Reac e op de verkeerstoets Julianaweg 1 Hensbroek van Goudappel
Goudappel hee een analyse gemaakt van de te verwachten verkeerssitua e na
realisa e van 46 woningen op het perceel Julianaweg 1 in Hensbroek. De
ontslui ng van de wijk voor het gemotoriseerde verkeer zal dan via de
Julianaweg moeten verlopen. Voetgangers worden geacht in de nieuwe situa e
gebruik te maken de nieuw aan te leggen verbinding met het Ouwe Hof.
Ofschoon deze verbinding het mogelijk maakt op een directe wijze te voet de
Hervormde Kerk met nog enkele andere centrumfunc es te bereiken, is dit sterk
a ankelijk van de noodzakelijkheid om deze func es te bezoeken.
De hoeveelheid centrumfunc es in Hensbroek is zeer gering en de ligging
zodanig, dat het niet al jd logisch is om via de Kerkweg naar de voorzieningen
te gaan. De loca e van de peuterspeelzaal en de RK basischool zijn via een
kortere route bereikbaar door vanaf de Julianaweg naar de Dorpsweg te gaan.
De combina e van met name etsverkeer en vrachtverkeer op de Julianaweg en
de hoek Dorpsweg is gevaarlijk. De ruimte, die een vrachtwagen vraagt bij het
nemen van de bocht is zodanig, dat etsers door de berm moeten. In het geval
van een ouder met een kind op de ets of een klein kind op een ets al dan niet
onder begeleiding maakt het voor het vrachtverkeer gevaarlijk en moeilijk. Op
de navolgende foto’s is zichtbaar, dat er prak sch geen ruimte op de weg is voor
ander verkeer.

Foto 1:Vrachtverkeer voor de agrarische sector
De tegemoet komende auto moet noodgedwongen gebruik maken van de berm om in
voldoende mate uit te wijken.
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Foto 2: Vrachtwagen van Dekker
Deze komt vanaf de Dorpsweg en draait de Julianaweg in

Foto 3: Vrachtwagen Dekker
Bij het nemen van de bocht gezien vanaf de Dorpsweg.
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Foto 4 Dezelfde vrachtwagen
Verder in de bocht is de ruimte, zowel aan de binnenkant als aan de buitenste zijde van de
vrachtwagen minimaal. Fietsers moeten van de rijbaan af aan beide zijden van de vrachtwagen.

Foto 5 De vrachtwagen weer verder
Andere auto’s moeten op tijd stoppen, want anders kan de vrachtwagen de bocht niet afmaken
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Foto 6 Einde van de bocht

Foto 7 Begin Julianaweg bij laatste deel bocht
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Foto 8 Vrachtwagen volledig op Julianaweg zonder ruimte voor ander verkeer

Foto 9 Ook aan de achterzijde van de trailer is te zien, dat deze geen ruimte voor ander verkeer
overlaat
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Foto 10 Om de bocht af te kunnen maken, is het nodig over de graskeien in berm te rijden

Foto 11 Tegemoet komende personenauto moet de berm in om de vrachtwagen te laten
passeren

6

Foto 12 Door de betonnen paal kan de personenauto pas de berm in, nadat de paal is

Foto 13 De personenauto rijdt nu langzaam door de berm totdat de vrachtwagen is gepasseerd
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Foto 14 Personenauto kan de verharding weer op na passage vrachtwagen

De voorgaande foto’s geven duidelijk de problemen weer, waarmee het zware
verkeer wordt geconfronteerd en sterk belemmerend werken voor de
bedrijfsvoering van de bedrijven aan de Julianaweg.
Door de realisatie van de nieuwe wijk zal het verkeer alleen maar toenemen en
daarmee de overlast voor de bedrijven.
Het is noodzakelijk om de ontsluiting van de Julianaweg sterk te verbeteren. Een
verbreding van het 1e deel van deze weg tot aan de aansluiting van de eventueel
te realiseren nieuwbouwijk is essentieel. Dit is niet alleen in het belang van de
bedrijfsvoering van de bedrijven, maar zeker ook i.v.m. de verkeersveiligheid.
Fietsers en langzaam verkeer moet op een veilige en goede manier toegang
geboden worden tot de Dorpsweg.
Dan is het nog moeilijk genoeg voor de chau eurs van de vrachtwagens om hun
werk ongestoord te kunnen doen. De aard van de weg en de aansluitingen stellen
hoge eisen aan de vrachtwagenchau eurs en noodzaken tot een extra voorzichtig
weggedrag.
Foto’s rapport Goudappel
De in het rapport van Goudappel opgenomen foto’s van de weg geven geen
goed beeld van de speci eke situatie. Deze foto’s zonder verkeer maken de
problematiek niet duidelijk. De maatvoering van de weg met name in relatie met
het vrachtverkeer wordt op deze wijze niet duidelijk gemaakt. De indruk wordt
gewekt, dat het zichtbare trottoir een voldoende bescherming biedt voor de
voetganger. Van een etspad is op de hele Julianaweg geen sprake.
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Foto 14 Foto uit rapport Goudappel: Begin Julianaweg vanaf Dorpsweg zonder verkeer

Foto 15 Foto uit rapport Goudappel: Julianaweg ter hoogte van T-kruising met Roodeswerf
opnieuw zonder verkeer
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Berekeningen en conclusie Goudappel
Het bureau heeft op basis van kengetallen en historische gegevens getracht een
analyse te maken van de verwachte verkeerstoename als gevolg van de
nieuwbouw
In tabel 4.1 van het rapport Goudappel is de volgende verkeersprognose
weergegeven
Aantal

Kengetal Per eenheid

Werkdag

Vrijstaande woning

7

9,1 Woning

64

2 onder 1 kap

14

8,7 Woning

122

Rijwoning

15

8,2 Woning

123

Kleine woning

10

6,7 Woning

67

Bedrijfsruimte

- 3.476 m2

6,4 100 m2

-222

Totaal

154

Uitgaande van de berekende toename komt Goudappel tot een totaal van 485
motorvoertuigbewegingen per etmaal na realisatie van de nieuwbouwwijk,
hetgeen volgens Goudappel past binnen de ontwerprichtlijn.
Echter deze berekening is met name gebaseerd op de aanname, dat door het
afnemen van de bedrijfsruimte met 3.476 m2, er een vermindering van het verkeer
met 222 motorvoertuigbewegingen zal plaatsvinden. In de realiteit van het gebruik
van de Julianaweg is er geen sprake van een vermindering met 222 bewegingen.
De bedrijfsruimte, die wordt gesloopt, kent een huidig gebruik van ca. 20
bewegingen per etmaal op basis begroting gevestigde bedrijven. Het is daarom
niet correct om een aftrek van 222 toe te passen. Als men rekening houdt met een
vermindering van 20 bewegingen, zou er na realisatie van de nieuwbouw een
totaal aantal bewegingen van 687 i.p.v. 485 ontstaan.
Deze berekening wordt nog extremer, indien de bedrijfsruimte van Dekker en
Molenaar hierbij wordt betrokken. Uitgaande van 20.000 m2 bedrijfsruimte
zouden er 1.280 bewegingen zijn (exclusief de bewoning) terwijl de meting 331
aangeeft.
De gevolgde rekenmethode heeft natuurlijk wel degelijk gevolgen voor de
bedrijven aan de Julianaweg. Eventuele uitbreidingen van de bedrijven moeten
getoetst worden aan het maximaal mogelijke. Deze rekenmethode kan op enig
moment wel gebruikt worden om gewenste uitbreiding tegen te gaan. Zeker
bestaat dan de mogelijkheid, dat in ieder geval de kosten van de aanpassing van
de Julianaweg bij de bedrijven in rekening zal worden gebracht.
De gevolgde rekenmethode natuurlijk gebaseerd op aannames leidt derhalve tot
verkeerde of onvolledige conclusies.
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Conclusie Bedrijven
De realisatie van een nieuwbouwwijk met 46 woningen in Hensbroek wordt door
de bedrijven Dekker en Molenaar van belang geacht. De leefbaarheid van de kern
zal door het vergroten van het draagvlak verbeteren. Tevens is het voor de
bedrijven van belang, dat er door de nieuwbouw doorstroming in de
woningvoorraad zal plaatsvinden. Dit maakt het ook voor de werknemers van de
bedrijven mogelijk om in de directe omgeving van hun werk op een aangename
wijze te wonen.
Toch bestaat er zorg over de ontwikkeling. De toename van het verkeer op de
Julianaweg zal zeker gevolgen hebben voor het vrachtvervoer van de bedrijven.
Het inrijden van de Julianaweg en de aansluiting bij de Dorpsweg zullen bij een
toename van de motorvoertuigenbewegingen tot meer vertraging leiden en
derhalve kosten voor de bedrijven.
De conclusie van de gemeente, dat deze wegen buiten het plangebied liggen,
doet niets af aan het feit, dat zowel het vrachtverkeer als de bewoners van de
nieuwbouwwijk over deze wegen moeten om de woningen of de bedrijven te
bereiken. Gevaarlijke situaties door de combinatie van langzaam verkeer met het
vrachtverkeer zijn hierbij te verwachten.
De dimensies van de wegen naar de nieuwbouwwijk zijn onvoldoende om een
verantwoord weggebruik mogelijk te maken. Aanvullende maatregelen zijn zeker
noodzakelijk i.v.m. de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. De
fotoreportage geeft naar de mening van de bedrijven een duidelijk inzicht in de
problematiek.
Het is dan ook enigszins tendentieus, dat een bureau als Goudappel de gevolgen
van een toename van het verkeer bagatelliseert en verkeerde uitgangspunten
kiest. Als men de realisatie van de woonwijk op locatie Julianaweg 1 doorzet, is
het noodzakelijk om de infrastructuur aan te passen aan het gebruik door en de
combinatie van de verschillende soorten verkeer.
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