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Inleiding 

De Milhezerweg is een drukke doorgaande route welke dwars door dorpskern de Walsberg 

loopt. Deze weg moet regelmatig door jong en oud worden overgestoken en biedt daarvoor 

nauwelijks een veilige mogelijkheid. Sinds jaar en dag wordt de jeugd hierbij geholpen 

door vrijwilligers. Echter lijkt dit komend jaar niet meer haalbaar en bovendien is het 

organiseren van verkeersveiligheid een overheidstaak. Oudere mensen staan regelmatig 

lang te wachten alvorens zij de oversteek kunnen maken. 

 

Constaterende dat: 

● de Milhezerweg binnen de Walsberg geen veilige oversteekplaats kent; 

● de snelheid regelmatig wordt overtreden; 

● vracht- en landbouwverkeer het zicht belemmert om veilig te kunnen oversteken; 

● de Walsberg veel jeugd en ouderen kent die de weg regelmatig moeten oversteken; 

● verkeersveiligheid een verantwoordelijkheid is van de overheid, niet van een groep 

vrijwilligers; 

hebben wij de volgende vragen. 

 

NB: wij hebben RIB-HV-2018 en de enquête rondom verkeer en vervoer ontvangen; een 

goed initiatief. Echter er is in deze sprake van enige urgentie en bovendien is deze situatie 

in de afgelopen jaren herhaaldelijk onder de aandacht gebracht binnen zowel de gemeente-

politiek alsmede de dorpsraad. Dit zou al verder moeten zijn dan de inventarisatiefase. 

 

 

Vraag en antwoord 

 

1. “De Noordelijke omleiding” is in het verleden herhaaldelijk als oplossing 

voorgedragen en hier zou onderzoek naar worden gedaan. Wat zijn de 

uitkomsten van dit onderzoek? 

Als bijlage bij deze beantwoording treft u de verkenning noordelijke en zuidoostelijke 

omlegging Deurne (Arcadis, 2007) aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Deurne/a3bce9ae-56de-4e6e-a57c-1a0f92d07905
https://app.maptionnaire.com/nl/8575/
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Op basis van deze verkenning naar de mogelijke effecten van het completeren van de 

randwegen heeft de gemeenteraad op 2 oktober 2007 besloten om:  

 

1. In te stemmen met de conclusies uit    

deze verkenning waarbij: 

•   geen verder onderzoek wordt verricht 

naar een noordoostelijke (B-tracés) 

en zuidoostelijke (C- en D-tracés) 

omlegging en een nieuwe verbinding 

tussen de  Liesselseweg/Loon en de 

Snoertsebaan. 

• geconstateerd wordt dat een noord-

westelijke omlegging om de Wals-

berg (A- en E- tracés) voor  een 

substantiële afname zorgt  van  het 

verkeer op de Milhezerweg (binnen 

de bebouwde kom) en bijdraagt aan 

het verbeteren van de  leefbaarheid 

en verkeersveiligheid in de Walsberg. 

 

2. De noodzaak en prioritering van een 

vervolgonderzoek (tracéstudie) naar 

een noordwestelijke omlegging om de 

Walsberg af te zetten  tegen andere 

gewenste (nog niet in gang gezette) 

projecten binnen een daartoe geëigend 

forum zoals de behandeling van het 

Masterplan ‘Verbinden in Deurne’. 

 

  

Bij de uiteindelijke keuze voor een noordelijke randweg gaat het om een tracé dat in het 

gebied ligt tussen en/of aan weerszijden van tracés A1, A2 en  E1. 

De noordelijke randweg is in 2010 als een gewenste maatregelen voor de lange termijn 

opgenomen in het huidige, door de gemeenteraad vastgestelde,  gemeentelijke verkeers- 

en vervoerplan. Er zijn echter geen middelen voor gereserveerd.  

 

2. Kan de wethouder een veilige oversteek voor de jonge jeugd garanderen 

wanneer het volgend schooljaar begint? 

Allereerst willen we u de situatie schetsen van de oversteekplaatsen op de Milhezerweg.  

Op de Milhezerweg zijn twee oversteekplaatsen met extra beveiligingsmiddelen. Op 

onderstaande foto is dat te zien. Enkele jaren geleden bij de herinrichting van de 

Milhezerweg zijn deze zo uitgevoerd in overleg met de werkgroep en bewoners.  
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Het is jammer als er geen vrijwilligers meer zijn om de (school)jeugd te helpen met het 

oversteken. Het werven van nieuwe brigadiers c.q. oversteekhulpen gebeurt door de 

school. Zij kunnen hierbij hulp en ondersteuning krijgen van de gemeente en VVN 

afdeling Deurne.  

                                                                     

Indien er structureel niet voldoende vrijwilligers worden gevonden om de (school)jeugd 

te helpen met oversteken na een wervingsactie vanuit school, gaan we in overleg met 

de school over mogelijke oplossingen. 

 

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen willen we benadrukken dat alle 

verkeersdeelnemers te allen tijde (zelf) goed moeten opletten en rekening met elkaar 

moeten houden. 
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Samenvatting 

In deze studie van de noordoostelijke en zuidoostelijke omlegging is gekeken naar de 

effecten van een randweg om Deurne ten aanzien van de ruimte, het verkeer in en buiten de 

kern en zijn de kosten van elk tracégedeelte indicatief in beeld gebracht.  

 

De doelstelling van deze verkenning is: 

HET IN BEELD BRENGEN VAN HET NUT EN DE NOODZAAK VAN DE REALISATIE VAN EEN OF 

MEERDERE DELEN VAN DE RANDWEG IN RELATIE TOT RUIMTELIJKE SCENARIO’S MET ALS 

ACHTERLIGGEND DOEL OM DE BEREIKBAARHEID VAN HET CENTRUM EN DE BEDIJVENTERREINEN 

EN DE LEEFBAARHEID EN DE VERKEERSVEILIGHEID IN DE BEBOUWDE KOM VAN DEURNE TE 

VERBETEREN. 

 

In samenspraak met de gemeente en de klankbordgroep zijn de volgende deeltracés 

ontwikkeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tracés zijn getoetst aan de volgende criteria: 

 Benutting van het nieuwe tracé (aantal motorvoertuigen per etmaal). Als grenswaarde 

is 4000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd, daar dit in de regel als ondergrens voor 

een gebiedsontsluitingsweg wordt gehanteerd (bron: CROW, publicatie 164). 

 Verkeerseffecten in de kern. Toe- en afnamen van verkeer of eventuele verschuivingen 

van verkeer. 

 Verkeerseffecten op de Milhezerweg voor wat betreft de noordelijke tracés. 

 Bereikbaarheid bedrijventerreinen voor wat betreft de zuidoostelijke tracés. De 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen wordt in kwalitatieve zin uitgedrukt.  

 

Afbeelding 1 

Schematische weergave tracé 

inclusief kunstwerken 

Rood: tracé noordoost 

Groen: tracé noordwest 

Oranje: tracé oost 

Blauw: tracé zuidoost 
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Tevens is gekeken naar de verkeerseffecten van de zuidelijke omlegging. Toe- en afnamen 

van verkeer op dit tracé.  

 

In de huidige situatie is geen sprake van structurele congestieproblemen, hoewel er vrij veel 

verkeer over de Houtenhoekweg rijdt, een weg die dwars door de kern loopt. De 

etmaalintensiteit bedraagt ruim 13.000 motorvoertuigen. In het wensbeeld ten aanzien van 

de wegcategorisering heeft de gemeente aangegeven dat de streng Houtenhoekweg_ 

Heuvelstraat_Stadhoudersweg gebiedsontsluitingsweg categorie B zou moeten worden in 

plaats van de huidige gebiedsontsluitingsweg categorie A. Een intensiteitafname is hierbij 

gewenst. Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kom van Deurne te verbeteren 

is een intensiteitsafname van verkeer nodig op de hoofdstructuur. Minder verkeer levert 

minder geluidoverlast op en trillingshinder. Het straatbeeld wordt rustiger waardoor 

fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Over het algemeen verbetert de 

verkeersveiligheid wanneer er minder autoverkeer rijdt, doordat de oversteekbaarheid 

verbetert en er minder conflicten ontstaan tussen autoverkeer en langzaam verkeer.  

Het meeste verkeer ter hoogte van de kern Deurne zit op het gedeelte van de N270, hier 

rijden ruim 15.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze structuur loopt aan de rand van de 

kern waardoor de barrièrevorming minder aanwezig is dan wanneer de structuur de kern 

zou doorsnijden. Behalve de N270 vormt de Milhezerweg ook een barrière met name voor 

Walsberg, vanwege de hoge verkeersbelasting, zo’n 8400 motorvoertuigen per etmaal. De 

gemeente heeft in 2004 en 2005 een aantal maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid 

op de Milhezerweg te verbeteren. Inwoners van de Walsberg ondervinden desondanks nog 

problemen met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid.  

 

Bij de beschrijving van de verkeerseffecten, afgeleid uit het verkeersmodel (SRE), worden 

bovenstaande knelpunten uitgelicht ten aanzien van verkeer. Er wordt eveneens rekening 

gehouden met de het tracé van de zuidelijke omlegging. Alle varianten worden vergeleken 

met de situatie 2020, waarbij tracé 2 van de zuidelijke omlegging is ingepast.  

Effecten verkeer noordelijke omlegging 
Het tracégedeelte A2 in combinatie met de afsluiting van de opritten Haageind en 

Milhezerweg wordt erg goed benut (8600 motorvoertuigen per etmaal). Zonder de afsluiting 

rijden er naar schatting 6600 motorvoertuigen per etmaal op dit tracégedeelte, wat op zich 

ook een goed resultaat is. De verkeersafname in de kern is relatief klein, vergeleken met de 

gerealiseerde verkeersafname op de Milhezerweg. Dit beeld is in elke variant van de 

noordelijke omlegging te zien. De verkeersafname van de Milhezerweg is bij de variant A2 

het grootst (55%). De A1 en E1 tracés worden minder benut en leiden tot een geringere 

afname van verkeer op de Milhezerweg, maar voldoen nog wel aan de bovengestelde 

criteria. Afsluiten van de opritten Milhezerweg en Haageind naar de N270 wordt bij  deze 

varianten afgeraden, daar dit meer verkeer door de kern van Deurne genereert. 

 

De B1 en B2 tracés worden erg beperkt benut. Met krap 1000 voertuigen per etmaal blijft het 

gebruik van het nieuwe tracé ver onder de gestelde grenswaarde van 4000 motorvoertuigen 

per etmaal. De afname van verkeer in de kern en op de Milhezerweg is gering. Afsluiting 

van de opritten Milhezerweg en Haageind naar de N270 leidt wel tot een betere benutting 

van de omlegging, maar leidt tot meer verkeer in de kern. Om die reden wordt deze 

maatregel afgeraden.  
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Effecten verkeer zuidoostelijke omlegging 
Het C2 en D2 tracés (tracé dicht langs de kern) wordt beter benut dan de tracés C1 en D1 

(tracé verder van de kern af). In het eerste geval zit het gebruik net tegen de grens van 4000 

motorvoertuigen aan, alhoewel het C- gedeelte van de zuidoostelijke omlegging toch achter 

blijft. Het tracé verder van de kern af (C1 en D1) blijft onder de grenswaarde van 4000 

motorvoertuigen en voldoet daarmee niet aan de gestelde criteria. Bij beide tracés is de 

verkeersafname in de kern is vrij gering, al verbetert de bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen aan de zuidelijke wel als gevolg van de zuidoostelijke omlegging die 

aansluit op de bestaande hoofdstructuur. De ligging van de omlegging dicht langs de kern 

is gunstiger ten opzichte van de bedrijventerreinen dan de ligging van de omlegging verder 

van de kern af.  

 

Wanneer enkel gekeken wordt naar tracégedeelte D dan blijft het gebruik achter. Het 

tracégedeelte D2 (dicht langs de kern) heeft geen effect op het verkeersbeeld in de kern, 

verbetert de bereikbaarheid van het bedrijventerrein zoals hierboven is beschreven, maar 

blijft achter in gebruik (3300 motor per etmaal). Op de factor gebruik voldoet dit 

tracégedeelte niet aan het gestelde criterium. Dit geldt des te meer voor het tracégedeelte D1 

waar het gebruik rond de 2300 motorvoertuigen per etmaal ligt. Er is geen verandering te 

zien ten aanzien van het verkeersbeeld in de kern. Naast het gebruik blijft deze variant ook 

achter op het gestelde criterium ten aanzien van afname van verkeer in de kern.  

Effecten op de ruimte 
Het binnenste tracé (A2, B2, C2 en D2) zal ruimtelijk gezien de minste aantasting geven aan 

het landschap, omdat het een korter tracé betreft. Het behoud van de landschappelijke 

waarde van het omliggende gebied weegt hier zwaarder dan behoud van ruimtelijke en 

visuele relaties van uitbreidingsgebieden. In dat geval zal een verdiepte weg de voorkeur 

hebben, omdat deze de visuele relaties het minst verstoord. Ook ruimtelijk kunnen er dan 

makkelijker extra langzaam verkeerverbindingen worden gelegd over de weg, waardoor de 

bereikbaarheid met het centrum wordt verbeterd. 

Kosten 

Tracégedeelte 
Totale investeringskosten (inclusief 

kunstwerken en omzetbelasting) 

A1  €  7.910.000 

B1  €  7.270.000 

C1  €  7.430.000 

D1      €   8.810.000 

E1  €  3.770.000 

A2  €  5.900.000 

B2  €  9.020.000 

C2  €  12.670.000 

D2  €  38.030.000 

 

De A2 variant is goedkoper dan de A1 variant. Daarentegen is de B2 variant duurder dan de 

B1 variant. De C2 variant is fors duurder dan de C1 variant vanwege grondaankopen en te 

realiseren kunstwerken. De D1 variant is iets duurder dan de D2 variant, vanwege de 

tracélengte. De D varianten zijn veruit de duurste tracégedeelten vanwege de spoortunnel.  
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Aanbevelingen 
Gerelateerd aan de doelstelling voor de noordelijke omlegging en de verkeersproblematiek, 

wordt voorgesteld om een tracéstudie op te starten gericht op de varianten A1, A2 en E1. De 

tracéstudie moet ingaan op de inpasbaarheid van de varianten in het landschap en de 

milieueffecten. Specifiek aandacht moet er zijn voor de keuzes ten aanzien van de (extra) 

aansluiting op de N270. Een nieuwe aansluiting creëren en daarbij een bestaande 

aansluiting al dan niet opheffen, moet worden meegewogen. Hierover zal overleg met de 

provincie moeten worden gevoerd.  

 

De noordoostelijke omlegging (B tracés) voldoen niet aan de gestelde criteria. Derhalve 

wordt afgeraden deze varianten nader te onderzoeken aan de hand van een tracéstudie.   

 

Het C tracé van de zuidoostlijke omlegging voldoet niet aan de gestelde criteria. Derhalve 

wordt afgeraden deze varianten nader te onderzoeken aan de hand van een tracéstudie.   

 

Het D tracé van de zuidoostelijke omlegging voldoet niet aan de gestelde criteria. Derhalve 

wordt afgeraden deze varianten nader te onderzoeken aan de hand van een tracéstudie 
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HOOFDSTUK1 Inleiding 

1.1 ACHTERGROND 

Het doorgaande verkeer door de kern 

Deurne veroorzaakt leefbaarheids-

knelpunten. Dit geldt voor meerdere 

relaties. Voor de zuidzijde is een 

tracéstudie verricht, waaruit een 

voorkeursalternatief is gekomen voor de 

verbinding tussen de Liesselseweg en de 

Vlierdenseweg.  

 

Voor de zuidoostzijde en de 

noordoostzijde wil de gemeente Deurne 

nu een verkenning starten voor een 

omlegging om een beeld te krijgen van de 

haalbaarheid en de verkeerskundige 

effecten.  

 

De omleggingen moeten de verkeersrelaties vanaf de N270 naar Liessel (A67) en vice versa 

buiten de kern van Deurne omleiden. Daarnaast zijn knelpunten in de kern Walsberg, met 

name vanwege de verkeersbelasting op de Milhezerweg. Naar verwachting kan de 

Milhezerweg worden ontlast indien ten noorden om de kern een omlegging wordt 

gerealiseerd. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de verkeersaantrekkende werking 

van de aansluiting van de Milhezerweg op de N270 kan worden verminderd. Afbeelding 2 

illustreert de relaties die in deze studie worden onderzocht.  

 

Deze verkenning houdt rekening met de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom 

de kern Deurne, zoals die zijn neergelegd in de vastgestelde Structuurvisieplus van de 

Gemeente Deurne. Inmiddels is de gemeente bezig met nog verder vooruit te kijken. Daaruit 

komen nog weer aanpassingen op de Structuurvisieplus. In samenspraak met de gemeente 

Deurne zijn 2 ruimtelijke scenario’s bepaald (gebaseerd op het in ontwikkeling zijnde 

Masterplan) die worden meegenomen in de studie.  

 

Daarbij moet ook duidelijk worden welk effect elk deel van de toekomstige randweg heeft 

op de rest Deurne ten aanzien van verkeer en ruimte. Mogelijk is er sprake van een 

cumulatief effect (1+1=3) bij de aanleg van één of meerdere delen. Ook dit zal in beeld 

worden gebracht. 

 

Afbeelding 2 

Onderzoeksgebied van de 

verkennende studie 

1+1=3 
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1.2 DOEL VAN DE VERKENNING 

HET IN BEELD BRENGEN VAN HET NUT EN DE NOODZAAK VAN DE REALISATIE VAN EEN OF 

MEERDERE DELEN VAN DE RANDWEG IN RELATIE TOT RUIMTELIJKE SCENARIO’S MET ALS 

ACHTERLIGGEND DOEL OM DE BEREIKBAARHEID VAN HET CENTRUM EN DE BEDIJVENTERREINEN 

EN DE LEEFBAARHEID EN DE VERKEERSVEILIGHEID IN DE BEBOUWDE KOM VAN DEURNE TE 

VERBETEREN. 

Relatie met de tracéstudie Zuidelijke Omlegging 
De beide projecten worden als afzonderlijke projecten gezien met hun eigen tijdsplanning 

en specifieke aspecten. Uitgangspunt voor deze studie is dat de Zuidelijke Omlegging als 

een vaststaand feit wordt genomen waarbij het aansluitpunt op de Liesselseweg het 

startpunt voor de Zuidoostelijke Omlegging is.  

 

Om te bepalen in hoeverre een variant tegemoet komt aan de doelen ten aanzien van 

bereikbare bedrijventerreinen, een bereikbaar centrum, en een leefbare en verkeersveilige 

kern, zijn de volgende criteria geformuleerd: 

 Benutting van het nieuwe tracé (aantal motorvoertuigen per etmaal). Als grenswaarde 

is 4000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd, daar dit in de regel als ondergrens voor 

een gebiedsontsluitingsweg wordt gehanteerd (bron: CROW, publicatie 164). 

 Verkeerseffecten in de kern. Toe- en afnamen van verkeer of eventuele verschuivingen 

van verkeer. 

 Verkeerseffecten op de Milhezerweg voor wat betreft de noordelijke tracés. 

 Bereikbaarheid bedrijventerreinen voor wat betreft de zuidoostelijke tracés. De 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen wordt in kwalitatieve zin uitgedrukt.  

 

Tevens is gekeken naar de verkeerseffecten van de zuidelijke omlegging. Toe- en afnamen 

van verkeer op dit tracé.  

 

1.3 WERKWIJZE 

In samenspraak met de gemeente en een klankbordgroep bestaande uit afgevaardigden van 

diverse dorpsraden, het Deurne Industrieel Contact, het ZLTO, de ondernemersvereniging, 

de ANWB en Veilig Verkeer Nederland, zijn er diverse varianten ontwikkeld voor de 

noordoostelijke en zuidoostelijke omlegging. Op hoofdlijnen gaat het om 4 deeltracés, die 

zijn verdeeld in een categorie 1 en 2, waarbij per variant ook is gekeken wat het effect is van 

het opheffen van de aansluiting van de Milhezerweg en de Haageind op de N270. Categorie 

2 gaat om deeltracés die dicht langs de kern lopen en categorie 1 zijn deeltracés die verder 

van de kern af liggen. In hoofdstuk 2 onder het kopje verantwoording van de verkenning 

worden de varianten verder toegelicht.  

 

De verkenning van de omleggingen vindt plaats voorafgaande aan de tracéstudie. Bij een 

verkenning gaat het vooral om het aantonen van het nut/noodzaak van een omlegging, 

waarbij vooral gekeken wordt naar de verkeerskundige aspecten: het verwachte gebruik 

van het nieuwe tracé, de toe- en afnames van verkeer elders in de kern en de verbetering 

van de bereikbaarheid. Bij de tracéstudie gaat het meer om de inpasbaarheid van  

omlegging in de ruimte, waarbij niet alleen ingezoomd wordt op de verkeerskundige 

aspecten, maar ook op aspecten als bodem, geluid- en luchtkwaliteit, landschappelijke 

inpasbaarheid, planschade en externe veiligheid.  

ACHTERLIGGENDE DOELEN: 

o Bereikbaar centrum 

o Bereikbare 

bedrijventerreinen 

o Een leefbare en 

verkeersveilige kern 

VERKENNING: AANTONEN 

NUT EN NOODZAAK VAN 

EEN OMLEGGING 
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Deze varianten in deze verkenning zijn doorgerekend in een verkeersmodel om vast te 

kunnen stellen wat de effecten zijn op het gebied van verkeer. Daarbij gaat het om het 

verwachte gebruik van het nieuwe tracé en om de veranderingen op de rest van de 

wegenstructuur in Deurne. De verschillende tracés zijn op een Maatgevende Kenmerken 

Kaart (MKK) gelegd zodat de effecten voor de ruimte in beeld kunnen worden gebracht. 

Daarbij gaat het om de planologische kansen en beperkingen in de breedste zin van het 

woord, zoals de impact op archeologische waarden, bodem en natuur of waterwingebieden.  

Als laatste is per variant een globale kostenraming gemaakt, waarbij onderscheid is gemaakt 

naar de realisatiekosten van een tracé, de globale kosten voor de grondverwerving en de 

realisatie van eventuele kunstwerken.  

 

Op basis van de effectbeschrijving op het gebied van verkeer, ruimte en financiën worden 

conclusies getrokken over de nut en noodzaak van de omleggingen in relatie tot de gestelde 

doelen.  

1.4 COMMUNICATIE 

Zoals hierboven is aangegeven is de verkenning in nauwe samenwerking met de gemeente 

en de klankbordgroep tot stand gekomen. De klankbordgroep heeft de eigen achterban op 

de hoogte gehouden van de voortgang van de verkenning.  

1.5 OPZET VAN DE RAPPORTAGE 

In hoofdstuk 2 wordt de visie op de ontsluitingsstructuur voor de gemeente Deurne 

beschreven. Daarbij wordt de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht en wordt de 

toekomstige verkeerssituatie beschreven voor het jaar 2020 waarbij rekening is gehouden 

met allerlei ontwikkelingen op het gebied van wonen, bedrijvigheid en recreatie die in 

Deurne spelen. In hoofdstuk 3 worden tracévarianten uitgelicht en beschreven. In hoofdstuk 

4 worden de effecten op het gebied van verkeer aan de hand van de resultaten uit het 

verkeersmodel uiteengezet en getoetst aan de geformuleerde criteria. In hoofdstuk 5 worden 

de effecten ten aanzien van de ruimte en de financiën beschreven. In hoofdstuk 6 worden tot 

slot de conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject uiteen gezet.  

 

TRACÉSTUDIE: 

INPASBAARHEID IN DE 

RUIMTE 
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HOOFDSTUK2 Verkeersstructuur en 
de ruimtelijke structuur van Deurne 

In dit hoofdstuk is de verkeersstructuur en de ruimtelijke structuur van Deurne en 

omgeving beschreven. De nadruk ligt op de verkeersstructuur. Aan de hand van de 

resultaten uit het verkeersmodel worden de verkeersintensiteiten uiteen gezet en zijn 

knelpunten in de huidige en toekomstige situatie uiteen gezet. Daarbij is kort stilgestaan bij 

de studie naar de Zuidelijke omlegging. Ook is aandacht besteed aan het verkeersmodel en 

aangeven welke opgaven er voor de Structuurvisie Plus en de 2 verschillende scenario’s in 

het model zijn ingepast. Ten aanzien van de ruimtelijke structuur is een Maatgevende 

Kenmerken Kaart ingevoegd, die verderop in dit hoofdstuk staat toegelicht.  

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De gemeente Deurne telt ruim 32.000 inwoners verspreid over de kernen Deurne, Liessel, 

Vlierden, Neerkant en Helenaveen. In de kern Deurne wonen ruim 25.000 inwoners1. De 

kern Deurne heeft een belangrijke functie voor de regio, vanwege de aanwezigheid van een 

groot winkelgebied, een NS-Station en voorzieningen als (voortgezet) onderwijs en een 

ziekenhuis. Dit maakt dat de kern Deurne een verkeersaantrekkende werking heeft voor 

verkeer uit de regio.  

 

 

                                                                  
1 bron: Beleidsplan verkeer en vervoer, september 2004 

Afbeelding 3 

Ligging Deurne ten opzichte 

van het rijkswegennet en het 

provinciaal wegennet.  
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In afbeelding 3 is de ligging van Deurne ten opzichte van de autosnelwegen te zien. Vanaf 

de A67, de belangrijkste autosnelweg verbinding voor Deurne, is de kern te bereiken via de 

N608 via Vlierden. Ook de zogeheten Snoertsebaan via Liessel vormt een verbinding naar 

de A67. Deze route is recent opgewaardeerd. Vanaf de A73 is Deurne te bereiken via de 

N270 vanaf Venray. De belangrijkste provinciale wegverbinding vormt de N270. Het 

verkeer op deze weg is voornamelijk westelijk georiënteerd (richting Helmond en 

Eindhoven). 

2.1.1 DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

In bijlage 2 is de Maatgevende Kenmerken Kaart (MKK) ingevoegd. Op deze ondergrond 

zijn natuurwaarden en archeologische waarden in kaart gebracht, evenals de groene 

hoofdstructuur en de waterwingebieden. Ook zijn de leidingen van water, riool en 

brandstof aangegeven. Bij het bepalen van de tracés is met de elementen van deze kaart 

rekening gehouden. Aan de hand van deze kaart is per tracévariant de ruimtelijke 

consequenties beschreven verderop de deze verkenning. Ook is rekening gehouden met 

potentiële uitbreidingsgebieden voor bedrijventerreinen, landbouwgebieden en 

woningbouwlocaties op basis van het bestemmingsplan en informatie van de gemeente. 

 

Wanneer het bebouwingspatroon van Deurne wordt geconfronteerd met het landschap en 

de ondergrond blijkt dat het stedelijke gebied geheel op dekzandruggen is gelegen. Zowel 

aan de noordgrens als de zuidgrens van Deurne bevinden zich twee belangrijke beekdalen, 

de Vlier en de Oude Aa/Vreewijkseloop. Een belangrijke landschappelijke kwaliteit zijn de 

bossen aan de west- en zuidzijde van Deurne. Het landschap aan de oostzijde is als stedelijk 

uitloopgebied minder interessant. In de StructuurvisiePlus wordt het beekdal van de Vlier 

gezien als de noordelijke begrenzing van het stedelijke gebied, waarbij boven de N270 

vooral gedacht moet worden aan een landschappelijke inbedding. Andere 

uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeente Deurne zijn aan de zuidzijde tot aan de 

Vreewijkse Loop, dat is aangewezen als stedelijk gebied in een landschappelijke inbedding. 

In nagenoeg de gehele oostzijde van Deurne dient de landschappelijke structuur van de 

Peelhorst behouden te blijven.  

2.1.2 VERKEERSSTRUCTUUR 

In de autowegenstructuur vormt de provinciale weg N270 de belangrijkste functie. Direct 

om het hart van Deurne ligt een rondstructuur, waarop de hoofdstructuur in een aantal 

radialen (gebiedsontsluitingswegen categorie A en B) aansluit (zie afbeelding 4). In het 

beleidsplan verkeer en vervoer heeft de gemeente eveneens een gewenste categorisering 

neergelegd. In de kern Deurne is deze fijnmaziger opgezet en een aantal radialen zijn 

afgewaardeerd alsmede de ringstructuur direct om het hart van de kern. Een ander 

belangrijk punt is de opwaardering van de Snoertse Baan om de verbinding naar de A67 te 

verbeteren. Deze opwaardering is, zoals eerder is aangegeven, gerealiseerd. 
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Afbeelding 4 

Categorisering wegennet 

[bron: beleidesplan verkeer en 

vervoer gemeente Deurne, 

2004] Boven: huidige 

categorisering Onder: 

gewenste categorisering 
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2.1.3 VERKEERSINTENSITEITEN 

In de huidige situatie is geen sprake van structurele congestieproblemen. In de bijlage  

1 is een kaartje met een tabel opgenomen waarop de etmaalintensiteiten zoals die uit het 

verkeersmodel komen, zijn aangeven. Voor de huidige situatie is referentie jaar 2005 

aangehouden, waarbij het tracé van de zuidelijke omlegging als uitgangspunt is genomen. 

Daarbij zijn de Vlierdenseweg en de Stationsstraat afgewaardeerd (uitgangspunt na 

realisatie van de Zuidelijke Omlegging). Het verkeer op de N270 is voornamelijk westelijk 

georiënteerd in de richting van Helmond en Eindhoven. Op het westelijk deel van de N270 

rijden ongeveer 22.000 motorvoertuigen per etmaal. Ter hoogte van de kern Deurne rijden 

op de N270 ongeveer 15.000 motorvoertuigen per etmaal en op het oostelijk deel rijden 

11.000 motorvoertuigen per etmaal. Op de Milherzerweg rijdt meer verkeer dan op de 

Bakelseweg. De Milhezerweg ligt gunstiger in het regionale verkeersnetwerk en sluit aan op 

de A73 richting Nijmegen. Ten noorden van de kern Walsberg rijden er op de Milhezerweg 

ruim 5.500 motorvoertuigen per etmaal. In de kern Walsberg zelf rijden ongeveer 8.300 

motorvoertuigen. De drukste streng in de kern Deurne is de Houtenhoekweg_ 

Heuvelstraat_Stadhoudersweg. Hier rijden 13.600 motorvoertuigen op de Houtenhoekweg 

tot 8.600 motorvoertuigen op de Stadhoudersweg. Gekeken is naar de verkeerseffecten 

wanneer de zuidelijke omlegging wordt gerealiseerd.  

2.1.4 KNELPUNTEN 

In Deurne zijn momenteel geen knelpunten te constateren als het gaat om de IC 

verhoudingen2 in de spits. 

                                                                  
2 Een graadmeter voor de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de intensiteit van het verkeer (de hoeveelheid 

auto’s en vrachtwagens) en de capaciteit (de hoeveelheid verkeer die een weg maximaal kan verwerken in een 

spitsuur). Dit heet de I/C waarde. Deze waarde geeft de congestiegevoeligheid van een wegvak aan. Zolang de 

capaciteit aanmerkelijk groter is dan de intensiteit, is er geen probleem. De verkeersafwikkeling wordt echter stroever 

naarmate de intensiteit dichter nadert tot de capaciteit. De kritische grens van de I/C waarde ligt bij 0,85. Op dat 

moment kan het verkeer nog doorrijden, maar er hoeft maar weinig te gebeuren en de eerste vertragingen zijn een feit. 

Bij een I/C waarde van 1,0 is de intensiteit gelijk aan de capaciteit. Bij een I/C waarde van hoger van 1,0 ontstaan er 

structurele files in de spits (lange wachtrijen). De I/C waarden worden voor de ochtend- en avondspits aan de hand 

van het verkeersmodel bepaald.  Uit het gehanteerde verkeersmodel blijkt dat de I/C waarden voor de avondspits iets 

hoger zijn dan de ochtendspits. De avondspits is om die reden als maatgevend beschouwd. De volgende 

grenswaarden worden aangehouden:  

 Goed: I/C < 0,85     Vrije doorstroming van het verkeer 

 Matig: 0,85 ≥ I/C ≤ 1,00  Langzaam rijden/ Stilstaand verkeer 

 Slecht: > 1,00   Structurele filevorming 

Afbeelding 5 

De N270, foto links het 

westelijk deel, foto rechts het 

oostelijk deel van de N270.  
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Dat betekent dat er geen structurele congestieproblemen zijn en het verkeer op bepaalde 

punten vastloopt.  

 

De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is goed. Deze liggen voornamelijk ten zuiden 

van het spoor en gedeeltelijk ten westen van de kern langs Binderen. De terreinen zijn direct 

vanaf de hoofdstructuur bereikbaar. Op deze wegen zit genoeg verkeerscapaciteit. 

 

Het meeste verkeer ter hoogte van de kern Deurne zit op het gedeelte van de N270, hier 

rijden ruim 15.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze structuur loopt aan de rand van de 

kern waardoor de barrièrevorming minder aanwezig is dan wanneer de structuur de kern 

zou doorsnijden. Maar de N270 vormt in zekere zin wel barrière als het gaat om uitbreiding 

van de kern richting net noorden. Er zit vrij veel verkeer op de Houtenhoekweg, een weg 

die wel dwars door de kern loopt. Dit is de drukste weg die door de kern loopt. De 

etmaalintensiteit bedraagt ruim 13.000 motorvoertuigen. De weg door de inrichting van het 

profiel (gescheiden rijstroken en een apart fietspad) genoeg capaciteit om dit verkeer te 

kunnen verwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de kom van Deurne te verbeteren is een 

intensiteitafname van verkeer nodig op de hoofdstructuur. Minder verkeer levert minder 

geluidoverlast op en trillingshinder. Het straatbeeld wordt rustiger waardoor fietsers en 

voetgangers meer ruimte krijgen. Over het algemeen verbetert de verkeersveiligheid 

wanneer er minder autoverkeer rijdt, doordat de oversteekbaarheid verbetert en er minder 

conflicten ontstaan tussen autoverkeer en langzaam verkeer. De mate waarin bewoners 

verkeer als overlast ervaren heeft te maken met de inrichting van de weg en de afstand van 

de woning tot de weg. Bij een intensiteit boven de 4000 voertuigen is er over het algemeen 

geen sprake meer van een straat met een overwegend verblijfskarakter.  

 

Behalve de N270 vormt de Milhezerweg ook een barrière in het bijzonder voor Walsberg, 

vanwege de hoge verkeersbelasting. De Milhezerweg is aangewezen als 

gebiedsontsluitingweg in het categoriseringsplan, waardoor de verkeersfunctie van deze 

weg centraal staat. De gemeente heeft in 2004 en 2005 een aantal maatregelen getroffen om 

de verkeersveiligheid op de Milhezerweg te verbeteren, zoals een automatische 

voetgangersoversteekplaats, dynamische snelheidspanelen en een fietspad op het gedeelte 

tussen de N270 en de Parkstraat. Inwoners van de Walsberg ondervinden desondanks nog 

problemen met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid. Ook het vrachtverkeer wordt 

als hinderlijk ervaren.  

 

GEEN 

CONGESTIEPROBLEMEN 

GOEDE BEREIKBAARHEID 

BEDRIJVENTERREINEN 

VANAF DE 

HOOFDSTRUCTUUR 

BARRIERE N270 

Afbeelding 6 

Profiel Houtenhoekweg 

AFNAME VAN VERKEER IN 

DE KERN NODIG OM DE 

LEEFBAARHEID EN DE 

VERKEERSVEILIGHEID TE 

VERBETEREN 

BARRIERE MILHEZERWEG 
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De hoeveelheid verkeer op deze weg staat bovendien op gespannen voet met de functies die 

erlangs liggen zoals wonen, winkels en horeca. (bron: Startnotitie verkenning zuidoostelijke 

en noordelijke omlegging, Gemeente Deurne, september 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 AUTONOME ONTWIKKELING 

Bij de autonome ontwikkeling wordt de situatie 2020 aangehouden, waarbij verwachte 

ontwikkelingen zoals aantal inwoners, ontwikkelingen in de werkgelegenheid in Deurne en 

mobiliteitsveranderingen zijn meegenomen in het verkeersmodel. De ontwikkelingen zoals 

beschreven in de Structuurvisie Plus zijn meegenomen. Bovendien is uitgegaan van 2 

soorten groeiscenario’s ten aanzien van de uitbreiding van bedrijventerreinen, 

woningbouwlocaties en recreatieterreinen. Deze scenario’s worden verderop in paragraaf 

3.4 toegelicht. De situatie autonome ontwikkeling is een referentiesituatie waarmee alle 

mogelijke tracés ten aanzien van de verkeerseffecten worden vergeleken.  

2.2.1 VERKEER 

De onderstaande afbeelding betreft een uitsnede van het verkeersmodel, autonome 

ontwikkeling 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toename van verkeer ten opzichte van 2005 (inclusief de zuidelijke omlegging) bedraagt 

over het algemeen 25% op de hoofdstructuur. Dit leidt niet tot congestieproblemen is de 

spits.  

 

 

Afbeelding 7  

De Milhezerweg 

 

Afbeelding 5 

Uitsnede verkeersmodel 

autonome ontwikkeling 2020 

GEEN 

CONGESTIEPROBLEMEN 
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Uit het verkeersmodel blijkt dat de I/C verhouding op de N270 een hoogste waarde heeft 

(maximaal 64%), op de wegen in de kern ligt deze lager. Bij een I/C verhouding van 85% 

zullen structurele problemen gaan ontstaan. Dat betekent dat de bereikbaarheid van de kern 

van Deurne en de bedrijventerreinen niet onder druk komen te staan. De intensiteittoename 

in de kern ligt tussen de 10% en 25%, de toename op de Milhezerweg is geringer (iets 

minder dan 5%).  

 

De eerder genoemde problemen ten aanzien van de barrièrevorming van de N270 en de 

Milhezerweg, en de intensiteit versus functie van de streng Houtenhoekweg_Heuvelstraat_ 

Stadhoudersweg worden versterkt. Dit geldt ook voor de leefbaarheid en de verkeers-

veiligheid in de kom van Deurne, die juist gebaat is bij een afname van verkeer.  

2.2.2 VRACHTVERKEER 

Aan de hand van het verkeersmodel is een schatting gemaakt van de hoeveelheid 

vrachtverkeer op de gebiedsontsluitingswegen in Deurne. In de onderstaande tabel is 

aangeven wat het percentage vrachtverkeer op deze wegen is in de situatie 2020. De cijfers 

zijn afgerond.  

 
Wegvak % vrachtverkeer 2020 Mvt per etmaal 2020

N270 westelijk van de Bakelseweg 8% 30.100

N270 tussen Bakelseweg en Milhezerweg 9% 18.900

N270 oostelijk van de Milhezerweg 11% 14.800

Milhezerweg binnen de kom 12%   8.800

Milhezerweg buiten de kom 13%   8.200

Bakelseweg 6%   8.800

Helmondseweg 10%   5.600

Liesselseweg 5%   9.000

Houtenhoekweg 8% 17.000

 

Voor een gebiedsontsluitingsweg is een percentage vrachtverkeer van 10% á 15% 

acceptabel, maar dat neemt niet weg dat deze aantallen op gespannen voet kunnen staan 

met de woon- en leefkwaliteit.  

2.2.3 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Ontwikkelingen zijn volgens de Structuurvisie plus mogelijk in het zuiden en in het 

noordwesten van Deurne. Daarnaast is ruimtelijke ontwikkeling van de dorpsrand mogelijk 

door het gebied Merlenberg, ten oosten van Deurne erbij te betrekken. 

2.2.4 DE ZUIDELIJKE OMLEGGING 

De Tracéstudie Zuidelijke Omlegging heeft ten doel het in kaart brengen van mogelijke 

varianten voor een wegverbinding tussen de omleiding Vlierden (Vlierdensedreef) en de 

Liesselseweg en het inzichtelijk maken van de effecten van die varianten voor verkeer, 

bereikbaarheid, natuur en landschap, ruimtelijk mogelijkheden, geluid en luchtkwaliteit, 

civiele techniek en financiën.  

 

KNELPUNTEN OP HET 

GEBIED VAN 

BARRIEREVORMING N270 

EN MILHEZERWEG WORDEN 

VERSTERKT  

 

DE LEEFBAARHEID EN 

VERKEERSVEILIGHEID IN DE 

KOM KOMT ONDER DRUK 

TE STAAN 

Tabel 1 

Overzicht wegvak 

vrachtverkeerpercentages uit 

het verkeersmodel 2020 [bron: 

SRE verkeersmodel 2007] 
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Er zijn 7 varianten onderzocht die in afbeelding 9 zijn afgebeeld. De varianten zijn tot stand 

gekomen in samenspraak met de gemeente Deurne, de klankbordgroep en bewoners. Deze 

varianten zijn beoordeeld op aspecten zoals verkeer, geluid en luchtkwaliteit, externe 

veiligheid, natuur en bodem. Aan elk aspect zijn scores verbonden. In deze verkenning is 

variant 2 van de zuidelijke omlegging als uitgangspunt genomen, omdat deze variant als 

meest realistisch naar voren is gekomen. Daarbij is de Stationsstraat als 30 km/uur weg 

ingepast. Het afwaarderen van deze weg leidt tot een betere benutting van de zuidelijke 

omlegging. In de modelstudie is deze variant in de huidige situatie (2005) ingepast. Hoe 

beter het tracé wordt benut, hoe meer verkeer er onder andere van de Vlierdenseweg wordt 

afgehaald. Voor de exacte verkeerseffecten wordt verwezen naar de tracéstudie zuidelijke 

omlegging Deurne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 VERANTWOORDING VAN DE VERKENNING 

In deze paragraaf is aandacht besteed aan het nut van de verkenning zuidoostelijke en 

noordelijke omlegging Deurne. Daarbij wordt de input van het verkeersmodel uiteengezet 

en worden de relatie met de zuidelijke omlegging en de scenario’s toegelicht. 

2.3.1 NUT EN NOODZAAK VAN DE OMLEGGINGEN 

Met de realisatie van de omleiding Liessel richting de A67 via de Snoertsebaan in 2005 en de 

lopende studie naar de tracéstudie voor een zuidelijke omlegging rond de kern van Deurne 

is de vraag gerezen of het met het oog op de toekomst wenselijk of noodzakelijk is om de 

randwegenstructuur rond de kern van Deurne verder te complementeren.  

 

Het realiseren van een randweg rond Deurne heeft effecten op de verkeersafwikkeling in de 

rest van Deurne met name voor de kern. De verwachting is dat als gevolg van een 

verkeersafname op wegen in de kern, de verkeersveiligheid kan verbeteren. Met name de 

Milhezerweg in de kern Walberg wordt als een barrière ervaren. Een noordelijke randweg 

zal de Milhezerweg naar verwachting ontlasten. Tevens wordt aangenomen dat de 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de tuinbouwgebieden aan de zuidoostzijde van 

Afbeelding 6 

Schematisch overzicht van de 7 

varianten van de zuidelijke 

omlegging 
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Deurne verbeterd wordt door de realisatie van een randweg aan de zuidoostelijke zijde van 

Deurne.  

 

In de Structuurvisieplus heeft de gemeente opgaven geformuleerd om in te kunnen spelen 

op de behoeften ten aanzien van volkshuisvesting, economie en toerisme en recreatie.  

 

Landelijke trends ten aanzien van het autogebruik en de geformuleerde opgaven in de 

Structuurvisieplus leiden tot een toename van het autoverkeer in en rond de kern van 

Deurne.  

 

De onderhavige verkenning geeft antwoord op de vraag wat het gebruik van de diverse 

varianten van de noordoostelijke en zuidoostelijke zal zijn en wat de verkeerseffecten op de 

wegenstructuur in de rest van Deurne zijn. In hoofdstuk 3 staan alle varianten beschreven. 

Daarbij is eveneens omschreven wat de effecten voor de ruimte zijn (landschappelijke en 

stedenbouwkundige omgeving) en wat de globale kosten zijn van een variant.  

2.3.2 HET VERKEERSMODEL 

Alle varianten zijn doorgerekend aan de hand van een verkeersmodel (het SRE-model). Het 

verkeersmodel is een modelmatige weergave van verkeerstromen. Het is een regionaal 

model, ook de omliggende kernen, waaronder Helmond, zitten in het model. Aan de hand 

van gegevens over arbeidsplaatsen en inwoners wordt het verkeer volgens bepaalde 

herkomst- en bestemmingsrelaties over het wegennet verdeeld. Niet alle straten zitten in het 

model, enkel van de hoofdwegen en ontsluitingswegen worden de verkeersintensiteiten 

weergeven. Het is mogelijk om de verkeersstructuur in het model aan te passen 

(bijvoorbeeld een kruispunt aanpassen, wegen af te sluiten of de rijsnelheid aan te passen of 

een nieuwe weg in de wegenstructuur inpassen) en te variëren in de groei van 

inwoneraantallen en arbeidsplaatsen. Op die manier kan worden gekeken welke effecten 

maatregelen hebben op de verdeling van verkeer over het wegennet.  

Huidige situatie 
In het verkeersmodel is uitgegaan van de situatie zoals die per 2005 was, waarbij de 

zuidelijke omlegging is ingepast. Zoals eerder is aangegeven is uitgegaan van variant 2 van 

de zuidelijke omlegging, daar dit de variant is die als voorkeursvariant naar voren is 

gekomen. Dit is gedaan om een goed beeld te krijgen van het verkeersbeeld als de zuidelijke 

omlegging eenmaal is gerealiseerd. In 2005 is de omleiding Liessel naar de A67 via de 

Biezendreef en Snoertsebaan gerealiseerd, ook deze verbinding is in de huidige situatie 

ingepast.  

Autonome situatie 
De autonome situatie is het verkeersbeeld in 2020, waarbij (uiteraard) de zuidelijke 

omlegging en de omleiding Liessel zijn ingepast. Eveneens zijn alle opgaven ten aanzien 

van Volkshuisvesting, economie, toerisme en recreatie zoals die zijn geformuleerd in de 

Structuurvisieplus in het model opgenomen. Het gaat om de volgende opgaven: 

 1800 woningen tot 2015.   

 24 ha bedrijventerrein, Groene Peelvallei, Hippisch Centrum 

 75 ha glastuinbouw 
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2.3.3 SCENARIO’S 

Bovenop de opgaven die zijn geformuleerd in de Structuurvisieplus zijn 2 scenario’s 

ontwikkeld op voorstel van de gemeente Deurne. Het gaat om inpassing van extra hectaren 

woningbouw, bedrijventerrein en glastuinbouw. In de onderstaande tabel staan de aantallen 

genoemd. Het verschil tussen beide scenario’s is de spreiding van hectaren bedrijventerrein 

over 3 locaties in scenario 1 en 2 locaties in scenario 2.  

 
Soort uitbreiding Scenario 1 Scenario 2

Hippisch Centrum 40 ha 40 ha

Bedrijven ten noordwesten van de kern 10 ha 0 ha

Bedrijven ten zuidwesten van de kern 15 ha 20 ha

Bedrijven ten zuidoosten van de kern 35 ha 40 ha

Glastuinbouw 75 ha 75 ha

Woningbouw verspreid in de kern  50 woningen 600 woningen

Woningbouw ten zuiden van de kern 850 woningen 0 woningen

Woningbouw ten westen van de kern  300 woningen 0 woningen

 

Scenario 1 betreft een maximaal scenario. Dit scenario past niet direct binnen het in 

ontwikkeling zijnde Masterplan voor Deurne, vanwege de nogal forse omvang van 

uitbreiding met name op het gebied van wonen. Maar dit scenario is vooral nuttig om vast 

te kunnen stellen hoe gevoelig het wegennet in en rondom Deurne is.  

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Soort uitbreiding per scenario 
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HOOFDSTUK3 Tracévarianten 

3.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE VARIANTEN 

In de onderstaande afbeelding zijn de mogelijke deeltracés schematisch weergegeven. De 

omlegging bestaat maximaal uit 4 gedeelten: noordwest (rood), noordoost (groen), oostelijk 

(oranje) en zuid oostelijk (blauw). Elk gedeelte bestaat uit de eerder beschreven korte boog 

dicht langs de kern en de lange boog verder van de kern afgelegen. In deze afbeelding zijn 

eveneens aansluitingen op de hoofdstructuur aangegeven. In de meeste gevallen zijn deze 

vormgegeven als rotonde. De aansluitingen zijn niet verder uitgekristalliseerd, maar enkel 

in kaart gebracht ten behoeve van het opzetten van een kostenraming verderop in deze 

rapportage. De kruisingen met het spoor zijn aan de hand van een spoortunnel aangegeven. 

Het noordwestelijke tracé (rood) kruist de waterloop de Vlier, waardoor een brug  

noodzakelijk is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 

Schematische weergave tracé 

inclusief kunstwerken 

Rood: tracé noordoost 

Groen: tracé noordwest 

Oranje: tracé oost 

Blauw: tracé zuidoost 
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De ligging van de tracés is indicatief. In deze verkenning is geen rekening gehouden met 

bestaande bebouwing of landschappelijke inpassing. Aan de ligging van de tracés in de 

onderstaande kaart kunnen geen conclusies worden verbonden over de exacte locatie. In 

een vervolgstudie kan het exacte verloop van het tracé worden vastgesteld.  

 

De tracés zijn vormgegeven als gebiedsontsluitingswegen. Om de doorstroming te 

optimaliseren heeft het de voorkeur om een parallelstructuur te creëren voor fiets- en 

landbouwverkeer. Voorlopig is voor de kostenraming gekozen om deze parallelstructuur 

aan één zijde van het tracé aan te brengen. Het eerste voordeel van de parallelstructuur is de 

scheiding tussen langzaam en snel verkeer wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Ten 

tweede kan er worden volstaan  met minder aansluitingen op het nieuwe tracé wat de 

doorstroming bevorderd. De parallelstructuur is vrij breed vormgegeven, om conflicten 

tussen landbouwverkeer en fietsers te vermijden. Ter indicatie is hieronder het dwarsprofiel 

aangegeven. In de bijlagen is eveneens een mogelijk profiel voor de tunnel opgenomen.  

 

 

 

 

 

De  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderstaande paragrafen gaan in op de tracégedeelten. Mogelijk is er sprake van een 

cumulatief effect (1+1=3) bij de aanleg van één of meerdere delen. Zoals eerder is aangeven 

zal dit onderzocht worden.  

3.2 NULPLUSVARIANT 

In de nulplusvariant zal geen nieuwe infrastructuur worden gerealiseerd. Alleen de 

aansluitingen van de Haageind en de Milhezerweg op de N270 zijn opgeheven. De route 

Milhezerweg naar de Haageind en vice versa onder de N270 door blijft wel gehandhaafd. 

Verder zijn er geen wijzigingen aangebracht in de verkeersstructuur in en rondom Deurne.  

3.3 OMLEGGEN N270 OM DE KERN WALSBERG 

In deze variant wordt de N270 als het ware gedeeltelijk opgeschoven naar het noorden om 

de kern van Walsberg. Een gedeelte van de huidige Langstraat en Helmondsingel kan sterk 

worden afgewaardeerd en bijvoorbeeld enkel worden gebruikt voor lokaal verkeer.  

Afbeelding 8 

Mogelijk dwarsprofiel voor het 

nieuwe tracé 
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Dit gedeelte van de N270 vormt dan geen barrière meer voor de kern. Het nieuwe tracé van 

de N270 komt hetzelfde te liggen als de in afbeelding 4.10 aangegeven tracégedeelten A2 en 

B2.  

3.4 NOORDWEST OM DE KERN WALSBERG (TRACÉ A2) 

Er wordt een nieuwe weg gerealiseerd die tussen de N270 loopt en de Milhezerweg. Deze 

structuur loopt langs de kern Walsberg en kruist de waterloop (de Vlier) en de 

Walsbergseweg. De aansluitingen op de hoofdstructuur (N270 en Milhezerweg) kunnen aan 

de hand van rotondes worden vormgegeven. Via een kunstwerk (brug) loopt de weg over 

de Vlier.  

3.5 NOORDWEST LANGE BOOG (TRACÉ A1) 

Er wordt een nieuwe weg gerealiseerd die tussen de N270 loopt en de Milhezerweg. Deze 

structuur loopt in een vrij ruime boog om de kern Deurne en Walsberg. De weg kruist de 

waterloop (de Vlier) en de Bruggenseweg, de Bakelseweg de Walsbergseweg. De 

aansluitingen op de hoofdstructuur (N270, de Bakelseweg en Milhezerweg) kunnen aan de 

hand van rotondes worden vormgegeven. Via een kunstwerk (brug) loopt de weg over de 

Vlier.  

3.6 NOORDWEST VIA BESTAANDE BAKELSEWEG NAAR DE MILHEZERWEG (TRACÉ E1) 

Dit tracé loopt gedeeltelijk over een bestaande structuur, de Bakelseweg. De aansluiting op 

de N270 kan via de bestaande op- en afritten geregeld worden. De weg loopt verder op 

grotere afstand van de kern en is verloopt tussen de aansluitingen met de Bakelseweg en de 

Milhezerweg hetzelfde als tracé A1.  De aansluiting op de Milhezerweg kan via een rotonde 

worden vormgegeven.  

3.7 NOORDOOST OM DE KERN WALSBERG (TRACÉ B2) 

Dit tracé loopt in een boog op de kern Walsberg heen en vormt een verbinding tussen de 

Milhezerweg en de N270. Om te zorgen dat de weg ook het bestemmingsverkeer van 

Walsberg bedient, zijn er 2 aansluitingen naar de kern gecreëerd, die middels een rotonde 

kunnen worden vormgegeven. De aansluitingen op de hoofdstructuur (Milhezerweg en de 

N270) worden eveneens vormgegeven aan de hand van rotondes.  

3.8 NOORDOOST LANGE BOOG (TRACÉ B1) 

Dit tracé loopt in een wijdere boog om de kern Walsberg dan de bovenbeschreven variant. 

Er is één aansluitpunt gecreëerd om de kern Walsberg zelf te ontsluiten. Eventueel zou hier 

een tweede bij kunnen worden gerealiseerd. Deze aansluiting en de aansluitingen op de 

hoofdstructuur (Milhezerweg en de N270) worden vormgegeven aan de hand van rotondes.  

3.9 OOSTELIJK LANGS DE KERN (TRACÉ C2) 

Dit tracé loopt oostelijk langs de kern van Deurne. Er zijn 2 aansluitpunten naar de kern zelf 

gecreëerd ter hoogte van de Witte Dijk en de Blasiusstraat. Deze aansluitpunten zijn 

vormgegeven als rotonde, evenals de aansluiting op de N270. Via een spoortunnel loopt de 

weg onder het spoor.  

3.10 OOSTELIJK LANGE BOOG (TRACÉ C1) 

Dit tracé ligt verder van de kern af dan tracé variant C2. Het tracé loopt tussen de N270 en 

het spoor. De aansluiting met de N270 is vormgegeven als een rotonde, de kruising met het 

spoor via een spoortunnel.  
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3.11 ZUIDOOSTELIJK OM DE KERN ( TRACÉ D2) 

Het tracé loopt vrij dicht langs het zuidelijke deel van de kern van Deurne, tussen het spoor 

en de Liesselseweg. Het tracé loopt langs een waterpartij, het Clarinet en sluit aan de hand 

van een rotonde aan op de Liesselseweg.  

3.12 ZUIDOOSTELIJK LANGE BOOG (TRACÉ D1) 

Het tracé loopt op grotere afstand van het zuidelijke deel van de kern van Deurne, tussen 

het spoor en de Liesselseweg. Het tracé sluit aan de hand van een rotonde aan op de 

Liesselseweg. Het gebied Breemortel wordt ook ontsloten via dit tracé. De aansluiting vindt 

plaats aan de hand van een rotonde ter hoogte van de Veghelse Dijk.  
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HOOFDSTUK4 Effectbeoordeling 
varianten verkeer 

Hieronder staan de resultaten uit het verkeersmodel beschreven ten aanzien van de 

verschillende tracés. In een aantal gevallen zijn combinaties van deeltracés gemaakt, die in 

overleg met de gemeente en de klankbordgroep tot stand zijn gekomen. Gekeken is of 

sprake is van een cumulatief effect van meerdere tracés. Ook is gekeken naar het effect van 

het afsluiten van de opritten van de Milhezerweg en het haageind op de N270. De 

verbinding Haageind_Milhezerweg vice versa blijft wel gehandhaafd. Alle varianten zijn 

vergeleken met de eerder beschreven referentiesituatie in 2020. Alle genoemde getallen zijn 

afgerond op eenheden van 100.  

 

Hieronder worden de grenzen van de toe- en afnames gegeven: 

+++ = zeer grote toename (groter of gelijk aan 50%) 

++ = grote toename   (tussen de 30% en 50 %) 

+    = kleine toename   (tussen de 0 % en 30%) 

O  = geen effect 

+/-  = kleine afname  (tussen de 0 en 20%) 

-    = redelijke afname  (tussen de 20% en 30%) 

- - = grote afname  (tussen de 30% en 50%) 

- - -  = zeer grote afname (groter of gelijk aan 50%) 

 

Alle varianten worden beoordeeld op de volgende criteria: 

 Het gebruik van het tracé, waarbij 4000 als grenswaarde zal worden gehanteerd. 4000 

mvt/etmaal is het richtgetal dat als minimum geldt voor een gebiedsontsluitingsweg 

(bron: CROW, publicatie 164). 

 De mate van afname van verkeer in de kern. Dit wordt aangegeven aan de hand van 

plussen en minnen. Hoe groter de afname hoe beter een variant scoort. 

 De mate van afname van verkeer op de Milhezerweg. Dit effect is alleen te zien bij de 

tracévarianten A en B, of een combinatie met A en B.  

 De kwalitatieve verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Dit effect 

is alleen te zien bij de tracévarianten met D. Hieronder wordt uitgelegd waarom 

gekozen is voor een kwalitatieve benadering.  

 Het effect op de zuidelijke omlegging, of er een toename of afname van gebruik te zien.  

 

De zuidelijke tracés (D of varianten in combinatie met D) worden ook beoordeeld op het 

effect van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Zoals eerder is aangeven zijn er 

momenteel geen knelpunten in de wegenstructuur rond de bedrijventerreinen.  

 

BEOORDELINGSKADER 
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Het realiseren van nieuwe infrastructuur zal in kwantitatieve zin niet bijdragen aan de 

verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Wel zal door het realiseren 

van een nieuw tracé de bereikbaarheid in kwalitatieve zin verbeteren doordat er een 

alternatief ontstaat voor een route door de kern.  

4.1 NULPLUSVARIANT 

Er is sprake van een afname van verkeer op de Milhezerweg van 25% in de kern. Maar dit 

positieve effect wordt teniet gedaan door een forse toename van verkeer in de kern van 

Deurne. Op de streng Haageind_Dunantweg verdubbeld het verkeer tot  7600 

motorvoertuigen per etmaal. Op de Walbergseweg_Kerkeindseweg verdrievoudigt het 

verkeer. De aansluiting N270 met de Bakelseweg wordt drukker. Deze maatregel heeft geen 

effect op het gebruik van de zuidelijke omlegging.  

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

O+ nvt +++ - 0 

 

4.2 OMLEGGING N270 OM DE KERN WALSBERG 

Het verkeer op de Milhezerweg neemt met 40% af in de kern (naar schatting rijden hier nog 

5100 motorvoertuigen per etmaal). Er is sprake van een geringe afname van verkeer op de 

Bakelseweg. Op de streng Houtenhoekweg_Heuvelstraat groeit het verkeer met ongeveer 

met ongeveer 1300 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Tracé 
Gebruik tracé 

(mvt per etmaal) 

Verkeersdrukte in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

Omlegging 

N270 

nvt + - - 0 

 

4.3 NOORDWEST OM DE KERN WALSBERG (TRACÉ A2) 

Deze structuur loopt vlak om de kern van Walsberg. Naar verwachting zullen 6600 

motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van deze weg. Er is sprake van een afname van 

verkeer op de Milhezerweg van ruim 4000 motorvoertuigen (50%). Op een gedeelte van de 

Helmondsingel neemt het verkeer met 20% af tussen de aansluitpunten met het nieuwe 

tracé.  In de kern van Deurne vindt een verschuiving van verkeer plaats. Er is een toename 

van verkeer op de streng Houtenhoekweg_Heuvelstraat, terwijl er sprake is van een afname 

op de streng Europastraat_Haageind. De aanleg van dit tracé heeft geen effect op de 

zuidelijke omlegging. Per saldo neemt het verkeer in de kern licht af.  

 

Het afsluiten van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 zorgt ervoor dat het 

nieuwe tracé beter benut wordt dan de bovenbeschreven variant. De afsluiting genereert 

2000 motorvoertuigen extra, waardoor het tracé een etmaalintensiteit van 8600 

motorvoertuigen krijgt. De afname op de Milhezerweg is iets geringer, het gaat om 

ongeveer 300 motorvoertuigen per etmaal meer ten opzichte van de boven beschreven 

variant. De verkeerstoenamen in de kern van Deurne zijn gering, ten opzichte van de 

bovenbeschreven variant neemt het verkeer op de Dunantweg iets toe. Per saldo neemt het 

verkeer in de kern licht af ten opzichte van de autonome situatie.  

Het verkeer wordt voornamelijk ontrokken van de N270 ter hoogte van de kern tussen de 

aansluitpunten van het nieuwe tracé en de Bakelseweg. 

Tabel 3 

Effecten o+ variant 

Tabel 4 

Effecten omlegging N270 



 VERKENNING NOORDELIJKE EN ZUIDOOSTELIJKE OMLEGGING DEURNE 

110503/ZF7/147/200710 ARCADIS 27 

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte  in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

A2 6600 +/- - - - 0 

A2’ 8600 +/- - - -  0 

 

 

4.4 NOORDWEST LANGE BOOG (TRACÉ A1) 

Er wordt een nieuwe weg gerealiseerd die tussen de N270 loopt en de Milhezerweg. Deze 

structuur loopt in een vrij ruime boog om de kern Deurne en Walsberg. Op het gedeelte 

tussen de N270 en de Bakelseweg zullen naar verwachting 6300 motorvoertuigen per etmaal 

rijden. Op het gedeelte tussen de Bakelseweg en de Milhezerweg zullen naar verwachting 

5300 motorvoertuigen per etmaal rijden. De afname op de Milhezerweg is bijna 40%, op de 

Bakelseweg ligt dit rond de 20%. Op de N270 gedeelte Helmondsingel neemt het verkeer 

met ongeveer 20% af tussen de aansluitpunten van het nieuwe tracé.  

Het afsluiten van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op 

het gebruik van het tracé. Wel ontstaat er een toename van verkeer op de 

Dunantweg_Haageind van bijna 30%.  

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

A1 6300 +/- - -  0 

A1’ 6300 + + - - 0 

 

4.5 NOORDWEST VIA BESTAANDE BAKELSEWEG NAAR DE MILHEZERWEG (TRACÉ E1) 

Dit tracé loopt gedeeltelijk over een bestaande structuur, de Bakelseweg. Op de Bakelseweg 

neemt het verkeer met 3500 motorvoertuigen toe, en op het tracégedeelte tussen de 

Bakelseweg en de Milhezerweg rijden ongeveer 5600 motorvoertuigen per etmaal. Het 

verkeer op de Milhezeweg neemt af met bijna 40%.  

 

Het afsluiten van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op 

het gebruik van het nieuwe tracégedeelte. Wel wordt de Bakelseweg nog iets drukker, 

terwijl het verkeer op de Milhezerweg verder afneemt. De toename op de bakalseweg is 50% 

ten opzichte van 40% bij de bovenbeschreven variant zonder de afsluiting van de opritten. 

Ook ontstaat er een toename van verkeer op de Dunantweg_Haageind van ruim 50% ten 

opzichte van de variant waarbij de aansluitingen op de N270 gehandhaafd blijven. 

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte 

verkeer in de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

E1 5600 +/- - - 0 

E1’ 5600 + + + - - 0 

 

 

Tabel 5 

Effecten A2 en A2’ tracé 

A2’ is het tracé A2 inclusief 

afsluiting van de opritten 

Haageind en de Milhezerweg 

naar de N270 

Tabel 6 

Effecten A1 variant 

 

Tabel 7 

Effecten tracé E1 en E1’ 
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4.6 NOORDOOST OM DE KERN WALSBERG (TRACÉ B2) 

Dit tracé loopt in een boog om de kern Walsberg heen en vormt een verbinding tussen de 

Milhezerweg en de N270. Slechts 900 motorvoertuigen per etmaal zullen dit tracégedeelte 

naar verwachting gebruiken. Dit zorgt voor een kleine afname van verkeer op de 

Milhezerweg (iets minder dan 10%). De afname op de N270 is eveneens klein. Dit tracé heeft 

geen effect op het gebruik van de zuidelijke omlegging.  

 

Het afsluiten van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 leidt tot bijna een 

verdubbeling van het gebruik van het tracégedeelte (1700 motorvoertuigen per etmaal). De 

verkeersafname op de Milhezerweg is 20%, op het gedeelte van de Helmondsingel neemt 

het verkeer met 30% af. Daar tegenover staat een forse toename van verkeer in de kern van 

Deurne. Op de streng Haageind_Dunantweg neemt het verkeer met meer dan 100% toe. Op 

de Walbergseweg_Kerkeindseweg verdrievoudigt het verkeer. De aansluiting N270 met de 

Bakelseweg wordt drukker. Deze maatregel heeft geen effect op het gebruik van de 

zuidelijke omlegging.  

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

B2 900 +/- +/- 0 

B2’ 1700 +++ - 0 

 

4.7 NOORDOOST LANGE BOOG (TRACÉ B1) 

Dit tracé loopt in een wijdere boog om de kern Walsberg dan de bovenbeschreven variant. 

Ten opzichte van de hiervoor beschreven krappere boog om de kern Walsberg zijn er weinig 

verschillen. Het gebruik van het nieuwe tracégedeelte ligt rond de 1000 motorvoertuigen 

per etmaal. De afnamen op de Milhezerweg en het gedeelte Helmondsingel zijn gelijk aan 

tracé B2. 

 

Het afsluiten van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 leidt tot bijna een 

verdubbeling van het gebruik van het tracégedeelte (1900 motorvoertuigen per etmaal). De 

effecten ten opzichte van de afsluiting bij variant B2 zijn nagenoeg gelijk. De 

verkeersafname op de Milhezerweg is 20%, op het gedeelte van de Helmondsingel neemt 

het verkeer met 30% af. Daar tegenover staat een forse toename van verkeer in de kern van 

Deurne. Op de streng Haageind_Dunantweg neemt het verkeer met meer dan 100% toe. Op 

de Walbergseweg_Kerkeindseweg verdrievoudigt het verkeer. De aansluiting N270 met de 

Bakelseweg wordt drukker. Deze maatregel heeft geen effect op het gebruik van de 

zuidelijke omlegging.  

 

Tracé 
Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeersdrukte in 

de kern 

Verkeersdrukte 

Milhezerweg 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

B1 1000 +/- +/- 0 

B1’ 1900 +++ - 0 

 

Tabel 8 

Effecten tracé B2 en B2’ 

Tabel 9 

Effecten tracé B1 en B1’ 
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4.8 OOSTELIJK OM DE KERN (C2 EN D2) 

Er treedt een cumulatief effect op ten aanzien van het gebruik van de zuidelijke omlegging. 

Deze wordt beter gebruikt; de intensiteitstoename is ongeveer 15%. Op het oostelijk deel 

(C2) rijden naar schatting 3000 motorvoertuigen per etmaal, op het zuidoostelijk 

tracégedeelte (D2) rijden ongeveer 4000 motorvoertuigen pet etmaal. De nieuwe weg 

ontrekt enerzijds verkeer uit de kern (Stadhoudersweg, Liesselseweg, Zeilbergestraat), maar 

ook verkeer uit het gebied buiten de kern (Witte Dijk). Er is geen effect waarneembaar op 

het gebruik van de Snoertse baan. Dit geldt ook ten aanzien van de Milhezerweg. De 

etmaalintensiteit van de Blasiustraat en de Griendtsveenseweg groeien met ongeveer 2000 

motorvoertuigen. 

 

Zoals eerder is aangegeven wordt de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen kwalitatief 

beoordeeld. Het tracé direct langs de kern vormt een beter alternatief dan de lange boog, 

daar deze gunstiger ligt ten opzichte van de bestemming. Het tracé direct om de kern wordt 

dan ook beoordeeld met ++, en de lange boog met een +.  

 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 
Verkeersdrukte  in 

de kern 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerrein 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

C2 en D2 3000 á 4000 +/- + + + 

 

4.9 OOSTELIJK LANGE BOOG (C1 EN D1) 

Er is bij deze variant sprake van precies dezelfde effecten als hierboven beschreven alleen 

zijn ze minder sterk. De zuidelijke omlegging krijgt niet meer verkeer te verwerken indien 

tracégedeelten C1 en D1 worden gerealiseerd. Op het oostelijk deel (C1) rijden naar 

schatting 1700 motorvoertuigen per etmaal, op het zuidoostelijk tracégedeelte (D1) rijden 

ongeveer 3300 tot 2600 motorvoertuigen pet etmaal. Er is geen effect waarneembaar op het 

gebruik van de Snoertse baan, evenals de Milhezerweg. De etmaalintensiteit van de 

Blassiustraat en de Griendtsveenseweg groeien met ongeveer 800. 

 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 
Verkeersdrukte in 

de kern 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerrein 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

C1 en D1 1700 á 3300 +/- + 0 

 

4.10 ZUIDOOSTELIJK OM DE KERN (D2) 

Indien enkel het tracégedeelte D2 wordt gerealiseerd heeft dit een positief effect op het 

gebruik van de zuidelijke omlegging. Het gebruik van D2 blijft iets achter ten opzichte van 

de variant waarbij ook C2 wordt gerealiseerd, wat ook weer merkbaar is aan het gebruik 

van de zuidelijke omlegging. De toename van het gebruik van de zuidelijke omlegging is 

ongeveer 15%. Op het tracégedeelte D2 rijden naar schatting 3300 motorvoertuigen per 

etmaal, dat is ruim 15% minder dan de eerder beschreven variant waarbij ook tracégedeelte 

C2 werd gerealiseerd. Op de Griendtsveenseweg en Binderendreef rijden ongeveer 800 

motorvoertuigen meer. Verder heeft dit tracé geen effect op de verkeersdrukte in de kern.  

 

 

Tabel 10 

Effecten C2 en D2 

Tabel 11 

Effecten tracé C1 en D1 
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Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 
Verkeersdrukte in 

de kern 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerrein 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

D2 3300 0 ++ + 

 

4.11 ZUIDOOSTELIJK LANGE BOOG (D1) 

De effecten van deze variant zijn hetzelfde als de bovenbeschreven variant, maar komen iets 

minder sterk naar voren. Op D1 rijden naar schatting 2300 motorvoertuigen per etmaal. Het 

tracégedeelte heeft nauwelijks effect op het gebruik van de zuidelijke omlegging.   

 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 
Verkeersdrukte in 

de kern 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerreinen 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

D1 2300 0 + 0 

 

4.12 NOORDWEST EN OOSTELIJK LANGS DE KERN (TRACÉ A2, C2 EN D2) 

Op het tracégedeelte A2 rijden naar verwachting 6400 motorvoertuigen per etmaal. De 

afname op de Milhezerweg is ruim 50%. Op het tracégedeelte C2 rijden naar verwachting 

2500 tot 3000 motorvoertuigen per etmaal, terwijl op het zuidoostelijk deel (D2) 4100 

motorvoertuigen per etmaal rijden. Het verkeer op de Blassiustraat neemt toe met ongeveer 

40%. Er treedt geen cumulatief effect op ten aanzien van het gebruik tracégedeelten C2 en 

D2 indien A2 wordt gerealiseerd. Dat betekent dat de verkeersrelatie op beide tracés niet of 

nauwelijks aanwezig is. Net zoals het geval is bij de realisatie van enkel de tracégedeelten 

C2 en D2 ontstaat er een cumulatief effect op het gebruik van de zuidelijke omlegging. De 

intensiteitstoename is ongeveer 15%. 

 

Afsluiting van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op het 

gebruik van het tracégedeelte C2 en D2. Het tracégedeelte A2 wordt beter benut (8300 

motorvoertuigen per etmaal). De afname van verkeer op de Milhezerweg is bijna gelijk (iets 

kleiner). Afsluiting leidt niet tot een effect op de zuidelijke omlegging. 

 

Tabel 12 

Effecten tracé D2 

Tabel 13 

Effecten tracé D1 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeers-

drukte  in de 

kern 

Verkeers-

drukte 

Milhezerweg 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerreinen 

Verkeersdruk- 

te zuidelijke 

omlegging 

A2, C2 en 

D2 

6400 á 3000 á 4100 +/- - - -  ++ + 

A2’, C2 

en D2 

8300 á 3000 á 4100 +/- - - - ++ + 

Tabel 14 

Effecten tracé A2, C2 en D2 en 

A2’, C2 en D2 
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4.13 NOORDWEST EN OOSTELIJK LANGE BOOG (TRACÉ A1, C2 EN D2) 

Dit tracé ligt verder van de kern af dan het tracé van de hierboven beschreven variant . Ten 

aanzien van de effecten op het tracégedeelte C2 en D2 kan verwezen worden naar de 

effecten uit paragraaf 4.2.7. De tracévarianten A1 of A2 hebben geen effect op het gebruik 

van het oostelijk en zuidoostelijk deel van het tracé (C2 en D2). Het gebruik van A1 is iets 

lager dan 6000 motorvoertuigen per etmaal. De effecten zijn nagenoeg hetzelfde zoals 

beschreven in paragraaf 4.2.3 (tracégedeelte A1). Net zoals het geval is bij de realisatie van 

enkel de tracégedeelten C2 en D2 ontstaat er een cumulatief effect op het gebruik van de 

zuidelijke omlegging. De intensiteitstoename is ongeveer 15%. De verkeersafname op de 

Milhezerweg is bijna 40%.  

 

Afsluiting van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op het 

gebruik van het tracégedeelte C2 en D2. Het tracégedeelte A1 wordt beter benut (6800 

motorvoertuigen per etmaal) en de verkeersafname op de Milhezerweg is groter. Maar er 

ontstaat een toename van verkeer op de Dunantweg_Haageind van meer dan 50%.  

 

 

4.14 NOORDOOST EN OOSTELIJK LANGS DE KERN (TRACÉ B2, C2 EN D2) 

Het tracégedeelte B2 wordt beter benut wanneer eveneens de tracégedeelten oost en 

zuidoost (C2 en D2) worden gerealiseerd, dit scheelt 1000 motorvoertuigen per etmaal. Op 

het tracégedeelte B2 rijden naar schatting 1800 motorvoertuigen per etmaal. De 

verkeersafname op de Milhezerweg is gering. De tracégedeelten C en D worden in dit geval 

ook iets beter benut, al scheelt het slechts 200 á 300 motorvoertuigen per etmaal. Het B2 

tracé zorgt niet voor extra verkeer op de zuidelijke omlegging. De zuidelijke omlegging 

wordt even goed benut als de variant waarbij uitsluitend de tracégedeelten C en D worden 

gerealiseerd.  

 

Afsluiting van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op het 

gebruik van het tracégedeelte C2 en D2. Het tracégedeelte B2 wordt beter benut (3000 

motorvoertuigen per etmaal), de verkeersafname op de Milhezerweg is ongeveer 25%.  

Maar er ontstaat een toename van verkeer in de kern van Deurne en de Walsbergseweg en  

de Kerkseindsweg.  

 

 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeers-

drukte in de 

kern 

Verkeers-

drukte 

Milhezerweg 

Effect bereikbaarheid 

bedrijventerreinen 

Verkeersdrukte

zuidelijke 

omlegging 

A1, C2 en 

D2 

6000 á 2700 á 4100 +/- -- ++ + 

A1’, C2 

en D2 

6800 á 2700 á 4100 ++ --- ++ + 

Tabel 15 

Effecten tracé A1, C2 en D2 

A1’, C2 en D2  

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 
Verkeersdrukte 

in de kern 

Verkeers-

drukte 

Milhezerweg 

Effect bereikbaarheid 

bedrijventerreinen 

Verkeersdrukte 

zuidelijke 

omlegging 

B2, C2 en 

D2 

1800 á 3200 á 4300 +/- +/- ++ + 

B2’, C2 

en D2 

3300 á 3200 á 4300 +++ - ++ + 

Tabel 16 

Effecten tracé B2, C2 en D2 

B2’, C2 en D2  
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4.15 NOORDOOST EN OOSTELIJK LANGE BOOG ( TRACÉ B1, C1 EN D1) 

Ook bij deze variant is sprake van een cumulatief effect tussen het B tracé en de C en D 

tracés. Bij deze variant zijn dezelfde effecten zichtbaar als bij de B2, C2 en D2 variant, al zijn 

de effecten iets minder sterk. Het tracégedeelte B1 wordt beter benut wanneer eveneens de 

tracégedeelten oost en zuidoost (C1 en D1) worden gerealiseerd, dit scheelt 400 

motorvoertuigen per etmaal. Op het tracégedeelte B1 rijden naar schatting 1400 

motorvoertuigen per etmaal. Een verdere afname van verkeer op de Milhezerweg is niet 

waarneembaar. De tracégedeelten C en D worden in dit geval ook iets beter benut, al gaat 

het om iets minder dan 200 á 300 motorvoertuigen per etmaal. Het B2 tracé zorgt niet voor 

extra verkeer op de zuidelijke omlegging. De zuidelijke omlegging wordt even goed benut 

als de variant waarbij uitsluitend de tracégedeelten C en D worden gerealiseerd.  

 

Afsluiting van de opritten Haageind en Milhezerweg naar de N270 heeft geen effect op het 

gebruik van het tracégedeelte C2 en D2. Het tracégedeelte B2 wordt beter benut (2000 

motorvoertuigen per etmaal). Maar er ontstaat een toename van verkeer in de kern van 

Deurne en de Walsbergseweg en de Kerkseindseweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé 

Gebruik tracé (mvt 

per etmaal) 

Verkeers-

drukte in de 

kern 

Verkeers-

drukte 

Milhezerweg 

Effect bereikbaarheid 

bedrijventerreinen 

Verkeersdrukte

zuidelijke 

omlegging 

B1, C2 en 

D2 

1400 á 2100 á 3300 +/- 0 ++ + 

B1’, C2 

en D2 

2000 á 2100 á 3300 + +  - ++ + 

Tabel 17 

Effecten tracé B1, C2 en D2 

B1’, C2 en D2  
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4.16 SAMENGEVAT 

 

 

Eerder is in de rapportage aangegeven dat de minimale intensiteit van een 

gebiedsontsluitingsweg 4000 mvt per etmaal bedraagt. Dan blijven alleen de A1, A2, E1 en 

D2 tracés over als tracés die gunstig genoeg liggen binnen de bestaande verbindingen ten 

opzichte van de herkomst- en bestemmingsrelaties. Bij de beoordeling van deze zojuist 

genoemde tracés moet gezegd worden dat de effecten in de kern en de Milhezerweg positief 

zijn als hier veel minnen aangegeven staan, des groter is de afname van verkeer. Een plus is 

een toename van verkeer, wat voor de zuidelijke omlegging juist weer gunstig is. Tracé A2’ 

komt ten aanzien van de verkeerseffecten het gunstigst naar voren, daar deze het meest 

gebruikt wordt, er een geringe afname van verkeer in de kern plaatsvindt en een zeer grote 

afname van verkeer op de Milhezerweg. A2 en E1 blijven ten aanzien gebruik en de afname 

op de Milhezerweg achter. De A1’en E1”hebben als groot nadeel dat het verkeer in de kern 

erg toeneemt, wat een ongewenst effect is. Het D2 tracé zit weliswaar aan de ondergrens 

qua gebruik van een gebiedsontsluitingsweg in combinatie met C2, maar zorgt wel voor een 

gunstige beïnvloeding van de zuidelijke omlegging. Ook zorgt het tracé voor een 

verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Naar aanleiding van dit 

resultaat is voor de zuidoostelijke omlegging een extra variant onderzocht, die hieronder zal 

worden toegelicht.  

 

Tracé 
Benutting (mvt per 

etmaal) 

Verkeersdrukte 

in de kern  

Verkeers-

drukte 

Milhezerweg 

Effect 

bereikbaarheid 

bedr. terrein 

Verkeersdrukte 

zuidelijke 

omlegging 

O+ nvt +++ - 0 0 

Omlegging 

N270 

nvt + - - 0 0 

A2 6600 +/- - - - 0 0 

A2’ 8600 +/- - - -  0 0 

A1 6300 +/- - -  0 0 

A1’ 6300 + + - - 0 0 

E1 5600 +/- - - 0 0 

E1’ 5600 + + + - - 0 0 

B2 900 +/- +/- 0 0 

B2’ 1700 +++ - 0 0 

B1 1000 +/- +/- 0 0 

B1’ 1900 +++ - 0 0 

C2 en D2 3000 á 4000 +/- 0 + + + 

C1 en D1 1700 á 3300 +/- 0 + 0 

D2 3300 0 0 ++ + 

D1 2300 0 0 + 0 

A2, C2 en D2 6400 á 3000 á 4100 +/- - - -  ++ + 

A2’, C2 en 

D2 

8300 á 3000 á 4100 +/- - - - ++ + 

A1, C2 en D2 6000 á 2700 á 4100 +/- - - ++ + 

A1’, C2 en 

D2 

6800 á 2700 á 4100 + + - - - ++ + 

B2, C2 en D2 1800 á 3200 á 4300 +/- +/- ++ + 

B2’, C2 en D2 3300 á 3200 á 4300 +++ - ++ + 

B1, C2 en D2 1400 á 2100 á 3300 +/- 0 ++ + 

B1’, C2 en D2 2000 á 2100 á 3300 + +  - ++ + 

 

Tabel 18 

Overzicht van de effecten van 

de verschillende tracévarianten 
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In de onderstaande paragrafen worden de verkeerseffecten van de scenario’s beschreven en 

wordt een extra variant nader onderzocht. 

4.17 SCENARIO 

In scenario 1 (maximaal scenario) blijft de I/C verhouding op alle wegen blijft ver onder de 

kritische grens van 0,85. De hoogste waarde in scenario 1 ligt rond de 0,75 op het westelijk 

deel van de N270 (Helmondsingel). Het verkeer neemt daar ongeveer met 5% toe. De 

Bakelseweg krijgt te maken met een intensiteitsgroei van 50%, als gevolg van het hippisch 

centrum en uitbreiding bedrijventerrein ten noordwesten van de kern.  De I/C waarde ligt 

rond de 50%. De verkeersintensiteit neemt vooral toe op de streng Vlierdenseweg-

Stationsweg met bijna 80% en komt uit op ongeveer 6300 motorvoertuigen per etmaal, 

ondanks dat deze wegen in het kader van de zuidelijke omlegging worden afgewaardeerd. 

Dit heeft te maken met de woningen en bedrijventerrein ten zuidwesten van de kern. Bij 

scenario 2 is dit effect minder sterk. Het verkeer neemt in de kern gelijkmatig iets toe als 

gevolg van de extra woningen, maar op de I/C verhouding heeft dit nauwelijks effect.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er voldoende ruimte in de wegcapaciteit in en rondom 

Deurne aanwezig is, om een extra groei bovenop de toenamen in het kader van de 

Structuurvisieplus te kunnen realiseren. 

 

 

 
 

Het blauwe gedeelte in de bovenstaande I/C kaart geeft aan de I/C verhouding op dit 

weggedeelte tussen de 0,7  en 0,8 ligt . De groene weggedeelten hebben een I/C waarde 

beneden de 0,70.  

Afbeelding 9 

Kaart met de I/C waarden 

indien het maximale scenario 

wordt gerealiseerd 
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4.18 EXTRA VARIANT: VERBINDING SNOERTSEBAAN EN LIESSELSEWEG 

Naar aanleiding van de conclusie ten aanzien van het D tracé in paragraaf 4.16 is mede op 

verzoek van de klankbordgroep gekeken wat de effecten zijn van een verbinding tussen de 

Snoertsebaan en de Liesselseweg. Verwacht wordt dat dit tracé de bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen ten zuiden van Deurne verbetert, en verder en verkeersafname realiseert 

op de Liesselseweg en de Loon. De Snoertsebaan zal meer verkeer te verwerken krijgen. Dit 

levert voordelen op voor de verkeersveiligheid voor fietsers op de Liesselseweg/Loon. De 

Liesselseweg/Loon wordt veel gebruikt door scholieren.  In de autonome situatie bedraagt 

de verkeersintensiteit op de Liesselsweg/Loon 9000 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Deze variant zal worden getoetst aan de volgende criteria: 

 Benutting van het tracé. Uitgangspunt is 4000 motorvoertuigen per etmaal.  

 Bereikbaarheid bedrijventerreinen. Dit wordt kwalitatief beoordeeld zoals ook bij de 

voorgaande varianten is gedaan.  

 Gebruik van de zuidelijke omlegging. 

 

De afname van verkeer op de Liesselseweg/Loon is ook een belangrijk criterium, maar dit is 

lastig kwantificeerbaar. De Snoertsebaan en de Liesselseweg/loon zijn 2 parallelle 

verkeersstructuren die in het feite hetzelfde herkomst en bestemmingsverkeer kunnen 

verwerken. Het zijn als het ware twee communicerende vaten. Op het moment dat de ene 

weg wordt afgeschaald, zal de andere weg meer verkeer te verwerken krijgen.  

 

Deze variant is evenals de voorgaande varianten aan de hand van het SRE verkeersmodel 

beoordeeld. Uitgangspunt is dat de Snoertsebaan wordt opgewaardeerd, zodat deze route 

aantrekkelijker wordt voor autoverkeer. Uit het verkeersmodel blijkt dat het verkeer op de 

Liesselseweg/Loon afneemt met ruim 600 motorvoertuigen per etmaal. Kijkend naar een 

geschikte verkeersintensiteit voor een dergelijke weg waarbij de positie van de fietser 

beschermd kan worden, is een verkeersintensiteit van ongeveer 6000 motorvoertuigen 

geschikter. Vorm en gebruik van deze weg zijn dan goed in balans.  Het verkeer op de 

Snoertsebaan neemt toe met 1500 motorvoertuigen per etmaal. Een deel van het verkeer 

wordt onttrokken uit het buitengebied. Op de verbinding Liesselseweg-Snoertsebaan rijden 

naar schatting 2100 motorvoertuigen per etmaal. Als gevolg van de aanleg van dit tracé 

wordt de bereikbaarheid ven de bedrijventerreinen ten zuiden van Deurne verbeterd. De 

zuidelijke omlegging wordt net als bij de D-varianten beter benut, de verkeerstoename is 

ongeveer 20%. Het tracé heeft verder geen invloed op het verkeersbeeld in de kern van 

Deurne.  

 

Tracé 

Gebruik tracé 

(mvt per 

etmaal) 

Effect 

bereikbaarheid 

bedrijventerrein 

Verkeersdrukte 

zuidelijke omlegging 

Verbinding 

Liesselseweg-

Snoertsebaan 

2100 ++ + 

 

Geconcludeerd kan worden dat deze variant niet voldoet aan de gestelde criteria ten 

aanzien van gebruik en de gewenste afname van verkeer op de Liesselseweg/Loon. De 

positie van de fietser met name op het gebied van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid 

verbetert niet met een dergelijke geringe afname van verkeer.  

Tabel 19 

Effecten tracé verbinding 

Liesselseweg-Snoertsebaan 
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De Liesselseweg/Loon moet fors afgewaardeerd worden, wil er een verschuiving van 

autoverkeer optreden richting de Snoertsebaan. Ook in de kern Liessel en Loon zullen 

maatregelen getroffen moeten worden om de route Liesselseweg/Loon minder 

aantrekkelijk te maken. Uitsluitend een verbinding creëren tussen de Liesselseweg en de 

Snoertsebaan is onvoldoende om een verkeersafname op de Liesselseweg en de Loon te 

bewerkstelligen.  

 

De totale investeringskosten van het tracé inclusief kunstwerken bedraagt € 5.395.000,- 

De kosten zijn een indicatie, er heeft geen gedetailleerd plaatselijk onderzoek 

plaatsgevonden. De kosten zijn gebaseerd op eenheidsprijzen; soortgelijke eerder gemaakt 

ramingen zijn als referentie gebruikt.  
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HOOFDSTUK5 Ruimtelijke effecten en 
kosten 

In dit hoofdstuk staan de effecten ten aanzien van de ruimte beschreven en zijn de kosten in 

beeld gebracht. Daarbij is specifiek ingezoomd op de tracégedeelten die in de voorgaande 

analyse van het verkeersmodel als beste naar voren zijn gekomen.  

5.1 EFFECTEN RUIMTE 

Hieronder worden de ruimtelijke aspecten voor de tracés beschreven. Niet elk afzonderlijk 

deeltracé wordt apart beschreven. In de verkenningsfase is gekozen om onderscheid te 

maken tussen de korte boog en de lange boog. De korte boog is in rood aangegeven en de 

ruime boog is in geel aangeven, zie afbeelding 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10 

Schematische inpassing van de 

tracés in de Maatgevende 

Kenmerken Kaart 
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5.1.2 HET BINNENTRACÉ 

Dit tracé vraagt vergeleken met het buitenste tracé minder van het landschap, er wordt een 

relatief korte afstand gehouden van de bestaande bebouwing door het overgangsgebied 

landbouwontwikkelingsgebied. Dit gebied is gelegen aan de oostzijde van de kern van 

Deurne en vormt de overgang tussen de kern van Deurne en het landbouwontwikkelings-

gebied. Hier moet voorkomen worden dat er een harde grens ontstaat tussen beide gebieden 

volgens de gebiedsvisie bebouwingsconcentraties van de gemeente Deurne. Dit betekent dat 

de dorpsrand in een groene en landschappelijke setting komt te liggen, wat ook geldt voor 

het erin gelegen binnentracé. Er zal visueel en ruimtelijke gezien minder aantasting en 

doorsnijding zijn van het oorspronkelijke landschap, omdat het vlak langs de kern ligt. De 

kern Deurne zal door dit tracé een duidelijke afronding kennen.  

 

Het binnentracé loopt door enkele cultuurhistorisch waardevolle gebieden alsook door 

beschermd gebied waterhuishouding. Het tracé doorsnijdt twee keer het beekdal de Vlier. 

De Noordwest binnenboog, die begint vanaf de N270 en uitkomt op de Milhezerweg, 

doorsnijdt een waardevol reliëfgebied wat tot de Agrarische Hoofdstructuur behoort. Een 

ander deel (Noordoost om de kern Walsberg) gaat door een waardevol beschermd 

bosgebied, waarna het op de provinciale weg N270 aantakt. De oostelijke route langs de 

kern doorsnijdt een waterbergingsgebied en een zoekgebied voor wijst en haakt aan op het 

spoor. Ook loopt het vlak langs een waardevol reliëfgebied met als aanduiding Agrarische 

Hoofdstructuur. Het zuidoostelijk deel langs de kern, van de spoorlijn naar Vreewijk, loopt 

eveneens vlak langs een waardevol reliëfgebied.  

Het binnentracé en toekomstige ontwikkelingen 
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn volgens de structuurvisie plus mogelijk in het zuiden en 

in het noordwesten van Deurne. Daarnaast is er een ontwikkeling van de dorpsrand 

mogelijk door het gebied Merlenberg, ten oosten van Deurne erbij te betrekken.  

 

In het geval van toekomstige mogelijk ontwikkeling aan de oostzijde van de kern van 

Deurne zal een tracé een scheiding kunnen creëren tussen de kern Deurne en het nieuwe 

gebied, waardoor er ruimtelijk afzonderlijke gebieden ontstaan. Deze nieuwe gebieden 

zullen dan minder bereikbaar zijn vanuit het centrum. Wel is het afhankelijk welke functies 

in het gebied komen in hoeverre die een knelpunt oplevert. Ook zal er vanwege geluid 

belasting ontstaan op de gevels, wat een eventueel geluidscherm noodzakelijk maakt. Dit 

heeft ruimtelijke consequenties voor beleving en zichtlijnen van het gebied. Indien geen 

geluidschermen worden aangebracht zal er afstand van de weg gehouden moeten houden. 

Hierdoor ontstaan open ruimten, wat versnippering van bebouwing veroorzaakt. Ook kan 

er nagedacht worden over verdieping van de weg, waardoor de visueel-ruimtelijke relaties 

enigszins behouden blijven. Over deze verdiepingen zullen langzaam verkeersverbindingen 

mogelijk zijn, waardoor de bereikbaarheid tussen deze eventuele uitbreiding van de kern en 

het centrum van Deurne wordt verbeterd.  

5.1.3 HET BUITENTRACÉ 

Dit tracé wordt op grotere afstand van de kern Deurne omgeleid, met enige afstand van de 

rand van de bebouwing door het landbouwontwikkelingsgebied, waardoor de lengte van 

de omleiding wordt vergroot. In dit gebied zal het behoud van agrarische functies voorop 

staan. De landschappelijke doorsnijding van het gebied zal de oorspronkelijke 

verkavelingstructuur en lanen aantasten en enkele buurtschappen doorsnijden.  
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Per tracéstuk betekent dit dat de ‘lange boog noordwest’ langs een waardevol reliëfgebied 

gaat en enkele landschappelijke lanen doorsnijdt, alsook het beekdal de Vlier en het 

Hippisch centrum. Het doorsnijdt daarnaast nog de Bakelse weg met laanbeplanting en 

oude lintstructuur en takt uiteindelijk aan op de Milhezerweg. De ‘lange boog noordoost’ 

begint bij de Milhezerweg en eindigt op de provinciale weg N270. In de Structuurvisie is het 

gebied ten oosten van de Milhezerweg aangewezen voor landgoedontwikkeling. Het tracé 

grenst hier bovenlangs, zodat rekening moet worden gehouden met geluidbelasting en 

eventuele beeldbepalende maatregelen hiertoe. Het doorsnijdt daarnaast een zoekgebied 

voor wijst en enkele beeldbepalende lanen. Het oostelijk langere deel gaat door een smalle 

strook beschermd bosgebied. Verder doorsnijdt het vele lanen en een aantal buurtschappen, 

linten en het beekdal de Vlier. Het zuidoostelijk lange deel doorsnijdt eveneens enkele 

beeldbepalende lanen en het beekdal Vreewijksche loop, waarna het eindigt op de 

Liesselseweg met historische laanbeplanting. 

Het buitentracé en toekomstige ontwikkelingen 
Ruimtelijke ontwikkelingen in de zin van woningbouw zullen voor zover te voorzien niet 

tegen of over dit tracé worden heen gepland in de komende jaren volgens de gebiedsvisie 

bebouwingsconcentraties van de gemeente Deurne, met uitzondering van enkele 

landgoedontwikkelingen en andersoortig landschappelijke inbeddingen. Hierdoor zal er, in 

het geval van een ontwikkeling aan de kernrandzone, ruimtelijk gezien betere aansluiting te 

vinden zijn met de bestaande bebouwing, omdat er geen drukke verkeersweg tussen ligt. 

Dit is daarnaast nog afhankelijk van de cultuurhistorische waarden in het landschap, die 

deze aansluiting met de kern kunnen belemmeren. Er zal voldoende afstand ontstaan tussen 

de bebouwing en het buitentracé, waardoor beeldbepalende maatregelen ten aanzien van 

geluid niet nodig zijn. De visuele relatie met het buitengebied lijkt zo redelijk in tact te 

blijven.  

Samengevat 
Het binnenste tracé zal ruimtelijk gezien de minste aantasting geven aan het landschap, 

omdat het een korter tracé betreft en tot minder versnippering van het landschap leidt.  Het 

behoud van de landschappelijke waarde van het omliggende gebied weegt hier zwaarder 

dan behoud van ruimtelijke en visuele relaties van potentiële uitbreidingsgebieden. In dat 

geval zal een verdiepte weg de voorkeur hebben, omdat deze de visuele relaties het minst 

verstoord. Ook ruimtelijk kunnen er dan makkelijker extra langzaam verkeerverbindingen 

worden gelegd over de weg, waardoor de bereikbaarheid met het centrum wordt verbeterd. 

5.2 EFFECTEN OP DE KOSTEN 

In de onderstaande tabel worden de kosten per deeltracé weergegeven. Een gedetailleerde 

opbouw van de kosten is weergegeven in de bijlagen. De kosten van kunstwerken zijn apart 

inzichtelijk gemaakt en moeten worden opgeteld bij de totale investeringskosten van een 

tracégedeelte.  

 

Tracégedeelte Bouwkosten
Totale investeringskosten 

inclusief omzetbelasting

A1  €    3.003.000  €  5.816.000

B1  €    2.796.000  € 5.535.000

C1  €  3.406.000  €  6. 849.000

D1  €  3.065.000  €  5.525.000

E1  €  1.366.000  €  2.258.000

A2  €  1.306.000  €  4.387.000

B2  €  2.035.000  €  6.708.000

Tabel 20 

Kosten per tracé onderdeel 
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Tracégedeelte Bouwkosten
Totale investeringskosten 

inclusief omzetbelasting

C2  €  3.245.000  € 10.937.000

D2  €  1.408.000  €  4.742.000

Rotonde  €   344.000  €    578.000

Tunnel  € 18.845.000  €  32.127.000

Brug  €   210.000  €    355.000

 

Bij de totale investeringskosten is rekening gehouden met de bouwkosten, de plan- en 

ontwerpkosten, vastgoedkosten (ten behoeve van aankoop grond), overige bijkomende 

kosten zoals bodemonderzoek, kosten nutsbedrijven, onvoorziene kosten en BTW. De 

kosten zijn een indicatie, er heeft geen gedetailleerd plaatselijk onderzoek plaatsgevonden. 

De kosten zijn gebaseerd op eenheidsprijzen; soortgelijke eerder gemaakte ramingen zijn als 

referentie gebruikt.  

 

Ondanks het langere tracé van C1 ten opzichte van C2, worden de kosten van C2 hoger 

ingeschat vanwege aankoop van bouwgrond/vastgoedkosten. Deze grond is duurder dan 

de grond verder van de kern gelegen. Dit geldt ook voor B1 ten opzichte van B2. Bij het D2 

tracé is rekening gehouden met relatief vrij hoge kosten van de aankoop van bouwgrond. Er 

is in absolute zin een groot verschil tussen de bouwkosten en de totale investeringskosten 

van de tunnel. Bij de raming is gewerkt met percentages van de bouwkosten als het gaat om 

de post plan- en ontwerpkosten (15% van de bouwkosten), de post onvoorzien (20% van de 

bouwkosten), omzetbelasting (19% van de investeringskosten), daarbij zijn de leges- en 

vergunningenkosten voor kunstwerken hoger dan voor wegen. Doordat de bouwkosten van 

een tunnel in beginsel hoog zijn, lopen de investeringskosten ook op. In relatieve zin zijn de 

investeringskosten passend ten opzichte van de bouwkosten kijkend naar de andere 

tracégedeelten.  

 

Tracégedeelte 
Totale investeringskosten (inclusief kunstwerken 

en omzetbelasting) 

A1  €     7.910.000

B1  €     7.270.000

C1  €     7.430.000

D1  €   38.810.000

E1  €     3.770.000

A2  €     5.900.000

B2  €     9.020.000

C2  €   12.670.000

D2  €   38.030.000

 

Tabel 21 

Kosten van elk tracégedeelte 

inclusief kunstwerken 
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HOOFDSTUK6 Conclusies uit de 
verkenning 

Hierna zijn de conclusies ten aanzien van ruimte, de kosten en de verkeerseffecten op een rij 

gezet van de verschillende tracévarianten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 

noordelijke omlegging (tracé A,E en B) en de zuidoostelijke omlegging (tracé C en D), daar 

verschillende toetsingscriteria hierbij een rol hebben gespeeld. Bij de noordelijke tracés is de 

verkeersafname op de Milhezerweg een belangrijk criterium, terwijl bij de zuidelijke tracés 

de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen van belang zijn. Ook wordt ingegaan op het 

cumulatief effect van de verschillende deeltracés.  

 

6.1 DE NOORDELIJKE OMLEGGING 

Toetsingscriteria: 

 Benutting van het nieuwe tracé (aantal motorvoertuigen per etmaal). Als grenswaarde 

is 4000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd, daar dit in de regel als ondergrens voor 

een gebiedsontsluitingsweg wordt gehanteerd (bron: CROW, publicatie 164). 

 Verkeerseffecten in de kern. Toe- en afnamen van verkeer of eventuele verschuivingen 

van verkeer. 

 Verkeerseffecten op de Milhezerweg, toe- en afnamen van verkeer. 

 

De verkeerseffecten van de zuidelijke omlegging, de toe- en afnamen van verkeer op dit 

tracé, zijn alleen merkbaar bij de zuidoostelijke omlegging.  

 

Het tracégedeelte A2 in combinatie met de afsluiting van de opritten Haageind en 

Milhezerweg wordt erg goed benut (8600 motorvoertuigen per etmaal). Zonder de afsluiting 

rijden er naar schatting 6600 motorvoertuigen per etmaal op dit tracégedeelte, wat op zich 

ook een goed resultaat is. De verkeersafname in de kern is relatief klein, vergeleken met de 

gerealiseerde verkeersafname op de Milhezerweg. Dit beeld is in elke variant van de 

noordelijke omlegging te zien. De verkeersafname van de Milhezerweg is bij de variant A2 

het grootst (55%). De A1 en E1 tracés worden minder benut en leiden tot een geringere 

afname van verkeer op de Milhezerweg, maar voldoen nog wel aan de bovengestelde 

criteria. Afsluiten van de opritten Milhezerweg en Haageind naar de N270 wordt bij  deze 

varianten afgeraden, daar dit meer verkeer door de kern van Deurne genereert. 
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De B1 en B2 tracés worden erg beperkt benut. Met krap 1000 voertuigen per etmaal blijft het 

gebruik van het nieuwe tracé ver onder de gestelde grenswaarde van 4000 motorvoertuigen 

per etmaal. De afname van verkeer in de kern en op de Milhezerweg is gering. Afsluiting 

van de opritten Milhezerweg en Haageind naar de N270 leidt wel tot een betere benutting 

van de omlegging, maar leidt tot meer verkeer in de kern. Om die reden wordt deze 

maatregel afgeraden.  

 

Kortom het A/E tracé van de noordelijke omlegging voldoet aan de gestelde criteria. Het B 

tracé van de noordelijke omlegging voldoet niet aan de gestelde criteria.  

6.2 DE ZUIDOOSTELIJKE OMLEGGING 

Toetsingscriteria: 

 Benutting van het nieuwe tracé (aantal motorvoertuigen per etmaal). Als grenswaarde 

is 4000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd, daar dit in de regel als ondergrens voor 

een gebiedsontsluitingsweg wordt gehanteerd (bron: CROW, publicatie 164). 

 Verkeerseffecten in de kern. Toe- en afnamen van verkeer of eventuele verschuivingen 

van verkeer. 

 Kwalitatieve verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. 

Tevens is gekeken naar de verkeerseffecten voor de zuidelijke omlegging.  

 

Het C2 en D2 tracés (tracé dicht langs de kern) wordt beter benut dan de tracés C1 en D1 

(tracé verder van de kern af). In het eerste geval zit het gebruik net tegen de grens van 4000 

motorvoertuigen aan, alhoewel het C- gedeelte van de zuidoostelijke omlegging toch achter 

blijft. Het tracé verder van de kern af (C1 en D1) blijft onder de grenswaarde van 4000 

motorvoertuigen en voldoet daarmee niet aan de gestelde criteria. Bij beide tracés is de 

verkeersafname in de kern is vrij gering, al verbetert de bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen aan de zuidzijde wel als gevolg van de zuidoostelijke omlegging die 

aansluit op de bestaande hoofdstructuur. De ligging van de omlegging dicht langs de kern 

is gunstiger ten opzichte van de bedrijventerreinen dan de ligging van de omlegging verder 

van de kern af.  

 

Wanneer enkel gekeken wordt naar tracégedeelte D dan blijft het gebruik achter. Het 

tracégedeelte D2 (dicht langs de kern) verbetert de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

zoals hierboven is beschreven, maar blijft achter in gebruik (3300 motor per etmaal). Op de 

factor gebruik voldoet dit tracégedeelte niet aan het gestelde criterium. De verkeerseffecten 

in de kern zijn verwaarloosbaar, er zijn geen significante toe- en afnamen van verkeer te 

zien. Dit geldt des te meer voor het tracégedeelte D1 waar het gebruik rond de 2300 

motorvoertuigen per etmaal ligt. Er is geen verandering te zien ten aanzien van het 

verkeersbeeld in de kern. Naast het gebruik blijft deze variant ook achter op het gestelde 

criterium ten aanzien van afname van verkeer in de kern.  

 

Kortom de C en D tracés voldoen niet aan de gestelde criteria voor de zuidoostelijke 

omlegging.  
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Extra variant: verbinding tussen de Liesselseweg/Loon en de Snoertsebaan  
De Liesselseweg/Loon moet fors afgewaardeerd worden, wil er een verschuiving van 

autoverkeer optreden richting de Snoertsebaan. Ook in de kern Liessel en Loon zullen 

maatregelen getroffen moeten worden om de route Liesselseweg/Loon minder 

aantrekkelijk te maken. Uitsluitend een verbinding creëren tussen de Liesselseweg en de 

Snoertsebaan is onvoldoende om een verkeersafname op de Liesselseweg en de Loon te 

bewerkstelligen.  

6.3 CUMULATIEVE EFFECTEN 

Er bestaat een cumulatief effect ten aanzien van het gebruik van de zuidelijke omlegging en 

de tracégedeelten C en D, waarbij het effect het sterkst optreedt bij tracégedeelte D. Er is 

sprake van een intensiteitsgroei van 15% op de zuidelijke omlegging. Er is nauwelijks tot 

geen relatie tussen de zuidelijke omlegging en het tracégedeelte A en B. Dat betekent dat er 

geen (of een zeer beperkte) verkeersrelatie bestaat tussen beide tracégedeelten.  

Er treedt ook een cumulatief effect op tussen tracé B, C en D. Het tracégedeelte B wordt 

beter benut wanneer deze in combinatie met C en D wordt gerealiseerd. Het wordt 

afgeraden om enkel tracégedeelte C te realiseren, daar dit tracé niet gunstig aansluit om de 

bestaande verkeersstructuur in Deurne. Dit tracé vormt eerder een verbinding tussen 

tracégedeelten B en D. Indien tracégedeelte C gerealiseerd wordt samen met tracégedeelte 

D, dan wordt het binnentracé (C2 en D2) beter benut.  

Ruimte 
Het binnenste tracé (A2, B2, C2 en D2) zal ruimtelijk gezien de minste aantasting geven aan 

het landschap, omdat het een korter tracé betreft en tot minder versnippering leidt. Het 

behoud van de landschappelijke waarde van het omliggende gebied weegt hier zwaarder 

dan behoud van ruimtelijke en visuele relaties van uitbreidingsgebieden. In dat geval zal 

een verdiepte weg de voorkeur hebben, omdat deze de visuele relaties het minst verstoord. 

Ook ruimtelijk kunnen er dan makkelijker extra langzaam verkeerverbindingen worden 

gelegd over de weg, waardoor de bereikbaarheid met het centrum wordt verbeterd. 

Kosten 
 

Tracégedeelte 
Totale investeringskosten (inclusief 

kunstwerken en omzetbelasting) 

A1  €  7.910.000 

B1  €  7.270.000 

C1  €  7.430.000 

D1  €  38.810.000 

E1  €  3.770.000 

A2  €  5.900.000 

B2  €  9.020.000 

C2  €  12.670.000 

D2  €  38.030.000 

 
Let op: wanneer meerdere tracégedeelten worden gerealiseerd, dan kan dit verschil 

uitmaken ten aanzien van de benodigde kunstwerken. De A2 variant is goedkoper dan de 

A1 variant. Daarentegen is de B2 variant duurder dan de B1 variant. De C2 variant is fors 

duurder dan de C1 variant vanwege grondaankopen en te realiseren kunstwerken. De D1 

variant is iets duurder dan de D2 variant, vanwege de tracélengte. De D varianten zijn 

veruit de duurste tracégedeelten, vanwege de spoortunnel.  

Tabel 22 

Kosten van elk tracégedeelte 

inclusief kunstwerken 
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6.4 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN HET VERVOLG VAN DE VERKENNING 

Gerelateerd aan de doelstelling voor de noordelijke omlegging en de verkeersproblematiek, 

wordt voorgesteld om een tracéstudie op te starten gericht op de varianten A1, A2 en E1. Dit 

is een volgende stap nadat de verkenning heeft plaatsgevonden, zoals is aangeven in 

paragraaf 1.3. De tracéstudie moet ingaan op de inpasbaarheid van de varianten in het 

landschap en de milieueffecten. Specifiek aandacht moet er zijn voor de keuzes ten aanzien 

van de (extra) aansluiting op de N270. Een nieuwe aansluiting creëren en daarbij een 

bestaande aansluiting al dan niet opheffen, moet worden meegewogen. Hierover zal overleg 

met de provincie moeten worden gevoerd.  

 

De noordoostelijke omlegging (B tracés) en de zuidoostelijke omlegging (C en D tracés) 

voldoen niet aan de gestelde criteria. Derhalve wordt afgeraden deze varianten nader te 

onderzoeken en verder uit te werken in een tracéstudie.  
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BIJLAGE 1 Overzicht intensiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking:  Bij de varianten met een * zijn de opritten Milhezerweg en Haageind richting de N270 afgesloten 

  HS = Huidige Situatie (referentie 2005) 

  AO= Autonome ontwikkeling (referentie 2020) 

 

 

 
Locatie HS AO Afsl. 

opritten 

A2 A2 * E1 E1 * A1* B2 B2* B1 B1 * A2+C2+D2 A2*+C2+D2 A1+C2+D2 A1*+C2+D2 B2+C2+D2 B2*+C2+D2 B1+C1+D1 B1*+C1+D1 C2+D2 C1+D1 D2 D1 Omleg 

N270 

Alt 9 Max. 

Scenario 

1 22000 31200 31000 33100 31500 31300 31300 31900 31400 31000 31300 31000 31500 31400 31900 31800 31200 30900 31300 31000 31300 31300 31300 31300 31300 31200 32600

2 6100 7840 8100 8200 7600 11300 12000 7100 7800 7700 7800 7600 7500 7600 6500 7000 7800 7700 7700 7600 7800 7800 7800 7800 7100 7800 8400

3 7000 8750 9000 13400 8500 11300 12800 7600 8700 8600 8700 8500 8500 8500 7100 7600 8700 8500 8600 8500 8700 8800 8800 8800 8100 8800 13500

4 50 60 1400 10 0 20 490 220 60 1400 60 1400 0 0 10 190 60 1300 60 1670 60 60 60 60 10 60 60

5 560 550 2200 330 540 40 520 290 550 2100 610 2200 350 540 30 260 530 2000 600 2500 550 550 550 550 640 550 530

6 8100 8200 7100 4400 5400 5300 4800 5600 7600 7700 7700 7900 4100 5200 4800 5200 8100 7300 8900 8900 7900 8000 8200 8200 6500 8300 8500

7 15600 18900 14000 21300 21300 15500 13900 13800 18900 13000 18800 12900 20800 20300 14800 13000 18400 13400 18800 12800 14300 18900 18800 18900 19200 18900 18200

8 8400 8800 6500 4400 4100 5600 4500 4400 8000 7000 8000 7000 3700 3900 5000 4100 8500 6600 9200 7800 8400 8500 8800 8800 5100 8800 9000

9 11400 14800 14000 14300 13900 14700 13900 13900 15000 14700 14000 12800 13800 13100 12900 15500 15600 15600 13400 12800 15900 14700 14700 14800 13800 14700 14330

10 5400 7300 11400 7100 8800 7000 10500 9400 7100 10900 7100 10900 7400 5400 7000 9100 7100 10100 7100 10600 7100 7100 7100 7100 8000 7300 6800

11 2900 3300 7600 3200 4600 3500 6100 5400 3700 7300 3700 7300 3700 4500 3500 5200 3700 6500 3700 7000 3700 3700 3700 3700 4600 3800 3100

12 6000 6700 9200 4600 4300 6400 7300 6300 6700 9600 6700 9600 4800 4200 5600 5800 5700 7900 6100 9000 6000 6200 6700 6700 5400 6700 6200

13 13600 17500 17300 19000 18900 17600 17900 17300 17200 17100 17200 17100 17400 17700 16000 16300 19400 16300 16800 16600 16300 16800 17200 17200 18400 17000 17800

14 5900 6700 6400 4700 4500 6200 5700 5500 6600 6600 6600 6600 4800 4400 5500 5000 5600 5700 6000 6300 5900 6100 6600 6600 5100 6600 6200

15 4500 5640 5900 5400 5900 5600 5900 5600 5600 5900 5600 5900 5600 5900 5400 5600 5500 5500 5600 5900 5600 5600 5600 5600 5900 5600 3800

16 8300 10400 11400 8700 9600 10000 10700 10500 10400 11200 10400 11400 9000 9500 9600 10100 9600 10200 10200 10900 10100 10200 10400 10400 9400 10000 11100

17 2850 3550 3600 3100 3600 3600 3600 3400 3500 3600 3500 3600 3600 3600 3400 3600 3500 3600 3500 3600 3500 3500 3500 3500 3500 3500 6300

18 6300 7350 7600 8700 7500 7300 7600 7600 7300 7500 7300 7500 7000 7500 7000 7500 6800 6900 7100 7300 7000 7000 7400 7300 7500 7700 7500

19 8300 9870 10400 12300 10300 10300 10300 10300 10400 10400 10300 10400 9500 9500 9400 9400 9100 9100 10000 10000 9400 10000 10300 10500 10300 9300 11400

20 4600 5100 5400 5300 5300 5100 5400 5400 5000 5200 5000 5200 4300 4500 4300 4500 4300 4600 4700 4800 4200 4700 5100 5100 5200 5600 5300

21 9960 13500 13200 14900 13700 13600 13600 13700 13300 13200 13300 13200 14800 14800 14900 14400 14300 14300 14000 13900 14400 14000 14500 14000 10600 14300 7300

22 650 660 1300 550 1200 660 1200 1200 660 1100 660 1100 700 780 790 690 710 710 970 1000 260 970 660 660 1200 670 550

23 4900 5100 5300 7800 5200 5100 5300 5300 5000 5100 5100 5100 7200 7300 7200 7400 7400 7500 4400 4400 7400 4300 6900 4500 5300 4000 7800

24 2500 2600 2700 2400 2700 2600 2700 2700 2600 2600 2600 2600 3600 3700 3600 3700 3600 3600 3400 3500 3700 3400 3500 3200 2700 3200 2400

25 7100 9100 8400 9800 9000 8900 9000 8900 9000 9000 9000 9000 9500 9500 9400 9500 9400 9500 11000 9600 9400 9600 9500 9700 9000 9500 9700

26 9600 12800 12500 13300 13000 13000 13000 13100 12700 12300 12700 12300 12800 12800 12900 12900 12200 11900 12400 12500 12400 12400 12600 12600 12900 10800 8700

27 8400 13600 13100 15600 13800 13900 13600 14500 13600 13100 13600 13100 13800 13500 14500 14300 13300 12900 13500 13100 12300 13500 13600 13600 13700 13600 14000

28 3100 4400 3600 4200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 5100 5100 5100 5100 5300 5400 4400 5900 5100 4400 4900 4400 3600 5300 3100
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BIJLAGE BIJLAGE 2 Maatgevende kenmerken kaart (mkk) 
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BIJLAGE 3 Dwarsprofielen 

Dwarsprofiel in de tunnel onder het spoor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsprofiel tracé (gebiedsontsluitingsweg) 
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BIJLAGE BIJLAGE 4 Kostenraming 
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Raming van kosten

Opgesteld door:
Project: tracestudie noordoostelijke omlegging Deurne Gecontroleerd door:

Onderdeel: trace's Printdatum:
Opdrachtgever: Gemeente Deurne Datum bewerkt:
Projectnummer: L:\110503.200710\ Versie:
Bestandsnaam: raming wegprofielen noordoost Prijspeil:

A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2       Rotonde Tunnel Brug
Lengte Breedte Hoeveel een- eenheids- kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten Hoeveel kosten

No. Locatie heid heid prijs totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal heid totaal

I.A KOSTEN UIT TE VOEREN WERKEN (DIRECTE KOSTEN)

1. Aanvangswerkzaamheden 
1.1 Verkeersmaatregelen  euro 1,00  7.500 7.500,00€          7.500 7.500,00€         10.000 10.000,00€       10.000 10.000,00€       10.000 10.000,00€       7.500 7.500,00€         7.500 7.500,00€         10.000 10.000,00€       7.500 7.500,00€          20.000 20.000,00€        25.000 25.000,00€       10.000 10.000,00€       
1.2 Diverse opruimingswerken  m2 0,50  68.750 34.375,00€        58.750 29.375,00€       78.750 39.375,00€       68.750 34.375,00€       30.000 15.000,00€       30.000 15.000,00€       45.000 22.500,00€       75.000 37.500,00€       31.200 15.600,00€        700 350,00€             9.894 4.947,00€         -€                  

2. Grondwerken

3. Leidingwerken
3.1 Aanbrengen straatriool pvc 315 mm  m 150,00  2.750 412.500,00€      2.350 352.500,00€     3.150 472.500,00€     2.750 412.500,00€     1.200 180.000,00€     1.200 180.000,00€     1.800 270.000,00€     3.000 450.000,00€     1.300 195.000,00€      100 15.000,00€        -€                  -€                  

4. Bouwwerken
4.1 Aanleg tunnels met op en afrit (kengetal) 26.618 m3 500,00 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   26.618 ############# -€                   
4.2 Aanleg brug  8,00 m breed lang 15,00 m (kengetal incl. opslagen aannemer) 120 m2 1.583,00 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   120 189.960,00€      

-€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
5. Wegenbouwwerken  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

5.1 Opruimen verhardingen m2 6,00 4.125 24.750,00€        500 3.000,00€          500 3.000,00€          11.000 66.000,00€        7.200 43.200,00€        500 3.000,00€          5.400 32.400,00€        500 3.000,00€          -€                   350 2.100,00€          3.463 20.777,40€        -€                   
5.2 Aanbrengen verharding profiel 1 m 600,00 2.750 1.650.000,00€   2.350 1.410.000,00€   3.150 1.890.000,00€   2.750 1.650.000,00€   1.200 720.000,00€      1.200 720.000,00€      1.800 1.080.000,00€   3.000 1.800.000,00€   1.300 780.000,00€      -€                   -€                   -€                   
5.5 Aanbrengen rotonde (kengetal) 1 st 200.000,00 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1 200.000,00€      -€                   -€                   

 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
6. Groenvoorzieningen  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

6.1 Rooien bomen st 150,00 -€                   1.200 180.000,00€      -€                   -€                   -€                   -€                   200 30.000,00€        -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

7. Inrichtingswerken -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
7.1 Aanbrengen bebordingen st 250,00 -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   8 2.000,00€          10 2.500,00€         -€                  
7.2 Aanbrengen verkeerszuilen st 500,00 -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   8 4.000,00€          -€                  -€                  

-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
8. Werkzaamheden algemene aard

9. Nader te detaileren (bandbreedte 5-10%) 5% € 106.456 5% € 99.119 5% € 120.744 5% € 108.644 5% € 48.410 5% € 46.275 5% € 72.120 5% € 115.025 5% € 49.905 5% € 12.173 5% € 668.111 0% -
sub-totaal € 2.235.581 € 2.081.494 € 2.535.619 € 2.281.519 € 1.016.610 € 971.775 € 1.514.520 € 2.415.525 € 1.048.005 € 255.623 € 14.030.336 € 199.960

IB INDIRECTE KOSTEN (EK UK,AK,) W&R
Eenmalige kosten (bandbreedte 2-5% 3% € 67.067 3% € 62.445 3% € 76.069 3% € 68.446 3% € 30.498 3% € 29.153 3% € 45.436 3% € 72.466 3% € 31.440 3% € 7.669 3% € 420.910 0% € 0
Bouwplaatskosten en uitvoeringskosten (bandbreedte 6-10%) 7% € 156.491 7% € 145.705 7% € 177.493 7% € 159.706 7% € 71.163 7% € 68.024 7% € 106.016 7% € 169.087 7% € 73.360 7% € 17.894 7% € 982.123 0% € 0

sub-totaal € 2.459.139 € 2.289.643 € 2.789.181 € 2.509.671 € 1.118.271 € 1.068.953 € 1.665.972 € 2.657.078 € 1.152.806 € 281.185 € 15.433.369 € 199.960

Algemene kosten (bandbreedte 6-8%) 7% € 172.140 7% € 160.275 7% € 195.243 7% € 175.677 7% € 78.279 7% € 74.827 7% € 116.618 7% € 185.995 7% € 80.696 7% € 19.683 7% € 1.080.336 0% € 0
Winst en risico (bandbreedte 3-5%) 4% € 98.366 4% € 91.586 4% € 111.567 4% € 100.387 4% € 44.731 4% € 42.758 4% € 66.639 4% € 106.283 4% € 46.112 4% € 11.247 4% € 617.335 0% € 0

sub-totaal € 2.729.645 € 2.541.504 € 3.095.990 € 2.785.734 € 1.241.281 € 1.186.537 € 1.849.229 € 2.949.356 € 1.279.614 € 312.115 € 17.131.040 € 199.960

Object onvoorzien 10% € 272.964 10% € 254.150 10% € 309.599 10% € 278.573 10% € 124.128 10% € 118.654 10% € 184.923 10% € 294.936 10% € 127.961 10% € 31.212 10% € 1.713.104 5% € 9.998

Bouwkosten € 3.002.609 € 2.795.654 € 3.405.590 € 3.064.308 € 1.365.409 € 1.305.191 € 2.034.152 € 3.244.292 € 1.407.576 € 343.327 € 18.844.144 € 209.958

II. VASTGOEDKOSTEN
Aankoop landbouwgrond (aanname) m2 10,00 54.312,50 543.125,00€      58.750,00 587.500,00€     78.750,00 787.500,00€     27.500,00 275.000,00€     12.000,00 120.000,00€     -€                  -€                  -€                   -€                   250,00 2.500,00€          7.275,00 72.750,00€       120,00 1.200,00€         
Aankoop bouwgrond m2 50,00 -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  30.000,00 1.500.000,00€  45.000,00 2.250.000,00€  75.000,00 3.750.000,00€  32.500,00 1.625.000,00€   -€                   7.275,00 363.750,00€     -€                  
Verzorgen aankopen,taxatie,s, notariskosten ed 16.293,75€        17.625,00€       23.625,00€       8.250,00€         3.600,00€         45.000,00€       67.500,00€       112.500,00€     48.750,00€        75,00€               13.095,00€       36,00€              

IIIA. PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtnemer) 15% 450.391,38€      15% 419.348,14€     15% 510.838,43€     15% 459.646,17€     15% 204.811,33€     15% 195.778,65€     15% 305.122,77€     15% 486.643,74€     15% 211.136,33€      15% 51.498,99€        15% 2.826.621,57€  15% 31.493,70€       

IIIB. PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtgever) 2% 60.052,18€        2% 55.913,09€       2% 68.111,79€       2% 61.286,16€       2% 27.308,18€       2% 26.103,82€       2% 40.683,04€       2% 64.885,83€       2% 28.151,51€        2% 6.866,53€          2% 376.882,88€     2% 4.199,16€         
Kosten opnemen die door de opdrachtgever gemaakt worden

IV. OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN
Basiskaartmateriaal en opname werkzaamheden -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Grondonderzoeken (bodemkundig/hydrologisch, milieukundig en geotechnisch) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Grondonderzoeken milieukundig AP04  €1 per m3 -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Overige onderzoeken (asbest, hinderonderzoeken, verkeerskundig, archeologisch, -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
flora en fauna, explosieven
Acceptatiekosten grond (schoon, cat1, cat2, reinigen of storten) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Acceptatiekosten asfalt  (teerhoudend) ton 50,00€   1856 92.812,50€        225 11.250,00€       225 11.250,00€       7425 371.250,00€     3240 162.000,00€     225 11.250,00€       2430 121.500,00€     225 11.250,00€       -€                   158 7.875,00€          1558 77.917,50€       -€                  
Acceptatiekosten puin  (schoon of vermengd met grond) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Acceptatiekosten overige vrijkomende bouwstoffen (o.a bouw-en sloopafval, hout ed) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Kosten nutsbedrijven ten gevolge van het project (verleggingen) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Kosten nutsbedrijven ten behoeve van het project  (bv voeding, telefoon sturing ed) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Leges en vergunningen (1,0 % van de bouwkosten) 2% van kunstwerken, 0,25% van overige 3.002,61€          2.795,65€         3.405,59€         3.064,31€         1.365,41€         1.305,19€         2.034,15€         3.244,29€          1.407,58€          343,33€             37.688,29€       419,92€            
Leges (over lozing grondwater) -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  
Car verzekering (0,2-0,5% van de bouwkosten) % afh van risico 9.007,83€          8.386,96€         10.216,77€       9.192,92€         4.096,23€         3.915,57€         6.102,46€         9.732,87€          4.222,73€          1.029,98€          56.532,43€       629,87€            
Revisie na gereed zijn werk door opdrachtgever ) 0,5-1% 15.013,05€        13.978,27€       17.027,95€       15.321,54€       6.827,04€         6.525,96€         10.170,76€       16.221,46€       7.037,88€          1.716,63€          94.220,72€       1.049,79€         
Openbare verlichting -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   10.000,00€        -€                  5.000,00€         
Schadevergoedingen -€                   -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                   -€                   -€                   -€                  -€                  

Basisraming 4.072.471€        3.876.040€       4.795.665€       3.868.490€       1.721.128€       3.072.073€       4.697.458€       7.658.321€       3.320.613€        404.267€           22.497.243€     246.887€          

V. ONVOORZIEN
Project onvoorzien   ( 10-30%) 20% 814.494,30€      20% 775.208,10€     20% 959.132,95€     20% 773.698,03€     20% 344.225,68€     20% 614.414,69€     20% 939.491,52€     20% 1.531.664,24€  20% 664.122,67€      20% 80.853,42€        20% 4.499.448,64€  20% 49.377,37€       

Investeringskosten exclusief BTW 4.886.966€        4.651.249€       5.754.798€       4.642.188€       2.065.354€       3.686.488€       5.636.949€       9.189.985€       3.984.736€        485.121€           26.996.692€     296.264€          

VI. B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde)
B.T.W.  (Denk aan btw compensatiefonds, % vaststellen i.o.m. gemeente of provincie) 19% 928.523,50€      19% 883.737,23€     19% 1.093.411,57€  19% 882.015,76€     19% 392.417,28€     19% 700.432,75€     19% 1.071.020,34€  19% 1.746.097,23€  19% 757.099,84€      19% 92.172,90€        19% 5.129.371,45€  19% 56.290,20€       
Het is in feite niet compensabele BTW (verschil tussen korting algemene uitkering afronding 511,00€             14,00€              791,00€            796,00€            229,00€            79,00€              31,00€              917,00€             164,00€             707,00€             937,00€            2.446,00€         
minus teruggave betaalde BTW)  

Investeringskosten inclusief BTW 5.816.000€        5.535.000€       6.849.000€       5.525.000€       2.458.000€       4.387.000€       6.708.000€       10.937.000€     4.742.000€        578.000€           32.127.000€     355.000€          

VII. Onzekerheidsreserve 0% -€                   0% -€                  0% -€                  0% -€                  0% -€                  0% -€                  0% -€                  0% -€                   0% -€                   0% -€                   0% -€                  0% -€                  
Zonodig risico posten benoemen en/of risicoanalyse uitvoeren

VIII. Reserve extern onvoorzien 

H.Vugts
R. Groenhof

maart. 2007
Concept 1
14 mei 2007
19 jun 2007
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BIJLAGE BIJLAGE 5 Kaart tracévarianten 
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