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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Knoflookpad 
 
Datum 

 
17 oktober 2016 

 
Nummer 

 
RV-1641 

  
Steller vraag R. Berkers Fractie VVD 
 
Portefeuillehouder 

 
M. Biemans 

 
Steller 

  
T. Schoester 

  
Datum afdoening 21 oktober 2016 
 
 
 
Vraag 
 
De VVD fractie merkt op dat het Knoflookpad minder gebruikt wordt dan verwacht. Dit is 
ook veel inwoners en gebruikers opgevallen. Veel gebruikers klagen over de te lage snel-
heid van 50 km/u. Volgens hen is er geen tijdbesparing met andere routes in Deurne of 
duurt het zelfs langer, waardoor omrijden niet interessant wordt. Het gevolg is dat het 
Knoflookpad vaak vermeden wordt. Wij hebben de volgende vragen:  
Onlangs hebben wij gemerkt dat de gemeente tellingen heeft verricht op het Knoflook-
pad. Wat zijn de conclusies die uit deze tellingen te trekken zijn?  
1. Wat zijn de integrale mogelijkheden in Deurne om het gebruik van het Knoflookpad 

te stimuleren? Heeft de gemeente ook plannen om een van deze mogelijkheden 
door te voeren?  

2. Wat is de reden dat de huidige snelheid op het Knoflookpad maximaal 50 km/uur 
is?  

3. Wat zijn technisch en juridisch de mogelijkheden om de maximale snelheid op het 
Knoflookpad te verhogen? Welke maximale snelheid is daarbij mogelijk?  

4. Wat zijn de consequenties voor de veiligheid van de weg bij een eventuele snel-
heidsverhoging? Welke maximale snelheid is daarbij mogelijk?  

 
 
Beantwoording vragen 
  
1. Onlangs hebben wij gemerkt dat de gemeente tellingen heeft verricht op het Knof-

lookpad. Wat zijn de conclusies die uit deze tellingen te trekken zijn? 
 

In de periode van 5 september tot en met 11 september is de verkeersintensiteit 
gemeten. 
De belangrijkste conclusie die uit de tellingen getrokken kan worden is dat op de 
Vlierdenseweg vanaf de Binderendreef een afname van het verkeer tot 17% laat 
zien. De verkeersintensiteit op de Fabriekstraat, onlangs heringericht als 30 km-
weg, is afgenomen met ruim 25%. 
Tijdens de meetperiode maakte op een werkdag in totaal gemiddeld 2475 voertui-
gen van het Knoflookpad gebruik. 
 

2. Wat zijn de integrale mogelijkheden in Deurne om het gebruik van het Knoflookpad 
te stimuleren? Heeft de gemeente ook plannen om een van deze mogelijkheden 
door te voeren?  

 



 2 

Om te stimuleren dat het verkeer zoveel mogelijk gebruik maakt van het Knoflook-
pad is de bewegwijzering rondom de kern Deurne aangepast. Direct na de opening 
heeft de provincie toestemming verleend om maximaal 4 weken tijdelijke beweg-
wijzering te plaatsen. Dit om het verkeer te wijzen op de nieuwe verbinding. 
Bij de keuze om wel dan niet gebruik te maken van deze nieuwe route is een snelle 
doorstroming van belang. Daarbij is de spoortunnel onder de Binderendreef van 
cruciaal belang. Met de aanleg van deze spoortunnel komt een belangrijke barrière 
(het spoor) te vervallen en ontstaat een aantrekkelijke en snelle route rondom de 
kern Deurne.  
Naast bovengenoemde duurt het ook even voordat het gebruik van een nieuwe weg 
toeneemt. Dit heeft veelal te maken de aanpassing van de navigatiesystemen.  

 
 
Antwoord naar aanleiding van de vragen 3, 4 en 5. 
 
We herkennen binnen het college de behoefte – die we tussen de regels van uw vraag 
door lezen – om te onderzoeken of we de snelheid van het Knoflookpad kunnen verho-
gen. Dit is mede ingegeven door de recente ontwikkelingen rondom de ondertunneling 
van het spoor. Daarom kiezen we ervoor om de snelheid op het Knoflookpad onderdeel te 
maken van een breed integraal onderzoek. 
 
In het kader van de ondertunneling van het spoor bij de Binderendreef gaan we namelijk 
onderzoeken welke aanvullende maatregelen we kunnen nemen om het gebruik van de 
randwegen Knoflookpad, Vlierdensedreef en Binderendreef te stimuleren. Daarmee kan 
de verkeersdruk in het centrum, spoorzone en omliggende wijken verder worden vermin-
derd. Belangrijke elementen bij dit onderzoek zijn (het verhogen van) de maximum snel-
heid, verkeersveiligheid, agrarische transportroutes, doorstroming en geluid. Dit onder-
zoek willen we gelijktijdig met de technische voorbereiding van de spoortunnel uitvoeren. 
Op die manier kunnen de mogelijke maatregelen gelijktijdig of voorafgaande aan de aan-
leg van de spoortunnel worden uitgevoerd.  
 


