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MEMO 

 

 

Van : Walter Swolfs en Tanja Bremer 

Project : Aanvulling MER XL park fase 3 

Opdrachtgever : Openbaar Lichaam RBT 

   

Datum : 2 augustus 2016 

   

Betreft : Verkeersafwikkeling kruispunten N349 met op-/afritten A35 en Kleine Bunder 

 

Aanleiding 

Ten behoeve van het planologisch mogelijk maken van het XL Businesspark Twente ten zuiden van Almelo is in 

het verleden een MER studie uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat als gevolg van de verkeerstoename door 

het XL Businesspark Twente mogelijk knelpunten in de verkeersafwikkeling zouden ontstaan op de kruispunten 

tussen de N349 en de op- en afritten van de A35 en het kruispunt tussen de N349 met de Kleine Bunder / 

Broekerheide. Op basis van de meest recente gegevens uit het regionale verkeersmodel (2030Primos) en de 

nog toe te delen verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling van het XL Businesspark Twente is nu 

onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling op de kruispunten: 

 N349 – zuidelijke op-/afrit A35; 

 N349 – noordelijke op-/afrit A35; 

 N349 – Kleine Bunder – Broekerheide. 

 

In deze memo zijn ten aanzien van dit onderzoek allereerst de uitgangspunten opgenomen en vervolgens de 

resultaten van de kruispuntberekeningen. Daar waar bij de huidige kruispuntfiguratie uit de berekeningen 

knelpunten worden geconstateerd is gezocht naar maatregelen om het verkeer in de toekomstige situatie goed 

af te kunnen wikkelen. 

 

Uitgangspunten 

Ten behoeve van de kruispuntberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Als basis voor de berekeningen zijn kruispuntstromen voor het toekomstjaar 2030 gehanteerd, zoals 

gegenereerd uit het regionale verkeersmodel. Deze gegevens zijn aangeleverd door 

RoyalHaskoningDHV. Het betreft kruispuntstromen tijdens een ochtend- en avondspitsuur. 

 Het XL Businesspark Twente is voor een beperkt deel opgenomen in dit verkeersmodel. Het overig 

deel van de verkeersgeneratie is handmatig bij de intensiteiten uit de figuren met kruispuntstromen 

opgeteld. De resterende verkeersgeneratie bedraagt 25.271 mvt/etmaal op een werkdag. Voor de 

spitsperioden is een aandeel van 8,5% (2.150 mvt/uur) aangehouden; 

 Van de nog toe te delen verkeersgeneratie wordt 65% toebedeeld aan de A35 in/uit oostelijke 

richting, 30% aan de A35 in/uit westelijke richting en 5% aan de N349 in noordelijke richting; 

 Ter hoogte van het kruispunt N349 – Kleine Bunder – Broekerheide verdeeld de verkeersgeneratie 

zicht verder. Hier is 60% toebedeeld aan de N349 in/uit noordelijke richting, 35% aan de Broekerheide 

in/uit westelijke richting en 5% aan de Kleine Bunder in/uit oostelijke richting; 

 De nog toe te delen verkeersgeneratie wordt verder verdeeld in aankomsten en vertrekken. Hiervoor 

is de volgende verdeling aangehouden: 

 

 



  

H:\wswolfs\Almelo - XL park\Memo kruispuntberekeningen XL Businesspark Twente.docx blz. 2 

o Tijdens de ochtendspits rijdt 80% náár het XL Businesspark Twente en 20% verlaat het XL 

Businesspark Twente; 

o Tijdens de avondspits rijdt 20% náár het XL Businesspark Twente en 80% verlaat het XL 

Businesspark Twente; 

 Ten behoeve van de kruispuntberekeningen zijn alle verkeersbewegingen met personenauto’s en 

vrachtauto’s omgerekend naar personenautoequivalenten. 

 

Resultaten 

De kruispunten zijn doorgerekend met behulp van het softwareprogramma Omni-X. De kruispunten zijn alle 

drie geregeld met verkeerslichten. In eerste instantie zijn de kruispunten doorgerekend op basis van de huidige 

kruispuntconfiguratie. Verkeersstromen die buiten de verkeerslichtenregeling om lopen, zijn hierin niet 

meegewogen. Onderstaand zijn per kruispunt de resultaten weergegeven. 

 

Kruispunt 1: N349 – zuidelijke op-/afrit A35 

Het kruispunt is binnen Omni-X als volgt (schematisch) gemodelleerd: 

 
 

Uit de berekeningen blijkt dat het verkeer, inclusief de verkeersgeneratie van het XL Businesspark Twente, 

tijdens een ochtendspits niet kan worden afgewikkeld binnen een acceptabele cyclustijd (max. 120 seconden). 

Het kruispunt raakt oververzadigd waarbij met name de capaciteit van de opstelstroken voor rechtdoor gaand  

verkeer vanaf de noordelijke tak en links afslaand verkeer vanaf de westelijke tak beperkt is. Tijdens de 

avondspits doen zich geen problemen voor. Het verkeer kan worden afgewikkeld binnen een cyclustijd van 

circa 102 seconden. Voor de ochtendspits is een optimalisatie van het kruispunt doorgerekend. Hieruit blijkt 

dat voor een goede verkeersafwikkeling een extra opstelstrook nodig is voor: 

 recht doorgaand verkeer vanaf de noordelijke tak van de N349; 

 links afslaand verkeer vanaf de westelijke tak (afrit A35). 

 

In onderstaande figuur is deze configuratie schematisch weergegeven. Het verkeer kan tijdens de ochtendspits 

worden afgewikkeld binnen een cyclustijd van 69 seconden. Tijdens de avondspits neemt de cyclustijd af naar 

90 seconden. 
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Kruispunt 2: N349 – noordelijke op-/afrit A35 

 

Het kruispunt is binnen Omni-X als volgt (schematisch) gemodelleerd: 

 
 

Uit de berekeningen blijkt dat het verkeer, inclusief de verkeersgeneratie van het XL Businesspark Twente, 

tijdens zowel de ochtendspits als de avondspits niet kan worden afgewikkeld binnen een acceptabele cyclustijd 

(max. 120 seconden). Het kruispunt raakt oververzadigd waarbij met name de capaciteit van de opstelstroken 

voor rechtdoor gaand  verkeer vanaf de noordelijke tak en links afslaand verkeer vanaf de westelijke tak 

beperkt is. Voor de ochtendspits is een optimalisatie van het kruispunt doorgerekend. Hieruit blijkt dat voor 

een goede verkeersafwikkeling een extra opstelstrook nodig is voor: 

 recht doorgaand verkeer vanaf de noordelijke tak van de N349; 

 links afslaand verkeer vanaf de westelijke tak (afrit A35). 

 

In onderstaande figuur is deze configuratie schematisch weergegeven. Het verkeer kan tijdens de ochtendspits 

worden afgewikkeld binnen een cyclustijd van 98 seconden en tijdens de avondpits van 109 seconden. 
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Kruispunt 3: N349 – Kleine Bunder – Broekerheide 

Het kruispunt is binnen Omni-X als volgt (schematisch) gemodelleerd: 

 
 

Uit de berekeningen blijkt dat het verkeer, inclusief de verkeersgeneratie van het XL Businesspark Twente, 

tijdens een avondspits niet kan worden afgewikkeld binnen een acceptabele cyclustijd (max. 120 seconden). De 

overschrijding van deze maximale cyclustijd is echter relatief beperkt. Er is een cyclustijd benodigd van 211 

seconden. Het verkeer kan tijdens de ochtendspits wel worden afgewikkeld (cyclustijd van 104 seconden). 

Omdat de overschrijding van de maximale waarde beperkt is, het verkeer de rest van de dag wel kan worden 

afgewikkeld en omdat bij het bepalen van de verkeersgeneratie worstcase is gerekend, kan overwogen worden 

voor dit kruispunt de huidige configuratie intact te laten. De verkeersstromen kunnen de komende jaren 

gemonitord worden. Indien noodzakelijk kan vervolgens worden bepaald of alsnog aanpassingen aan het 

kruispunt noodzakelijk zijn. 


