrook. 
Tussen tegels staan vlaggenmasten. Bomen 
op 2,0 m.

De algemene conclusie is dat kadastrale grens en de werkelijke situatie niet met elkaar in 
overeenstemming  zijn.  Gemeentegrond  is  bij  bedrijven  in  gebruik.  (Op  grond  van 
kadastrale gegevens uit oktober 2013.)

Luchtfoto 1 & 2
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Luchtfoto 3 & 4

Luchtfoto 5
 

9.5 Overige relevante zaken
Naar verwachting liggen er kabels en leidingen in de berm van de Van Koersveldweg. 
Duidelijkheid hierover is er (nog) niet, maar er zijn wel diverse kastjes en merktekens te 
zien die hierop wijzen. Het verleggen van kabels en leidingen leidt tot extra kosten.
In de berm staat een groot aantal bomen, die voor een eventueel fietspad moeten wijken. 
Daarvoor is een vergunning nodig en zal een herplantplicht opgelegd worden. Dit leidt tot 
extra kosten en aan de procedure is een risico verbonden m.b.t. bezwaren.
In 2012 is een nieuwe oversteeklocatie gerealiseerd op de kruising Van Koersveldweg-
Hinvertsweg.  Dat  levert  een  probleem  op  ten  aanzien  van  de  aansluiting  van  een 
eventueel fietspad op de Hinvertsweg. 

9.6 Samenvatting belangrijkste conclusies uit het onderzoek
Er  is  geen  sprake  van  objectieve  verkeersonveiligheid  en  veel  subjectief  onveilige 
knelpunten zijn vrij recent opgelost. De kruising Van Koersveldweg-Zenderseweg wordt 
als subjectief onveilig ervaren vanwege het niet optimale uitzicht.
Op  zowel  de  Van  Koersveldweg  als  de  Zenderseweg  (binnen  de  kom)  liggen  de 
rijsnelheden te hoog. De fiets-voorzieningen voldoen niet (meer) aan de richtlijnen: op de 
Van  Koersveldweg  is  een  upgrade  naar  minimaal  fietsstroken  gewenst.  Op  de 
Zenderseweg (binnen de kom) zouden formeel geen  fietssuggestiestroken nodig zijn, 
maar ze passen wel binnen het gemeentelijke beleid; ze staan daarom niet ter discussie. 
Aan  de  oostzijde  van  de  Van  Koersveldweg  komen  de  kadastrale  situatie  en  de 
“gebruikssituatie”  niet  met  elkaar  overeen.  Er  wordt  er  geen  actie  ondernomen met 
betrekking  tot  de  eigendomsgrenzen,  totdat  echt  duidelijk  is  welke  verkeerskundige 
keuzes worden gemaakt. 
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DEEL 3 - ANALYSE

10. Bepaling scope voor de nadere analyse
Allereerst wordt bepaald welke verkeersknelpunten een nadere analyse behoeven.  De 
analyse  wordt  op  een  systematische  wijze  uitgevoerd.  Wanneer  aanpassingen  of 
realisatie van infrastructuur aan de orde komen, geldt dat het verbeteren van bestaande 
infrastructuur  de  voorkeur  geniet  boven de aanleg van nieuwe infra-structuur.  Hierna 
gelden onderstaande uitgangspunten:

 Uitgangspunten infrastructuur
Eerst beter benutten of verbeteren van de bestaande infrastructuur of kijken naar 
alternatieven.  Pas  daarna  kan de  aanleg  van nieuwe infrastructuur  overwogen 
worden (de zgn. Ladder van Verdaas).

 Fietsers en bromfietsers
Waar in de volgende paragrafen “fietsers” is geschreven, worden daarmee ook 
bromfietsers bedoeld tenzij duidelijk anders aangegeven. 

Uit de inventarisaties (deel 1 en 2 van deze eindrapportage) komen vier verkeerssituaties 
naar voren, die een nadere analyse behoeven. In rood wordt verwezen naar de analyse-
paragrafen:

a. De situatie van fietsers op de Van Koersveldweg.  § 11 en § 12.
Op  het  noordelijk  deel  zijn  per  dag  176  fietsbewegingen  geteld  in  de  beide 
richtingen. Er zijn per dag 66 fietsbewegingen op het zuidelijk deel van de weg 
geteld.  Dat  is  beduidend  lager  dan op het  noordelijk  deel.  De  positie  van  de 
fietsers behoeft aandacht op grond van de wegfunctie (gebieds-ontsluitingsweg) 
en de daarvoor geldende richtlijnen of aanbevelingen. Die adviseren in elk geval 
een andere type voorziening voor fietsers. 

b. De situatie van fietsers op de Zenderseweg (binnen de bebouwde kom).  § 13.
Er rijdt een redelijk aantal fietsers via de Zenderseweg. De telling is gehouden op 
het fietspad aan de oostzijde van de weg, dicht bij  de aansluiting met de Van 
Koersveldweg.  Van  dit  pad   mogen  ook  bromfietsers  gebruik  maken.  De 
vormgeving van de Zenderseweg is in principe  goed. Naar de maat-voering van 
de fietsvoorziening en de vormgeving van de fietsoversteek kan gekeken worden 
(b.v. het integreren van een verkeersdrempel).

c. De rijsnelheid van het autoverkeer op de Van Koersveldweg en de Zenderseweg 
(bibeko).  § 14
Op het noordelijk deel van de Van Koersveldweg bedraagt de rijsnelheid V85 circa 
56 km/h en op het zuidelijk deel is dat 61 km/h. De V85 op de Zenderseweg is 49 
km/h. In alle gevallen rijdt het autoverkeer sneller dan toegestaan. 

d. De verkeerssituatie bij de aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg.  § 15
Gemeld  wordt  dat  de  aansluiting  als  onoverzichtelijk  en  gevaarlijk  wordt 
beschouwd.  Vooral  verkeer  vanaf  de  Zenderseweg  schijnt  daarvan  hinder  te 
hebben  bij  het  oprijden  van  de  weg.  Het  uitzicht  bij  de  aansluiting  wordt  ter 
plaatse beoordeeld. Uit de snelheidsgegevens uit de database van SpeedProfiles 
blijkt  de  gemiddelde  rijsnelheid  tussen  31-50  km/uur  te  liggen  (is  niet 
nauwkeuriger aan te geven).

Op  grond  van  de  duidelijk  verschillen  in  hoeveelheid  fietsers  op  het  noordelijke  en 
zuidelijke deel van de Van Koersveldweg  (a), wordt bij de analyse onderscheid gemaakt 
tussen deze wegdeelten:
 Op  het  noordelijk  deel rijden  meer  fietsers.  Hier  liggen  ook  bedrijven  met  een 

ontsluiting direct op de weg, of via zijwegen die vanaf de Van Koersveldweg bereikt 
moeten worden. Fietsers moeten deze bedrijven of zijwegen kunnen bereiken. Het is 
daardoor noodzakelijk dat er een fietsvoorziening op het noordelijk deel beschikbaar 
is.  § 11.

 Op het zuidelijk deel van de Van Koersveldweg rijden beduidend minder fietsers. Hier 
liggen geen bedrijfsontsluitingen langs de weg en er zijn geen zijwegen. Uit oogpunt 
van bereikbaarheid is het niet perse nodig dat fietsers van de weg gebruik maken. Het 
dwarsprofiel bij de aansluiting met de Zenderseweg levert problemen op omdat er te 
weinig  ruimte  is  voor  fietsers.  Omdat  het  goed mogelijk  is  om voor  het  zuidelijk 
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weggedeelte  een  alternatieve  route  te  rijden,  wordt  dat  eerst  onderzocht  en 
beoordeeld. Het lijkt op voorhand niet verantwoord om voor 66 fietsbewegingen per 
dag  een  grote  investering  te  doen  in  andere  fietsvoorzieningen  op  de  Van 
Koersveldweg.  § 12.

Een globale uitwerking van maatregelen en een overzicht van de conclusie staan in resp. 
§ 16 en § 17.

11. Analyse Van Koersveldweg: noordelijk deel
De Van Koersveldweg heeft zowel een functie voor de ontsluiting van Albergen, voor het 
interlokale en het 
regionale verkeer, als voor de directe ontsluiting van de aanliggende bedrijfspercelen en 
zijwegen. Aan de 
noordzijde sluit de weg aan op de N349 (de provinciale weg Almelo-Denekamp). Aan de 
zuidzijde op de N744 (de provinciale weg Albergen-Zenderen).
Volgens de wegencategorisering is het een gebiedsontsluitingsweg (GOW-50). Helemaal 
zuiver is dit niet vanwege de perceelontsluitingen en zijwegen, maar dat is inherent aan 
een  bedrijventerrein.  Fietsers  horen  op  het  noordelijk  weggedeelte  vanwege  de 
ontsluitingsfunctie. Vanwege het wegtype zijn zowel een fietsstrook als een vrij liggend 
fietspad toegestaan  op  grond van de  aanbevelingen  van  CROW en het  gemeentelijk 
beleid. 

Analyse situatie:
 Fietsverkeer rijdt op suggestiestroken op de rijbaan. 
 Er rijden ca. 4600 motorvoertuigen/etmaal en 176 fietsers/etmaal. 
 De situatie wordt onveilig gevonden voor fietsverkeer,  maar (letsel)ongevallen zijn 

niet bekend. 
Probleem:
 Subjectieve onveiligheid voor fietsers.
 Vorm,  functie  en  gebruik  van  de  weg  zijn  niet  in  overeenstemming  voor  het 

fietsverkeer. 
 De weg heeft een breedte van  6,0 m en dat is niet optimaal voor het aanbrengen 

van fietsstroken conform de richtlijnen. Het voldoet wel aan de minimale eisen uit het 
gemeentelijke beleid.

 De berm aan de oostzijde van de weg is te smal om een vrij liggend fietspad aan te 
leggen, mede omdat bedrijven gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Ook zijn 
er drie bedrijfstoegangen en vormt de oversteekvoorziening bij de Hinvertsweg een 
obstakel om de aansluiting van het fietspad naar behoren te realiseren. In de berm 
staan veel bomen en naar verwachting liggen er ook kabels en leidingen.

Oorzaak: 
 De  weg  is  oorspronkelijk  niet  ontworpen  voor  fietsverkeer.  Zo  is  er  in  2000  een 

verkeersbesluit genomen om de toen nog geldende geslotenverklaring voor fietsers 
op te heffen. 

 Het type fietsvoorziening op de weg wijkt af van de aanbevelingen van CROW en van 
de gemeente. In de aanbeveling wordt een fietsstrook of fietspad aangegeven, terwijl 
er nu fietssuggestiestroken liggen.  

Doel:
 Het wegnemen van de subjectieve onveiligheid.
 Het bieden van een adequate fietsvoorziening.
Oplossing:
 Het is zinvol om globale schetsen te maken van zowel fietsstroken op de rijbaan als 

een fietspad.  Daarbij  is  het  uitgangspunt  dat  bromfietsers  sowieso  op  de  rijbaan 
rijden.  De  mogelijkheden  en  onmogelijkheden  van  beide  typen  fietsvoorzieningen 
worden dan duidelijk en kunnen besproken worden. Knelpunten worden inzichtelijk 
gemaakt, bijvoorbeeld ter plaatse van aansluitingen en zijwegen. Zie blz. 16 en 17 
voor de principeschetsen. 

12. Analyse Van Koersveldweg: zuidelijk deel
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Op het  zuidelijk  deel  rijden  erg  weinig  fietsers.  Het  is  niet  wenselijk  om dit  geringe 
gebruik te blijven faciliteren. Zeker als de huidige situatie voor fietsers als problematisch 
wordt beschouwd, is het beter om te kijken naar alternatieven. Het zuidelijk weggedeelte 
heeft geen functie voor het ontsluiten van bedrijfspercelen.  Het is een schakel in het 
bovenlokale  en  regionale  wegennet  en  sluit  buiten  de  bebouwde  kom  aan  op  de 
provinciale weg N744.

Analyse situatie:
 Er rijden ca. 4400 mvt/etmaal. Er zijn slechts 66 fietsbewegingen per dag geteld.
 Fietsverkeer rijdt op suggestiestroken op de rijbaan, behalve bij de aansluiting met de 

Zenderseweg. Daar heeft de rijbaan een te geringe breedte voor fietsvoorzieningen. 
 De situatie wordt onveilig gevonden voor fietsverkeer, maar ongevallen zijn er niet 

geregistreerd. 
Probleem:
 Subjectieve onveiligheid voor fietsers. 
 Vorm,  functie  en  gebruik  van  de  weg  zijn  niet  in  overeenstemming  voor  het 

fietsverkeer. 
 Het wegprofiel is ter plaatse van de aansluiting met de Zenderseweg in elk geval te 

smal  om  er  adequate  fietsvoorzieningen  aan  te  brengen.  Om  die  reden  zijn  de 
suggestiestroken ter plaatse van de aansluiting nu ook niet doorgetrokken.

Oorzaak: 
 Het type fietsvoorziening op de weg wijkt af van de aanbeveling van CROW. 
 De rijbaan is bij de aansluiting met de Zenderseweg te smal voor fietsvoorzieningen. 
Doel:
 Het wegnemen van de subjectieve onveiligheid voor fietsers.
 Het bieden van een veilige (alternatieve) route voor fietsers.
Oplossing:
 Gezocht moet worden naar een goede en veilige alternatieve route. Die wordt in beeld 

gebracht  en  de  potentiële  knelpunten  komen dan  vanzelf  in  beeld.  Vanwege  het 
nauwe dwarsprofiel bij de aansluiting met de Zenderseweg moeten ook bromfietsers 
een andere route gaan rijden.

 De  mogelijkheden  en  onmogelijkheden  worden  duidelijk  en  kunnen  besproken 
worden. Op blz. 18 is de alternatieve fietsroute aangegeven.

13. Zenderseweg wegvak 
De Zenderseweg is een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. Via 
deze weg vindt een deel van de ontsluiting van de kern Albergen plaats, in zuidelijke 
richting naar Zenderen, Almelo, Borne e.d., maar ook richting de Van Koersveldweg en 
dan verder naar andere bestemmingen.

Analyse situatie:
 Fietsverkeer rijdt op suggestiestroken op de rijbaan. Volgens de aanbeveling zou het 

verkeer ook gemengd mogen worden (dus zonder suggestiestroken op de rijbaan).
 Er rijden ca. 1900 mvt/e. en 355 fietsers/bromfietsers. Vorm, functie en gebruik van 

de weg zijn in overeenstemming met elkaar. 
 De rijbaan heeft een breedte van 6,0 m. De overgang van suggestiestroken naar een 

vrij liggend fietspad (in de buurt van de overgang 30/50 km/h) vindt plaats via een 
fietsoversteekplaats.  Deze  is  erg  summier  uitgevoerd  en  heeft  geen 
snelheidsremmende functie.

Probleem:
 De rijsnelheid van het autoverkeer op de Zenderseweg is te hoog.
Oorzaak: 
 De  lengte  van  het  wegvak  tussen  fietsoversteekplaats  en  de  kruising  met  de 

Molendijk bedraagt ca. 160 m. De kruising Zenderseweg-Molendijk is voorzien van 
een verhoogd plateau. Op het deel van de weg tussen kruising en fietsoversteek is 
geen snelheidsremmer, en ook de fietsoversteekplaats is zonder snelheids-remmer 
uitgevoerd.
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 De fietssuggestiestroken zijn relatief smal, waardoor de snelheidsremmende werking 
wat  minder  is.  Maar  de  huidige  breedte  is  wel  passend  bij  het  wegbeeld  en  de 
wegbreedte.

Doel:
 Het verlagen van de rijsnelheid. Een V85 tussen 35 en 40 km/h wordt wel acceptabel 

geacht.
Oplossing:
 Het  verbeteren  van  de  fietsoversteekplaats  door  de  aanleg  van  een  nieuwe 

oversteekvoorziening,  in  combinatie  met  een  snelheidsremmer  (combinatie 
oversteekplaats en verkeersdrempel).Ook wordt onderzocht of het zinvol is om een 
tweede snelheidsremmer te realiseren. Zie blz. 20 voor een principe-ontwerp van een 
fietsoversteekplaats met snelheidsremmer.

 Kijken of het verbreden van de suggestiestroken kan bijdragen aan het doel om de 
rijsnelheid te verlagen. Wel vergelijken met soortgelijke situaties elders en kijken naar 
kosteneffectiviteit.

 De dorpsraad brengt de suggestie in om te kijken naar het bieden van een vrij liggend 
fietspad aan de oostzijde van de weg, tussen de kruising met de Van Koersveldweg en 
de Molendijk. Daar mochten de schoolkinderen vroeger ook over het voetpad blijven 
fietsen. De bedoelde verbinding is op de tekening op blz. 19 aangegeven.

14. Rijsnelheid autoverkeer
Functie,  vorm en gebruik  van  een weg moeten in  overeenstemming  zijn  met  elkaar. 
Wanneer het gaat om rijsnelheden, dan moeten deze geen al te grote overschrijding laten 
zien  van  de  maximum snelheid.  Is  dat  wel  het  geval,  dan  kan  verkeersonveiligheid 
ontstaan. De rijsnelheid van het autoverkeer (V85) is nu hoger dan is toegestaan op de 
Van Koersveldweg en de Zenderseweg.
Voor  een  50  km/h-weg  mag  de  V85  wel  rond  de  maximum  snelheid  liggen  als  de 
inrichting daarop is afgestemd. Voor 30 km/h-wegen zal een V85 van “30” alleen haalbaar 
zijn in echte woonstraten. Op een ontsluitingsweg als de Zenderseweg is dat niet te halen 
of  misschien  alleen  met  maatregelen  die  “heel  zwaar  zijn”  en  daardoor  onwenselijk 
worden. Een V85 tussen 35 en 40 km/h is hier wel wenselijk.

 Analyse situatie en probleem:
 Van Koersveldweg noord: 56 km/h. Hier maken fietsers gebruik van de rijbaan en dat 

blijft ook zo. Afhankelijk van een voorstel ten aanzien van de fietsvoorzieningen, kan 
aanvullend een maatregel  wenselijk  zijn om de rijsnelheid van het autoverkeer te 
verlagen,  hoewel  de  praktische  mogelijkheden  daartoe  beperkt  zijn  (vanwege  de 
regionale functie en het bedrijventerrein). Functie en vorm van de weg moeten met 
elkaar  in  overeenstemming  blijven.  Het  moet  niet  zo  zijn  dat  er  als  gevolg  van 
snelheidsremmende maatregelen op de Van Koersveldweg weer een sluiproute door 
het dorp gaat ontstaan, want dan wordt het middel erger dan de kwaal.

 Van  Koersveldweg  zuid:  61  km/h. Het  is  een  wegvak  zonder  zijwegen  of 
bedrijfsaansluitingen. Het ligt voor de hand dat de rijsnelheid hier iets hoger is. Met 
inachtneming  van  het  voorstel  om  voor  de  fietsers  een  alternatieve  route  te 
ontwikkelen, is het minder urgent om op dit deel van de weg maatregelen te nemen 
om  de  rijsnelheid  te  verlagen.  Voor  het  zuidelijk  weggedeelte  worden  geen 
snelheidsremmende  maatregelen  ontwikkeld.  Dit  houdt  het  wegvak  ook 
aantrekkelijker voor het doorgaande verkeer.

 Zenderseweg:  49  km/h. De  snelheidsproblematiek  op  het  wegvak  van  de 
Zenderseweg  tussen de Van Koersveldweg en de Molendijk wordt in de uitwerking 
van dat wegvak meegenomen. Op dit wegvak binnen de bebouwde kom geldt een 
maximum snelheid van 30 km/h.

Oorzaak: 
 Er  zijn  op  de  Van  Koersveldweg  en  de  Zenderseweg  onvoldoende  fysieke 

belemmeringen  om  de  rijsnelheid  van  het  autoverkeer  in  voldoende  mate  te 
verminderen. 

 De verkeersintensiteit is zodanig dat bestuurders makkelijk sneller kunnen rijden 
dan is toegestaan.

Doel:
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 Het is de vraag of het verlagen van de rijsnelheid van het autoverkeer op de Van 
Koersveldweg een primair doel is in het kader van dit onderzoek. Op het noordelijk 
deel van de weg worden maatregelen voorgesteld, waardoor òf het verlagen van 
de rijsnelheid minder urgent is, òf al snelheidsverlagende effecten te verwachten 
zijn.

 Indien toch maatregelen nodig zijn, mag hierdoor de wegfunctie niet in het geding 
komen. Ook mogen er geen andere ongewenste effecten ontstaan (b.v. sluiproutes 
via andere wegen).

Oplossing:
 Voorlopig worden geen aanvullende snelheidsremmende maatregelen voorgesteld 

op de Van Koersveldweg.  Wel  lijkt  het  verstandig om de snelheid periodiek te 
monitoren. Als de snelheid op het noordelijk deel van de Van Koersveldweg te 
hoog blijft, kan overwogen worden om een kruisings-plateau aan te leggen bij de 
aansluiting met de Eenhuisstraat.

 Snelheidsremmende  maatregelen  op  het  wegvak  Zenderseweg  zijn  in  de 
paragraaf over dit wegvak meegenomen (§ 13).

15. De aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg
Meldingen  over  onveiligheid  bij  deze  aansluiting  vloeien  in  hoofdzaak  voort  uit  twee 
zaken: het uitzicht wordt niet optimaal gevonden en de rijsnelheid van het verkeer op de 
doorgaande route zou te hoog zijn.

Analyse situatie en probleem:
 Het  uitzicht  bij  de  aansluiting  wordt  vanuit  diverse  richtingen  onvoldoende 

gevonden:
o Vanuit  de  Zenderseweg  (binnen  de  kom),  gezien  in  de  richting  van 

Zenderen.
o Vanaf de Van Koersveldweg, voor verkeer dat via de Zenderseweg (deel 

binnen de kom) het dorp wil inrijden.
 De rijsnelheid  zou  te  hoog zijn  en  is  daarom onderzocht  met  behulp  van het 

programma ‘Speed  profiles’.  Daaruit  blijkt  dat  de  rijsnelheid  tussen  31  en  50 
km/uur ligt. Dit valt binnen de geldende maximum snelheid die ter plaatse van de 
aansluiting geldt. Over het gevoel “dat men hard rijdt” zegt het niet zoveel, maar 
objectief gezien is het aanvaardbaar.

Oorzaak:
 Vroeger  liep  de  Zenderseweg  rechtdoor,  dwars  door  het  dorp.  De  Van 

Koersveldweg is later aangelegd als nieuwe doorgaande route. De aansluiting van 
de  Zenderseweg  is  in  een  bocht  gelegd,  om  het  voor  doorgaand  verkeer 
onaantrekkelijk te maken om af te slaan.

 Uitzicht  vanaf  de  Zenderseweg (binnen de kom) richting Zenderen:  Binnen de 
huidige zichtlijnen staat (particuliere) beplanting en daardoor is er geen optimaal 
zicht  vanuit  het  dorp  in  de  richting  van  Zenderen.  Naar  oordeel  van  het 
projectteam is het naar verwachting niet mogelijk om het uitzicht te verbeteren 
door het weghalen van de beplanting (particulier eigendom).

 Uitzicht vanaf de Van Koersveldweg, voor verkeer dat het dorp wil inrijden: Verkeer 
vanaf de Van Koersveldweg kan niet “door de bocht kijken” en ziet onvoldoende of 
er  verkeer  vanuit  de  richting  Zenderen  aan  komt.  Door  de  beplanting  en 
bebouwing in de bocht is dit  uitzicht onder de huidige omstandigheden niet te 
verbeteren.

 Uitzicht vanaf de Zenderseweg richting de Van Koersveldweg:  Vanuit het dorp is 
het zicht richting de Van Koersveldweg wel goed. Maar daar kan de iets te hoge 
rijsnelheid  misschien  voor  een  lastige  beoordeling  zorgen  voor  sommige 
bestuurders.

Doel:
 Het verbeteren van het uitzicht vanuit de 2 probleemrichtingen. Misschien kan het 

verlagen van de rijsnelheid bij de wegaansluiting ook voor een verbetering zorgen 
(meer tijd om te kijken; rustiger verkeersbeeld), maar dit is geen primair doel.

Oplossing:
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 Het uitzicht vanaf de Zenderseweg (voor verkeer richting Zenderen) zou verbeterd 
kunnen  worden  door  het  weghalen  van  de  ‘groene  muur’  uit  de  binnenbocht 
(particulier  groen).  Binnen  het  project-team  wordt  aangegeven  dat  dit  naar 
verwachting  geen  haalbare  optie  is.  Het  zicht  van  bestuurders  op  de  Van 
Koersveldweg die naar het dorp willen afslaan, wordt er niet door verbeterd.

 Onderzocht wordt of het verleggen van de Zenderseweg (binnen de bebouwde 
kom)  voor  een verbetering  van het  uitzicht  van beide  probleemrichtingen kan 
zorgen.  Wel  moet  voorkomen  worden  dat  het  voor  doorgaand  verkeer  weer 
aantrekkelijker wordt om via het dorp te gaan rijden. Dan is het middel erger dan 
de kwaal.

 Onderzocht wordt of het verbeteren van het ‘doorzicht’ vanaf de Zenderseweg een 
verbetering  kan  bieden.  Dat  kan  door  de  rozen/heesters  te  verwijderen  en 
eventueel  ook  (een  deel  van)  de  heuvel  waarop  deze  staan.  Of  ook  bomen 
verwijderd moeten worden, moet proefondervindelijk duidelijk worden. Door het 
‘doorzicht’ te verbeteren, kan verkeer op de Zenderseweg binnen de bebouwde 
kom beter en tijdig zien of er verkeer vanuit de richting Zenderen komt aanrijden.

16. Globale uitwerking voorstellen
Mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen zijn uit de analyses in § 11 t/m 15 naar 
voren  gekomen.  Deze  worden  globaal  uitgewerkt  in  de  vorm  van  schetsen,  die 
geprojecteerd op de luchtfoto worden. De “impact” van maatregelen worden daarmee 
optimaal gevisualiseerd. Eventuele aandachtspunten, suggesties of knelpunten worden 
duidelijk.

De volgende maatregelen zijn ‘vertaald’ in globale schetsen:
i. Van Koersveldweg (noord): een vrij liggend fietspad: blz. 17.

o Breedte fietspad ≥ 3,00 m
o Berm minimaal 0,50 m (geen parkeren op rijbaan); minimaal 4,00 m bij 

inritten en/of bomen
ii. Van Koersveldweg (noord): fietsstroken op de rijbaan: blz. 18.

o Breedte fietsstroken bij voorkeur 1,50 m
o Voorzien van witte fietssymbolen
o Rijbaan minimaal 6,00 m breed

iii. Van Koersveldweg (zuid): een alternatieve route voor fietsers: blz. 19.
o Bewegwijzering aanbrengen op alternatieve route
o Geslotenverklaring instellen voor fietsers en bromfietsers

iv. Zenderseweg binnen de bebouwde kom: wegvakmaatregelen: blz. 20.
o Halverwege fietsoversteekplaats en kruising een snelheidsremmer?
o Hoogte 12 cm is mogelijk, maar wel rekening houden met bedrijfsfuncties
o Op termijn (?) suggestiestroken breder maken

v. Zenderseweg binnen de bebouwde kom: fietsoversteekplaats: blz. 21.
o Oversteekplaats combineren met snelheidsremmer 
o Hoogte 8 of 12 cm is mogelijk; wel rekening houden met bedrijfsfuncties
o Fietsers bij voorkeur achter geleiders langs laten oversteken 

vi. Aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg: 
o Zichtlijnen en/of ‘doorzicht’ verbeteren, zie blz. 22.
o Verlegging van de aansluiting, zie blz. 24.

Globale uitwerking van de voorstellen, incl. aandachtspunten:

i. Van Koersveldweg NOORD (1) 

Geschetst is de principesituatie ter hoogte van de aansluiting Van Koersveldweg en de 
Eenhuisstraat. 
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Aandachtspunten:
 Op  veel  plaatsen  is  de  benodigde  bermbreedte  niet  vrij  beschikbaar  voor  de 

aanleg van een fietspad. Aanliggende bedrijven hebben de grond voor een deel in 
gebruik genomen. In de berm staan bomen, waarvoor een kapvergunning nodig is 
en een herplantplicht zal gelden. Ook is er een grote kans op conflicten met kabels 
en leidingen; op een aantal plekken in de berm zijn kastjes of aansluitpunten te 
zien.  Het  verleggen  van  kabels  en  leidingen  is  meestal  een  relatief  dure 
maatregel.

 Ter plaatse van aansluitingen en inritten is meer ruimte nodig.  Binnen de gele 
cirkel is b.v. de breedte van de tussenberm smaller en daarom niet conform de 
richtlijnen. Bij een inrit moet 4 – 5 meter ruimte zitten tussen fietspad en rijbaan. 
Anders  staan  auto’s  die  vanuit  de  inrit  de  weg  op  willen,  op  het  fietspad  te 
wachten en ontstaat er  een conflict  met de fietsers.  De te krappe situatie  ter 
plaatse van inritten doet zich op meer plaatsen voor op dit wegvak.

 Ter hoogte van de aansluiting met de Hinvertsweg ligt al een oversteekplaats voor 
fietsers op de route Zandhuisweg-Hinvertsweg.  Bij  deze oversteekplaats steken 
veel  schoolkinderen  over  met  de  hulp  van  verkeersbrigadiers.  Een  eventueel 
fietspad is hier niet te integreren met deze oversteek; daarvoor is er onvoldoende 
ruimte en ontstaat ook een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

ii. Van Koersveldweg NOORD (2)

Geschetst is de principesituatie ter hoogte van de aansluiting Van Koersveldweg en de 
Eenhuisstraat. 

Suggesties/aandachtspunten:
 Nu  liggen  er  fietssuggestiestroken  op  de  Van  Koersveldweg.  Deze  zijn  alleen 

aangegeven door middel van een onderbroken streep. Door er rode fietsstroken 
aan te leggen, waarbij de stroken ook iets breder worden, ontstaat visueel een 
heel ander beeld. De rijbaan lijkt visueel smaller voor het gemotoriseerde verkeer. 
Dat heeft een gunstige invloed op de rijsnelheid. 
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Vervolg:
 Fietsstroken zijn binnen het bestaande wegprofiel te realiseren en het dwarsprofiel 

van  de  weg  voldoet  dan  aan  het  gemeentelijke  beleid  (Gemeentelijk 
Verkeersveiligheidsplan). In de landelijke aanbevelingen wordt uitgegaan van een 
voorkeursbreedte van 7 meter, maar die ruimte is er nu niet. Het verbreden van 
de weg wordt uit kostenoverwegingen buiten beschouwing gelaten, maar is in de 
toekomst wellicht een optie (b.v. in het kader van groot onderhoud). 

 Bij de aanleg van fietsstroken moet aan het begin van het traject (bij de rotonde 
N349) en het einde van het traject (bij de Hinvertsweg) gekeken worden naar de 
vormgeving. Bij de rotonde (N349) kan het vrij liggende paadje blijven liggen voor 
fietsers  in  noordelijke  richting.  Fietsers  in  zuidelijke  richting  (vanaf  de  rotonde 
gezien) moeten niet meer oversteken, maar komen direct op de fietsstrook. De 
bocht bij de rotonde moet daarvoor iets aangepast worden.

 Bij de aansluiting met de Hinvertsweg kunnen de fietsers goed oversteken en zijn 
er geen bijzondere voorzieningen nodig.  Desgewenst is het mogelijk om via de 
onlangs  gerealiseerde oversteeklocatie  over  te  steken.  Die  keuze kan door  de 
fietser zelf worden gemaakt.

iii. Van Koersveldweg ZUID

Onderzocht is een alternatieve fietsroute tussen Van Koersveldweg en Zenderseweg.

Suggesties/aandachtspunten:
 Er is gekeken naar een alternatieve fietsroute. Er rijden te weinig fietsers over het 

zuidelijk deel van de Van Koersveldweg om de aanleg van kostbare voorzieningen 
te  verantwoorden.  Op het  zuidelijke  deel  van  de  Van  Koersveldweg  komt  een 
geslotenverklaring voor fietsers (verkeersbesluit).

 De  alternatieve  route  voert  via  Hinvertsweg  en  Bennekerstraat  naar  de 
Zenderseweg. Op het eerste gedeelte van de Hinvertsweg geldt 50 km/h (tot de 
aansluiting met de Bennekerstraat). Uit oogpunt van Duurzaam Veilig Verkeer is 
het aan te bevelen dat er fietsstroken worden aangebracht. 
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 Op de Bennekerstraat geldt maximum snelheid van 30 km/u, dus daar hoeven 
verder geen aanvullende maatregelen voor fietsers te worden getroffen. Dat laten 
de richtlijnen ook niet toe.

Rood: instellen geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers.
Groen: alternatieve fietsroute.

vervolg:
 De  kruising  Zenderseweg-Bennekerstraat-Molendijk  is  voorzien  van  een 

kruisingsplateau en behoeft geen aanpassing. Door het hoge 12 cm-plateau is de 
rijsnelheid van de auto’s laag.

 Bij  de  aansluiting  Bennekerstraat  en  Hulsbrookstraat  ligt  een  inritconstructie 
aangelegd. Deze vormt geen probleem voor fietsers, maar zorgt er wel voor dat de 
route voor auto’s minder aantrekkelijk is. 

 Ten  behoeve  van  de  fietsroute  wordt  bewegwijzering  ingesteld.  Daarbij  wordt 
aansluiting bij de andere bewegwijzeringssystemen in Albergen gezocht vanwege 
uniformiteit (ANWB).

iv. Zenderseweg binnen de bebouwde kom

Suggesties/aandachtspunten:
 De  huidige  fietsoversteekplaats  is  onvoldoende  zichtbaar  en  heeft  geen 

snelheidsremmende werking. Door een nieuwe fietsoversteekplaats aan te leggen 
in combinatie met een drempel wordt een veilige situatie gecreëerd. Een schets 
van  zo’n  fietsoversteekplaats  is  in  16-v  te  zien.  Uit  een  meer  gedetailleerd 
ontwerp moet blijken of een dergelijke oversteekplaats goed te realiseren is op 
deze locatie.
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 Uit de snelheidsmetingen is gebleken dat de rijsnelheid op het wegvak van de 
Zenderseweg bijna 50 km/u bedraagt. De maximum snelheid is 30 km/u. Hoewel 
de fietsoversteekplaats van een snelheidsremmer wordt voorzien, is het de vraag 
of de rijsnelheid op het wegvak daarmee voldoende wordt verlaagd. Het is een 
optie  om een extra  snelheidsremmer  in  het  wegvak  aan  te  brengen.  Dat  zou 
kunnen ter plaatse van Zenderseweg 38. 

 De suggestiestroken op de Zenderseweg kunnen (nu of later) iets breder gemaakt 
worden, zodat de rijbaan visueel iets smaller wordt. Het is een maatregel met een 
lagere prioriteit, want het verschil 

vervolg:
 met de huidige situatie zal gering zijn. De maatregel kan uitgevoerd worden als de 

weg onderhoud krijgt (asfaltvervanging of iets dergelijks) en kost dan nauwelijks 
extra.  Uit oogpunt van kosteneffec-tiviteit scoort de maatregel daarom nu niet 
hoog.

Alternatief voorstel ten aanzien van fietsers op de Zenderseweg:
 Door de dorpsraad van Albergen is naar voren gebracht of het mogelijk is om de 

“vroegere”  fietsverbinding  voor  schoolkinderen  (de  rode  streepjeslijn  op  de 
tekening) weer als fietspad in te richten. Daardoor ontstaat dan een directe, vrij 
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liggende verbinding tussen de Molendijk en het vrij  liggende fietspad langs de 
provinciale weg buiten de bebouwde kom.

o Op  de  Zenderseweg  binnen  de  bebouwde  kom  geldt  een  maximum 
snelheid  van  30  km/h.  De  aanbevelingen  voor  de  inrichting  van 
erftoegangswegen binnen de bebouwde kom bieden geen mogelijkheid om 
een  vrij  liggend  fietspad  in  te  richten.  In  de  tabel  op  blz.  8  van  dit 
eindrapport  is  deze  situatie  aangegeven  met  de  groene  pijl.  De 
aanbeveling  luidt  dat  het  verkeer  gemengd  kan  worden,  dus  zonder 
voorzieningen voor fietsers. 

o Het  voorstel  om de  “vroegere”  fietsverbinding  te  herstellen,  wordt  niet 
overgenomen, want de gemeente wil niet tornen aan deze aanbeveling van 
Duurzaam  Veilig  Verkeer.  Bovendien  is  het  “gedogen”  van  fietsende 
schoolkinderen  op  een  voetpad  met  een  breedte  van  1,35  meter  van 
andere  orde  dan een volwaardige  fietsverbinding  in  twee  richtingen.  In 
Nederland  kennen  we  de  dubbelfunctie  van  voet-  en  fietspad  niet  en 
daardoor is het per definitie geen veilige oplossing. 

o Om beide genoemde redenen wordt dit alternatief niet langer onderzocht.

v. Zenderseweg: principe fietsoversteekplaats.

Hieronder een schets van de wijze waarop een fietsoversteek kan worden aangelegd. Dit 
voorbeeld stamt uit Tubbergen (locatie Uelserweg op de grens van de bebouwde kom). 
Qua ruimtegebruik zal dit ontwerp wel iets aangepast moeten worden, maar het gaat om 
het principe.

 

vi. Aansluiting Van Koersveldweg – Zenderseweg: zichtlijnen en 
‘doorzicht’

Suggesties/aandachtspunten:
 Verbeteringsmaatregelen kunnen zich richten op het verbeteren van het uitzicht 

voor de groene en rode auto.  
 Een fysieke verlegging van de aansluiting. Op het verzoek van de dorpsraad van 

Albergen is deze optie nader onderzocht en in beeld gebracht.
 Het verbeteren van het ‘doorzicht’ vanuit de Zenderseweg (binnen de kom) op de 

rijrichting vanuit Zenderen.

1a. Zicht vanuit de Zenderweg richting Zenderen (groen-blauw):
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 Het uitzicht voor de groene auto is niet optimaal, maar de blauwe auto is wel te 
zien. Er schijnen weg-gebruikers te zijn die de kruising te onoverzichtelijk vinden 
en  zelfs  de  route  mijden.  Een  verbetering  van  het  uitzicht  kan  subjectieve 
onveiligheid wegnemen, hoewel het zicht objectief gezien voldoende is om de weg 
veilig over te steken.

 Het is van belang dat even voor de kruising wordt gestopt. Wat dat betreft is het 
beter  om  hier  een  stopgebod  in  te  stellen  in  plaats  van  de  huidige  gewone 
voorrangsregeling. Dat verandert niets aan het uitzicht, maar sluit wel beter aan 
bij het gewenste rijgedrag.

 Een verbetering van het uitzicht  kan bereikt  worden door  de  beplanting in de 
“binnenbocht”  van  de  doorgaande  route  weg  te  nemen.  Omdat  het  gaat  om 
particuliere beplanting is hierin geen rol voor de gemeente weggelegd.

1b. Zicht vanuit de Zenderseweg richting de Van Koersveldweg (groen richting rood):
 Voor verkeer vanuit de Zenderseweg (binnen de kom) is het zicht naar rechts (Van 

Koersveldweg) goed en daar hoeven geen maatregelen te worden getroffen.

Groene stip: auto vanuit het dorp, die richting Zenderen wil.   
Rode stip: auto vanuit de Van Koersveldweg, die het dorp wil inrijden via de 
Zenderseweg. 
Blauwe stip: auto die Albergen komt binnen rijden vanaf de provinciale weg.

1c. Zicht vanaf de Van Koersveldweg, voor verkeer richting het dorp (rood ziet blauw niet  
goed):
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 Als de bestuurder van de rode auto het dorp wil inrijden (naar de Zenderseweg), is 
het niet goed mogelijk om de blauwe auto tijdig te zien. De blauwe auto bevindt 
zich “achter” de bocht en is pas goed zichtbaar als deze zich ter hoogte van de 
zijweg bevindt.

1d. ‘Doorzicht’ vanaf de Zenderseweg binnen de bebouwde kom (rode stippellijn)
 Binnen het rood gearceerde gebied staan bomen op een heuveltje. Er is een

Onderbegroeiing die bestaat uit heesters/rozen. De beplanting is aangebracht
om het ‘doorzicht’ te beperken. Verkeer op de Zenderseweg binnen de kom ziet 
het verkeer niet dat vanuit de richting Zenderen komt. Het is nu zinvol om het 
zicht juist weer te verbeteren, zodat men dit tegemoet komende verkeer wel weer 
tijdig bemerkt. Het uitzicht ter plaatse van de aansluiting wordt er niet direct door 
verbeterd, maar de weggebruiker is wel beter geïnformeerd over het tegemoet 
komende verkeer. Het verbeterde ‘doorzicht’ is op blz. 22 met een re stippellijn 
aangegeven.

2. Het fysiek aanpassen van de aansluiting:
 Het is fysiek mogelijk om de aansluiting te verleggen binnen de huidige contouren 

van het weggebied  Een in technische zin realiseerbare wegverlegging is hieronder 
globaal op de tekening aangegeven. 

 Het zicht van de rode auto op de blauwe auto is nog steeds niet optimaal, terwijl 
dit wel een primair doel van de wegverlegging is. Het zicht is namelijk nog steeds 
niet optimaal door de groene elementen in de binnenbocht (bij 44/44a), hoewel 
het zicht iets minder slecht is dan in de huidige situatie (de nieuwe zichtlijn is met 
de gele streepjeslijn aangegeven).

 Een verlegging van de aansluiting verbetert het uitzicht van de groene auto op de 
blauwe auto ook, hoewel dat hier niet het primaire doel is. Die zichtlijn is met de 
gele pijl aangegeven.

 De huidige bochtverlegging is destijds aangelegd om de route door de kern minder 
aantrekkelijk  te  maken  voor  het  doorgaande  verkeer.  Om  dit  effect  niet  te 
verminderen,  moet  in  een  “verlegde  aansluiting”  in  ieder  geval  een 
inritconstructie  worden  aangelegd.  Anders  wordt  het  te  makkelijk  om  de 
Zenderseweg in te rijden.
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Oranje lijnen: eventuele gewijzigde wegaansluiting
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DEEL 4: CONCLUSIE & VOORSTEL

17. Voorlopige conclusies op grond van analyse en uitwerking
In § 11 t/m 15 zijn analyses uitgevoerd en op grond daarvan zijn in § 16 i t/m vi mogelijke  
oplossingsrichtingen globaal uitgewerkt. Aandachtspunten of suggesties zijn aangegeven 
en voorlopige conclusies worden in deze paragraaf getrokken. In § 18 zijn de potentiële 
maatregelen voorzien van een globale kostenraming. De globale ramingen zijn betrokken 
in de beoordeling op grond van kosteneffectiviteit die in deze paragraaf is gegeven. 

Van Koersveldweg-noord
Conclusie ten aanzien van vrij liggend fietspad:

Het wegvak van de Van Koersveldweg tussen rotonde (N349) en de Hinvertsweg leent 
zich  minder  goed voor  de  aanleg  van een vrij  liggend fietspad.  De berm is  te  smal 
doordat bedrijven de gemeentegrond in gebruik hebben genomen en ook ter plaatse van 
inritten is meer ruimte nodig. Er staan veel bomen in de berm en het rooien ervan is 
vergunningplichtig. Ter hoogte van de Hinvertsweg ontbreekt de mogelijkheid om een vrij 
liggend  fietspad  goed  te  combineren  met  de  bestaande  oversteeklocatie  voor  de 
schoolkinderen. Op die plek is de ruimte te beperkt. Een fietspad is op zich een veilige 
verkeersoplossing, maar die voordelen worden teniet gedaan door de korte lengte, de 
vele “hindernissen” en de problematiek bij de aansluiting Hinvertsweg. 

Conclusie ten aanzien van fietsstroken:
De aanleg van fietsstroken is technisch mogelijk. Het wegprofiel voldoet qua breedte aan 
de minimale eisen uit het gemeentelijke beleid. Bij de rotonde N349 kan aan het korte 
fietspaadje blijven liggen voor fietsers in de noordelijke richting. Fietsers vanaf de rotonde 
in de zuidelijke richting kunnen meteen op de fietsstrook gaan rijden. Dat voorkomt dat zij 
de weg twee keer moeten oversteken. De fietsafslag op de rotonde moet hiervoor,  in 
overleg  met  provincie  Overijssel,  iets  aangepast  worden.  Vanaf  de  Van Koersveldweg 
kunnen fietsers direct oversteken richting de Hinvertsweg, maar als zij dat liever doen 
kunnen  zij  ook  gebruik  maken  van  de  ‘nieuwe’  oversteekvoorziening.  Uit 
verkeerstechnisch oogpunt  voldoet deze oplossing en ze is  in  praktische zin  goed en 
eenvoudig uit te voeren. In de toekomst kan –in het kader van groot onderhoud- de weg 
iets breder gemaakt worden, zodat nog meer ruimte voor de fiets ontstaat.

Oordeel op grond van kosteneffectiviteit, uniformiteit en realiseerbaarheid:
Qua  effectiviteit  zijn  zowel  fietsstroken  als  een  fietspad  mogelijk  op  grond  van  de 
aanbevelingen van CROW. Op een wegvakniveau beschouwd is een fietspad veiliger dan 
fietsstroken, maar bij de kruisingen, aansluiting van inritten, e.d. zijn juist fietsstroken op 
de rijbaan veiliger. De uitvoeringskosten van een fietspad zijn hoger dan van fietsstroken, 
vanwege de hogere uitvoerings- en verwervingskosten. Op grond van kosteneffectiviteit 
krijgen  fietsstroken  daarom  de  voorkeur.  Ook  wat  betreft  realiseerbaarheid  scoren 
fietsstroken  hoger,  want  uitvoering  ervan  kan  geschieden  zonder  procedure, 
vergunningen of grondverwerving. Uit oogpunt van uniformiteit scoren de maatregelen 
gelijk, want beide voorzieningen komen voor in Albergen en de gemeente Tubbergen. 

Voorkeur dorpsraad/gemeente:
Om  redenen  van  kosteneffectiviteit,  verkeersveiligheid  en  realiseerbaarheid  geeft  de 
gemeente  Tubbergen  de  voorkeur  aan  de  aanleg  van  fietsstroken  op  de  Van 
Koersveldweg-noord. 
De dorpsraad van Albergen spreekt de voorkeur uit voor een fietspad, want zij vindt dat 
veiliger. In haar brief “Reactie Dorpsraad Albergen” van 22 september 2014 (postnummer 
I14.040662) wordt hiervoor een onder-bouwing gegeven. In de tabel hieronder staat de 
onderbouwing van de dorpsraad links, en een summiere reactie van de gemeente rechts:

Onderbouwing  keuze  dorpsraad 
Albergen 
t.a.v. “Van Koersveldweg-noord”:

Korte  inhoudelijke  reactie  gemeente 
Tubbergen:

Gemotoriseerd verkeer op dit 
weggedeelte is niet “ingesteld” op 
fietsverkeer op de rijbaan. Het 
doorgaande verkeer verwacht geen 
fietsers.

De Van Koersveldweg is een 50 km-weg 
binnen de kom. Op zo’n weg is het niet 
ongewoon dat er fietsers rijden. Wel zijn er 
fietsvoorzieningen nodig, maar dat hoeft 
niet perse een fietspad te zijn.
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Dorpsraad is het oneens met de 
conclusie van de gemeente “dat er 
vanwege de eerder getroffen 
maatregelen geen sprake meer is van 
subjectieve verkeersonveiligheid”.

De opmerking waarop de dorpsraad doelt, 
staat in
§ 9.1 en heeft betrekking op de 
oversteekplaatsen en niet op het wegvak 
zelf. Deze conclusie wordt hier uit z’n 
verband gehaald en dat is onjuist.
In § 11 is aangegeven dat sprake is van 
subjectieve verkeersonveiligheid op dit 
wegvak. Daarom wordt de verkeerssituatie 
op de wegvak geanalyseerd. 

Onderbouwing  keuze  dorpsraad 
Albergen 
t.a.v. “Van Koersveldweg-noord”:

Korte  inhoudelijke  reactie  gemeente 
Tubbergen:

De Van Koersveldweg wordt feitelijk 
beschouwd als een randweg. De N349 en 
N744 zijn ingericht met fietspaden of 
tussenscheiding.

De N349 en N744 zijn provinciale wegen 
die voor het grootste deel buiten de kom 
liggen. De wegen zijn van een hogere orde 
en daar past een fietspad bij.  De Van 
Koersveldweg ligt binnen de bebouwde 
kom en richtlijnen geven fietsstroken òf 
een fietspad aan als toegestane 
fietsvoorziening.

De gemeente geeft bijkomende zaken 
aan die een rol spelen bij de aanleg van 
een fietspad (gebruik grond door 
bedrijven; kabels en leidingen; bomen) 
en dat er t.p.v. de Hinvertsweg te weinig 
ruimte is voor een goede aansluiting. De 
dorpsraad vindt dit geen redenen om 
niet voor een fietspad te kiezen.

Indien wordt besloten om een ontwerpplan 
voor een fietspad te ontwikkelen, zullen 
deze zaken in beeld gebracht worden, 
zodat een objectief besluit mogelijk is. 

Dat “benutten” voor “aanleg” gaat is 
begrijpelijk, maar het mag nooit ten 
koste gaan van de verkeersveiligheid 
voor fietsers.

Dat standpunt staat bij de gemeente ook 
niet ter discussie. Als gekozen wordt voor 
een “benuttings-maatregel” dan moet dat 
een verkeersveilige oplossing zijn.

Dorpsraad Albergen concludeert dat een 
fietspad goed gerealiseerd kan worden, 
dat de grond in eigendom is van de 
gemeente en dat de diverse 
bedrijfstoegangen goed geïntegreerd 
kunnen worden met een nieuw fietspad.

Indien wordt besloten om een ontwerpplan 
voor   een fietspad te ontwikkelen, zal dit 
aspect in beeld komen. Aan de 
bedrijfstoegangen zal bijzondere aandacht 
worden besteed.  

Richtlijnen van CROW geven aan dat 
t.p.v. inritten tussen fietspad en rijbaan 
een berm van minimaal 4 m moet zitten. 
Daarvan kan worden afgeweken, omdat 
de situatie met een fietspad toch al sterk 
verbeterd.

De richtlijn heeft te maken met 
opstelruimte voor een voertuig tussen 
fietspad en rijbaan. De richtlijn geeft 
daarvoor een maat van 4 – 5 m aan. Bij 
een smallere tussenberm blokkeert een 
voertuig het fietspad. De suggestie van de 
dorpsraad om deze richtlijn te negeren, 
wordt niet overgenomen.

De dorpsraad stelt voor om de studie 
inhoudelijk aan te passen, zodat de 
gemeenteraad een besluit over de 
investering kan nemen op basis van 
meerdere opties.

Een besluit over de uit te voeren 
maatregelen wordt genomen door het 
college van burgemeester en wethouders 
en niet door de gemeenteraad. De studie is 
aangepast n.a.v. de reactie van de 
dorpsraad. De kosten voor de afzonderlijke 
maatregelen zijn in beeld gebracht.

Met de dorpsraad van Albergen is de afspraak gemaakt om het college van burgemeester 
en wethouders van Tubbergen over dit verschil van inzicht te informeren en haar voor te 
stellen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een fietspad te realiseren 
langs de Van Koersveldweg-noord. 
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Van Koersveldweg-zuid c.q. alternatieve fietsroute
Conclusies ten aanzien van de maatregelen:

Omdat weinig fietsers van dit wegvak gebruik maken, is een alternatieve route via de 
Hinvertsweg en de Bennekerstraat naar de Zenderseweg onderzocht. Op deze route zijn 
maatregelen nodig op de Hinvertsweg (aanbrengen fietsstroken) omdat dit een 50 km/u-
weg  is  op  een  bedrijventerrein.  Het  verloop  van  de  fietsroute  wordt  dan  meteen 
duidelijker. De alternatieve route wordt bewegwijzerd. Op het zuidelijke deel van de Van 
Koersveldweg wordt een geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers ingesteld en 
moet de belijning op de weg worden aangepast. 

Oordeel op grond van kosteneffectiviteit, uniformiteit en realiseerbaarheid:
Het verleggen van de fietsroute is een kosteneffectieve maatregel, zeker afgezet tegen 
het  aanpassen  van  de  huidige  route  via  de  zuidelijke  Van  Koersveldweg.  Qua 
realiseerbaarheid is er geen probleem. De alternatieve route kan op relatief korte termijn 
ingesteld worden. 

Voorkeur dorpsraad/gemeente:
De  maatregel  worden  gedragen  door  de  dorpsraad  van  Albergen  en  de  gemeente 
Tubbergen.

Zenderseweg binnen de bebouwde kom
Conclusies ten aanzien van de maatregelen:

De  huidige  fietsoversteekplaats  is  onvoldoende  zichtbaar  en  heeft  geen 
snelheidsremmend  effect.  Daarom  zal  een  nieuwe  fietsoversteekplaats  aangebracht 
worden.  De  locatie  blijft  wel  (ongeveer)  gelijk.  Het  is  niet  nodig  om  de  kruising 
Zenderseweg-Bennekerstraat-Molendijk te wijzigen. Tussen deze kruising en de nieuw aan 
te  leggen  fietsoversteekplaats  wordt  een  extra  snelheidsremmende  voorziening 
gerealiseerd, want anders blijft de rijsnelheid op het wegvak naar verwachting nog te 
hoog.  De huidige suggestiestroken kunnen iets worden verbreed,  maar dat hoeft  niet 
persé nu te gebeuren. Het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs de Zenderseweg 
(of het weer “in ere herstellen” van de oude fietsroute van de schoolkinderen via het 
voetpad aan de oostzijde)  past  niet  in het  beleid  van Duurzaam Veilig  Verkeer en is 
daarom geen verkeersveilige optie.  

Oordeel op grond van kosteneffectiviteit, uniformiteit en realiseerbaarheid
Het aanbrengen van een goede fietsoversteekplaats en een extra snelheidsremmer zijn 
maatregelen die qua kosten gemiddeld scoren. Het zijn goede maatregelen en daarmee 
zeker kosteneffectief. De maatregelen zijn op korte termijn te realiseren en in deze vorm 
op meerdere locaties in de gemeente aangelegd (uniformiteit).

Voorkeur dorpsraad/gemeente:
De maatregelen  worden gedragen door  de  dorpsraad  van Albergen  en  de  gemeente 
Tubbergen, met dien verstande dat de dorpsraad ook heeft gevraagd of de fietsroute voor 
de schoolkinderen via het bestaande voetpad weer kan worden ingesteld. Uit oogpunt 
van  Duurzaam  Veilig  Verkeer  wordt  dit  voorstel  niet  door  de  gemeente  Tubbergen 
overgenomen. De dorpsraad kan zich in deze maatregelen vinden.

Aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg
Conclusies ten aanzien van de maatregelen:

Het uitzicht vanaf de Zenderweg (gedeelte binnen de kom in de richting van Zenderen) is 
niet optimaal. Het verbeteren van het uitzicht vanuit de Zenderseweg lijkt op grond van 
de huidige wegligging niet mogelijk (er liggen particuliere eigendommen in de zichtlijn). 
Ook bestuurders op de Van Koersveldweg, die linksaf willen slaan het dorp in, kunnen niet 
“door de bocht kijken” richting Zenderen. 
Een vrij ingrijpende maatregel die een groot deel van het zichtprobleem oplost, is het 
verleggen  van  de  weg-aansluiting  (in  oostelijke  richting).  Van  deze  oplossing  is  een 
globale  schets  en  een  inschatting  van  de  kosten  gemaakt.  Het  zicht  vanuit  de 
Zenderseweg in de richting van Zenderen wordt wel iets verbeterd, maar voor verkeer op 
de Van Koersveldweg (uit noordelijke richting richting het dorp), is het zicht nog steeds 
niet goed genoeg. Het verleggen van de aansluiting lost dus niet het gehele probleem op. 
Als de aansluiting niet wordt gewijzigd, lijkt het zinvol om in de Zenderseweg (binnen de 
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bebouwde kom) de huidige voorrangsregeling te vervangen door een stopgebod. Dat sluit 
beter aan bij het gewenste rijgedrag. 
Het uitzicht van de weggebruiker (rijdend op de Zenderseweg binnen de bebouwde kom) 
op  het  verkeer  komend vanuit  de  richting  Zenderen,  kan verbeterd  worden door  het 
weghalen van de beplanting en/of de heuvel en/of de bomen in de oostelijke binnenbocht 
van de wegaansluiting. Dit is een snel uitvoerbare en goedkope maatregel wanneer het 
gaat  om  de  onderbeplanting  en/of  de  heuvel.  Het  verwijderen  van  bomen  is 
vergunningplichtig en daarom niet op voorhand aan de orde.

Oordeel op grond van kosteneffectiviteit, uniformiteit en realiseerbaarheid
Het  verleggen  van  de  wegaansluiting  Zenderseweg-Van  Koersveldweg  is  een  dure 
maatregel.  Bovendien  lost  de  maatregel  niet  het  gehele  zichtprobleem  op.  Door  de 
combinatie van de relatief hoge kosten en de relatief geringe effectiviteit, scoort deze 
maatregel  slecht  ten  aanzien  van  kosteneffectiviteit.  De  kosten  worden  geschat  op 
minimaal € 50.000,-. De realiseerbaarheid van de maatregel lijkt wel redelijk, hoewel er 
vergunning nodig is voor het rooien van bomen. De situatie is (nog) niet onderzocht qua 
bestemmingsplan. 
Voor  het  aanbrengen van een stopstreep/  stopbord  bij  de  huidige  kruising  moet  een 
verkeersbesluit worden genomen. Het is een maatregel met geringe kosten en redelijke 
effectiviteit  (want  sluit  aan bij  het  praktische rijgedrag).  Deze maatregel  kan worden 
uitgevoerd als de wegaansluiting niet wordt verlegd. 
Het verbeteren van het ‘doorzicht’ in de oostelijke binnenbocht van de Zenderseweg is 
een snel uitvoerbare en goedkope maatregel (onderbeplanting en/of [een deel van] de 
heuvel verwijderen).

Voorkeur dorpsraad/gemeente:
Om redenen van kosteneffectiviteit en verkeersveiligheid krijgt de reconstructie van de 
aansluiting  van  de  Zenderseweg-Van  Koersveldweg  geen  prioriteit.  De  maatregel  is 
relatief duur en over het effect bestaat twijfel. Het ‘doorzicht’ in de binnenbocht van de 
Zenderseweg kan relatief snel verbeterd worden door het weghalen van de beplanting en 
dit heeft de voorkeur van de gemeente. De dorpsraad van Albergen is ook voorstander 
van  het  verwijderen  van  de  beplanting  en  heeft  dit  ook  al  eerder  aangegeven.  Wel 
behoudt  de  dorpsraad een voorkeur  voor  een meer  ingrijpende reconstructie  van de 
kruising in de vorm van een rotonde. De gemeente blijft bij het standpunt dat daarvoor 
momenteel geen verkeerskundige noodzaak of wenselijkheid aanwezig is.
18. Uitwerking potentiële maatregelen
In deel 3 zijn de knelpunten geanalyseerd en er zijn globale schetsen gemaakt. Op grond 
van beide zijn conclusies getrokken ten aanzien van voorkeursoplossing (onder meer op 
grond van kosteneffectiviteit) en realiseerbaarheid. Diverse varianten zijn meer in detail 
onderzocht (de schetsen zijn als bijlage bij  dit  onderzoek gevoegd) en er zijn globale 
kostenramingen opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de maatregelen die op grond van de 
voorlopige conclusies uit § 17 de voorkeur hebben gekregen. 

Potentiële maatregelen, incl. globale kostenramingen (kosten excl. btw):
 Algemeen

o Periodiek monitoren rijsnelheid autoverkeer.
 Ca. € 2.000,- per meting van 3 à 4 meetpunten. Ongeveer 1 à 2 jaar 

na  gereed-koming  van  alle  maatregelen  is  het  zinvol  om  de 
maatregelen te evalueren. 

o Voorbereidingskosten uitvoering:
 Opstellen bestek/tekeningen en aanbesteden van het werk: kosten € 

10.000,- als de raming van de infrakosten dat nodig maakt op grond 
van het aanbestedingsbeleid.

 Van Koersveldweg noordelijk deel.
o Aanleg fietsstroken op de rijbaan, voorzien van witte fietssymbolen.

 Ca. 330 m; globale kosten € 40.000,-.
Fietsstroken aanbrengen met rood asfalt, een afscheiding met een 
1-1 streep en witte fietssymbolen. 

o “Uitwijkstroken” aanleggen bij fietsoversteekplaats richting Zandhuisweg.
 Ca. € 1.500,-.
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Uitgangspunt  is  een  kleine  aanpassing,  want  anders  moeten  er 
wijzigingen  aan  de  drempelconstructie  en  de  afwatering  worden 
uitgevoerd (relatief kostbaar).

o Aanpassen aansluiting/bocht fietsvoorziening bij rotonde.
 Ca. € 7.000,-.

De aansluiting/bocht in het zuidwestelijk segment moet aangepast 
worden.  Over  een lengte  van ca.  25 meter  moet  de  opsluitband 
worden verplaatst en het voetpad verlegd. De maatregel kan binnen 
de gemeentelijke eigendomsgrenzen worden uitgevoerd, maar een 
deel van de “tuin” bij Zandhuisweg 2 moet worden aangepast.

o Aanpassen inrichting en/of bebording bij bestaande fietspaadje bij rotonde.
 Ca. € 500,-.

Nader  te  beoordelen.  Voor  fietsers  mag  er  geen  onduidelijkheid 
bestaan over de rijrichting.

 Van Koersveldweg zuidelijk deel.
o Instellen  verbod  fietsers/bromfietsers  op  het  zuidelijk  deel  van  de  Van 

Koersveldweg en het aanpassen van de markeringen.
 Ca. € 4.000,-.

Plaatsen verkeersborden (model C15; 3 of 4 stuks) à € 250 per stuk; 
verwijderen van de bestaande fietssuggestiestroken (ca. € 1.500,-); 
het aanbrengen van een nieuwe middenasmarkering (ca. € 1.500,-).

o Aanleg  fietsstroken  op  de  rijbaan  van  de  Hinvertsweg,  met  witte 
fietssymbolen.

 Ca. € 15.000,-.
De bestaande asfaltlaag wordt gefreesd over een breedte van 1,50 
m en daar wordt een rode asfaltlaag aangebracht. Als afscheiding 
wordt  een  1-1  streep  van  thermoplast  aangelegd  en  op  de 
fietsstroken komen witte fietssymbolen (in totaal 2 stuks). 

o Plaatsen bewegwijzering fietsers langs hele route.
 Ca. € 5.000,-

Volstaan kan  worden  met  bewegwijzeringsborden  volgens  ANWB-
model  (een  witte  wegwijzer  met  rode  rand  en  rode  belettering), 
waar  “doorgaand  verkeer”  wordt  aangegeven  (en  eventueel  één 
plaatsnaam). Op 5 locaties is verwijzing voor de fietsers nodig. De 
kosten bedragen ca.  €  1.000,-  per  locatie  bij  gebruikmaking van 
normale buispalen voor de bevestiging van de borden.

 Zenderseweg.
o Aanleg fietsoversteekplaats in combinatie met snelheidsremmer.

 Ca. € 25.000,-.
Over een lengte van ca. 25 m wordt de Zenderseweg opgebroken 
en  worden  geleiders  in  combinatie  met  een  verkeersplateau 
aangelegd.  Ter  plaatse  van  de  oversteekplaats  (en  over  een 
“inleidende  lengte”  op  de  Zenderseweg  zelf)  wordt  rood  asfalt 
aangebracht. Op de geleiders komen zwart-witte paaltjes te staan. 
Waarschuwingsborden  J24  komen  aan  beide  zijden  van  de 
oversteekplaats. 

o Tweede snelheidsremmer.
 Ca. € 10.000,-.

Een relatief eenvoudige snelheidsremmer, bestaand uit een in asfalt 
uitgevoerde  drempel   binnen  de  ‘rijloper’  (hoogte  8  cm  i.v.m. 
vrachtverkeer bedrijventerrein).

o Eventueel: verbreden bestaande fietssuggestiestroken 
 Ca. € 19.000,-.

Een maatregel die uit oogpunt van effectiviteit niet direct nodig is, 
maar later in het kader van onderhoud kan worden uitgevoerd. 
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 Aansluiting Van Koersveldweg-Zenderseweg.
o Instellen stopgebod Zenderseweg.

 Ca. € 1.000,-.
Plaatsen van verkeersbord B7 (stopgebod) en het aanbrengen van 
een dikke witte stopstreep. De bestaande markering (haaietanden) 
wordt  verwijderd.  Alleen  aan  de  orde  als  de  wegverlegging 
hieronder niet wordt uitgevoerd.

o Eventueel: verleggen wegaansluiting.
 Minimaal  € 50.000,-.  De maatregel  is  globaal  uitgewerkt,  waarbij 

ervan  is  uitgegaan  dat  de  doorgaande  route  (Zenderseweg-Van 
Koersveldweg)  niet  wordt  aangepast.  Genoemde  kosten  zijn 
minimale kosten en sterk afhankelijk van bijkomende kosten.

o Verbeteren ‘doorzicht’ binnenbocht Zenderseweg.
 Ca. € 1.500,-.

 Verwijderen beplanting en/of deel van de heuvel in de binnenbocht.

19. Voorstel uit te voeren maatregelen
Het overzicht van uit te voeren maatregelen (in de tabel op de volgende pagina) vloeit 
voort uit de conclusies in § 17 en de uitwerking van de maatregelen (in § 18, de globale 
schetsen en dito kostenramingen). 

De uit te voeren maatregelen
De dorpsraad van Albergen omarmt de studie en stemt in met de maatregelen,  met 
uitzondering  van  het  voorstel  over  de  Van  Koersveldweg-noord.  Daarover  behouden 
dorpsraad en gemeente verschil van inzicht: de dorpsraad gaat voor een fietspad, terwijl 
in de visie van de gemeente fietsstroken afdoende zijn.
Daarom wordt voorgesteld om nu geen maatregelen te treffen op de Van Koersveldweg-
noord. Dat betekent dat de maatregelen 1 t/m 4 (zie maatregelentabel op de volgende 
pagina) voorlopig niet worden uitgevoerd. Dat zijn de aanleg van fietsstroken en enkele 
maatregelen  die  daarmee  direct  verband  houden.  Nu  wordt  voorgesteld  om  de 
maatregelen  5  t/m 14  uit  te  voeren  en  daarmee deze  studie  –na  de  besluitvorming 
erover- als afgerond te beschouwen. 
Het door de dorpsraad beoogde alternatief, het realiseren van een fietspad, is in de studie 
globaal onderzocht.  Voorgesteld wordt om nu een meer gedetailleerde studie te doen 
naar de mogelijkheid om een fietspad te realiseren langs de Van Koersveldweg-noord. Die 
studie  dient  in  samenwerking  met  de  dorpsraad  uitgevoerd  te  worden.  Daarbij  zal 
verkeersadviesbureau Bono Traffics uit Kampen worden ingeschakeld.

Financiële aspecten
Voor de uitvoering van de maatregelen 5 t/m 14 is naar verwachting een bedrag van € 
75.500,-  nodig.  Na  besluitvorming  volgt  nog  een  gedetailleerdere  uitwerking  en 
kostenraming. Het reeds beschikbaar gestelde krediet is voldoende om deze maatregelen 
uit te kunnen voeren. 
Voorgesteld wordt om de resterende financiële middelen aan te wenden voor de uit te 
voeren studie en een financiële reservering voor de eventuele aanleg van een fietspad. 
Als uit de studie blijkt dat een fietspad niet zinvol of mogelijk is, is een nader besluit over 
eventuele andere maatregelen (toch fietsstroken?) en/of de financiële middelen nodig.

Indien een fietspad wel wenselijk en technisch realiseerbaar is, maar als b.v. eerst de 
(co-)financiering  geregeld  moet  zijn,   dan  ligt  er  in  elk  geval  een  ontwerp  en 
uitvoeringsplan in de kast en kan er snel  gereageerd worden als de financiering rond 
komt.
Als  tussenmaatregel  (tussen ‘GO’ voor een fietspad en de werkelijke realisatie) kan –
indien dat enkele jaren zou duren- overwogen worden om tijdelijk een rode slijtlaag op de 
Van Koersveldweg-noord aan te brengen. Dat accentueert de fietsroute beter. Maar gelet 
op de hoge kosten (ca. € 10.000,-) is dit geen kosteneffectieve maatregel en hij wordt nu 
in elk geval nog niet in overweging gegeven.

Maatregelen die buiten het uitvoeringsplan vallen
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Twee maatregelen die nu niet in het uitvoeringsplan zijn meegenomen, zijn maatregel 15 
(verbreding  van  de  fietssuggestiestroken  op  de  Zenderseweg)  en  16  (verleggen 
wegaansluiting Zenderseweg-Van Koersveldweg).
Maatregel  15 kan later  worden uitgevoerd  en  hierbij  dient  ook  naar  de  aansluitende 
wegvakken te worden gekeken (uniformiteit van voorzieningen op de weg). Maatregel 16 
valt om eerder aangegeven redenen buiten de scope van dit project.

Maatregelentabel:
maatregelen: kosten 

onderdeel:
kosten 
totaal:

Civieltechnische werkzaamheden:
1 Fietsstroken Van Koersveldweg € 40.000,-
2 Uitwijkstroken Zandhuisweg/Hinvertsweg €   1.500,-
3 Aanpassen bocht bij rotonde N349 €   7.000,-
4 Aanpassen bestaand fietspad bij rotonde €      500,-
5 Verbod  fietsers/bromfietsers  Van 

Koersveldweg
€   4.000,-

6 Fietsstroken Hinvertsweg € 15.000,-
7 Fietsoversteekplaats  met 

snelheidsremmer
€ 25.000,-

8 Snelheidsremmer Zenderseweg € 10.000,-
9 Stopverbod Zenderweg bij aansluiting €   1.000,-
10 Verwijderen  beplanting  binnenbocht 

Zenderseweg
€   1.500,-

Subtotaal: € 56.500,-
Overige werkzaamheden:

11 Bewegwijzering alternatieve fietsroute €   5.000,-
12 Verkeersmetingen 1 jaar na uitvoering €   2.000,-
13 Voorbereiding  bestek  en  directievoering 

e.d.
€ 10.000,-

14 Verkeersmetingen 2013 (is uitgevoerd) €   2.000,-
Subtotaal: € 19.000,-

Totaal: € 75.500,-

Maatregelen “p.m.”
15 Verbreden fietsstroken Zenderseweg € 19.000,-
16 Verleggen  kruising  Zenderseweg-Van 

Koersv.weg
€ 50.000,- 
(minimaal)

20. Planning
Behoudens besluitvorming en technische voorbereidingstijd, kan de uitvoering in principe 
in 2014 starten. De maatregelen 5 t/m 11 kunnen dan uiterlijk in 2015 zijn afgerond. 
Maatregel  12 kan ongeveer één à twee jaar na het gereed komen van de uitvoering 
worden ingepland. Met de uitvoering van de maatregelen 5 t/m 14 is dit project afgerond, 
met  dien  verstande  dat  er  vervolgonderzoek  wordt  uitgevoerd  naar  de  eventuele 
mogelijk-heid  om  een  fietspad  aan  te  leggen  in  het  noordelijke  deel  van  de  Van 
Koersveldweg. Maatregelen 15 en 16 en eventuele vervolgmaatregelen behoren niet tot 
de scope van dit project.

21. Vergunningen, bestemmingsplan, verkeersbesluiten
Aandachtspunten bij de uitwerking/uitvoering zijn:

1. Omgevingsvergunning (kappen) indien bomen gerooid moeten worden.
a. Bij fietspad Van Koersveldweg. Bij wegverlegging Zenderseweg.

2. Overeenkomsten/opdrachten indien kabels en leidingen verlegd moeten worden.
a. Bij wegverlegging Zenderseweg.

3. Onderzoek naar eventuele belemmeringen qua bestemmingsplan. 

Verkeer in Albergen – Eindrapport onderzoek (2013/2014) versie 1.2 31



a. Bij alle maatregelen checken.
4. Nemen verkeersbesluit.

a. Bij Van Koersveldweg zuid: geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers.
b. Eventueel stopgebod Zenderseweg.

Voor de maatregelen die thans in het uitvoeringsplan zitten, zijn alleen verkeersbesluiten 
nodig.
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