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Memo 

  

aan: Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Oldenzaal 

van: SAB 

datum: 24 juni 2022 

betreft: Verkeer en parkeren Oldenzaal Centraal Parallelstraat e.o. 

 

Introductie 

In Oldenzaal bestaat het voornemen om woningbouw te realiseren op het perceel aan de 

Helmichstraat, noordelijk van de Stakenbeek. Het gaat hier om ongeveer 120 woningen, en 

hiernaast een gemengde functie van 5.000 m2. Voor dit gebied geldt nog geen specifiek 

bestemmingsplan. Het gebied is wel opgenomen in het parkeerbeleid van de gemeente, ‘Het 

Paraplubestemmingsplan’ met de nota parkeernormen. Voor het gebied moet een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld worden, en in het kader van dit bestemmingsplan is deze memo 

opgesteld ten behoeve van het aspect verkeer en parkeren. Figuur 1 geeft de ligging van de 

locatie. 
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Figuur 1 Globale ligging locatie (in rood) 

 

Ligging projectgebied 

De locatie ligt in het zuidoosten van Oldenzaal. Aan de noordelijke zijde ligt de spoorlijn 

Hengelo-Bad Bentheim, en aan de zuidelijke zijde bevindt zich de woonwijk Zuid-Berghuizen. 

Door het zuidelijke deel van het gebied loopt de Stakenbeek. Omliggende wegen zijn de 

Helmichstraat en Boerskottenlaan. Hiernaast loopt de Parallelstraat door het noordelijke deel 

van het gebied. Alle omliggende wegen zijn 30 km/uur wegen. Op het gebied bevinden zich 

momenteel enige bedrijven, en aan de oostzijde zijn reeds woningen aanwezig. Figuur 2 geeft 

het perceel weer. 
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Figuur 2 Kadastrale situatie projectgebied (bron: Pdok.nl) 

 

Planopzet 

De gronden zijn momenteel geregeld door het bestemmingsplan Zuid-Berghuizen waarin het 

plangebied ‘handel en nijverheid’ als bestemming heeft. Het werd op 14 september 1972 

vastgesteld. 

Het gebied valt zoals vermeld ook onder ‘Het Paraplubestemmingsplan’, waarin parkeernormen 

zijn opgenomen. De wens is om 158 woningen te ontwikkelen, waarvan 50 twee-onder-één kap, 

26 vrijstaand, 40 rijwoningen en 42 appartementen. Hiernaast komt er een gemengde functie in 

het oostelijke deel van het plangebied. Een deel van de gronden behoudt een 

bedrijfsbestemming. De ‘economische’ functies (sportschool, kinderopvang en bedrijvigheid)  

zijn goed voor 5.000 m2 bvo. Ze zijn onderdeel van de berekening als maximale planologische 

mogelijkheid. 

Om dit mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. 

 

In onderstaande memo worden de gevolgen en eisen van 158 woningen, gemengd en 

bedrijfsgebied inzichtelijk gemaakt wat betreft verkeer en parkeren. 

 

Parkeren 

Gemeente Oldenzaal hanteert voor de parkeernormen oppervlakte om te komen tot normen, en 

CROW, ASVV 2021 hanteert hier niet dezelfde kenmerken. Hieronder zijn de kencijfers van de 

Nota Parkeernormen gehanteerd. Er wordt ervan uitgegaan dat alle woningen een oppervlakte 

van meer dan 80 m2 bvo hebben. 
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kenmerk aantal kencijfer per Aantal parkeerplaatsen 

Vrijstaand met dubbele oprit 26 2,2 woning 57,2 

Twee-onder-één-kap* 50 2,1 woning 105 

Tussen/hoek met parkeerplaats 40 1,9 woning 129,2 

Appartementen ca. 85 m2 – 110 m2 42 1.8 woning 75,6 

Kinderdagverblijf (créche) exclusief Kiss en Ride 10 1,4 100 m2 BVO 14 

Kinderdagverblijf (créche) – kiss en Ride 100 0,15 Kinderen 15 

Arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, opslag) 35 1,0 100 m2 BVO 35 

Fitnessstudio/sportschool 5 6,4 100 m2 BVO 32 

Totaal 463 

*De gemeente heeft in haar parkeerbeleid opgenomen wat de fractie kiss & ride bedraagt. Er wordt ervan uitgegaan dat 

80% van de kinderen met de auto wordt gebracht. 

 

463 parkeerplaatsen zijn benodigd, waarvan 367 voor de woningen en de parkeernormen van 

de gemeente zullen nageleefd worden. 

Voor de woningen geldt dat voor elke woning op maximaal 100 meter afstand parkeerplaatsen 

gelegen moeten zijn. 

 

Verkeersgeneratie 

Huidige situatie 

In de referentie-situatie geldt verkeersaantrekkende functies in het plangebied, namelijk 

kantoren, opslag/bedrijven en woningen. Oldenzaal wordt als ‘matig stedelijk’ gezien door CBS. 

De ontwikkeling vindt in de centrumschil plaats1. Tabel 2 geeft de verkeersgeneratie in de 

huidige situatie weer. Gemiddeld is sprake van circa 515 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Tabel 1 Verkeersgeneratie huidige situatie 

Functie Aantal Eenheid Kencijfer  Per Verkeersgener

atie 

   Min Max  Min Max 

Kantoren zonder 

baliefunctie 

1.199 m2 5,9 7,7 100 m2 

bvo 

70,8 92,4 

Koop, huis, twee-

onder-één kap 

12 woningen 7,4 8,2 Woning 88,8 98,4 

Bedrijf 

arbeidsintensief/bezo

ekersextensief 

(industrie, werkplaats) 

3.399 m2 7,7 9,4 100 m2 

bvo 

261,8 319,6 

Bedrijf 1170 m2 3,3 5,0 100 m2 38,6 58,5 

 
1Het leegstaande bedrijfspand wordt niet meegeteld. De cijfers komen grotendeels uit de BAG-viewer. 

De ontwikellocatie is nabij het station en op loopafstand (een kwartier) van het centrum. Daarom is hier 

gekozen voor schil centrum.   
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Functie Aantal Eenheid Kencijfer  Per Verkeersgener

atie 

   Min Max  Min Max 

arbeidextensief/bezoe

kersintensief 

(loods,opslag) 

bvo 

Totaal afgerond     460 568,9 

 

Toekomstige planologische situatie 

De verkeersgeneratie van de toekomstige planologische situatie is berekend aan de hand van 

de kengetallen van de CROW, ASVV 2021, d.d. oktober 2021. Aan de hand van de 

omgevingsadressendichtheid (CBS, 2019) wordt de stedelijkheidsgraad van een gemeente 

vastgesteld. De gemeente Oldenzaal is ‘matig stedelijk.’ Onderhavige locatie wordt, zoals 

eerder besproken, beschouwd als ‘rest bebouwde kom.’ 

 

Het aantal woningen komt neer op maximaal 158 woningen te ontwikkelen, waarvan 50 twee-

onder-één kap, 26 vrijstaand, 40 rijwoningen en 42 appartementen. 

 

Er wordt ervan uitgegaan dat alle woningen een oppervlakte van meer dan 80 m2 bvo hebben. 

 

Naast de lichtverkeersbewegingen zullen ook verkeersbewegingen optreden van bijvoorbeeld 

vuilnis ophalen. Hiervoor wordt 1% middelzware vrachtbewegingen gehanteerd. 

 

kenmerk aantal kencijfer per verkeersgeneratie gemiddeld 

Vrijstaand met dubbele oprit 26 8,2 woning 214 

Twee-onder-één-kap* 50 7,8 woning 390 

Tussen/hoek met parkeerplaats 40 7,1 woning 284 

Appartementen ca. 85 m2 – 110 m2 42 7,1 woning 299 

Kinderdagverblijf (créche) 10 33,2 100 m2 BVO 332 

Arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, opslag) 35 4,8 100 m2 BVO 168 

Fitnessstudio/sportschool 5 34,35 100 m2 BVO 172 

Totaal 1859 

 

Aan de hand van bovenstaande berekening wordt geconcludeerd dat er gemiddeld 1.859 

lichtverkeersbewegingen per etmaal plaats zullen vinden vanwege de ontwikkeling, en 19 

middelzware bewegingen. 

 

Netto resulteert dit dus in een gemiddelde toename van 1.345 lichte verkeersbewegingen ten 

opzichte van de oude situatie; 

Het zware verkeer neemt af met 143 bewegingen per etmaal. Om een vergelijking te maken 

met het zware verkeer worden personenauto equivalenten gehanteerd (PAE)2. Een 

 
2  https://www.wegenwiki.nl/PAE 
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vrachtwagen heeft een PAE-waarde van 2,3 en een bestelwagen een PAE-waarde van 1,5. Dit 

betekent dat er een netto afname is van 329 lichte verkeersbewegingen. 

 

Verkeersbewegingen 

Het verkeer zal zich grotendeels via de nieuwe weg (Parallelstraat) naar de Helmichstraat 

begeven. De Boerskottenlaan aan de westzijde is geen doorlopende weg, en er kan gesteld 

worden dat de weg grotendeels door bestemmingsverkeer wordt gebruikt. De Helmichstraat is 

tevens geen doorlopende weg, maar vanaf de Helmichstraat kan verkeer zich via de Bisschop 

Balderikstraat naar de doorlopende Spoorstraat/Eschedesestraat begeven. De Helmichstraat is 

ongeveer 5,5 meter breed, en de Bisschop Balderikstraat is zo’n 5 meter breed.  

 

De hoogste piek van verkeersbewegingen zal plaatsvinden van 7:00 tot 9:00 en 16:00 tot 18:00 

plaatsvinden, in verband met werktijden, en openings-/sluittijden van het kinderdagverblijf. 

Echter betreft het ook woonfuncties, waarvoor geldt dat de verkeersbewegingen de hele dag 

mogelijk zijn. Figuur 3 geeft de verkeersafwikkeling weer. 

 

 
Figuur 3 Verkeersafwikkeling 

Zoals aangegeven is de Helmichstraat een 5,5 meter brede weg, en de Bisschop Balderikstraat 

een 5 meter brede weg. Het 95 percentiel van auto’s bedraagt 1,83 meter3. Het passeren van 

twee personenauto’s vormt dus geen probleem op deze weg. Het passeren van vrachtverkeer 

(2,6m breedte) en personenauto’s vormt ook geen probleem, maar bij twee vrachtwagens is op 

de Bisschop Balderikstraat niet genoeg ruimte. Echter is het aantal vrachtwagens dat via deze 

weg richting het plangebied moet relatief klein, en is de kans klein dat twee vrachtwagens 

 
3  Maatgevende normen in de Nederlandse richtlijnen voor wegontwerp, SWOV, R2014-38 
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elkaar hier treffen. 

 

Het verkeer zal zich voor ruim 80% afwikkelen via het westen, over de Bisschop Balderikstraat. 

Hierna zal het zich voor 50% naar het noorden, richting de Spoorstraat, en 50% naar het 

zuiden, via de Enschedesestraat begeven. De intensiteit van de Bisschop Balderikstraat voor 

het maatgevende jaar 2032 bedraagt 3.211motorvoertuigen/etmaal. Dit betekent dat worst-case 

hier een toename zal zijn van 46% op deze weg. Overig bestemmingsverkeer zal via de 

Helmichstraat en Boerskottenlaan rijden.  

 

Geconcludeerd wordt dat er: 

• 463 parkeerplaatsen benodigd zijn, waarvan 367 voor de woningen; 

• Op een werkdag gemiddeld 1859 lichte verkeersbewegingen zullen zijn vanwege het 

voorliggende plan, en 19 middelzware bewegingen. Netto is er een toename van 1.345 

lichte verkeersbewegingen ten opzichte van de oude situatie. Het zware verkeer neemt 

af met 143 bewegingen per etmaal. Om een vergelijking te maken met het zware 

verkeer worden personenauto equivalenten gehanteerd (PAE)4. Een vrachtwagen heeft 

een PAE-waarde van 2,3 en een bestelwagen een PAE-waarde van 1,5. Dit betekent 

dat er een netto afname is van 329 lichte verkeersbewegingen; 

• De wegen voldoende breed zijn om het verkeer af te wikkelen; 

• Het merendeel van het verkeer via de Bisschop Balderikstraat zal rijden. Voor deze weg 

geldt een toename van de intensiteit van ongeveer 46% ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 
4  https://www.wegenwiki.nl/PAE 


