
 

 

 
 

 

 

N o t i t i e  v e r k e e r  O n t w i k k e l i n g  S w i f t e r b a n t  -  Z u i d  

 

Opdrachtgever: Gemeente Dronten projectnummer: 075.00.11.00.00 

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Verkeer Swifterbant Zuid 

Datum: 08-05-2020 

 

1  I N L E I D I N G  

 

In het kader van de invulling van de locatie Swifterbant Zuid in Swifterbant in de gemeente Dronten 

bestaat de behoefte inzicht te verkrijgen in de wijzigingen in de verkeersstromen, de verkeersfuncties 

van omliggende wegen en de ontsluitingsmogelijkheden van deze ontwikkeling.  

Het voornemen voorziet in de bouw van ongeveer 700 woningen. In afbeelding 1 is de locatie weer-

gegeven. 

 

 

Afbeelding 1 – Locatie Swifterbant – Zuid 
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2  O N T W I K K E L I N G  V E R K E E R  

 

Voor het vaststellen van het aantal verkeersbewegingen van en naar deze locatie is gebruik gemaakt 

van CROW publicatie 381 – Toekomstbestendig parkeren, december 2018. Op grond van deze publi-

catie kan de verkeersgeneratie van de woonbuurt berekend worden aan de hand van de stedelijk-

heidsgraad, de stedelijke zones (centrum, schil rond centrum, rest bebouwde kom en buitengebied) 

en het type woningen worden berekend.  

 

Onder de stedelijkheidsgraad wordt verstaan het aantal adressen per km
2
. Verondersteld wordt dat 

het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en, als gevolg daarvan, ook de hoogte van 

de verkeersgeneratie afhankelijk is van de stedelijkheidsgraad en de stedelijke zone binnen het 

grondgebied. Naarmate de omgevingsadressen dichtheid afneemt, is het aanbod en kwaliteit van 

alternatieve vervoerswijzen lager met als gevolg een hogere verkeersgeneratie. 

Door het CROW worden voor de stedelijkheidsgraad de volgende klassen aangehouden. 

 

Tabel 1. Stedelijkheidsgraad 

Klasse Omgevingsadressen dichtheid 

(adressen per km2) 

Zeer sterk stedelijk > 2.500 

Sterk stedelijk 1.500-2.500 

Matig stedelijk 1.000-1.500 

Weinig stedelijk 500-1.000 

Niet stedelijk <500 

 

Voor de gemeente Dronten is de klasse “weinig stedelijk” van toepassing. Het aantal adressen per 

km
2
 bedraagt in deze klasse tussen de 500 en 1.000 adressen. Het CBS geeft aan dat in Dronten een 

adressendichtheid is van 762 adressen per km
2
. (2016). 

Het plan voorziet in de realisatie van ongeveer 700 woningen. Nog niet bekend is wat de precieze 

samenstelling van de woningen is (appartementen, rijen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaan-

de woningen). Aan de hand van CROW publicatie 381 is daarom uitgegaan van gemiddeld 7 ritten per 

woning. Dit betekent een verkeergeneratie van 4.900 ritten per etmaal van Swifterbant Zuid. Dit 

houdt in dat afhankelijk van de locaties en het aantal aansluitingen rekening moet worden gehouden 

met een toename van het verkeer op de Bisonweg en Biddingweg van 1.225 tot 2.450 mvt/etmaal. 

 

3   O N T S L U I T I N G  S W I F T E R B A N T  Z U I D   

 

De ontsluiting van de locatie voor autoverkeer kan in principe plaatsvinden via de Biddingweg en/of 

de Bisonweg.  

 

3.1  Bisonweg 

Momenteel is het zuidelijk deel van de Bisonweg ingericht als weg buiten de bebouwde kom met een 

maximum snelheid van 80 km/uur en een aan de westzijde gelegen in twee richtingen bereden fiets-

pad. Ongeveer 125 meter voor de aansluiting met de Zwanebloem is de weg aangeduid als een weg 
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binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km/uur. De verkeersintensiteit be-

draagt ongeveer 2.300 mvt/etmaal (2019). Gelet op de verkeersgeneratie van het plan vormt deze 

verkeersintensiteit geen probleem wat betreft de verkeersafwikkeling. 

De Bisonweg moet worden gezien als een gebiedsontsluitingsweg en heeft een belangrijke functie 

voor het verkeer uit Swifterbant in zuidelijke en westelijke richting en maakt onderdeel uit van de 

verkeersstructuur van Swifterbant.  

 

3.2  Biddingweg 

Momenteel is de Biddingweg ingericht als weg buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid 

van 80 km/uur en een aan de westzijde gelegen in twee richtingen bereden fietspad. De verkeersin-

tensiteit bedraagt ongeveer 3.000 mvt/etmaal (2017). Gelet op de verkeersgeneratie van het plan 

vormt deze verkeersintensiteit geen probleem wat betreft de verkeersafwikkeling. 

De Biddingweg (N710) heeft zijn belangrijkste verkeersfunctie (stroomweg) verloren sinds het gereed 

komen van de Overijsselseweg (N307). De Biddingweg wordt daarom geherwaardeerd als een ge-

biedsontsluitende weg voor onder andere het bedrijventerrein Spelwijk, aanliggende agrarische be-

drijven en woongebieden van Swifterbant. 

Om deze nieuwe functie van de Biddingweg te benadrukken worden de volgende maatrege-

len/wensen overwogen. 

- De realisatie van de aansluiting Bloemenzoom/Biddingweg. 

- De reconstructie van de aansluiting met de Industrieweg/Spelwijk ter verbetering van de ver-

keersveiligheid. 

- Het betrekken van de Biddingweg binnen de bebouwde kom met het instellen van een maximum 

snelheid van 50 km/uur. 

- De reconstructie/aanleg van het fietspad langs de Biddingweg (paragraaf 3.4). 

- De realisatie van de aansluiting Swifterbant Zuid/Biddingweg (paragraaf 3.3). 

 

Bij de herinrichting van de Biddingweg dient het verkeersbeeld gelijkmatig te zijn en moeten de on-

derdelen van de herinrichting op elkaar zijn afgestemd. 

Behalve snelheid remmende maatregelen bij de aansluiting Bloemenzoom en nieuwe woonwijk Swif-

terbant-Zuid (plateau/ rotonde o.i.d.) moeten er misschien nog 1 a 2 aanvullende snelheid remmende 

maatregelen getroffen worden voor een eenduidig verkeersbeeld. Bijvoorbeeld bij de bestaande 

aansluiting Industrieweg (bedrijventerrein Spelwijk) en mogelijk nog een maatregel ergens tussen de 

nieuwe aansluiting Bloemenzoom en de nieuwe aansluiting Swifterbant-Zuid. 

Met 4 snelheid remmende maatregelen (op onderlinge afstand van ca. 500 meter over een totale 

weglengte van 2,6 km) is een goed afgewogen verkeersbeeld te creëren door: 

- een verkeersplateau bij de aansluiting met de Industrieweg (hier bestaat enige twijfel omdat dit 

de ontsluiting is naar een bedrijventerrein);  

- een verkeersplateau bij aansluiting Bloemenzoom (wordt gerealiseerd); 

- een 50 km drempel tussen de nieuwe aansluiting Bloemenzoom en Swifterbant-Zuid. 

- een aansluiting naar Swifterbant Zuid. 
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3.3  Ontsluiting Swifterbant Zuid 

In de Denkrichtingen Ruimtelijke Hoofdstructuur worden mogelijkheden genoemd om Swifterbant 

Zuid op een of beide wegen te ontsluiten. Daarbij worden mogelijke snelheidsregimes van 50, 70 en 

80 km/uur genoemd. Indien Swifterbant Zuid op de betreffende weg wordt ontsloten geldt 50 km als 

voorwaarde voor een goede en veilige ontsluiting van de wijk. De weginrichting van een 50 km-weg, 

betekent dat er niet mag worden ingehaald.  Uitvoering bestaat uit een dubbele doorgetrokken as-

markering of verhoogde middenberm. 

Wat betreft de snelheid van 70 km/uur wordt opgemerkt dat deze snelheid alleen wordt toegepast op 

wegen in een overwegend sterk stedelijk milieu met een hoge verkeersintensiteit. Kruispunten in de-

ze wegen worden geregeld met een verkeersregelinstallatie of ongelijkvloers uitgevoerd. Dat is in 

deze situatie niet aan de orde en daarmee het snelheidsregime van 70 km/uur ook niet. Een snel-

heidsregime van 80 km/uur impliceert een weg gelegen buiten de bebouwde kom. 

 

De voorkeur gaat momenteel uit naar twee ontsluitingen op de Bisonweg. Een aansluiting ter hoogte 

van de rotonde met de Biddingweg en een ter hoogte van de aansluiting met de Bosweg. De maxi-

mum snelheid op de Bisonweg wordt 50 km/uur. 

Het ontbreken van een aansluiting van Swifterbant Zuid op de Biddingweg betekent dat er aan deze 

weg en aan de directe omgeving ervan niets verandert. De verwachting is dat een verlaging van de 

snelheid van 80 naar 50 km/uur op grote schaal snelheidsovertredingen inhoudt. 

 

Echter is tussen de Biddingweg en de Overijsselseweg de aanleg van het Swifterpark voorzien. Dit 

houdt in dat in de Biddingweg een oversteek dient te worden gerealiseerd voor langzaam verkeer. 

Solitaire oversteken worden als zeer onveilig beschouwd omdat ze veelal door automobilisten over 

het hoofd worden gezien.  

Er valt daarom veel te zeggen voor een extra aansluiting van Swifterbant Zuid op de Biddingweg met 

behulp van een rotonde, waarbij een combinatie van deze aansluiting met de oversteek naar het 

Swifterpark wordt gemaakt. Enerzijds wordt daarbij de veiligheid van de oversteek sterk verhoogd en 

wordt anderzijds de Biddingweg als gemeentelijke ontsluitingsweg benadrukt en wordt een snel-

heidsregime van 50 km/uur logisch als logisch beschouwd. Ten slotte zorgt een rotonde voor een 

natuurlijke snelheidsremmer in de Biddingweg.  

De in de plannen voorziene oversteek ter hoogte van de rotonde Bisonweg/Biddingweg zorgt met 

deze maatregel er voor dat het “rondje Swifterpark” aantrekkelijk en veilig mogelijk is. 

Zoals gezegd verdient een rotonde de voorkeur omdat hierdoor een veilige oversteek naar het Swif-

terpark ontstaat. Gelet op de relatief lage verkeersintensiteiten rijst echter de vraag of een dergelijke 

investering gedaan moet worden/haalbaar is. Overwogen kan worden om een 50 km/uur plateau toe 

te passen bij nieuwe aansluiting Swifterbant-Zuid.  
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Afbeelding 2 – Voorgestelde interne ontsluiting 

 

Het toepassen van een 50 km regime op de Biddingweg heeft overigens ook gunstige gevolgen voor 

bouwmogelijkheden in het kader van de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat de woningen dichter bij 

de weg kunnen worden gerealiseerd en dat deze weg meer ervaren wordt als een weg gelegen bin-

nen de bebouwde kom.  

 

3.4 Fietsverkeer 

In verband met de nieuwe functie van de Biddingweg (gebiedsontsluitingsweg) is het vanuit de ver-

keersveiligheid wenselijk een vrijliggend in twee richtingen bereden fietspad langs deze weg te reali-

seren/reconstrueren met voldoende breedte tussen de aansluitingen met de Bisonweg en Dronter-

ringweg. 

Het fietspad langs de Biddingweg is slechts ongeveer 1.5 meter breed. Het verdient aanbeveling dit te 

verbreden. Met een volwaardig breed fietspad (tweerichtings) van minimaal 3,5 meter langs de hele 

Biddingweg wordt er een goede verbinding gemaakt die aansluit op verbindingen naar het centrum 

van Swifterbant en de provinciale fietspaden zoals bijv. langs de Dronterringweg. Het doortrekken 

van de fietspad langs de Biddingweg tussen de Industrieweg tot aan de Dronterringweg is ook 1 van 

de uitkomsten uit het participatieproces om te komen tot een uitvoeringsplan voor industrieterrein 

Spelwijk. 
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3.5 Bezoek centrum Swifterbant 

De vraag kwam naar voren of door een aansluiting van Swifterbant Zuid op de Biddingweg toekom-

stige bewoners uit zullen wijken naar het centrum van Dronten voor hun boodschappen. De kortste 

afstand tussen de aansluiting van Swifterbant Zuid op de Biddingweg en het centrum bedraagt via de 

Biddingweg en Dronterringweg ruim 9 kilometer. De afstand tussen de aansluiting op de Biddingweg 

en het centrum van Swifterbant via de Biddingweg en Dronterringweg bedraagt 3 kilometer. In af-

stand gezien is daarmee het centrum van Dronten niet aantrekkelijk voor de bewoners van Swifter-

bant Zuid.  

 

4  S A M E N V A T T I N G  E N  A A N B E V E L I N G E N  

 

Onderzocht zijn de mogelijkheden voor een goede ontsluiting van de wijk Swifterbant Zuid op de Bi-

sonweg en/of Biddingweg. 

Daarbij zijn de volgende aanbevelingen en conclusies gedaan: 

- Om de Biddingweg her te waarderen naar een gebiedsontsluitingsweg voor Swifterbant is het 

van belang deze weg te betrekken bij het dorp. Dat kan door de wijk Swifterbant Zuid tevens te 

ontsluiten op deze weg. Dit sluit goed aan bij de plannen wat betreft de aansluitingen van de 

Industrieweg en Bloemenzoom op de Biddingweg. Dit maakt een verlaging van de snelheid 

van 80 naar 50 km logisch. 

- Een 50 km/uur regime biedt in het kader van de Wet geluidhinder de mogelijkheid om de wo-

ningen meer op de Biddingweg te oriënteren. 

- Een extra ontsluiting op de Biddingweg maakt het oversteken naar het Swifterpark voor lang-

zaam verkeer eenvoudig. 

- Een vrijliggend, in twee richtingen bereden fietspad langs de Biddingweg te realise-

ren/reconstrueren met voldoende breedte tussen de aansluitingen met de Bisonweg en Dron-

terringweg. 

 


