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INTRO	

Dit document is de bundeling van verkregen informatie uit de omliggende straten rondom Lemmers. 
Focus van het document is het Vrachtverkeer daar dit het grootste struikelblok is voor de initiatieven. 
Als dat is opgelost zal het makkelijker zijn om alle andere verkeerstromen (langzaamverkeer en 
snelverkeer) te bespreken. 

HUIDIGE	VERKEERSITUATIE	

De buurt, vooral in de Koenderstraat ervaart het huidige verkeer als problematisch.  

De huidige situatie anno 2020 is niet meer vergelijkbaar met ‘vroeger’. Sinds Laarveld is uitgegroeid tot 
een wijk met veel woningen en de Koenderstraat is opgenomen in diverse fiets, motor en Classic Auto 
routes is het straatbeeld in de Koenderstraat volledig anders dan vroeger. Ook het agrarisch verkeer is 
flink toegenomen daar men nu meermaals (tot 3x toe) kan oogsten en dus ook vaker het land moet 
bewerken. 

Het langzaam verkeer krijgt de overhand; Honden uitlaat route, Jogging rondje, Paarden/Ruiters, 
Wandelaars en Fietsers.  
Deze verandering is niet meer te combineren met het snelverkeer dat dagelijks de weg gebruikt.  

Verkeersmeetingen die zeker moeten gebeuren moeten wel GOED gebeuren. De laatste meeting eind 
Okt – Half Nov zijn in onze ogen ‘waardeloos’, zonder het resultaat gezien te hebben: 

 Belangrijkste factor is de combinatie langzaamverkeer / snelverkeer kon met deze opstelling 

niet gemeten worden. 

 De periode is NIET representatief. Niet voor langzaamverkeer en niet voor landbouwverkeer. 

 Er zal een stevige ‘Corona’ correctie op moeten plaatsvinden daar nu even alles anders is. (als 

voorbeeld er zijn bewoners die nu 90% vanuit thuis werken). 

De Koenderstraat, Stienestraat en de Hushoverheggen zijn te smal om tegenliggend verkeer goed te 
kunnen verwerken, zeker als daar nog de factor langzaamverkeer bij komt.  

Als voorbeeld, de Koenderstraat is tussen Koenderstaat 7 en 9 maar 3.00 m breed  (betonblokken 
meegeteld 3,80m breed). Ter illustratie een vrachtauto mag 2,55m breed zijn, een Toyota Aygo is 
1,6om breed en een BMW X5 is 2,00m breed. Dat betekent: 

 2 Vrachtauto’s = 5,10 die kunnen elkaar niet passeren op het 3,80m stuk. Vorige week nog 

moest 1 vrachtauto ruim 100m terugzetten om te kunnen passeren. Normaliter wordt de oprit 

van Koenderstraat 2 als uitwijkhaven misbruikt. 

 1 vrachtauto en 1 Aygo = 4,15 kunnen elkaar al niet passeren op de weg. 

 1 BMW X5 en 1 Aygo = 3,60m kunnen elkaar met minimale speling passeren! 

Hieronder nog algemene verkeersvoorbeelden die gebaseerd zijn op de werkelijkheid en onderbouwd 
kunnen worden met fimpjes: 

 Tegenliggende auto’s kunnen elkaar niet goed passeren en moeten uitwijken op de opritten 

van de bewoners wat vaak gevaarlijke situaties oplevert. 
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 Vrachtauto’s die tegenliggers tegenkomen moeten stoppen, terugzetten en uitwijken om 

elkaar te kunnen passeren. Aan 1 kant staan bomen aan de andere kant wordt de weg aan gort 

gereden, wat weer gevaarlijke situaties oplevert daar dat de enige plek is waar 

langzaamverkeer kan uitwijken. 

 Auto’s mogen 80 en rijden dat ook, dat levert vooral gevaarlijke situaties i.c.m. langzaam 

verkeer. (Opm.: Bijna alle bewoners en Vrachtverkeer (Lemmers) rijden langzaam). 

 Het gebruik van de weg is met de komst van Laarveld sterk verandert. 

o Honden uitlaat route (06:30-09:00  & 16:00-20:00) 

o Wandelroute / jogging route vooral overdag en avond 

o Veel gebruikte fiets, motor, oldtimer/tour route, vooral in de zomer ook op werkdagen 

 De landbouw is de afgelopen 20 jaar flink veranderd. De nieuwe manier van landbouw zorgt 

voor een sterke toename van het landbouwverkeer 

o Meermaals oogsten per jaar betekent ook meermaals: spuiten, bewerken, oogsten, 

voorbereiden, zaaien etc. 

o B.v. uien en aardappelen moeten 1 x per week gespoten worden in bepaalde perioden 

 Dierenhotel de Hegge moet hun klanten kunnen ontvangen 

 Sluipverkeer dat van en naar de A2 rijdt via de Koenderstraat. Vooral verkeer van Laar dat de 

‘bulten’ en drukte wil ontwijken. Na Lemmers staan maar 7 huizen dus dat zou redelijk 

makkelijk te meten moeten zijn. Momenteel wegens Corana is er veel minder sluipverkeer. 

 De manage maakt dagelijks, als het weer het toelaat, buitenritten (ook met gehandicapte 

kinderen). Het is meermaals voorgekomen dat paarden in de problemen komen door 

snelverkeer. 

De familie Lemmers geeft aan historisch te beschikken over vergunningen die een veelvoud van het 
huidige vrachtverkeer voor hun locatie mogelijk maakt. Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat 
vanaf het begin (voor 2008, gebaseerd op deze vergunning) er veel problemen zijn geweest waarbij 
ook het verkeer een belangrijke factor speelde. Dat is juist de reden voor de familie Lemmers om het 
deze keer anders aan te pakken.  
In de ogen van de bewoners was het vrachtverkeer altijd al te veel en te gevaarlijk, dit terwijl de 
werkelijke aantallen vrachtverkeer die door de Koenderstraat reden veel lager waren dan de aantallen 
die in de vergunning staan. Momenteel zijn er geen/weinig activiteiten op de locatie Koenderstraat 9 
en toch wordt het HUIDIGE (vracht)verkeer als problematisch ervaren in combinatie met het huidige 
langzaamverkeer. 
Daarom is de kreet ‘het vrachtverkeer neemt af t.o.v. de oude situatie’ (uitspraak gemeente & Math 
Lemmers) niet meer dan een kreet die niet meer past in de huidige tijd. Tevens wordt hierbij niet 
vergeleken met de oude werkelijke situatie maar met de vergunde aantallen!! 

De gemeente heeft deze vergunningen in het verre verleden afgegeven waarbij de omstandigheden 
qua verkeerssituatie en verkeersbelasting in de straat volledig anders waren dan nu. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de straat, het gebruik en belasting van deze wegen. Zij zullen goed moeten 
afwegen of historische besluiten nog wel passen bij de huidige situatie. Zeker voor een weg die 
gedeeltelijk maar 3.00m (3,80m) breed is en onoverzichtelijke stukken bevat. Volgens de bewoners is 
de Koenderstraat ongeschikt voor vrachtverkeer. 
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De wijkraad die zich Laarveld Hushoven noemt, heeft totaal geen enkel gevoel en historie bij de 
situatie op Hushoven en zeker niet bij de straten rondom Lemmers. Deze wijkraad was tot enkele 
maanden geleden zich niet bewust van de ernst en de impact van het initiatief Stadsboerderij voor 
onder meer de Koenderstraat. Enkele bewoners hebben de wijkraad overtuigd dat dit plan wel degelijk 
impact heeft op onder meer woongenot, gezondheid en veiligheid in de straat. Helaas lijkt het erop dat 
de wijkraad vooral bezig is met een plan gericht op de nieuwe wijk Laarveld, niet op het behartigen van 
de belangen van de bewoners die te maken krijgen met de gevolgen van de Stadsboerderij. 

De buurt is over het algemeen nog steeds positief over het initiatief voor de Stadsboerderij Hushoven 
zolang het VERKEER, het belangrijkste struikelblok, op een acceptabele manier ingevuld kan worden. 

Daarnaast heeft het verleden geleerd dat afspraken, vaak gebaseerd op berekeningen en aannames, 
goed vastgelegd moeten worden. Zowel de START situatie alsook de MAXIMALE groei zal eenduidig 
vastgelegd moeten worden zodat deze afspraken als basis kunnen dienen voor alle partijen. Ook om te 
kunnen toezien op de naleving en handhaving hiervan. 

In dit document is alle inbreng/uitspraken/ideeën van buurtgenoten verzameld en uitgewerkt. Deze 
input is verwerkt in scenario’s en voorzien van voordelen en nadelen gezien vanuit de buurt rondom 
Lemmers. 

We hopen dan ook dat de klankbordgroep dit document kan inbrengen en dat het als waardevolle 
input vanuit de buurt wordt behandeld om samen te streven naar een oplossing die voor alle 
betrokkenen acceptabel is. 
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Inleiding	voor	de	opties	
Alle opties/informatie die we ontvangen hebben zijn uitgewerkt in dit document. Gedurende de 
vorming van dit document werd steeds duidelijker dat eerst de vrachtverkeer-uitdagingen opgelost 
moesten worden, zeker daar het nog niet duidelijk is hoeveel verkeer er bijkomt t.o.v. het verkeer dat 
nu dagelijks al door de straat rijdt. Hierbij refereren wij aan NU en de praktijk en niet aan de 
mogelijkheden die de historische vergunning zouden bieden. De uitgewerkte opties richten zich dan 
ook hoofdzakelijk op het vrachtverkeer daar dat de hoogste urgentie heeft. 

De	optie	
Om maar met de deur in huis te vallen. Na het analyseren en spiegelen van alle opties uit dit document 
bleek er maar 1 optie over te blijven die brede steun kan verwachten vanuit de omliggende straten. 

Dat is tevens de enige optie die de huidige initiatieven, wat verkeer betreft, aankan. Deze optie levert 
direct voordelen op voor: 

 Alle vrachtverkeer gerelateerd aan initiatieven van de Stadsboerderij van familie Lemmers. 

 Heeft de minste impact voor alle omliggende straten en kan daardoor rekenen op de meeste 

steun t.o.v. alle andere opties. 

 Ontlast niet alleen de Koenderstraat maar ook de Rietstraat en Laar, nu en in de toekomst. 

 Kan tevens gebruikt worden voor BOSPOP wat voor extra ontlasting, mogelijkheden en extra 

veiligheid met zich meebrengt. 

 Is een belangrijke factor om de snelheid op de Eindhovenseweg omlaag te brengen, zodat deze 

(’s avonds) niet meer aantrekkelijk is als ‘dragrace traject’. Dit levert voordelen op voor zowel 

Hushoven als Boshoven. 

 Kan met relatief minimale veranderingen door de gemeente gerealiseerd worden. 

Kort door de bocht, de eerste optie op de volgende pagina is de enige die men hoeft te omarmen. Dit 
was niet de enige optie die we hebben uitgewerkt daarom hebben we besloten om alle onderzochte 
opties in dit document op te nemen. Dit laat tevens zien dat het onderwerp leeft in onze 
gemeenschap en dat er actief wordt meegedacht. 
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Optie:	(Tijdelijke)	eigen	weg	-		Eindhovenseweg	

Deze optie beschrijft ‘de oplossing’ voor alle vrachtverkeer uitdagingen.  

De Tijdelijke eigen weg naar de Eindhovenseweg is te zien op onderstaande afbeelding. Deze is 
bedoeld voor uitsluitend vrachtverkeer van en naar Lemmers. Deze weg is dus niet bedoeld voor 
gebruik door personenauto’s en kan als ‘tijdelijke eigen weg’ worden gerealiseerd. 
Vanaf de Eindhovenseweg gezien kruist de weg de Stienestraat.  
De brede blauwe gedeelten zijn uitwijkstroken zodat de tijdelijke weg smal kan blijven, ingericht voor 1 
enkele vrachtauto.  

 

Voor deze optie is gekozen omdat dit ook een oplossing is voor BOSPOP en hun jaarlijkse BOSPOP 
verkeersuitdagingen.  

Tevens is het een oplossing om het verkeer op de Eindhovenseweg, dat momenteel als een ‘dragrace’ 
baan wordt gebruikt, weer naar een normale snelheid te krijgen.  

Aanvoer voor Lemmers komt vanuit de richting Weert en kan op de Eindhovenseweg de afslag nemen 
naar de ventweg. Door de ventweg over te steken krijgt het vrachtverkeer toegang tot de tijdelijke weg 
die direct toegang geeft tot Lemmers. 
Afvoer vanuit Lemmers rijdt via de tijdelijke weg en heeft direct toegang tot de Eindhovenseweg 
richting Eindhoven. 

Tijdelijke eigen weg, hiermee bedoelen we 

1. Geen officiële weg maar voor een bepaald doel, in dit geval alleen vrachtverkeer van Lemmers. 

2. Een weg door landerijen, die van tijdelijke aard is, zolang het bedrijf vergunning heeft. 

3. Vergelijkbaar met een bouwweg, veilig maar volledig in eigen beheer. 

4. Verharding zodat er een enkele vrachtauto zonder problemen overheen kan. 

5. Enkele passeerstroken die de gehele weg overzien en bedoeld zijn om de weg smal te houden 

en het verkeer gereguleerd (Als voorbeeld: zoals bij Houtsweg Nederweerd-eind / Schoor is 

toegepast). 

6. Eventueel voorzien van een vrachtwagensluis om ander verkeer te weren. 
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Voordelen 

 Koenderstraat wordt volledig ontlast van het Lemmers vrachtverkeer 

 Door de Koenderstraat hetzelfde in te richten als de Maarheezerhuttendijk, geen 

vrachtauto’s toelaten behalve voor bestemmingsverkeer, kan voorkomen worden dat 

men toch deze weg neemt. 

 Stienestraat wordt alleen belast door een oversteek en doorsteek van de weg op een punt 

waar men voldoende ver van de bewoning kan blijven.  

 De kruising met de Stienestraat kan op een punt waar men voldoende overzicht heeft om een 

veilige oversteek te realiseren (onverharde weg kruist met verharde weg, Vrachtauto geeft 

voorrang). 

 Rietstraat en Laar worden ook volledig ontlast van dit vrachtverkeer 

 Vrachtverkeer wordt op deze manier volledig gescheiden van langzaamverkeer. 

 Het aantal vrachtbewegingen waarover nu gesproken wordt in het nieuwe plan kan meteen 

van tafel daar dit geen probleem meer vormt voor de buurt. 

 Bospop is al jaren bezig om een aansluiting te kunnen krijgen, dat kan nu gecombineerd 

worden. 

 Bospop opbouw en afbreken wat zeer veel vrachtverkeer met zich meebreng kan sterk 

verbeterd worden door eenrichting routes ipv aan- en afvoer via dezelfde weg (Stienestraat) 

 Route 1 (Groen): Backstage vrachtverkeer via Bocken, Weijerkesweg route 

 Route 2 (Oranje): Overig vrachtverkeer via Stienstraat route 

 Op deze manier, met gebruik van de tijdelijke weg, functioneert dit als 2 x 1 richting 

wegen 

 Zie afbeelding volgende bladzijde. 

 Bospop, de dag voor de concerten 

 De tijdelijke weg Lemmers kan als extra toegang gebruikt worden als 1 richting 

toegang voor Caravans of Campers 

 Vorige jaren liep de route via LAAR volledig vast. Nu kan Caravan en Camper verkeer 

gesplitst worden of als extra aanvoer route dienen. 

 Bospop tijdens de concert dagen 

 Taxi baan op de ventweg via de afslag Eindhovenseweg 

 Vrachtverkeer, aanvoer tijdens de festival dagen, via Eindhovenseweg en niet meer via 

de Stienestraat 

 Calamiteiten toegang los van langzaamverkeer 

 Einhovenseweg enkele ‘dragrace’ baan 
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 Door eenzelfde slinger en afslag als voor de stoplichten op Hushoven (stadsbrug 

richting eindhoven) toe te passen voor de toegang tot de nieuwe ‘Eigen weg’, kan de 

snelheid uit het verkeer gehaald worden zonder dat dit ten kosten gaat van de 

doorstroming. 

 Deze afslag zal niet gebruikt worden voor sluipverkeer daar deze geen enkel ander 

doel dient. 

 

 

 Overschot zand op locatie lemmers kan misschien voor de aanleg gebruikt worden (minder 

kosten) 

 Door op een onderliggende verharding grasbetonblokken te gebruiken zoals ook bij 

Bospop is toegepast kan er gras over groeien en is de verharding toch geschikt voor 

vrachtverkeer.  

 Op die manier valt de tijdelijke weg niet op in de natuur. 

 ‘Geen’ vrachtverkeer meer over de Rietstraat en minimale verstoring voor de wijk & WoZoCo 

 Vermindering verkeersuitdagingen voor Wijk Laarveld. 

 Vrachtverkeer volgt een kortere route vanuit de Eindhovenseweg via de eigenweg, tevens 

zorgt dit voor minder afremmen/optrekken daardoor minder CO2. 

Nadelen: 

 Men moet een nieuwe ‘tijdelijke’ weg aanleggen door landbouwgrond die eigendom is van 

andere partijen (pachten?) 

o Gemeente is nodig om de afrit Eindhovenseweg – nieuwe ‘tijdelijke’ weg mogelijk te 

maken 

o De weg zo inrichten dat agrarisch bedrijven hier minimale hinder van ondervinden. 

 (Minimale) belasting voor de Stienestraat.  

 Minste nadelen voor alle omwonenden in vergelijk met alle andere opties. 

Zoals al eerder aangegeven werd, is de huidige verkeerssituatie volledig anders dan in de tijd dat de 
vergunningen werden afgegeven aan Lemmers.  
 
Deze optie lost niet alle huidige problemen op voor de Koenderstaat maar zorgt voor een geheel nieuw 
uitgangspunt om naar de problemen te gaan kijken.  Daarna kunnen we kijken vanuit de ‘nieuwe 2021 
situatie’ zonder vrachtverkeer.  

Groene (Backstage route) en Rode (Overige route) lijnen zijn éénrichting routes voor het Bospop 
terrein (oranje festival terrein)
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Extra	voordelen	Koenderstraat	
Bij deze optie wordt het vrachtverkeer ‘volledig geweerd’ van de Koenderstraat. Dit biedt een geheel 
nieuwe uitgangssituatie voor alle overige verkeer anno 2020. 
 
Dan kunnen we initiatieven ontwikkelen zoals snelverkeer te gast in de Koenderstraat met zaken als: 

 Gedrag en Uitstraling: Niet door beperkingen zoals drempels en dergelijke maar door gedrag 

en uitstraling van alle bewoners van de Koenderstraat richting de gebruikers van de weg 

 Hondenwandelroute  

 Wandel / fiets verkeer zichtbaar maken 

 Paarden routes promoten 

 Door deze visueel en in gedrag actief te promoten hopen we een verandering te 

realiseren. 

 Eerst aanspreken op gedrag en zelf het voorbeeld geven. 

 Daarna pas kijken naar meer dwingende maatregelen. 
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Optie:	Aansluiting	A2	

Vroeger liep de Koenderstraat door tot aan het Weerter bos. Met de komst van het ‘Slinger tracé’ is de 
Koenderstraat verdeeld door de A2 waarbij 1 gedeelte bij Weert hoort en 1 gedeelte bij Nederweert.  

 

Door een Af- en Oprit te maken op de A2 ter hoogte van de Koenderstraat heeft Lemmers direct 
toegang tot de snelweg. Door aan het einde van de Koenderstraat een ‘vrachtwagensluis’ te zetten kan 
voorkomen worden dat dit een sluiproute wordt. 
Tevens kan het begin van de Koenderstraat vrachtwagen luw gemaakt worden door een vrachtwagen 
verbod. (zoals ook bij de Maarheezerhuttendijk is toegepast). 

De Koenderstraat is eigenlijk niet geschikt voor vrachtverkeer, zeker niet het laatste gedeelte van de 
Koenderstraat, maar op deze manier wordt maar een klein gedeelte van de Koenderstraat belast. 

Voordelen: 

 Klein gedeelte van de Koenderstraat belast met alle vrachtverkeer!?! 

Nadelen: 

 Aanleggen van een op- en afrit zal moeilijk zijn (Rijkswaterstaat) 

 De huizen aan het einde van de Koenderstraat liggen veel te dicht op de weg.  

 Dit is geen acceptabele oplossing voor de bewoners aan het einde van de Koenderstraat.  
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Optie:	(Tijdelijke)	eigen	weg	-		Rietstraat	

Deze optie gaat uit een tijdelijke weg evenals de eerste optie echter via een andere route.  

 

Door een vrachtwagen sluis te plaatsen en een bord van eigenweg kan voorkomen worden dat de 
tijdelijke weg voor andere doeleinde gebruikt kan worden.  

Voordelen 

 Koenderstraat wordt volledig ontlast van het Lemmers vrachtverkeer 

 Koenderstraat hetzelfde inrichten als de Maarheezerhuttendijk, geen vrachtauto’s 

toegelaten behalve voor bestemmingsverkeer om te voorkomen dat men toch deze 

weg neemt. 

 Stienestraat wordt alleen belast aan de achterzijde door de weilanden. Met de aanleg zal men 

hier rekening mee moeten houden. 

 Rietstraat wordt grotendeels en Laar volledig ontlast van dit vrachtverkeer 

 Vrachtverkeer wordt op deze manier grotendeels gescheiden van langzaamverkeer. 
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 Aantal vrachtbewegingen waarover nu gesproken wordt in het nieuwe plan heeft alleen 

directe impact op de Eindhovenseweg/Hushoverweg/Rietstraat tot aan WoZoCo. 

 Kortere route van de randweg via de eigenweg en minder afremmen/optrekken daardoor 

minder CO2 

Nadelen: 

 Bospop heeft hier geen voordelen van. 

 Aanleggen nieuwe ‘tijdelijke’ weg door landbouw grond in eigendom van ? (pachten?) 

o Gemeente nodig om dit  mogelijk te maken 

o Zo inrichting dat agrarisch hier minimale hinder door ondervind. 

 Viaduct Hushoven i.c.m. de eigenweg zorgt voor een ‘druk knooppunt’. 

 De hoeveelheid vrachtverkeer zal een te zware druk leggen op het knooppunt bij het viaduct. 
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Optie:	Koenderstraat,	stoplichten	1-richting	

Belangrijk probleem is tegenliggend verkeer. De weg is al te smal voor 2 auto’s die elkaar moeten 
passeren laat staan 2 vrachtauto’s. Vooral op het stuk tussen Koenderstraat 3 en de Hegge. 

Naast het feit dat dit gedeelte van de Koenderstraat zeer smal is, zitten er ook meerdere ‘blinde 
bochten’ in de weg door dichte begroeiing en kan een bestuurder niet ver vooruit kijken waardoor 
gevaarlijke situaties ontstaan. Hier komt nog bij dat aan weerszijden van de weg een beek licht, wat 
uitwijkmogelijkheden beperkt.  

 

Door de Koenderstraat m.b.v. een stoplicht gedeeltelijk 1 richting te maken kan voorkomen worden 
dat er tegenliggers zijn op het stuk ter hoogte van de Hegge tot Koenderstraat 3 (tweede huis links in 
de straat).  

Voordelen 

 Op het meest onoverzichtelijke stuk wordt het verkeer gereguleerd 

 Sluipverkeer van of naar A2 hierdoor wordt ontmoedigd 

 De snelheid wordt uit de route gehaald  

 De opritten van Koenderstraat 2 en 5 worden niet meer gebruikt als uitwijkplek 

Nadelen 

 Veel stilstaand en optrekkend verkeer in de Koenderstraat leidt tot meer CO2-uitstoot en 

geluidsoverlast. 

 Lost de drukte in de straat niet op, zorgt alleen voor een minder gevaarlijke omgeving 

 Koenderstraat 2, 5 en Koenderstraat 7 kunnen niet zien hoe het stoplicht staat wat weer voor 

vreemde situaties kan zorgen 
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 Dit lost het huidige verkeersprobleem NIET op. De hoeveelheid verkeer die in de initiatieven 

worden genoemd zijn NIET mogelijk. 

Optie:	Koenderstraat	1-richting	via	Hushoverheggen	

Belangrijk probleem is tegenliggend verkeer. De weg is al te smal voor 2 auto’s die elkaar moeten 
passeren laat staan 2 vrachtauto’s.  1-richting verkeer is een optie die de druk op de weg zal 
verminderen en de veiligheid zal verhogen echter zal dit leiden tot veel tegenstand.

 

Door de Koenderstraat 1 richting te maken voor vrachtauto’s (of alle snelverkeer), kun je voorkomen 
dat er tegenliggers zijn.  

Voordelen 

 Geen of alleen personenauto tegenliggers. 

 Bij eenrichting voor alle snelverkeer zal sluipverkeer van of naar A2 zal voor de helft afnemen 

 Het vrachtverkeer zal zich verdelen over Rietstraat en Laar 

Nadelen 

 De Hushoverheggen is even smal als de Koenderstraat, dus die zou ook 1-richting moeten 

worden om gelijksoortige problemen als bij de Koenderstraat te voorkomen. 

 De bewoners van zowel Koenderstraat als Hushoverheggen zijn tegen deze oplossing daar het 

alleen het verdelen van een probleem betekent. 



    Vracht-verkeersopties - ingediend.docx 
  

    P. 15    

 Vrachtauto met een passerende personenauto is al een niet wenselijke situatie. Nu worden 

opritten gebruikt als uitwijk??? 
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Optie:	Koenderstraat	1-richting	via	Stienestraat	

Belangrijk probleem is tegenliggend verkeer. De weg is al te smal voor 2 auto’s die elkaar moeten 
passeren laat staan 2 vrachtauto’s. 1-richting verkeer is een optie die de druk op de weg zal 
verminderen en de veiligheid zal verhogen echter zal dit leiden tot veel tegenstand. 

 

Door de Koenderstraat 1 richting te maken voor vrachtauto’s (of alle snelverkeer), kan voorkomen 
worden dat er tegenliggers zijn.  

Voordelen 

 Geen of alleen personenauto tegenliggers 

 Bij eenrichting voor alle snelverkeer zal sluipverkeer van of naar A2 zal voor de helft afnemen 

 Het vrachtverkeer zal zich verdelen over Rietstraat als Laar 

Nadelen 

 De Stienestraat is smaller dan de Koenderstraat, dus die zou ook 1-richting moeten worden om 

gelijksoortige problemen als bij de Koenderstraat te voorkomen. 

 De bewoners van zowel Koenderstraat als Stienestraat zijn tegen deze oplossing daar het 

alleen het verdelen van een probleem betekent. 

 Vrachtauto met een passerende personenauto is al een niet wenselijke situatie. Nu worden 

opritten gebruikt als uitwijk??? 
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Bijlage	

De bijlage bevat voorbeelden, plaatjes met informatie die meer inzicht geeft in bepaalde situaties 

Voorbeeld:	Blatendijk	
Blatendijk bevindt zich aan het einde van de Koenderstraat en is de verbindingsweg naar  de 

Hushoverhegge. 

Tevens is Koenderstraat in 2 gedeeld door de A2.  De optie met het 
voorbeeld voor een aansluiting op de A2 bevindt zich in het 
verlengde van het plaatje links. 

 

 

Blatendijk gezien vanuit de Koenderstraat.  

Dit is tevens een voorbeeld voor een “eigen 
weg”, prima voor enkelvoudig vrachtverkeer. 

 

 

 

 

 

Blatendijk gezien vanaf de Hushoverhegge. 
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Voorbeeld:	Maarheezerhuttendijk	
De Maarheezerhuttendijk is ook bekend als de weg tussen Blaakven en wegrestaurant De Wildenberg. 

Deze weg is: 

 Breder dan de Koenderstraat er kunnen zelfs 2 vrachtauto’s elkaar passeren 

 Passeren op de Koenderstraat betekend uitwijken op opritten! 

 Deze weg heeft zelfs separaat fiets- en voetpad  

 Deze is recht met 1 bocht waardoor er goed zicht is op tegemoetkomend verkeer. 

 De Koenderstraat heeft meerdere punten die NIET overzichtelijk zijn 

 Er staan ook bomen langs de Koenderstraat (wel minder maar toch) 

 

 


