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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

H et akkerbouwbedrijf Jan Bakker is gevestigd aan de H ondweg 20 in D ronten. O p  de website van het 

bedrijf staat het volgende geschreven: 

 
Aan de Hondweg in Dronten beschikt M ts Landbouwbedrijf Jan Bakker over een m odern 

akkerbouwbedrijf. Vanaf deze locatie word op ruim  1100 ha. akkerbouwproducten geteeld zoals 

aardappelen, bieten, m ais, uien, groenten, etc etc. 

Naast een weegbrug is op deze locatie ook een m estopslag aanwezig en kan ruim  12000 ton 

product worden opgeslagen onder ideale condities. Om  het geheel goed te laten verlopen 

beschikt het bedrijf over een m odern m achinepark. 

In onderstaande figuur is de locatie van het bedrijf en de H ondweg weergegeven op een luchtfoto. 

 

Figuur 1: Ligging plangebied 

 

 

H et bedrijf heeft de intentie op  de locatie te gaan uitbreiden van circa 2,5 naar circa 3,5 hectare. 

D aarnaast zal op  het terrein een vierde opslagsilo voor m est worden gerealiseerd. Ten behoeve van 

de ruim telijke onderbouwing bij het daarvoor op  te stellen bestem m ingsplan is een verkeerskundig 

onderzoek nodig naar de te verwachten verkeerseffecten van de uitbreiding. D e resultaten van het 

verkeerskundig onderzoek vorm en tevens het uitgangspunt voor het benodigde akoestisch 

onderzoek naar de geluidseffecten van de uitbreiding. D e beide onderzoeken zijn op  elkaar 

afgestem d. 

 

H et G eluidBuro, dat het akoestisch onderzoek voor de uitbreiding uitvoert, heeft aan BuroD B 

opdracht verleend voor het uitvoeren van het benodigde verkeersonderzoek. M et het 

verkeersonderzoek zijn de huidige en toekom stige verkeersstrom en van het naar het bedrijf (objectief) 

inzichtelijk gem aakt. Tevens zijn de effecten voor de relevante verkeersaspecten rondom  het bedrijf 

beschouwd en beoordeeld.  
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H et akkerbouwbedrijf aan de H ondweg 20 wordt in zowel noordelijke als zuidelijke richting voor 

verkeer ontsloten door de H ondweg. R elevant binnen het verkeersonderzoek zijn de H ondweg en de 

aansluiting van deze weg op de provincialeweg N307, H anzeweg (noordzijde) en de provincialeweg 

N309, Elburgerweg (zuidzijde). D e als gevolg van de bedrijfsuitbreiding m ogelijk te verwachten 

verkeerstoenam e op  de H ondweg en op  de aansluitingen m et de beide provinciale wegen is bepaald 

en inzichtelijk gem aakt.  

 

In deze rapportage zijn de bevindingen van het onderzoek beschreven. 

  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport is de aanleiding van het onderzoek beschreven. H oofdstuk 3 beschrijft 

de inventarisatie van de huidige verkeerssituatie op  de H ondweg en de verkeersgeneratie van het 

bedrijf Jan Bakker. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek naar de te verwachten 

verkeerssituatie op  de H ondweg na uitvoering van het uitbreidingsplan beschreven. H ierbij is de 

plansituatie vergeleken m et de referentiesituatie. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het 

onderzoek sam engevat.  
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2222 A anleidingA anleidingA anleidingA anleiding    
 

D e aanleiding van het verkeersonderzoek wordt gevorm d door de ruim telijke onderbouwing die wordt 

opgesteld voor de beoogde uitbreiding van het akkerbouwbedrijf Jan Bakker aan de H ondweg 20 in 

D ronten. D e resultaten van het verkeersonderzoek dienen tevens als uitgangspunt voor het 

benodigde akoestisch onderzoek voor de uitbreiding van het bedrijf. D e beide onderzoeken zijn op 

elkaar afgestem d. 

 

H et akkerbouwbedrijf voorziet op  de locatie H ondweg 20 in de opslag van landbouwproducten, 

m achines en m est. D e bij het bedrijf behorende landerijen zijn voornam elijk gesitueerd ten zuiden van 

het bedrijf, ook ten zuiden van de provincialeweg N309 (Elburgerweg).  

 

H et uitbreidingsplan voor de locatie in D ronten om vat een vergroting van het areaal van circa 2,5 naar 

circa 3,5 hectare. D aarnaast wordt op  de locatie een vierde silo voor m estopslag gerealiseerd. Voor 

de uitbreiding wordt op  het terrein voorzien in een nieuwe logistieke inrichting m et een afzonderlijke 

inrit en een afzonderlijke uitrit op  de H ondweg (circulatie m et eenrichtingsverkeer). 

 

In figuur 2.1 is een luchtfoto van het bedrijf in de huidige situatie weergegeven. 

 

 

Figuur 2.1: Akkerbouwbedrijf Jan Bakker, huidige situatie 
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In figuur 2.2 is de ontwerp tekening m et plattegrond voor het uitbreidingsplan gepresenteerd. 

 

 

Figuur 2.2: Plattegrond ontwerp uitbreidingsplan Akkerbouwbedrijf Jan Bakker 
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3333 H uidige situatieH uidige situatieH uidige situatieH uidige situatie    
 

3.13.13.13.1 PlangebiedPlangebiedPlangebiedPlangebied    

D e ligging van het akkerbouwbedrijf en de om liggende infrastructuur is weergegeven in figuur 3.1. 

 

 

Figuur 3.1: Ligging akkerbouwbedrijf Jan Bakker 

 

 

D e H ondweg is gelegen in de gem eente D ronten. D eze weg, waaraan het akkerbouwbedrijf is 

gelegen, sluit aan de noordzijde aan op  de provinciale weg N307 (H anzeweg). D eze weg vorm t op 

regionaal niveau de verbinding tussen de N50 bij K am pen, de N305 aan de oostzijde van D ronten en 

de rijksweg A 6 ten westen van D ronten. D e N307 m aakt onderdeel uit van de landelijke oost-

westverbinding tussen A lkm aar en Zwolle. A an de zuidzijde sluit de H ondweg aan op  de provinciale 

weg N309 (Elburgerweg) welke de verbinding vorm t tussen Elburg en D ronten. 

 

D e H ondweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom  en kom t qua kenm erken het m eest 

overeen m et de duurzaam  veilig wegcategorie 'erftoegangsweg II' (zie tabel 3.1). O p  de weg geldt 

echter geen snelheidslim iet van 60 km /uur m aar geldt een wettelijke m axim um  snelheid van 80 

km /uur.  

 

D e rijloper van de H ondweg heeft een breedte van circa 4 m eter. Ten zuiden van het 

akkerbouwbedrijf Jan Bakker (huisnum m ers 20 en 25) is de H ondweg aan weerszijden van de weg 

voorzien van een strook grasbetonblokken (redresseerstroken). D e wegverharding is daarm ee tot aan 

de aansluiting m et de N309 m et circa 80 cm  verbreed (zie ook de foto van figuur 3.2). Ten noorden 

van Jan Bakker zijn geen grasbetonblokken langs de weg aanwezig (figuur 3.3). H ier is de 

wegverharding op een aantal plaatsen verbreed, waaronder ook aan weerszijden van de brug over 

het spoor (H anzelijn). D eze bredere wegdelen zijn bedoeld als passeerstroken (zie figuur 3.4).  

 

 

 

 

N307N307N307N307    

NNNN309309309309    
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Erftoegangsweg bubekoErftoegangsweg bubekoErftoegangsweg bubekoErftoegangsweg bubeko    Type IType IType IType I    Type IIType IIType IIType II    

M axim um  snelheid 60 km /ur 60 km /uur 

verhardingsbreedte 450-620 cm  250-450 cm  

R ijloper 1 1 

A sm arkering geen G een 

kantm arkering Ja, indien uitwijkstrook of geen 

indien fietsstrook 

G een 

landbouwverkeer O p  rijloper O p  rijloper 

erfaansluitingen ja Ja 

etm aalintensiteit M axim aal 6.000 m otorvoertuigen M axim aal 6.000 m otorvoertuigen 

Tabel 3.1: Kenm erken erftoegangswegen buiten de bebouwde kom  (bron: CROW 1) 

 

 

In figuur 3.2 is het wegprofiel van de H ondweg ten zuiden van het akkerbouwbedrijf Jan Bakker 

weergegeven. In de foto van figuur 3.3 is de H ondweg ten noorden van het bedrijf weergegeven. 

 

 

Figuur 3.2: W eergave van de Hondweg (m et grasbetondblokken), ten zuiden van het akkerbouwbedrijf Jan Bakker 

 

 

Figuur 3.3: W eergave van de Hondweg, ten noorden van het akkerbouwbedrijf Jan Bakker 

 

                                                           

1 CR O W  is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruim te en verkeer en vervoer 
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Figuur 3.4: W eergave van de Hondweg, ten noorden van het akkerbouwbedrijf Jan Bakker, m et plaatselijke 

wegverbreding 

 

 

3.23.23.23.2 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

Voor het in kaart brengen van het verkeer in de huidige situatie is een inventarisatie uitgevoerd. Ten 

aanzien van de verkeersgegevens van de H ondweg zijn door de gem eente D ronten verkeerstellingen 

uitgevoerd gedurende de telperiode van 28 oktober tot en m et 21 novem ber 2016. D e resultaten van 

de verkeerstelingen zijn bij dit rapport opgenom en als bijlage 1.  

 

D e overige verkeersgegevens van de op  de H ondweg aansluitende provinciale wegen en de 

vervoeraantallen van het bedrijf Jan Bakker, in de bestaande situatie, zijn ontleend aan op internet 

beschikbare inform atie en inform atie van de gem eente D ronten, de provincie Flevoland en het bedrijf 

Jan Bakker. 

 

D e volgende inform atiebronnen zijn geraadpleegd: 

• Verkeerstelling H ondweg, gem eente D ronten, gehouden van 31 m aart 2008 tot 7 april 2008 ter 

hoogte van huisnum m er 27; 

• A koestisch onderzoek voor het bedrijf aan de H ondweg 20, opgesteld d.d. 7 septem ber 2010; 

• Verkeersonderzoek M ER  Biddinghuizen, G rontm ij, d.d. 23 juni 2009; 

• Vervoeraantallen 2009, Jan Bakker in D ronten. 

• A koestisch onderzoek 'Jan Bakker', G eluidburo d.d 30 m ei 2016. 

A lle relevante inform atie uit de genoem de gegevensbronnen zijn als 'overige verkeersgegevens' 

opgenom en in bijlage 2 van dit rapport. 

 

Provincialeweg N307, Hanzeweg 

A an de noordzijde sluit de H ondweg aan op  de provincialeweg N307, H anzeweg. D e aansluiting is 

een m et verkeerslichten geregeld kruispunt. Langs de zuidzijde van de N307 ligt een parallelweg. 

Ten westen van de H ondweg is er tevens voorzien in een vrij liggend fietspad. Langs de noordzijde 

van de weg ligt ook een vrij liggend fietspad. D e N307 is gesloten voor langzaam  (landbouw) verkeer 

(bord C08 van de R VV1990). D e wettelijke m axim um  snelheid op  de weg is 80 km /uur. 

In figuur 3.5 is een foto van het kruispunt weergegeven. R echts op  de foto ligt de H ondweg, links de 

aansluiting m et de K etelweg.   
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Figuur 3.5: Kruispunt N307 - Hondweg - Ketelweg 

 

 

Ten aanzien van de verkeersintensiteit op  de N307, ter hoogte van de aansluiting m et de H ondweg, is 

in dit onderzoek uitgegaan van circa 12.250 m otorvoertuigen per etm aal in de referentiesituatie 

(situatie 2016). D eze verkeersintensiteit is ontleend aan telcijfers van de provincie Flevoland uit 2015 

(zie bijlage 2). 

 

Provincialeweg N309, Elburgerweg 

A an de zuidzijde van de H ondweg sluit de weg aan op  de provincialeweg N309, Elburgerweg. D it 

kruispunt is een voorrangskruising. A an de noordzijde van de N309 ligt een vrij liggend fietspad voor 

fietsverkeer in twee richtingen. D e N309 kent geen geslotenverklaring voor langzaam  verkeer. D e 

geldende wettelijke m axim um  snelheid op  de weg is 80 km /uur. 

 

In figuur 3.6 is een foto van het kruispunt weergegeven. R echts op  de foto ligt de H ondweg, links de 

aansluiting m et het O lsterpad.   

 

 

Figuur 3.6: Kruispunt N309 - Hondweg - Olsterpad 

 

 

Ten aanzien van de verkeersintensiteit op  de N309, ter hoogte van de aansluiting m et de H ondweg, is 

uitgegaan van 8.900 m otorvoertuigen per etm aal. D it aantal is gebaseerd op  een beschikbare 

verkeersprognose van dit wegvak voor het jaar 2020 (zie bijlage 2). 
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Hondweg 

In de periode van 28 oktober tot en m et 21 novem ber 2016 zijn er op  de H ondweg verkeerstellingen 

uitgevoerd. O p  een telpunt ten noorden van het bedrijf Jan Bakker en een telpunt ten zuiden van Jan 

Bakker is de hoeveelheid passerend verkeer geteld. H et betreft zogenaam de geclassificeerde 

tellingen waarbij de aandelen lichte, m iddelzware en zware voertuigen zijn onderscheiden. D e 

resultaten van de verkeerstellingen zijn weergegeven in bijlage 1. In tabel 3.2 zijn de telcijfers 

sam engevat weergegeven. 

 

TelpuntTelpuntTelpuntTelpunt    G em iddelde werkdagG em iddelde werkdagG em iddelde werkdagG em iddelde werkdag    G em iddelde weekdagG em iddelde weekdagG em iddelde weekdagG em iddelde weekdag    

H ondweg noord 303 m vt/etm  268 m vt/etm  

H ondweg zuid 334 m vt/etm  292 m vt/etm  

Tabel 3.2: W eergave resultaten verkeerstellingen Hondweg 

 

  

U it de verkeerstellingen blijkt dat op  een gem iddelde werkdag in de huidige situatie iets m eer dan 

300 m otorvoertuigen per etm aal gebruik m aken van de H ondweg. 

 

 

3.33.33.33.3 Verkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan Bakker    

D e gegevens die ten grondslag liggen aan de bepaling van de verkeersgeneratie en de 

verkeersroutes aan het bedrijf Jan Bakker verbonden verkeer, in zowel de huidige als plansituatie, zijn 

aangeleverd door het bedrijf. Bij het vaststellen van de verkeersgeneratie van het bedrijf is bewust 

geen gebruik gem aakt van kencijfers uit bijvoorbeeld de CR O W -publicatie 317 'K encijfers parkeren 

en verkeersgeneratie'. H et akkerbouwbedrijf van Jan Bakker is als specifieke ondernem ing niet 

vertegenwoordigd in de beschikbare, algem ene kencijfers voor bedrijven en werkplekken. H et 

gebruik m aken van algem ene kencijfers leidt dan tot het m oeten doen van te grote aannam es m et 

kans op  grote afwijkingen. H et hanteren van de eigen bedrijfscijfers is in dit geval m eer betrouwbaar. 

 

Voor de huidige situatie (referentiesituatie) wordt uitgegaan van een bedrijfsom vang van circa 2,5 

hectare en een aantal van drie silo's voor m estopslag. In onderstaande tabel zijn de 

vervoersgegevens van het bedrijf weergegeven. H et betreft hierbij de verkeersgegevens tijdens het 

hoogseizoen (worst case). 

 

Type transportType transportType transportType transport    A antal rittenA antal rittenA antal rittenA antal ritten****    per etm aalperiodeper etm aalperiodeper etm aalperiodeper etm aalperiode    

D agperiode D agperiode D agperiode D agperiode     

07.00 07.00 07.00 07.00 ----    19.00 uur19.00 uur19.00 uur19.00 uur    

A vondperiode A vondperiode A vondperiode A vondperiode     

19.00 19.00 19.00 19.00 ----    23.00 uur23.00 uur23.00 uur23.00 uur    

Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode     

23.00 23.00 23.00 23.00 ----    07.00 uur07.00 uur07.00 uur07.00 uur    

V rachtwagen/Tractor, aan- en afvoer producten 120 60 90 

Vrachtwagen/Tractor, aan- en afvoer m est 10 6 4 

Vrachtwagen, lossen gas 2 0 0 

Personenauto/bestelwagen 16 6 10 

Totaal 148 72 104 

*  ritten zijn de heen- en terugbewegingen sam en 

Tabel 3.3: Overzicht verkeersgeneratie bedrijf in huidige situatie (bron: Jan Bakker) 
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U it tabel 3.3 volgt dat de totale verkeersgeneratie van het akkerbouwbedrijf in de huidige situatie 

circa (148+72+104= ) 326 m otorvoertuigen per etm aal is. O ngeveer 10% daarvan zijn lichte en 

m iddelzware voertuigen en ongeveer 90% daarvan bestaat uit zwaar verkeer (vrachtwagens en 

tractoren). 

 

Voor de verdeling van het aan het bedrijf verbonden verkeer wordt in de bestaande situatie uitgegaan 

van circa 70% verkeer dat rijdt van en naar zuidelijke richting (N309) en circa 30% verkeer dat rijdt 

van en naar noordelijke richting (N307). Volgens het bedrijf Jan Bakker gaat het in noordelijke richting 

voornam elijk om  vrachtwagens en in zuidelijke richting voornam elijk om  tractoren van en naar de 

landerijen. 

 

O p  basis van voorgaande kan voor de H ondweg in de referentiesituatie worden gekom en tot de 

volgende verkeersintensiteiten/-verdeling (tabel 3.4). D e hoeveelheid 'overig verkeer' op  de H ondweg 

is bepaald op basis van het verschil van de getelde intensiteit en de hoeveelheid bedrijfsverkeer. 

 

W egvak H ondwegW egvak H ondwegW egvak H ondwegW egvak H ondweg    Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie     

bedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakker    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

O verig verkeerO verig verkeerO verig verkeerO verig verkeer    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit 

[m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ]    

Ten noorden van H ondweg 20 98 205 303 

Ten zuiden van H ondweg 20 228 106 334 

Tabel 3.4: Verkeersintensiteit Hondweg in de referentiesituatie 

 

 

A ls sam envatting van dit hoofdstuk is in figuur 3.7 een kaartje opgenom en m et daarin weergegeven 

de verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie. 
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Figuur 3.7: W eergave verkeersintensiteiten (etm aal) in referentiesituatie 

 

 

 

 

     

N307, 12.N307, 12.N307, 12.N307, 12.252525250 m vt/etm0 m vt/etm0 m vt/etm0 m vt/etm     

N30N30N30N309999, , , , 8.98.98.98.900 m vt/etm00 m vt/etm00 m vt/etm00 m vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 303303303303    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 334334334334    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20    
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4444 PlansituatiePlansituatiePlansituatiePlansituatie    
 

Voor wat de plansituatie betreft wordt uitgegaan van de situatie na uitbreiding van het bedrijf Jan 

Bakker. D e verkeersgegevens van het akkerbouwbedrijf voor de situatie na de uitbreiding zijn 

ontleend aan inform atie van het bedrijf zelf. O p  basis hiervan is de te verwachten verkeersgeneratie 

bepaald. 

 

 

4.14.14.14.1 Verkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan BakkerVerkeersgeneratie Jan Bakker    

H et onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de om gevingsvergunning voor de uitbreiding van het 

bedrijf. D aarbij is uitgegaan van de bedrijfssituatie die (m axim aal) m ogelijk wordt gem aakt.  

 

Voor de representatieve bedrijfssituatie zijn twee scenario's beschouwd: 

1. R epresentatieve bedrijfssituatie 1 (R BS1), tijdens het oogstseizoen. 

2. R epresentatieve bedrijfssituatie 2 (R BS2), m est rijden buiten het oogstseizoen. 

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 R BS1R BS1R BS1R BS1    

Bij R BS1 gaat het voornam elijk om  tractoren die rijden van en naar de landerijen (aanvoer product) en 

vrachtwagens voor het afvoeren van de landbouwproducten. Beide voertuigsoorten behoren tot de 

categorie zwaar verkeer. D e tractoren vorm en 90% van het verkeer en m aken grotendeels gebruik 

van het zuidelijke deel van de H ondweg. D e vrachtwagens vorm en circa 10% van het verkeer en 

m aken voornam elijk gebruik van het noordelijke deel van de H ondweg. 

 

In tabel 4.1 is de verkeersgeneratie van het bedrijf in R BS1 weergegeven. H ierbij is ook de verdeling 

van het verkeer over het noordelijke en zuidelijke deel van de H ondweg opgenom en. 

 

Type transportType transportType transportType transport    A antal ritten* per etm aalperiodeA antal ritten* per etm aalperiodeA antal ritten* per etm aalperiodeA antal ritten* per etm aalperiode    

D agperiode D agperiode D agperiode D agperiode     

07.00 07.00 07.00 07.00 ----    19.00 uur19.00 uur19.00 uur19.00 uur    

A vondperiode A vondperiode A vondperiode A vondperiode     

19.00 19.00 19.00 19.00 ----    23.00 uur23.00 uur23.00 uur23.00 uur    

Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode     

23.00 23.00 23.00 23.00 ----    07.00 uur07.00 uur07.00 uur07.00 uur    

H ondweg noordH ondweg noordH ondweg noordH ondweg noord       

V rachtwagens, afvoer product (50%) 16 8 2 

Vrachtwagens: aan-/afvoer m est (100%) 10 6 4 

Tractoren, aanafvoer (20%) 24 10 20 

Personenauto/bestelwagen (50%) 14 4 6 

Subtotaal 64 28 32 

H ondweg zuidH ondweg zuidH ondweg zuidH ondweg zuid    

Tractoren, aanvoer (80%) 120 38 76 

Vrachtwagens, afvoer product (50%) 16 8 2 

Personenauto/bestelwagen (50%) 14 4 6 

subtotaal 150 50 84 

TotaalTotaalTotaalTotaal    222211114444    77778888    111111116666    

*  ritten zijn de heen- en terugbewegingen sam en 

Tabel 4.1: Overzicht verkeersgeneratie bedrijf in plansituatie RBS1 (bron: Jan Bakker) 
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U it tabel 4.1 volgt dat de totale verkeersgeneratie van het bedrijf in de plansituatie bij R BS1 circa 

(214+78+ 116= ) 408 m otorvoertuigen per etm aal is. Ten opzichte van de referentiesituatie is dat een 

toenam e van 82 m otorvoertuigen, wat neer kom t op een stijging van circa 25%.  

 

H et totale aantal van 408 ritten is verdeeld in 124 ritten op het noordelijke deel en 284 ritten op  het 

zuidelijke deel van de H ondweg. 

 

In tabel 4.2 is het aan het bedrijf Jan Bakker verbonden verkeer in R BS1 geprojecteerd op  de 

H ondweg en is de te verwachten totale verkeersintensiteit op  de H ondweg na de bedrijfsuitbreiding 

weergegeven. 

 

W egvakW egvakW egvakW egvak    H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg    Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie     

bedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakker    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

O verig verkeerO verig verkeerO verig verkeerO verig verkeer    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit 

[m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ]    

Ten noorden van H ondweg 20 124 205 329 

Ten zuiden van H ondweg 20 284 106 390 

Tabel 4.2: Verkeersintensiteit Hondweg in de plansituatie, RBS1 

 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie neem t de verkeersintensiteit op de H ondweg ten noorden van 

het bedrijf m et circa 9% toe (van 303 naar 329 m otorvoertuigen per etm aal). O p  het zuidelijke deel 

van de H ondweg is de te verwachten verkeerstoenam e ongeveer 17% (van 334 naar 390 

m otorvoertuigen per etm aal). 

 

In figuur 4.1 zijn de voor R BS1 vastgestelde verkeersintensiteiten sam engevat weergegeven in een 

kaartbeeld. Ten aanzien van de verkeersintensiteiten op de provinciale wegen is daarbij uitgegaan 

van een (autonom e) verkeersgroei van circa 5% ten opzichte van de referentiesituatie. 
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Figuur 4.1: W eergave verkeersintensiteiten (etm aal) in de plansituatie, RBS1 

 

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 R BS2R BS2R BS2R BS2    

Bij R BS2 gaat het om  het aanrijden (via de H ondweg noord) en wegrijden (via de H ondweg zuid) van 

m est naar de eigen landerijen. D it verkeer is, volgens opgave, over het noordelijke en zuidelijke deel 

van de H ondweg ongeveer 50/50 verdeeld.  

 

In tabel 4.3 is de verkeersgeneratie van het bedrijf tijdens RBS2 weergegeven. H ierbij is de verdeling 

van het verkeer over het noordelijke en zuidelijke deel van de H ondweg opgenom en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N307, 1N307, 1N307, 1N307, 12.902.902.902.900 m vt/etm0 m vt/etm0 m vt/etm0 m vt/etm     

N30N30N30N309999, , , , 9.4009.4009.4009.400    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 329 329 329 329 m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 390390390390    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20    
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Type transportType transportType transportType transport    A antal ritten* per A antal ritten* per A antal ritten* per A antal ritten* per etm aalperiodeetm aalperiodeetm aalperiodeetm aalperiode    

D agperiode D agperiode D agperiode D agperiode     

07.00 07.00 07.00 07.00 ----    19.00 uur19.00 uur19.00 uur19.00 uur    

A vondperiode A vondperiode A vondperiode A vondperiode     

19.00 19.00 19.00 19.00 ----    23.00 uur23.00 uur23.00 uur23.00 uur    

Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode Nachtperiode     

23.00 23.00 23.00 23.00 ----    07.00 uur07.00 uur07.00 uur07.00 uur    

H ondweg noordH ondweg noordH ondweg noordH ondweg noord       

V rachtwagens, afvoer product (50%) 16 8 2 

Vrachtwagens, aan-/afvoer m est (50%) 80 24 50 

Tractoren, land bewerken (20%) 4 - - 

Personenauto/bestelwagen (50%) 14 4 6 

Subtotaal 114 36 58 

H ondweg zuidH ondweg zuidH ondweg zuidH ondweg zuid    

Tractoren, land bewerken (80%) 16 - - 

V rachtwagens aan-/afvoer m est (50%) 80 24 50 

Vrachtwagen afvoer product (50%) 12 8 2 

Personenauto/bestelwagen 14 4 6 

subtotaal 122 36 58 

TotaalTotaalTotaalTotaal    222236363636    72727272    111111116666    

*  ritten zijn de heen- en terugbewegingen sam en 

Tabel 4.3: Overzicht verkeersgeneratie bedrijf in plansituatie RBS2 (bron: Jan Bakker) 

 

 

U it tabel 4.3 volgt dat de totale verkeersgeneratie van het bedrijf in de plansituatie bij R BS2 ongeveer 

(236+72+ 116= ) 424 m otorvoertuigen per etm aal is. D e totale hoeveelheid verkeer in deze situatie is 

daarm ee iets hoger dan hoeveelheid verkeer gedurende RBS1. 

 

H et totale aantal van 424 ritten is verdeeld in 208 ritten op het noordelijke deel en 216 ritten op  het 

zuidelijke deel van de H ondweg. 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie is de verkeerstoenam e circa 98 m otorvoertuigen, een stijging 

van 30%. Ten opzichte van de situatie bij R BS1 is er echter wel een verschil in het gebruik van de 

H ondweg. G edurende RBS2 wordt er m eer gebruik gem aakt van het noordelijke deel van de 

H ondweg dan gedurende RBS1. D it wordt bevestigd door de gegevens in tabel 4.4. 

 

In tabel 4.4 is het aan het bedrijf Jan Bakker verbonden verkeer in R BS2 geprojecteerd op  de 

H ondweg en is de te verwachten totale verkeersintensiteit op de H ondweg weergegeven. 

 

W egvak H ondwegW egvak H ondwegW egvak H ondwegW egvak H ondweg    Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie Verkeersgeneratie     

bedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakkerbedrijf Jan Bakker    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

O verig verkeerO verig verkeerO verig verkeerO verig verkeer    

[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm[m vt/etm \\\\    

Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit Totale intensiteit 

[m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ][m vt/etm ]    

Ten noorden van H ondweg 20 208 205 413 

Ten zuiden van H ondweg 20 216 106 322 

Tabel 4.4: Verkeersintensiteit Hondweg in de plansituatie, RBS2 

 

 

Tijdens het scenario van RBS2 neem t de verkeersintensiteit op  het noordelijke deel van de H ondweg 

toe ten opzichte van de referentiesituatie m et circa 36%. O p  de H ondweg ten zuiden van het bedrijf is 

de te verwachten hoeveelheid verkeer ongeveer gelijk aan de referentiesituatie.  
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In figuur 4.2 zijn de voor R BS2 vastgestelde verkeersintensiteiten op  een kaart weergegeven. O ok hier 

is ten aanzien van de verkeersintensiteiten op  de provinciale wegen uitgegaan van een (autonom e) 

verkeersgroei van circa 5% ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

 

Figuur 4.2: W eergave verkeersintensiteiten (etm aal) in de plansituatie, RBS2 

 

 

     

N307, 1N307, 1N307, 1N307, 12.9002.9002.9002.900    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

N30N30N30N309999, , , , 9.49.49.49.400 m vt/etm00 m vt/etm00 m vt/etm00 m vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 413 413 413 413 m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

H ondwegH ondwegH ondwegH ondweg, , , , 322322322322    m vt/etmm vt/etmm vt/etmm vt/etm     

Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20Bedrijf H ondweg 20    
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4.24.24.24.2 VerkeersaVerkeersaVerkeersaVerkeersafwikkeling H ondwegfwikkeling H ondwegfwikkeling H ondwegfwikkeling H ondweg    

U it voorgaande volgt dat de dagelijkse hoeveelheid verkeer op  de H ondweg in de toekom st zal 

toenem en als gevolg van de bedrijfsuitbreiding van Jan Bakker. H et gaat om  een toenam e van 

m axim aal 36% op het noordelijke deel van de weg en om  m axim aal 17% op het zuidelijke deel van de 

weg.  

 

D e m axim ale verkeersintensiteit op  de weg zal naar verwachting rond de 413 m otorvoertuigen per 

etm aal liggen. D uidelijk is dat een groot deel van het verkeer bestaat uit zware voertuigen zoals 

trekkers m et opleggers en tractoren. 

 

R ichtlijnen ten aanzien van de m axim ale capaciteit van erftoegangswegen buiten de bebouwde kom  

volgen uit inform atie van het CR O W  (W egontwerp  bubeko). D e capaciteitsrichtlijn van een 

erftoegangsweg buiten de bebouwde kom  is 6.000 m otorvoertuigen per etm aal. D e capaciteit is 

echter m ede afhankelijk van de wegbreedte. In tabel 4.5 zijn de richtlijnen voor m axim ale intensiteiten 

op  erftoegangswegen buiten de bebouwde kom  gepresenteerd. D e verkeersintensiteit in de tabel 

geeft een richtlijn voor welke hoeveelheid verkeer passend is bij het gebruik van de weg, rekening 

houdend m et alle verkeerssoorten die gebruik m aken van de rijbaan en m et het m ogelijk op treden 

van berm schade. 

 

Verhardingsbreedte (m )Verhardingsbreedte (m )Verhardingsbreedte (m )Verhardingsbreedte (m )    M axim ale etm aalintensiteit (m vt)M axim ale etm aalintensiteit (m vt)M axim ale etm aalintensiteit (m vt)M axim ale etm aalintensiteit (m vt)    

3,00 of m inder 350 

3,50 400 

4,00 575 

4,50 1.000 

5,00 1.400 

5,50 4.000 

6,50 of m eer 6.000 

Tabel 4.5: Richtlijnen m axim ale intensiteit erftoegangswegen buiten de bebouwde kom  

 

 

D e H ondweg is een erftoegangsweg. O p  de weg geldt echter een wettelijke m axim um  snelheid van 

80 km /uur2. D e rijbaanbreedte is circa 4 m eter en op het zuidelijke deel van de weg (ten zuiden van 

het bedrijf Jan Bakker) zijn redresseerstroken aanwezig, waarm ee de weg is verbreed tot circa 4,8 

m eter. 

 

U it tabel 4.5 volgt dat de H ondweg een etm aalintensiteit van 575 m otorvoertuigen per etm aal zeker 

op  een goede wijze kan verwerken (afwikkelen). O p  het zuidelijke deel van de weg is een enigszins 

hogere intensiteit ook nog toelaatbaar. 

 

M et een verwachte m axim ale verkeersintensiteit van circa 390 m otorvoertuigen per etm aal op het 

zuidelijke deel van de weg en m axim aal circa 413 m otorvoertuigen per etm aal op  het noordelijke deel 

van de weg, kan worden gesteld dat in de plansituatie op  de H ondweg geen knelpunten in de 

verkeersafwikkeling zullen ontstaan.  

     

                                                           

2 D oorgaans is een m axim um  snelheid van 60 km /uur gebruikelijk op erftoegangswegen 



 

Bedrijfsuitbreiding H ondweg 20 te D ronten, Verkeersonderzoek 18

 

4.34.34.34.3 A fwikkeling kA fwikkeling kA fwikkeling kA fwikkeling kruispunt ruispunt ruispunt ruispunt H ondweg H ondweg H ondweg H ondweg ----    N307N307N307N307    

In RBS1 heeft de verkeerstoenam e nauwelijks effect op  de afwikkeling van het m et VR I geregelde 

kruispunt H ondweg-N307. G em iddeld per uur (dagperiode) neem t het verkeer op  de H ondweg m et 

m axim aal 3 m otorvoertuigen (voornam elijk vrachtwagens) toe. U it berekeningen m et het p rogram m a 

O m ni-X3 volgt dat in de huidige situatie de gem iddelde wachttijd m axim aal 26 seconden is. In de 

plansituatie neem t deze toe naar m axim aal 27 seconden. U it nadere analyse blijkt dat dit m ede het 

gevolg is van de autonom e verkeersgroei op  de N307 waarm ee in de berekeningen rekening is 

gehouden. In de plansituatie blijft de verkeersafwikkeling op  het kruispunt m et de N307 nagenoeg 

gelijk aan de huidige situatie en verkeerskundig toereikend. 

 

D ezelfde conclusie kan worden getrokken voor de plansituatie uitgaande van RBS2. In R BS2 is de 

verkeerstoenam e op  de H ondweg bij het kruispunt m et de N307 wel groter. Per uur zal de toenam e 

m axim aal 10 ritten (heen en terug) zijn. H et aan Jan Bakker verbonden vrachtverkeer zal naar 

verwachting voornam elijk rijden in het uit oostelijke richting (via K am pen). U it de voor deze situatie 

uitgevoerde kruispuntberekening blijkt dat de gem iddelde wachttijd op  het kruispunt niet toeneem t 

ten opzichte van de situatie van RBS1. Enkel de restcapaciteit op  bepaalde richtingen wordt 

enigszins kleiner. O ok in de plansituatie volgens RBS2 blijft de verkeersafwikkeling op  het kruispunt 

m et de N307 toereikend. 

 

 

Figuur 4.3: W eergave berekende gem iddelde wachttijd op kruispunt Hondweg-N307, plansituatie RBS2 

 

 

 

 

                                                           

3 O m ni-X is een program m a waarm ee de verkeersafwikkeling op rotondes, geregelde en ongeregelde kruispunten kan worden 

doorgerekend. 
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4.44.44.44.4 A fwikkeling kA fwikkeling kA fwikkeling kA fwikkeling kruispunt ruispunt ruispunt ruispunt H ondweg H ondweg H ondweg H ondweg ----    N309N309N309N309    

D e grootste verkeerstoenam e op  de H ondweg bij de aansluiting m et de N309 kom t voor tijdens de 

situatie van RBS1 (plus 17%). In de situatie van RBS2 is de hoeveelheid verkeer op  de H ondweg 

ongeveer gelijk aan de referentiesituatie. 

 

Voor de situatie van RBS1 is een berekening uitgevoerd om  het effect op  de verkeersafwikkeling op 

het kruispunt m et de N309 te bepalen. U it de berekeningen volgt dat de gem iddelde wachttijd in de 

referentiesituatie m axim aal 11 seconden is op  de H ondweg en het O lsterpad. In de plansituatie 

tijdens RBS2 neem t deze gem iddelde wachttijd toe naar m axim aal 15 seconden op dezelfde wegen. 

D eels is dit effect toe te kennen aan de verhoogde verkeersintensiteit (autonom e groei) op  de N309 

en deels aan het grotere verkeersaanbod op de H ondweg. D e afwikkeling van het verkeer op  de 

doorgaande route van de N309 is en blijft goed. 

 

D e verkeersafwikkeling van het (gehele) kruispunt is in de plansituatie van RBS2 te beoordelen als 

redelijk tot goed. D e verkeerstoenam e als gevolg van de bedrijfsuitbreiding leidt niet tot knelpunten in 

de afwikkeling van het verkeer op  het kruispunt H ondweg - N309. 

 

 

Figuur 4.4: W eergave berekende gem iddelde wachttijd op kruispunt Hondweg-N309, plansituatie RBS1 
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4.54.54.54.5 VerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheid    

A ls gevolg van de bedrijfsuitbreiding van Jan Bakker neem t de hoeveelheid verkeer op  de H ondweg 

weliswaar enigszins toe, de totale verkeerdruk op  de weg blijft op  een zeer acceptabel niveau. M et 

een te verwachten totale verkeersintensiteit van m axim aal 413 m otorvoertuigen per etm aal is het een 

zeer rustige weg.  

 

D e H ondweg is een lange, rechte weg en het zicht is voor alle weggebruikers overal goed. 

Tegem oetkom end verkeer kan op grote afstand worden waargenom en. Fietsers op  de weg zijn voor 

het gem otoriseerde (vracht)verkeer ook goed waarneem baar. Er is dan ook geen aanleiding om  op  of 

langs de H ondweg m aatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

 

 

 

Figuur 4.5: Verkeersbord bij de uitrit van het bedrijf Jan Bakker  



 

Bedrijfsuitbreiding H ondweg 20 te D ronten, Verkeersonderzoek 21

 

5555 ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    
 

A kkerbouwbedrijf Jan Bakker is gevestigd aan de H ondweg 20 in D ronten. H et bedrijf wil uitbreiden 

van 2,5 naar 3,5 hectare en op  het bedrijfsterrein een nieuwe silo voor m estopslag realiseren. Ten 

behoeve van de ruim telijke onderbouwing en het benodigde akoestisch onderzoek is een 

verkeersonderzoek uitgevoerd. H ierm ee zijn de verkeerseffecten van de beoogde bedrijfsuitbreiding 

inzichtelijk gem aakt en zijn de effecten op  de doorstrom ing van de kruispunten van de H ondweg op 

de provinciale wegen N307 (H anzeweg) en N309 (Elburgerweg) beoordeeld. 

 

Voor de plansituatie zijn twee bedrijfssituaties als representatief beschouwd. Bij de situatie R BS1 is er 

sprake van het oogstseizoen waarbij het verkeer m et nam e bestaat uit de aan- en afvoer van 

landbouwproducten. Bij de situatie R BS2 is uitgegaan van het m est rijden buiten het oogstseizoen. 

H ierbij is er vooral sprake van landbouwverkeer tussen de bedrijfslocatie en de om liggende, 

bijbehorende landerijen. 

 

In hoofdstuk 3 van dit rapport zijn de geïnventariseerde en afgeleide verkeerscijfers voor de 

referentiesituatie (voor uitbreiding) beschreven. In hoofdstuk 4 van dit rapport zijn de verwachten 

verkeerscijfers in de plansituatie (na uitbreiding) voor de scenario's R BS1 en RBS2 beschreven. D eze 

verkeerscijfers kunnen tevens worden gehanteerd bij nader uit te voeren (akoestisch) onderzoek voor 

het bedrijf. 

 

U it het onderzoek blijkt dat de toenam e van het aan het bedrijf verbonden verkeer door de 

bedrijfsuitbreiding, ook rekening houdend m et de autonom e groei van verkeer (op  de provinciale 

wegen), niet zal leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling op  de H ondweg. D e m axim ale 

verkeersintensiteit op  de H ondweg in de plansituatie voldoet aan de richtlijnen van het CR O W  voor 

m axim ale intensiteiten op  erftoegangswegen buiten de bebouwde kom . 

 

O ok op de kruispunten m et de N307 en N309 kom t de verkeersafwikkeling niet in gevaar. Bij het 

kruispunt van de H ondweg m et de N307 (noordzijde) blijft de verkeersafwikkeling, net als in de 

referentiesituatie, toereikend. Bij het kruispunt van de H ondweg m et de N309 (zuidzijde) neem t in de 

m axim ale situatie de wachttijd voor het verkeer op  de H ondweg en het O lsterpad wel enigszins toe, 

m aar kan de afwikkeling van het kruispunt blijvend als 'redelijk tot goed' worden beoordeeld.  

 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid op  de H ondweg heeft de bedrijfsuitbreiding geen negatieve 

consequenties ten opzichte van de referentiesituatie.  

 

O p  basis van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek kan worden gesteld dat het niet nodig 

is om  voor de beoogde bedrijfsuitbreiding van Jan Bakker te voorzien in aanvullende, 

verkeerskundige m aatregelen op of langs de H ondweg. 
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