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Langzaam rijden gaat sneller.
LRGS

Woord vooraf
Een geliefd onderwerp van gesprek op feestjes en partijen is het verkeer en alles wat daarmee annex is. De
mens verplaatst zich steeds vaker en al maar verder. En voor de één is het een genot en voor de ander een
bron van ergernis, maar dat kan per persoon wisselen al naar gelang het tijdstip. Moet je op tijd ergens zijn of
heb je alle tijd; ben je aan het werk of geniet je vakantie.
Wij praten graag over de flitspaal, de “slak” voor ons, de scheurende scooter, de fietser zonder licht, de
drempels, de te hard rijdende buurman en de te lang opgebroken straten. En we weten ook allemaal hoe het
beter zou moeten en hoe we het zouden aanpakken.
Voor U ligt het eerste Gemeentelijke Verkeers - en Vervoersplan van Hengelo. Over dit plan is lang nagedacht en veel op ingesproken. Gepoogd is in dit plan om een balans te vinden tussen de uiteenlopende wensen van de insprekers, maar tevens om een balans tussen de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De weggebruiker is uiteraard vrij in de keuze van het vervoermiddel, maar moet zich bij die keuze realiseren dat het
langzaamste vervoermiddel in de stad wel eens het snelste kan zijn om de bestemming te bereiken.
De realisatie van de in deze nota voorgestelde verbeteringen van de verkeersvoorzieningen is een kwestie van
lange adem. Er zijn grote bedragen mee gemoeid en bij de afweging van de inzet van de beschikbare middelen dient de bereikbaarheid van onze binnenstad steeds hoog op het lijstje te staan. Want de binnenstad is de
ontmoetingsplek in onze stad.
Tot slot nog dit. Het gebruik van de wegen in Hengelo zal elk jaar weer meer worden. De weginfrastructuur
van Hengelo neemt nauwelijks toe. We zullen ons dus steeds meer moeten schikken. Dat gaat stukken beter
met een blij gezicht dan met de middelvinger omhoog. Laten we ons dat blijvend voor ogen houden. Hoe
heette dat vroeger ook weer? O ja, wees een heer in het verkeer.

Guido Weber
Wethouder verkeer en vervoer
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Samenvatting
Algemeen
De verdere groei van Hengelo brengt met zich mee dat de interne en externe bereikbaarheid onder
druk komt te staan. Het gevolg is niet alleen dat in de spitsuren toenemende congestie optreedt op de
hoofdwegenstructuur, maar dat ook het openbaar vervoer en het fietsverkeer toenemende hinder ondervinden. Er is een spanningsveld tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Hengelo is vanwege zijn compacte structuur een stad waar veel gefietst wordt, maar door schaalvergroting en toenemend forensisme in de Netwerkstad Twente zal ook verbetering van het openbaar vervoer in de vorm
van verdere realisering van het Agglosysteem noodzakelijk zijn.
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hengelo is opgesteld om de juiste balans te vinden tussen de netwerken voor fiets, openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer. Het gaat er om een situatie te creëren, waarbij de drie systemen op volwaardige wijze met elkaar functioneren en elkaar aanvullen, om zodoende ook in de toekomst de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen en zelfs te
verbeteren.
Netwerken
Drager van het openbaar vervoer in Twente is het Agglosysteem. Dat is de centrale railverbinding
Wierden-Almelo-Borne-Hengelo-Enschede-Gronau, aangevuld met de doorstroomassen voor bussen
in de stedelijke gebieden. Momenteel loopt er een MIT Verkenningsstudie naar hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer in Twente. Deze studie moet uitwijzen of er voortgeborduurd moet worden op een bussysteem in combinatie met railvervoer, er zwaarder moet worden ingezet op railinfrastructuur of dat een light-railsysteem haalbaar is. Naast de uitvoering van de doorstroomassen Hengelo
C.S.-Westermaat en Hengelo C.S.-Vossenbelt/Hasseler Es, die respectievelijk in 2004 en 2005 gereed
zijn, zijn er voor Hengelo nog een tweetal assen in het beeld. De ene betreft de as Hengelo C.S.Twentekanaal-Zuid-Haaksbergen. Deze as komt over de nieuwe Zuidelijke Ontsluitingsweg. Voor de
andere as Hengelo C.S.-Universiteit Twente zal een nadere afweging moeten worden gemaakt tussen
een busbaan op de Enschedesestraat of de spoorwegverbinding Hengelo C.S.-Drienerlo. Naast het
verbindend systeem zullen in Hengelo enkele stadslijnen als ontsluitend systeem noodzakelijk blijven.
Het streekvervoer wordt verzorgd door streekbussen en treinverbindingen. De openbaar vervoersverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal wordt vanaf eind 2003 geëxploiteerd door Syntus. Onderzocht
wordt of een doortrekking naar Osnabrück mogelijk is. Naast de stadslijnen zal een uitgebreide collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem (van deur tot deur vervoer) worden ontwikkeld.
Bij het actualiseren van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Twente zal het regionale fietsnetwerk
verder worden uitgewerkt. In Hengelo zelf vormen de zogenaamde stadsfietsroutes het kernnet en
onderscheiden zich van de overige hoofdfietsroutes door directheid, veiligheid en comfort. In de recent tot stand gekomen “Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006” is een heldere uiteenzetting gegeven van
de fietsprojecten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
De wegontsluiting van Twente geschiedt door de rijkswegen A1 en A35 en de N15. De A1 heeft de
functie van nationale hoofdverbinding en vormt een verbinding tussen de Randstad en Noord en Oost
Europa. Er zijn plannen om de A35 als autoweg verder door te trekken vanaf Almelo richting Nijverdal en in oostelijke richting naar de AB31 in Duitsland. Naar de verbetering van de A1 loopt momenteel een Tracé/MER-studie waarbij ook Hengelo betrokken is.
Naar aanleiding van de discussies in de raadscommissie over de “Stellingname Notitie” is besloten om
voor de gewenste hoofdwegenstructuur in Hengelo af te zien van een Ringensysteem en in plaats daarvan een tangentensysteem te realiseren. Het Tangentensysteem omvat een Westtangtent en een Oosttangent, die door middel van de Diamantstraat en een verlenging van de Diamantstraat met elkaar
verbonden zijn. In tegenstelling tot de Westtangent worden bij de Oosttangent nieuwe wegvakken
voorzien.. Ook is het noodzakelijk om een nieuwe spoorwegtunnel in de Kuipersdijk aan te leggen,
mede vanwege het feit dat wellicht de frequenties op de spoorlijn Hengelo-Enschede zullen worden
verhoogd, als onderdeel van het Agglosysteem Twente.
Met Borne wordt overleg gevoerd over de gewenste verkeersstructuur in het Tussengebied BorneHengelo, onder andere in verband met de ontwikkeling van Veldkamp en de Bornsche Maten Belangrijk item is het al of niet knippen van de Rondweg Borne.
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Onderzoek naar nut en noodzaak van een Noordelijke regionale wegverbinding, aan de noordzijde van
de Netwerkstad Twente, kan worden opgepakt in het kader van de actualisatie van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Twente. Dit zal worden voorgelegd aan de Regio Twente.
Samen met Enschede wordt in 2003 een quick scan uitgevoerd om te beoordelen of ter verbetering
van de ontsluiting van het Middengebied Enschede/Hengelo een nieuwe verbinding tussen de Enschedesestraat-Hengelosestraat moet worden aangelegd of dat gekozen moet worden voor de verbetering van de Auke Vleerstraat.
Ten aanzien van het goederenvervoer streeft de gemeente naar “modal shift”, dat wil zeggen naar verschuiving van wegtransport naar watertransport en railtransport. Een belangrijke stap daartoe is de
realisering van de water-/wegterminal aan het Twentekanaal. Door vergroting van het Twentekanaal
kunnen grotere schepen Hengelo bereiken.
Hengelo heeft samen met Almelo en Oldenzaal plannen in voorbereiding voor de verplaatsing van de
emplacementen naar een regionaal emplacement.
Knooppunten
Centrumontwikkeling vindt plaats bij bestaande en mogelijk nieuwe knooppunten van openbaar vervoer en knooppunten van openbaar vervoer en weg. Binnen het invloedsgebied van de vervoersknooppunten is sprake van een verdere verdichting door intensivering, herstructurering en stedelijke
vernieuwing. In Hengelo betreft dat een vijftal specifieke knooppunten van openbaar vervoer:: het
Centraal Station Hengelo en de voorstadhalte Pentropsdijk (Hengelo-Oost), en de geplande voorstadhaltes Westermaat, FBK-stadion en Gezondheidspark.
Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement omvat een breed scala aan maatregelen en instrumenten om de mobiliteit beter
te geleiden. Dynamisch verkeersmanagement draagt bij aan een betere benutting van het wegennet. In
Hengelo zal verder het doseersysteem worden ingevoerd om de doorstroming van het autoverkeer te
optimaliseren. Samen met Almelo, Enschede en de Regio Twente worden de mogelijkheden onderzocht van verbetering van de reisinformatie. Vervoersmanagement kan ertoe bijdragen dat werknemers
meer van de fiets, het carpoolen of het openbaar vervoer gebruik maken. Een afgestemd en stringent
parkeerbeleid kan eveneens een bijdrage leveren aan de geleiding van de automobiliteit en aan het economisch functioneren van de binnenstad.
Veiligheid
In het kader van “Duurzaam Veilig” zijn reeds de nodige maatregelen genomen, onder andere de inrichting van woonbuurten tot 30 km-gebied. In de toekomst zullen wellicht de wegen binnen de bebouwde kom worden heringericht.
In regionaal verband worden de komende jaren maatregen genomen en acties gehouden om de sociale
veiligheid van het openbaar vervoer te verbeteren.
Milieu
Zowel met het verkeersmodel als het milieumodel zijn verkeersmodellen doorgerekend om inzicht te
krijgen in de effecten van het gemotoriseerd verkeer op de omgeving. Dit heeft er mede toe geleid om
de hoofdwegen in Hengelo te voorzien van zogenaamd “stil asfalt”.
Uitvoeringsprogramma
In het GVVP is een Uitvoeringsprogramma opgenomen met een overzicht van plannen en projecten
die de komende jaren zullen worden gerealiseerd. Het programma zal jaarlijks betrokken worden bij de
besluitvorming over de meerjarenbeleidplannen van de gemeente.
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1.
1.1.

1.2.

INLEIDING
Aanleiding

Om de kwaliteit van de stad ook in de 21e eeuw behouden en versterken is een adequate verkeers- en vervoersvoorziening onontbeerlijk.
Bij het zoeken naar oplossingen voor de verkeers- en vervoersknelpunten in Hengelo, is het
noodzakelijk dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. Deze keuzes omvatten een samenhangend pakket van maatregelen, dat er op gericht is om niet alleen de knelpunten van vandaag op
te lossen, maar ook antwoord te geven op zich aandienende problemen in de toekomst.
Dit gegeven is aanleiding geweest voor de Raad van Hengelo tot het verstrekken van een opdracht voor het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Een GVVP is een
instrument dat in de nieuwe Planwet Verkeer en Vervoer is opgenomen en dat aan gemeenten
de mogelijkheid biedt om voor de toekomst een samenhangend plan op verkeers- en vervoersgebied vast te stellen. Bij het opstellen van dit plan dient uiteraard uitgegaan te worden
van de plannen die door hogere overheden zijn opgesteld.
Het proces
Als tussenstap voor een definitief plan is een “Aanzet tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan” opgesteld. Deze is in november 1999 uitgebracht, besproken in de commissie
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken van 3 november 1999 en op een drietal
avonden bediscussieerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wijkorganisaties en belangengroeperingen (14, 15 en 16 december 1999). Ook is deze nota toegezonden aan naburige gemeenten, Regio Twente, Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Waterschap Regge en
Dinkel.
Een publieksversie van de nota is op het Internet geplaatst met de mogelijkheid om reacties in
te dienen. Totaal zijn vier schriftelijke reacties ontvangen; via het Internet twee.
De reacties van de raadscommissie ROVEZ, de reacties tijdens de discussieavonden, alsmede
de schriftelijk ontvangen reacties zijn verwoord in een “Nota van verantwoording overleg en
inspraak, Aanzet tot Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, mei 2000”. Deze nota is zowel
aan de commissieleden ROVEZ toegezonden, als aan degenen die de discussieavonden hebben bijgewoond en reacties hebben ingediend.
De reacties hebben een rol gespeeld bij het opstellen van het “Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hengelo, 22 februari 2002”.
Dit ontwerp heeft vanaf 20 maart tot 5 juli 2002 ter visie gelegen. Totaal zijn 169 schriftelijke
reacties ontvangen. Ook is een toelichting op het plan gegeven aan de Provinciale Planologische Commissie.
Ter beantwoording van de reacties en voor het opstellen van het definitieve GVVP is de “Stellingname notitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hengelo, “Balans in Bereikbaarheid”, 26 november 2002” opgesteld. In de commissie Ruimtelijke Zaken van 3 december
2002, is deze notitie aan de orde geweest.. Hierbij is door een aantal politieke partijen aangegeven dat een nadere onderbouwing van de noodzaak van de doortrekking van de Laan van
Driene noodzakelijk was om tot een definitieve standpuntbepaling te komen.
Daartoe is de notitie “Informatie in het kader van de Stellingname Notitie voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan ten behoeve van de discussie over doortrekking van de Laan van
Driene, januari 2003” opgesteld. De notitie is op 21 januari 2003 in de commissie Ruimtelijke
Zaken aan de orde geweest. Om degenen te informeren die schriftelijk gereageerd hadden op
het ontwerp GVVP is op 17 februari 2003 een informatieavond gehouden.

1.3.

Functie GVVP

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan geeft de gewenste netwerkstructuren aan voor
openbaar vervoer, fiets en auto voor de eerstkomende 10 jaren en een doorkijk tot 2020.
Daarnaast bevat het een overzicht van gewenste flankerende maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. In het GVVP is een “Uitvoeringspro-
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gramma” opgenomen, dat prioriteiten aangeeft van de diverse projecten, met een inschatting
van de kosten.
Vanzelfsprekend geven plannen van hogere overheden mede richting aan de inhoud van het
GVVP. Het betreft het vastgestelde “Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Twente, 20002004”
en het “Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Overijssel”.

1.4.

Inhoud GVVP
Hoofdstuk 2: ”Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer” schetst een beeld van de infrastructurele ontwikkeling van Hengelo. Ook wordt een overzicht gegeven van de verkeers- en vervoersontwikkelingen van de afgelopen jaren in Hengelo, de Netwerkstad Twente en Overijssel,
de knelpunten die geconstateerd worden en de tendensen en ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van de mobiliteit.
Hoofdstuk 3: “Plannen hogere overheden” geeft een overzicht van de plannen van het
Rijk, de Regio Twente en de Provincie Overijssel. Begrippen als “bereikbaarheid”, “leefbaarheid” en “veiligheid” vormen daarbij belangrijke elementen. Tevens worden een aantal voor
Twente belangrijke projecten genoemd.
Hoofdstuk 4: “Het Ambitieniveau van Hengelo” beschrijft de dynamiek van de stad, zoals vermeld in de “Stadsvisie Hengelo 2010”, opgesteld in het kader van het grotestedenbeleid.
Het bevat een aantal doelstellingen en kernpunten van verkeer en vervoer.
Hoofdstuk 5: “Het Verkeers- en Vervoersplan” bevat een overzicht van de gewenste netwerken in het jaar 2020 voor openbaar vervoer, fiets, auto, hulpdiensten en goederenvervoer
in Hengelo en geeft een aantal aanbevelingen voor de gewenste inrichting van knooppunten
van de verschillende vervoersmodaliteiten. In aansluiting op, en ter versterking van de netwerken, wordt tevens een overzicht gegeven van maatregelen ten aanzien van mobiliteitsmanagement. Hoofdstuk 5 bevat ook een paragraaf over veiligheid en een paragraaf over de milieuconsequenties van het gemotoriseerd verkeer.
Hoofdstuk 6: “Uitvoeringsprogramma” bevat een voortschrijdend meerjarenprogramma
voor de uitvoering van projecten en het doen van onderzoek. In dit programma worden prioriteiten gesteld. Het Uitvoeringsprogramma dient elk jaar bij de behandeling van de gemeentelijke begroting geactualiseerd te worden. Op deze wijze ontstaat een helder overzicht van te
besteden geldstromen per cluster van verkeer en vervoer.

1.5.

Status

In de Planwet verkeer en vervoer is in paragraaf 4 het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid
beschreven. Artikel 8 vermeldt het volgende:
“Het gemeentebestuur draagt zorg voor het – zichtbaar – voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid, dat richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Het gemeentebestuur neemt hierbij de essentiële onderdelen van
het nationale verkeers- en vervoerplan en van het provinciale verkeers- en vervoerplan in acht en houdt
rekening met het beleid van naburige gemeenten.”
Wanneer een gemeentebestuur aantoonbaar nalatig is in de uitoefening van de hem in artikel 8
opgedragen taak, kan het provinciaal bestuur het gemeentebestuur de verplichting opleggen tot
het vaststellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan.
Het gemeentebestuur van Hengelo heeft er voor gekozen om een Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan op te stellen om daarmee een kader te scheppen voor toekomstige planvorming.
Naast een kader voor verkeers- en vervoersbeleid, dient het GVVP ook gezien te worden als
een kader voor toekomstige ruimtelijke, economische en milieuplanvorming met betrekking
tot verkeers- en vervoersaspecten. Omdat het plan voor een ieder ter inzage gelegd is en voor
14

commentaar is toegezonden aan het bestuur van de provincie Overijssel, de Regio Twente, de
besturen van aangrenzende gemeenten, het bestuur van het waterschap Regge en Dinkel, alsmede Rijkswaterschap, directie Oost wordt het GVVP als een belangrijk bestuurlijk document
beschouwd.
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2.
2.1.

2.2.

ONTWIKKELINGEN VERKEER EN VERVOER
Inleiding

Dit hoofdstuk geeft in de eerste plaats een beeld van de verkeers- en vervoersontwikkelingen
in de afgelopen jaren in Hengelo. De netwerkstad Twente en Overijssel. Daarbij is gebruik
gemaakt van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, provincie Overijssel en de
afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente.
De provincie Overijssel komt jaarlijks met een “Beleidseffect Rapportage Verkeer en Vervoer“. De afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente houdt jaarlijks een Omnibusenquête in de Binnenstad en een Passantenonderzoek.
Ook wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van tendensen die zich aftekenen op het
gebied van verkeer en vervoer.

Infrastructuur Hengelo

Hengelo is ontstaan op een kruispunt van infrastructuur. Vooral de aanleg van spoorlijnen in
het midden van de vorige eeuw is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stad.
Door goede bereikbaarheid werd Hengelo een vestigingsplaats voor industrieën, die deels
reeds in de omgeving ontstaan waren. De groei van deze industrieën zorgde er vanaf begin
20e eeuw voor dat Hengelo zich in een rap tempo ontwikkelde tot een stad van meer dan
80.000 inwoners
(1 januari 2001: 80.899 inwoners) en werk biedt aan meer dan 40.000 personen (1 januari 2001:
38.190 fulltime en 5.526 parttime), waarvan bijna de helft woonachtig buiten Hengelo. Sinds
het begin van de jaren tachtig heeft de industrie in Hengelo aanzienlijke verliezen van het aantal arbeidsplaatsen geleden. Anno 2001 is de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende sectoren evenwichtiger dan voorheen. Het aandeel van de industrie in de totale
werkgelegenheid is gedaald tot 25,4%, terwijl het aandeel van de dienstensector is gestegen tot
41,1%. Positief is ook dat de werkgelegenheid in de industrie zich lijkt te stabiliseren en dat het
aandeel van het MKB in deze sector licht groeit.
Zoals veel plaatsen ontwikkelde Hengelo zich langs de invalswegen. Deze vormden de basis
van de huidige hoofdwegenstructuur, die bestaat uit radialen en ringwegen.
Met de realisering van nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen vond verdere uitbreiding van
de weginfrastructuur plaats.
Naast de wegenstructuur is het vooral de spoorwegstructuur die sterk bepalend is voor het infrastructuurbeeld van Hengelo. Vroeger waren dat de kruisende spoorlijnen van Enschede
naar Almelo en van Zutphen naar Oldenzaal, met daaraan toegevoegd het lokaalspoor naar
Haaksbergen en de bedrijfssporen van Stork, Dikkers en Heemaf. De lokaalsporen en de bedrijfssporen zijn voor het overgrote deel verdwenen, maar in de ruimtelijke structuur nog duidelijk herkenbaar.
Met de vanouds centrale positie in het spoorwegennet vormt het station van Hengelo momenteel de centrale opstap- en overstapplaats van Twente.
Hengelo kent momenteel een uitstekende ligging aan het (inter)nationale netwerk van verbindingen. De stad ligt grotendeels tussen de rijkswegen A35 en A1. Nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen liggen ten noorden van de A1. De A35 vormt de regionale verbindingsweg aan
de zuidkant van het stadsgewest Twente. Deze weg is in Duitsland echter nog niet op het
hoofdwegennet aangesloten. Voltooiing van de noord-zuid lopende A31 in Duitsland, de zogenaamde Emslandlinie is daarbij van cruciaal belang.
De A1 maakt onderdeel uit van het stelsel van hoofdwegen in Nederland dat door het Rijk is
aangewezen om de verbinding tussen de mainports de Rotterdamse haven en Amsterdam/Schiphol het achterland te verzekeren. Deze weg vormt een belangrijke schakel in de
West-Oostrelatie, die de noordvleugel van de Randstad verbindt met de grootstedelijke centra
in Noordwest Europa.
Naast een belangrijk knooppunt aan rijkswegen, vormt Hengelo eveneens een belangrijk
knooppunt in het spoorwegennet. Hengelo C.S. is het centraal station van Twente, waar uit17

wisseling plaatsvindt tussen de (inter)nationale EC/IC-verbindingen en diverse regionale verbindingen.
De aanwezigheid van het Twentekanaal maakt dat Hengelo ook per schip goed bereikbaar is.
Dit kanaal is verbreed tot vaarklasse Va. Aan het Twentekanaal is nabij AKZO een water/weg-terminal gerealiseerd.
In de “Omnibusenquête 2002” zijn ook ten aanzien van het verkeer en vervoer in Hengelo
een aantal vragen opgenomen. Uit de antwoorden daarop kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
• In Hengelo wordt veel van de fiets gebruik gemaakt als vervoermiddel. Bijna de helft
(49%) van de Hengeloërs fietst dagelijks en nog een kwart fietst meerdere keren per week.
Bijna zes van de tien Hengeloërs vindt de kwaliteit van de fietsverbindingen goed tot zeer
goed.
Ongeveer een derde van de Hengloërs vindt de kwaliteit redelijk tot zeer slecht. Aan deze
respondenten is gevraagd wat de belangrijkste knelpunten zijn en welke verbeteringen er
nodig zijn in de fietsverbindingen in Hengelo. Het te lang wachten bij verkeerslichten is
veruit het belangrijkste knelpunt (64%) en het beter afstellen van de verkeerslichten wordt
dan ook door 64% van de Hengeloërs als verbeterpunt genoemd. Andere verbeterpunten
die veel genoemd worden, zijn: meer vrijliggende fietspaden (39%) en het wegdek van
fietspaden verbeteren (30%). Deze hangen samen met de knelpunten slecht wegdek van
het fietspad en verkeersonveiligheid, die als tweede en derde belangrijkste punten worden
genoemd.
•

2.3.

Hengeloërs gaan vooral met de auto (58%) of op de fiets (33%) naar het werk. Er wordt
niet veel gecarpoold. Respondenten die in Hengelo werken, gaan niet met de bus naar het
werk. Binnen Hengelo gaat meer dan de helft van de respondenten op de fiets naar hun
werk, buiten Hengelo gaat driekwart van de respondenten met de auto naar het werk.
Van de Hengeloërs die met de auto gaan, reist slechts 18% wel eens met iemand samen
naar het werk; slechts 10% doet dit enkele keren per maand of vaker.

Knelpunten
Bereikbaarheid
• De autobereikbaarheid van vitale stadsdelen komt tijdens spitsperiodes steeds sterker onder druk te staan. Niet alleen de aansluitpunten met het rijkswegennet, maar ook de
Wijkring zal in de spitsuren overbelast raken.
•

Berekeningen met het verkeersmodel van Hengelo laten zien dat in de periode vanaf 2001
tot en met 2010 het externe verkeer, dat wil zeggen verkeer met herkomst buiten Hengelo
en een bestemming binnen Hengelo, zal toenemen met 30% à 50%. Dit is het gevolg van
autonome groei van het autoverkeer en ook van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Hengelo.

•

De bereikbaarheid van het Stadscentrum wordt op koopavonden en op zaterdagmiddag
steeds problematischer.

Leefbaarheid
Hinder en overlast
• Het sluipverkeer door woonwijken neemt toe als gevolg van te geringe doorstroming op
het hoofdwegennet. Door het nog ontbreken van de Verlengde Beneluxlaan tussen Beneluxlaan en Deurningerstraat gaat verkeer met herkomst en bestemming in Vossenbelt over
straten die geen “gebiedsontsluitingsweg” zijn in de betekenis van Duurzaam Veilig.
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•

Door het (nog) niet aanleggen van de noordoostelijke aftakking van de Betuwelijn zal het
goederenvervoer over bestaand spoor tot 2005 toenemen.

•

De distributie van goederen met grote transportwagens in en nabij de Binnenstad, verhoudt zich niet tot het verblijfsklimaat van de Binnenstad. Tevens levert het laden en lossen van vrachtwagens op de Centrumring problemen op met de doorstroming van het
gemotoriseerd verkeer, inclusief het openbaar vervoer, op de Centrumring.

Externe veiligheid
• Het rangeren van gevaarlijke stoffen op het emplacement van Hengelo heeft tot gevolg
dat het groepsrisico thans reeds wordt overschreden.
Verkeersveiligheid
• Hoewel Hengelo in vergelijking met andere steden van vergelijkbare omvang weinig verkeersongevallen heeft zijn er toch een aantal gevaarlijke kruispunten die om aanpassing
vragen.
•

Door het instellen van de verkeersmaatregel “alle verkeer van rechts heeft voorrang” en
het daardoor tijdelijke instellen van voorrang op wegen in woonwijken, ontstaan er verkeersonveilige situaties.

•

Als gevolg van de wens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om uit veiligheidsoverwegingen een aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen af te sluiten zullen er nieuwe
tunnels voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer moeten worden gerealiseerd, zoals bij de Westermaatsweg en de Grobbenweg.

•

Door groei van de intensiteit van het autoverkeer op de Centrumring wordt de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer steeds moeilijker.

Hulpdiensten
• Uit onderzoek naar branden blijkt de opkomsttijd van de brandweer sterk van invloed te
zijn op de kans op dodelijke slachtoffers door brand, op de kans van reddingen bij brand
en op de schade die ontstaat bij brand. Door de Directie Brandweer van het ministerie
Van BZK is per gebouwensoort een opkomsttijd voor de brandweer vastgesteld. De
brandweer mag de voorgeschreven opkomsttijd niet vaker dan in 20% van de gevallen
overschrijden. Met de opkomsttijd wordt bedoeld de tijd die verstrijkt tussen een melding
van een brand of ongeval en het ter plaatse zijn van de brandweer. Deze is afhankelijk van
meldtijd, uitruktijd en rijtijd.
•

Voor het verkeers- en vervoersplan is met name van belang het beperken van de tijd die
nodig is om van de kazerne naar het brandadres of een ongeval te rijden.
De uitruktijd en opkomsttijd van de brandweer worden door congestie op het hoofdwegennet echter groter. Steeds vaker komt het voor dat de voorgeschreven opkomsttijd
wordt overschreden. Ook andere hulpdiensten als ambulances kunnen minder snel bij
verkeersslachtoffers en patiënten komen.

•

De toepassing van snelheidsremmende maatregelen in woonwijken vergroot het probleem
van de hulpdiensten.

Netwerk openbaar vervoer
• Door toename van de intensiteit op de hoofdwegenstructuur wordt een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer bemoeilijkt.
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Fietsnetwerk
• Er zijn veel ontbrekende schakels in het huidige fietsnetwerk en daardoor een beperkte
samenhang.
•

De kwaliteit van een aantal hoofdroutes is zeer wisselend: slechte verharding, weinig
ruimte, conflicten met andere weggebruikers, slechte oversteekvoorzieningen.

•

Een aantal verkeersregelinstallaties is verouderd, waardoor er onnodige wachttijden
zijn.

Hoofdwegenstructuur
• Berekeningen met het verkeersmodel geven aan dat zonder aanvullende maatregelen in
het jaar 2010 op diverse wegvakken van de hoofdwegenstructuur knelpunten zullen
ontstaan.

2.4.

•

Bij de invalswegen treden vooral problemen op bij de aansluitingen op het rijkswegennet.

•

Ook de situatie op de Centrumring, op de Geerdinksweg bij de in- en uitgang van het
Streekziekenhuis Midden Twente en op de Kuipersdijk bij de spoorwegovergang is
problematisch.

•

Er ontbreekt een goede bewegwijzering, zowel binnen het stedelijk gebied, als vanuit
het stedelijk gebied naar het buitengebied.

Verkeers- en vervoersaspecten van Hengelo
Het merendeel van alle verplaatsingen binnen Hengelo die Hengeloёrs maken, vinden met de
auto plaats (57%). Op de tweede plaats komt de fiets met 40% (voor alle relaties tezamen).
Met name in het woon-werk en woon-schoolverkeer neemt de fiets een vooraanstaande positie
in. In deze relaties is het percentage ongeveer 50% dat van de fiets gebruik maakt. Het openbaar vervoer komt er in Hengelo bekaaid af met slechts 3% (zie grafiek: “Modal-split 2000 –
Hengelo intern”).
Tweederde van de externe verplaatsingen worden met de auto gedaan. Het aandeel van de fiets
ligt rond de 23% en voor het openbaar vervoer op 9%. Het laatste is vooral te danken aan
goede treinverbindingen met Almelo, Enschede en Oldenzaal (zie grafiek: “Modal-split 2000
– Hengelo extern”).

Het merendeel van alle verplaatsingen wordt te voet gedaan. Op de tweede plaats volgt de auto en op de derde plaats de fiets. Het openbaar vervoer staat als laatste genoteerd (zie grafiek:
“Aantal
verplaatsingen per persoon per jaar”).
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De grootste afstanden per persoon per dag worden met de auto afgelegd (zie grafiek:
“Afgelegde afstand per persoon per dag naar vervoerswijze”).
Uit het onderzoeksrapport “Pendelstromen van en naar Hengelo, 2002” komt het volgende naar voren:
• Hengelo heeft een negatieve netto pendelstroom met Enschede en in mindere mate met
Almelo en overig Overijssel. Met de rest van Twente heeft Hengelo een positieve netto
pendelstroom.
• De verblijfpendel in Hengelo is 46% van alle in Hengelo wonende werkzame personen;
dit zijn 16.350 personen. In 1994 waren dit er nog 18.400. De uitgaande pendel bedraagt
19.190 personen ofwel 54%. In 1994 was de uitgaande pendel 13.880 personen. Conclusie
is dat in de afgelopen zes jaar de uitgaande pendel is gestegen met maar liefst 5.310 personen, ofwel een stijging van 38% ten opzicht van 1994.
• De inkomende pendel bedraagt 18.130 personen. Dat betekent dat de netto pendelstroom
(verschil tussen inkomende en uitgaande pendel) negatief is, namelijk – 1.030. Enschede
en Almelo hebben overigens ook negatieve netto pendelstromen.

2.5.

Verkeers- en vervoersaspecten van Overijssel
De volgende informatie is afkomstig uit het rapport “Monitor Mobiliteit 1998” van november 1999. Dit rapport is opgesteld door de provincie Overijssel.
•

Het aantal personenauto’s per huishouden is in de periode 1986-1997 sterker gestegen in
Overijssel (index 111) dan in de rest van Nederland (index 107).

•

Het autobezit bedraagt in Overijssel in 1997 0,92 per huishouden. In Nederland bedraagt
dit 0,87. Het aantal personenauto’s per huishouden zegt iets over de autobeschikbaarheid.

•

De totale afstand die per persoon per dag in Overijssel wordt afgelegd is in de periode
1986-1998 gestegen met 15%. De toename vindt plaats per auto en met het openbaar vervoer. De gemiddelde afgelegde afstand per (brom-)fiets neemt af.

•

In de periode 1986-1998 is het aantal reizigerskilometer per trein toegenomen met 60%.

•

Gedurende de periode 19986-1998 hebben er zich slechts lichte verschuivingen voorgedaan in de modal-split. Het aandeel van de auto is licht gedaald; in 1986 bedroeg het aandeel 77%, in 1998 bedraagt deze 75%. Het aandeel van het openbaar vervoer is gestegen
van 8% in 1986 naar 12% in 1998 en het aandeel van de fiets is gedaald van 11% in 1986
naar 9% in 1998.
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2.6.

•

De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in Overijssel en de Regio Twente kent een
grillig verloop, maar wel met een dalende tendens. In de periode 1986-1998 is dit aantal in
Overijssel gedaald van 107 naar 82 en in de Regio Twente van 49 naar 40.

•

De ontwikkeling van het aantal ziekenhuisgewonden kent eveneens een grillig verloop. In
de periode 1986-1998 is in Overijssel dit aantal gedaald van 1.053 naar 963 en in de Regio
Twente van 579 naar 534.

Tendensen en ontwikkelingen

Er zijn veel maatschappelijke trends die relevant zijn voor de ontwikkeling van het verkeer en
het vervoer. Naar verwachting vindt er een verschuiving plaats in factoren die de mobiliteit beinvloeden. Sinds 1970 vormen vooral de groei van het autobezit, de toename in kwaliteit van
de verbindingen, de economische groei en de demografische ontwikkelingen de belangrijkste
verklaring voor de groei van de mobiliteit.
Demografische ontwikkelingen
Het totale aantal inwoners in Nederland zal de komende decennia blijven groeien. Tot 2010
neemt de automobiliteit daardoor gestaag toe. Na 2010, wanneer het aandeel 50- tot 65-jarigen
in de bevolking relatief meer de overhand krijgt, zal de groei afzwakken. Sociaaldemografische
factoren als vergrijzing en de verzadiging van rijbewijs- en autobezit beperken de toename van
het autobezit en van de groei van de automobiliteit. De toekomstige oudere zal waarschijnlijk
wel mobieler zijn dan nu, maar de vele woon-werkkilometers zullen niet volledig vervangen
worden door kilometers voor andere doeleinden.
Economische ontwikkelingen
De groei van de economie en de groei van het goederenvervoer gaan niet noodzakelijk gelijk
op. Het aandeel van “diensten” (tertiaire en quartaire sector) in de economie neemt toe ten
opzichte van de productie van fysieke goederen (primaire en secundaire sector: landbouw en
industrie). Desondanks zorgen technologische ontwikkelingen en schaalvergroting, de globalisering en veranderingen in productieprocessen ervoor dat het goederentransport per saldo in
tonkilometers waarschijnlijk meer dan evenredig toeneemt. Verder is van invloed de logistieke
keuzen van bedrijven, verladers en vervoerders, zoals beperking van voorraden, “just in time’’leveranties, ordergestuurde productie, kortere levertijden, sneller wisselende consumentenvoorkeuren en de ontwikkeling van elektronische handel (e-commerce).
Dit leidt tot meer goederenverplaatsingen en kleinere eenheden per verplaatsing.
Sociale ontwikkelingen
Sociaal-economische ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomstige mobiliteit zijn
flexibilisering, emancipatie en de toename van vrije tijd. Flexibilisering hangt samen met mogelijkheden voor telewerk en thuiswerk. Ook de verruiming van de winkelopeningstijden is een
voorbeeld van flexibilisering. Deze ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om de spits te ontwijken. Dit leidt tot ander verplaatsingsgedrag.
De gevolgen van de emancipatie komen vooral tot uitdrukking in een sterk toegenomen deelname van zowel werkende als niet-werkende vrouwen aan het verkeer, vooral per auto. De
verschillen tussen man en vrouw zijn nog groot, vooral als we kijken naar de dagelijks afgelegde afstand. De verwachting is dat dit verschil de komende jaren blijft afnemen. De belangrijkste bijdrage aan de mobiliteitsstijging bij vrouwen is het hogere opleidingsniveau en de grotere
arbeidsparticipatie.
Door toename van de hoeveelheid vrije tijd stijgt het aantal kilometers sociaal en recreatief
verkeer.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Naarmate steden groeien, ontstaan secundaire centra aan de randen van de stad. De uitdijende
stedelijke ruimte is mede mogelijk door de grotere reissnelheid. De actieradius wordt ruimer.
De ruimtelijke relaties nemen snel in belang toe, zowel tussen de stadsgewesten onderling, tussen stadsgewesten en hun omgeving, tussen regio’s onderling, als tussen Nederland en het bui22

tenland. De vervlechting en schaalvergroting van de ruimtelijke relaties leiden ook tot een grotere mobiliteit en grotere verplaatsingsafstanden. Daarbij nemen de verbindingen van stadsrand en “kriskras-relaties” sterk toe.
Technologische ontwikkelingen
De groei van het dataverkeer is de afgelopen paar jaar stormachtig geweest. De uiteindelijke
gevolgen voor verkeer en vervoer zijn moeilijk te voorspellen. De verwachting is dat ICTontwikkelingen (Informatie en Communicatie Technologie) per saldo niet zullen leiden tot een
afname van de mobiliteit, maar wel tot een gelijkmatiger spreiding over de dag. Kenniswerkers
zijn immers onafhankelijker van tijd en plaats en flexibeler in hun keuzes voor zakelijk en
woon-werkverkeer. Er komen steeds meer flexibele werkplekken thuis of op locaties die ongevoelig zijn voor de spits. De verwachting is dat bedrijven een neiging tot deconcentratie gaan
vertonen als gevolg van de mogelijkheden van ICT in de werkprocessen.
Toekomstverkenningen personenvervoer
De personenmobiliteit blijft toenemen. De groei zit niet in het aantal verplaatsingen, maar in
de afstand per verplaatsing.
De groei van het autokilometrage in 2010 en 2020 valt mee in verhouding tot de geraamde
ontwikkeling van het autobezit. Dit duidt op een toegenomen aandeel van het bezit van tweede en derde auto’s: het kilometrage per huishouden wordt verdeeld over meerdere auto’s.
Voor het openbaar vervoer geldt dat voor de lange afstanden de HSL-verbindingen het winnen van het vliegverkeer.
Voor het overige openbaar vervoer is er in het algemeen sprake van een verlies van het
marktaandeel, uitgezonderd in het woon-werkverkeer. Het aandeel van de fiets in het aantal
verplaatsingen blijft hoog. In het kilometrage vertoont het aandeel van de fiets een dalende
tendens.
Toekomstverkenningen goederenvervoer
De groei van het goederenvervoer zal aanmerkelijk hoger zijn dan die van het personenvervoer. Het wegvervoer is en blijft voor het binnenlands vervoer verreweg de belangrijkste vervoerswijze. De binnenvaart groeit sterk. De omvang van het spoorvervoer groeit mede dankzij
de aanleg van de Betuweroute. Het aandeel van de trein in het totale vervoer blijft echter beperkt. De groei in het internationaal vervoer zal hoger zijn dan in het binnenlands vervoer.
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3.

PLANNEN HOGERE OVERHEDEN
Het verkeers- en vervoersbeleid in Hengelo kan niet los worden gezien van het rijks-, het provinciale en het regionale beleid. Vandaar dat in dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid van
hogere overheden, alvorens het gemeentelijke beleid weer te geven.

3.1.

3.2.

Rijksbeleid

Door de rijksoverheid is in november 2000 deel 1 van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan in procedure gebracht. Echter is tijdens de behandeling ervan in de Tweede Kamer het
proces stopgezet. Het “Bereikbaarheidsprofiel Landsdeel Oost” is in de eerste week van februari 2001 door de portefeuillehouders van verkeer en vervoer van de provincies Gelderland
en Overijssel, het knooppunt Arnhem-Nijmegen en de Regio Twente aan de minister van
Verkeer en Waterstaat toegezonden. De 5e Nota Ruimtelijke Ordening is 1 februari 2001 gepresenteerd maar ook daarvan is het proces stopgezet. In het vorige kabinet is door de ministerraad op 1 november 2002 de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid vastgesteld en
op 25 november 2002 in de Kamercommissie aan de orde gesteld. De in deze brief aangegeven beleidsaanpassingen zullen in de Nota Ruimte, dit is de vervanger van de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening, en in het vernieuwde NVVP worden uitgewerkt en vastgelegd. In de
Stellingnamebrief zijn de belangrijkste beleidswijzigingen opgenomen die het kabinet wilde
doorvoeren.

Provinciaal beleid

In oktober 1998 is het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) door Provinciale Staten
vastgesteld; het onderdeel “wegencategorisering” in vervolg daarop in februari 1999.
Centrale doelstelling van het PVVP is het realiseren en instandhouden van een verkeers- en
vervoerssysteem dat iedere burger veilige vervoersmogelijkheden biedt en tevens bijdraagt aan
de ontwikkeling van welvaart en welzijn in de provincie Overijssel en het milieu zo weinig
mogelijk belast. Jaarlijks wordt een Beleids Effect Rapportage opgesteld waarin de ontwikkelingen in de mobiliteit worden gemeten en vergeleken met een elftal doelstellingen.
In het plan vormt de Westoost-corridor een belangrijk element. Er wordt gestreefd naar optimalisatie van deze hoogwaardige vervoersas voor het vervoer over de weg over water en via
spoor.
De steden in Overijssel dienen optimaal bereikbaar te blijven, het zijn de motoren van de
Overijsselse economie en centra van onderwijs, zorg en cultuur.
Het regionaal spoorvervoer moet verder worden gestimuleerd. Verdere uitbouw van het railnet en bijbehorende voorzieningen moet de ontwikkeling van hoogwaardige vervoersconcepten, zoals de Agglolijn in Twente, mogelijk maken.
De provincie acht een, onderling door de gemeenten zelf afgestemd, parkeerbeleid voor de
centra van steden en dorpen wenselijk. Verder moet het fietsnetwerk met name in en om de
steden snel worden uitgebouwd.
De kansen voor vervoer over langere afstand via rail, binnenvaart of een combinatie van
vervoerswijzen (multimodaal) met herkomst of bestemming Overijssel, dienen te worden vergroot door een doelgericht locatiebeleid voor multimodaal te ontsluiten bedrijventerreinen.
De verkeersveiligheid zal fundamenteler moeten worden aangepakt om de streefbeelden te halen. Bevordering van veilig verkeersgedrag, het gebruik van veilige vervoermiddelen en infrastructuur moeten leiden tot een “Duurzaam Veilig “ verkeer. Een duidelijke functietoekenning
aan de wegen met een inrichting die daarop aansluit, moet het gewenste verkeersgedrag oproepen.

3.3.

Regionaal beleid

Het doel van het “Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Twente 2000-2004” betreft:
• Het optimaliseren van de bereikbaarheid van sociale, economische en maatschappelijke activiteiten in zowel Verstedelijkt Twente als in het landelijke gebied voor
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personen en goederen, waarbij wordt ingezet op het stimuleren van het aanbieden
c.q. verbeteren van die infrastructurele voorzieningen waarmee een verschuiving
in de modal-split wordt beoogd.
•

Het verbeteren van de leefbaarheid in Twente door enerzijds de schadelijke effecten van het verkeer op het leefmilieu te beperken en anderzijds de verkeersveiligheid te verbeteren.

Als doelstelling en oplossingsrichting is het beleid gericht op het stimuleren van het gebruik
van fiets en openbaar vervoer. In de stedelijke gebieden van Twente richt het beleid zich op
het terugdringen van de groei van de automobiliteit. In het landelijke gebied wordt, door het
onvoldoende aanwezig kunnen zijn van aantrekkelijke alternatieven, een auto-afhankelijkheid
geaccepteerd.
Ter nadere uitwerking van het NVVP is door het Landsdeel Oost provincies Gelderland en
Overijssel) in het voorjaar van 2001 een “Bereikbaarheidsprofiel Landsdeel Oost” opgesteld. Hoofdopgave volgens het profiel is het accommoderen van de toenemende mobiliteitsbehoefte in samenhang met de ruimtelijk-economische ontwikkeling en het zorgen voor een
goede kwaliteit van de verschillende vervoersmodaliteiten. Voor Twente zijn de speerpunten:
• Kwaliteitsverbetering van de (inter)nationale multimodale hoofdtransportas voor
wegverkeer, spoorvervoer en vervoer over water, namelijk de A1, het Twentekanaal en de Berlijnlijn.
• Versterking van interne en externe bereikbaarheid in de Netwerkstad Twente
door sterkere concentratie van wonen en werken rond vervoersknooppunten en
verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer.
• Verbeteren van de verkeersveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en flankerend
beleid.
• Versterken regionaal fietsnetwerk.
De “Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening” vormt voor de Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Hengelo en Enschede) de aanleiding voor de “Nota Oriëntatie 2030, De netwerkstad op koers”. In deze nota zijn binnen de Netwerkstad Twente boegbeeldprojecten
aangewezen:
•

Kennispolis
De kennisregio krijgt bij uitstek vorm in Kennispark Twente: het gebied rond de
Universiteit Twente en het Business en Science Park dat als centrum van ICTontwikkeling fungeert. De combinatie van onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en
overheid geeft het gebied haar kracht.

•

Hart van Zuid
Het “Hart van Zuid” is het meest omvangrijke transformatieproject binnen de
netwerkstad Twente. De ontwikkeling ervan hangt sterk samen met die van de
Berlijnlijn. In de directe omgeving van het Centraal Station Hengelo worden economische activiteiten en voorzieningen die voor Twente als geheel van belang zijn
geconcentreerd, zoals onderwijs, wonen, zakelijke dienstverlening, vele jonge ondernemingen en congres- en ontmoetingsfaciliteiten.

•

Hart van Twente
Hier is een koppeling van de watersystemen van de Regge ten noordoosten en ten
zuidwesten van de stedenband gelokaliseerd en het stedelijk uitloopgebied voor
Almelo en Borne moet er worden uitgebouwd.

•

Agglolijn
De Agglolijn is een snel, comfortabel regionaal systeem. De drager van dit systeem bestaat uit de centraal in de netwerkstad gelegen spoorverbinding, aangevuld
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met doorstroomassen voor de bus. Deze vormen snelle verbindingen tussen de
haltes van de raillijn en de buitenwijken van de steden.
Goede aansluitingen op de gemeenten in de omgeving door middel van regionale
treinverbindingen of streeklijnen en een goed regionaal fietsnetwerk zijn van groot
belang
De uitvoering van de eerste fase door aanleg van de doorstroomassen is in volle
gang. In het MIT 2002-2006 is de “verkenningsfase van de Agglolijn Twente” opgenomen om de mogelijkheden van uitbouw tot een light-railsysteem te onderzoeken. Daarbij is ook de verbetering van bestaande regionale spoorlijnen, zoals
de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in beeld (zie kaart: “Regionale OVstructuur”).
De aansluiting van de Agglolijn op de Berlijnlijn vindt plaats op Hengelo Centraal
Station.

Deze boegbeelden zijn eveneens opgenomen in de “Strategische Visie, deel 1” van
de Netwerkstad Twente, die door de raden van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede in het voorjaar van 2003 is vastgesteld.
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4.

AMBITIENIVEAU HENGELO

4.1.

De “Stadsvisie 2010’

Met de “Stadsvisie Hengelo 2010” in het kader van het Grote Steden Beleid, heeft het stadsbestuur haar ambities voor de toekomst benoemd. Hengelo brengt in haar missie tot uitdrukking
om “in 2010 een sociale en innovatieve netwerkstad te zijn, waarin mensen plezierig
samen leven, werken, wonen en recreëren en waar kansen zijn voor participatie voor
iedere Hengeloër. Dit alles binnen een stedelijke omgeving die attractief, leefbaar en
veilig is en in een klimaat dat open en onderhoudend is”. In de visie zijn drie strategische
doelstellingen geformuleerd die vervolgens zijn uitgewerkt in beleidslijnen.
De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:
• Een flexibele en gevarieerde economische structuur die leidt tot duurzaam werk
voor alle lagen van de inwoners van Hengelo en de regio.
• Een toegankelijk sociaal-maatschappelijke structuur die leidt tot een volwaardige
deelname aan de samenleving van alle lagen van de bevolking.
• Een aantrekkelijke centrumstad met voor iedereen plezierige verblijfs- en ontmoetingsmogelijkheden in het stadshart en met een schoon, veilig en leefbaar woonen leefklimaat in de wijken.
De grafiek: “Modal-split taakstelling 2010 – Hengelo intern” geeft de ambitie weer voor
Hengelo ten aanzien van de verdeling van de verplaatsingen over de verschillende modaliteiten.

4.2.

Meerjarenontwikkelingsprogramma’s
Het “Meerjaren Ontwikkelingsprogramma” (MOP) is de verbindende schakel tussen Hengelo anno 1999 en de ambities voor de toekomst. In de Stadsvisie zijn de drie strategische
doelstellingen uitgewerkt in 3 strategische pijlers, die de weg naar realisatie aangeven. In het
“MOP” zijn de strategische lijnen naar inhoudelijke samenhang geclusterd en opgenomen in
elf programma’s, waarvan “bereikbaarheid” er één van is.
In de pijler “Ruimtelijk fysiek” staat het volgende beschreven.
“Ontstaan op een kruispunt van infrastructuur, vormen ook thans en in de toekomst
de bereikbaarheid en de ontsluiting belangrijke factoren in het functioneren, de ontwikkeling en de ruimtelijke structuur van de stad.
De inzet die daarbij gekozen is, wordt gevormd door zorg te dragen voor een goede
en duurzame bereikbaarheid van vitale delen van de stad, waarbij het duurzame karakter vooral ingegeven wordt door in te zetten op stimulering van milieuvriendelijke
vervoerwijzen, met name het openbaar vervoer en de fiets, waardoor de groei van het
autogebruik beperkt wordt. Daarnaast is de inzet gericht op verbetering van het leefmilieu en verhoging van de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het door
het ministerie van Verkeer en waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging
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van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen overeengekomen “Startprogramma Duurzaam Veilig”.
In het programma “Bereikbaarheid” van de pijler “Ruimtelijk fysiek” is het volgende opgenomen:
“Voor het sociaal en economisch functioneren van Hengelo is de huidige goede bereikbaarheid van grote waarde. Behoud en versterking ervan naar de toekomst is van
fundamenteel belang om de sociale en economische motorfunctie tezamen met Enschede en Almelo, voor de eigen inwoners en voor de inwoners van de regio, te kunnen vervullen. Met de centrale positie van Hengelo in de regio en de aansluiting die de
stad vervult op het regionale en (inter-)nationale infrastructuurnet is een blijvende bereikbaarheid niet alleen van lokale betekenis maar ook van groot belang voor de gehele regio Twente.”
De gemeente Hengelo zal, in samenwerking met Provincie en Rijk, inzet plegen om de goede
regionale en (inter-)nationale bereikbaarheid van de stad te behouden of te verbeteren. De
principes van beperking van de groei van de automobiliteit door milieuvriendelijke vervoerwijzen genieten daarbij, evenals op lokaal niveau, prioriteit. Bij noodzakelijke aanpassingen aan de
weginfrastructuur geldt eveneens dat het principe van optimalisering van de bestaande weginfrastructuur voorkeur geniet boven de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarbij zal de gemeente actief deelnemen aan onderzoek naar de haalbaarheid van een fasegewijze invoering
van de “Berlijnlijn”, de uitvoering van een verbeterde bereikbaarheid over water en de realisering van een weg-waterterminal.
Niet alleen de bereikbaarheid van de stad als totaal is van belang. Ook de interne bereikbaarheid van vitale delen in de stad speelt een grote rol. Daarbij gaat het vooral om het geleiden
van het verkeer zodanig dat daardoor economisch en sociaal belangrijke gebieden in de stad
goed bereikbaar zijn, worden en blijven, zonder dat daarbij of daardoor onveiligheid, overlast
en hinder in de woonwijken ontstaat. Om dit te realiseren zet de gemeente in op “maximale
modal shift”. Dat wil zeggen dat de gemeente maximaal zal inzetten op beperking van de groei
van de automobiliteit door verhoging van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
Gestreefd wordt naar een aandeel van het openbaar vervoer van 3 naar 6% en van het fietsgebruik van 40 naar 50% in de “modal-split” (verdeling auto-openbaar vervoer - fiets, zonder
voetganger) voor verplaatsingen binnen de stad.
Flankerend beleid op dit gebied zal als aanvullende maatregel steeds worden onderzocht en
daar waar mogelijk worden ingezet om tot een maximaal rendement te komen. Om dit doel te
bereiken heeft het verbeteren van het openbaar vervoernetwerk en het fietsnetwerk de hoogste
prioriteit. Hengelo is door zijn compacte verstedelijkingsstructuur uitermate geschikt voor het
gebruik van de fiets. Vitale delen van de stad zullen dan ook voorzien worden van goede fietsvoorzieningen en direct aansluiten op de belangrijke hoofdfietsroutes in de stad.
Op stadsgewestelijk niveau is een samenhangend openbaar vervoerconcept ontwikkeld. De
eerste deelprojecten in de drie steden in Twente worden nu uitgevoerd. Het betreft de aanleg
van diverse doorstroomassen voor de bus. Verdere ontwikkeling van dit Agglolijn-systeem
heeft in regionaal verband de hoogste prioriteit. Daarbij zullen nieuwe doorstroomassen voor
de bus, evenals extra voorstadhalten voor de trein, in samenhang met elkaar en in samenhang
met de verdere ontwikkeling van de verstedelijking worden aangelegd.
Flankerende maatregelen zullen dit beleid van het terugdringen van de groei van de automobiliteit ondersteunen. Tot deze maatregelen moeten o.a. parkeermaatregelen, locatiebeleid voor
instellingen en bedrijven en dynamisch verkeersmanagement worden gerekend. Ondanks deze
maatregelen zal een verdere aanvulling van de weginfrastructuur onontkoombaar zijn. Daarbij
staat het principe van optimaliseren van de bestaande weginfrastructuur voorop, boven een
verdere uitbreiding van het hoofdwegennet.
Bevorderen van een grotere (verkeers-)veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke samenhang zal op
wijkniveau vooral worden gerealiseerd door een verdere invoering van verblijfsgebieden en een
duidelijke scheiding tussen verkeers- en verblijfsgebieden. Uitvoering van het “Startprogramma Duurzaam Veilig” vormt daarin het uitgangspunt. Met deze aanpak wordt tevens
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een verdere terugdringing van de geluidsoverlast en van milieubelastende uitlaatgassen verkregen.
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5.

HET VERKEERS- EN VERVOERSPLAN

5.1.

NETWERKEN

5.1.1. Openbaar vervoerstructuur
Inleiding

In het Stedelijk Netwerk Twente is het beleid gericht op de realisering van het Agglo-systeem
Twente. Dit bestaat uit de railverbinding Wierden-Almelo-Borne-Hengelo-EnschedeGlanerbrug-Gronau en de doorstroomassen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de stedelijke gebieden die op de centrale railverbinding aansluiten. Sinds 2000 wordt aan de uitvoering van dit concept gewerkt.
Hengelo bevindt zich in dit concept in een centrale positie, omdat het een knooppunt in
Twente vormt van diverse raillijnen: Intercity, Agglosysteem Twente, Berlijnlijn en regionale
treinverbindingen.
In het Agglo-systeem Twente zijn in Hengelo vier doorstroomassen aan de orde.
Het streven is gericht op het verdubbelen van het aantal passagiers (OV x 2) in de periode tot
2020.
Naast de Agglolijn is in Hengelo het beleid gericht op versterking van het CVV-vervoer (collectief vraagafhankelijk vervoer). Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Agglosysteem
Het Centraal Station van Hengelo is het centrale knooppunt van het openbaar vervoernetwerk,
waar diverse spoorlijnen en buslijnen samenkomen.
Ook zijn er vergevorderde plannen voor de realisering van een voorstadhalte in de Westermaat, nabij het Expo Center en zullen de mogelijkheden van haltes bij het FBK-stadion (zie §
6.2 ) en het Gezondheidspark worden onderzocht.
Momenteel vindt er een MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) Verkenningsstudie plaats naar hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer in Twente. In deze
studie worden drie varianten bestudeerd.
De variant Blauw verkent de mogelijkheden om de treindienst op het bestaande spoor te intensiveren en meer haltes tussen de bestaande stations te realiseren. In deze variant worden
geen nieuwe railtrajecten aangelegd.
De variant Groen is de “light rail” variant. Hierbij maken sneltrams tussen Wierden en Gronau
gebruik van de bestaande centrale spoorlijn (samen met andere treinen, inclusief Intercitytreinen).
In de variant Rood wordt gekeken naar de mogelijkheden van een Agglolijn die gebaseerd is
op vrije banen voor bussen of eventueel trams, met behoud van bestaande treinverbindingen.
Er is al een aantal vrije busbanen in de Twentse steden, maar die vormen nog geen doorgaande verbinding. In de verkenning wordt de keuze tussen tram en bus in de variant Rood voorlopig nog open gelaten.

Doorstroomassen HOV

Als onderdeel van het Agglo-systeem van Twente worden in de drie steden Almelo, Hengelo
en Enschede zogenaamde doorstroomassen voor de bus gerealiseerd. In Hengelo gaat het om
de volgende assen:
Hengelo C.S. – Vossenbelt/Hasseler Es
Hengelo C.S. – Westermaat - Bornse Maten
Hengelo C.S. – Universiteit Twente
Hengelo C.S. – Twentekanaal-Zuid - Haaksbergen
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Op dit moment zijn de eerste twee assen in de realisatiefase. In 2005 zullen ze in gebruik worden
genomen.

De assen moeten aan een aantal criteria voldoen om ze aan te merken als hoogwaardig om
daarmee een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer te bewerkstelligen. Eén van de criteria
die gesteld worden aan het HOV is dat de bus voorrang heeft op het overige verkeer en bij
verkeersregelinstallaties voorrang krijgt met behulp van Sabimos (Satellite Based Information
and Monitoring System) en vrije busstroken. In enkele gevallen zullen als gevolg van mogelijke
conflicten met ander verkeer vrije busbanen aangelegd worden. De routes van het HOV gaan
voor een groot deel over de hoofdwegenstructuur van Hengelo en behoren tot de categorie
“gebiedsontsluitingswegen” (wegencategorisering als onderdeel van Duurzaam Veilig). Bij de
realisering van de doorstroomassen worden de bestaande blauwe abri’s vervangen door nieuwe
kenmerkende abri’s specifiek voor de doorstroomassen. Waar nodig worden de halteplaatsen
voorzien van fietsklemmen.

Regionale treinverbinding Zutphen - Oldenzaal

Vanaf 14 december 2003 verzorgt Syntus voor een periode van 10 jaar het openbaar vervoer,
bus en trein, rond en op de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal. Hierdoor vindt er een forse uitbreiding plaats van de treindienstregeling.
Van maandag tot en met zaterdag gaat tussen 7.00 en 19.00 uur elk half uur een trein rijden.
Op de treinverbindingen wordt nieuw “light train”-materieel ingezet. Onderzocht wordt of
doorverbinding van de lijn naar Rheine en eventueel Osnabrück mogelijk is.

Stadsvervoer

Het netwerk voor de stadsbusdienst is opgesteld in samenwerking tussen de gemeente Hengelo en Connexxion. Om efficiëntie redenen is recentelijk het stadsnet op meerdere plaatsen
aangepast.
Bij de aanpassingen is reeds geanticipeerd op de toekomstige HOV-voorzieningen in HengeloNoord. In de overige wijken van de stad is de lijnvoering herzien en is het accent komen te
liggen op de ontsluitende functie. Het huidige netwerk kan gezien worden als een overgangsfase tussen het oude stadsnet en het toekomstige net.
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De stadsdienst maakt voor een deel gebruik van de hoofdwegenstructuur, maar gaat voor een
deel ook door verblijfsgebieden. Bij de inrichting van verblijfsgebieden geldt dat in de routes
van de stadsdienst geen verkeersbelemmeringen mogen worden toegepast.
Stadslijn 12 ontsluit het Streekziekenhuis Midden Twente. De aansluiting met de wijk Woolder
Es verloopt via een omweg over de Geerdinksweg. Om dit probleem op te lossen worden er
plannen ontwikkeld om een doorsteek te maken vanaf het terrein van het SMT naar de Deldenerstraat. Om ook de verbinding met de wijk Wilderinkshoek korter te maken zullen de mogelijkheden van een bustunnel onder de spoorlijn Zutphen-Hengelo worden onderzocht.

Streekvervoer

Het streekvervoer valt onder de competentie van de Regio Twente. De lijnvoering van de
streeklijnen is rechtstreeks gericht op het centrale knooppunt in Hengelo en is op de invalswegen tevens een functie in het netwerk van het stadsvervoer. Bij de beoordeling van het verzorgingsgebied van het lijnennet in Hengelo heeft afstemming plaatsgevonden tussen het stadsen streeknet.
De streekdiensten volgen voor een groot deel de hoofdwegenstructuur. Voor zover ze samenvallen met de HOV-routes kunnen ze gebruik maken de faciliteiten van het HOV: verkeerslichten beïnvloeding, gebruik van busstroken en vrije busbanen en inloggen in het “doseersysteem. Onderzoek wordt verricht naar het optimaliseren van de routes.
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Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Sinds april 2003 rijdt onder de naam “Regiotaxi Twente” een nieuw Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem (CVVV) in Almelo, Borne, Enschede en Hengelo. Regiotaxi Twente hanteert in
alle vier de kernen dezelfde tarieven, mogelijkheden en voorwaarden. Regiotaxi Twente is een
vorm van openbaar vervoer dat op afroep voor iedereen beschikbaar is. De reiziger wordt
vo0or de deur opgehaald en naar de bestemming gebracht met een taxi of taxibus, herkenbaar
een het nieuwe Regiotaxi Twente logo. In overleg met gebruikersgroepen zijn de eisen bepaald
voor Regiotaxi Twente. Hiermee is een stap gezet naar een regiotaxi met gelijke kenmerken
voor alle deelnemende gemeenten in Twente.
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5.1.2. Fietsstructuur
Algemeen

De fiets is in Hengelo in het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer het meest gebruikte
vervoermiddel. In verhouding tot veel steden van vergelijkbare grootte is het fietsgebruik
hoog. Daarom is al in 1993 in de “Beleidsnota Fietsen” beleid ontwikkeld om dat zo te houden en waar mogelijk zelfs te bevorderen.
In de daarop volgende “Uitvoeringsnota Fietsen, juni 1993” zijn maatregelen aangegeven voor
concretisering van het beleid. Inmiddels is een nieuwe “Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006”
vastgesteld. Dit is mede gebeurd op basis van de aanbevelingen voortkomende uit de “Fietsbalans”, welke is opgesteld door de Fietsersbond.

Regionaal fietsnetwerk
In het stedelijk netwerk speelt het voetgangers- en fietsverkeer een belangrijke rol. Ten aanzien
van de fiets is er winst te boeken op de korte afstanden van minder dan 10 km. Met name
goede verbindingen naar de stations van het Agglosysteem zijn van wezenlijk belang.
In de regio kunnen drie niveaus worden onderscheiden (zie kaart: “Fietsnetwerk in Twente”):
• netwerk met lichte relaties: hierbij gaat het met name om de relaties tussen de kernen uit het landelijke gebied, die nu gekenmerkt worden door matige automobiliteitstromen;
• netwerk met middelzware relaties: deze omvat de relaties tussen de grotere kernen
en de steden in Twente.
• netwerk met zware relaties: dit is de interlokale verbinding tussen de steden. Voor
Hengelo de verbinding Borne-Hengelo-Enschede.

Bij het actualiseren van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Twente zal het regionale
netwerk verder worden uitgewerkt.

Lokaal fietsnetwerk
In de “Beleidsnota Fietsen, 1993” is uitgegaan van een fietsstructuur bestaande uit een
stadsnet, wijknet en een buurtnet. Met nieuwe inzichten, mede ingegeven door “Duurzaam
Veilig”, wordt thans een andere structuur voorgestaan, waarvan de zogenaamde “stadsfietsroutes” het kernnet vormen.
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Elke wijk heeft een eigen stadsfietsroute naar de binnenstad. Daarnaast zijn er enkele tangentiele routes. De binnenstad fungeert als spil van het netwerk: de meeste routes komen samen in
de binnenstad en worden daar aan elkaar gekoppeld.
Naast de waarde van een fietsnetwerk voor de “bereikbaarheid” heeft een fietsnetwerk ook
een recreatieve functie. Daarom moeten er goede verbindingen zijn vanuit de stad naar het
buitengebied, in het bijzonder naar recreatiegebieden.
Stadsfietsroutes moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen wat betreft directheid, veiligheid en
comfort, aantrekkelijkheid en samenhang.
Samenhang:
Directheid:
Veiligheid:
Comfort:
Aantrekkelijkheid:

Het stelsel van stadsfietsroutes vormt een samenhangend geheel en
sluit aan op alle belangrijke herkomsten en bestemmingen van fietsers.
Een zo direct mogelijke route tussen herkomst en bestemming, waarbij omrijden tot een minimum blijft beperkt.
Een maximale verkeersveiligheid voor de fietser.
Een vlotte en comfortabele doorstroming.
De vormgeving en inpassing van fietsroutes in de omgeving is aantrekkelijk en afwisselend.

De kaart: “Visie hoofdfietsstructuur” geeft een overzicht van het gewenste netwerk dat bestaat uit stadsfietsroutes en de overige hoofdfietsroutes.
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5.1.3. Hoofdwegenstructuur
Inleiding
Voor de ontwikkeling van de gewenste hoofdwegenstructuur worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• optimaliseren van het bestaande wegennet (waaronder doseren);
• aanleg van doorstroomassen voor hoogwaardig openbaar vervoer;
• prioriteit voor openbaar vervoer en fiets;
• uitvoering van het principe “Duurzaam Veilig”.
• terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van nieuwe weginfrastructuur.
Dit sluit aan bij het rijksbeleid dat uitgaat van de principes “benutten, beprijzen en bouwen”
en het verbeteren van de netwerken voor fiets, openbar vervoer en auto.
Vertaald naar de Hengelose situatie zal de bereikbaarheid en leefbaarheid van Hengelo gewaarborgd worden door middel van optimalisatie van het bestaande netwerk door toepassing
van nieuwe technieken zoals doseren, Sabimos, dynamisch parkeerverwijssysteem e.d., door
reconstructies van bestaande kruispunten en wegvakken en pas in de laatste plaats door de
aanleg van nieuwe weginfrastructuur.
Regionale hoofdwegenstructuur
De A1 vervult binnen het hoofdwegennet van Nederland de functie van verbinding tussen de
Randstad en het Duitse achterland, Scandinavië en Oost-Europa. Tevens verbindt de A1 belangrijke binnenlandse stedelijke en economische centra. Op de A1 is tussen Deventer en
Hengelo sprake van ongewenste congestievorming. Dit is aanleiding voor het rijk om een trajectnota/MER A1 op te stellen. Naar verwachting is deze in 2005 afgerond. Uitvoeringsmaatregelen zijn echter niet vóór 2010 te verwachten.
De A35 aan de zuidkant van Hengelo heeft met name een regionale functie. Deze verbinding
zal in de toekomst worden doorgetrokken vanaf Almelo naar Nijverdal en in oostelijke richting aansluiten op de AB 31 in Duitsland.
De gemeente Hengelo zal op basis van de Stellingname notitie “Balans in Bereikbaarheid” van
november 2002, er bij de Regio Twente op aandringen, dat in het kader van het actualiseren
van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Twente 2000-2004, een nut en noodzaakstudie
wordt verricht naar een nieuwe verbinding aan de noordzijde van de Netwerkstad Twente.
Aanleiding daartoe is de verdere toename van de verkeersintensiteiten op de rijkswegen A1 en
A35 en toenemende congestie op de op- en afritten. Dit leidt ertoe dat er ook congestie ontstaat op de stedelijke hoofdwegen in Twente. Door stedelijke uitbreidingen aan de noordzijde
van de netwerkstad worden de routes naar het rijkswegennet steeds langer en voeren de radialen steeds meer door bestaand stedelijk gebied.

Lokale hoofdwegenstructuur

Na afweging van een aantal varianten is voor de gewenste lokale hoofdwegenstructuur gekozen voor een Tangentensysteem. Het systeem wordt gevormd door een Westtangent (Haaksbergerstraat, Oelerweg, Geerdinksweg, Weideweg, Bornsestraat, Europalaan en Beneluxlaan)
en een Oosttangent (Verlengde Kuipersdijk, Kuipersdijk, Laan van Driene en Verlengde laan
van Driene), die verbonden zijn door de Diamantstraat en een verlenging van de Diamantstraat (zie kaart: Visie hoofdwegenstructuur).
De voordelen van het systeem zijn:
• ontlasting Centrumring;
• ontlasting van delen van de Wijkring;
• geen Stadsring aan de noordzijde van de stad;
• ontlasting van de radialen aan de oostzijde van de stad.
De functie van de tangenten is om de verschillende stadsdelen met elkaar te verbinden met een
wegensysteem, waar het gemotoriseerd verkeer zich vlot kan afwikkelen. De stadswijken zijn
aangesloten op de tangenten.
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In het Tangentensysteem zullen de huidige ringen, de Centrumring en de Wijkring, worden
gehandhaafd als wijkontsluitingswegen van direct aanliggende wijken. De aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsweg in het “Hart van Zuid” vormt onderdeel van de hoofdwegenstructuur.
Door het Tangentensysteem zijn geen capaciteitsverhogende maatregelen voor de ringen
noodzakelijk. Tevens is er de mogelijkheid om het tangentensysteem in zijn definitieve vorm
fasegewijze uit te bouwen.

De herinrichting van de Bornsestraat en de Oldenzaalsestraat zijn met name van belang voor

de verbetering van het openbaar vervoer in het kader van de aanleg van de doorstroomassen
van het HOV. Het Tangentensysteem sluit aan bij de inrichtingsvoorstellen die hiervoor zijn
ontwikkeld. Deze herinrichtingvoorstellen hangen behalve met de subsidie in het kader van de
verbetering van het openbaar vervoer ook samen met de civieltechnische beheersmaatregelen
die voor de betreffende wegvakken moeten worden uitgevoerd.
Wijkring
De Wijkring heeft als functie om het verkeer van en naar de verschillende wijken te geleiden.
Als zodanig heeft deze ring een gebiedsontsluitingsfunctie in de zin van “Duurzaam Veilig”.
Centrumring
De Centrumring heeft als hoofdfunctie om het verkeer met een bestemming binnenstad te geleiden.
In dat kader wordt wel gesproken van “parkeerring”. Om de centrale parkeergelegenheden te
bereiken is een gesloten circuit rond de binnenstad een vereiste. De maatvoering van Hengelo
leent zich er niet voor om “knippen” in de ring aan te brengen. Dit zou leiden tot omleidingroutes door woonwijken en de Wijkring te sterk belasten.
Daarom zal de Centrumring toch beperkt de functie blijven vervullen van verbindende route
tussen woonwijken.
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Mede in verband met de doorstroming van het (hoogwaardig) openbaar vervoer is een vlotte
doorstroming op de Centrumring van belang. Door middel van “doseren” zal het autoverkeer
gereguleerd worden. Tevens is de vormgeving van de ring belangrijk en het aantal aansluitpunten op de binnenstad en aanliggende woonwijken. Bij de uitwerking van “Duurzaam Veilig”
zal daar aandacht aan geschonken worden.
Zuidelijke Ontsluitingsweg
In verband met het ontwikkelen van het “Hart van Zuid”, waardoor er veel nieuwe functies
aan dit gebied worden toegevoegd , is een nieuwe wegverbinding noodzakelijk tussen de
Breemarsweg en de Centrumring-Zuid. Deze verbinding zal zorgdragen voor ontlasting van de
bestaande buurtontsluitingswegen in Zuid en tevens een verbinding zijn tussen rijksweg A35
en het station Hengelo, als centrale openbaar vervoerknooppunt van Twente.
Nabij het station wordt voorzien in een parkeergarage (o.a. transferiumfunctie).
Verlengde Beneluxlaan
De Verlengde Beneluxlaan, tussen Beneluxlaan en Deurningerstraat, krijgt de functie van
wijkontsluitingsweg voor Vossenbelt-Noord en de nog te ontwikkelen wijk Het Broek, met
een beperkte regionale functie.
Tussengebied Borne-Hengelo
Het regionale verkeer tussen Borne en Hengelo zal door het afstellen van verkeersregelinstallaties in de spitsperiodes een snellere route aangeboden worden via de Europalaan, in plaats van
de bestaande route over de Bornsestraat. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op de Bornsestraat/aansluiting A1. Door het realiseren van extra opstelvakken bij verkeersregelinstallaties
in het gebied van de Westermaat zal in de periode tot het jaar 2010 het verkeer op een goede
wijze afgewikkeld kunnen worden. Wel zal de situatie nabij de bestaande rotonde Bornsestraat/Europalaan moeten worden gewijzigd. De verkeersafwikkeling wordt verbeterd door
de Bornsestraat oostelijk van de rotonde aan te sluiten op de Europalaan.
Middengebied Enschede-Hengelo
Samen met Enschede zal studie worden verricht naar de gewenste verbetering van de ontsluitingsstructuur van het Middengebied Enschede/Hengelo.
Een optie is de realisering van een nieuwe invalsweg tussen de A35 en de Enschedesestraat,
pal ten oosten van Boeldershoek. Met het bepalen van het tracé dient rekening gehouden te
worden met mogelijke bodemdalingen als gevolg van de zoutwinning en het realiseren van een
ecologische verbindingszone. Een andere optie is om de bestaande Auke Vleerstraat op Enschedees grondgebied te optimaliseren. Door een quick-scan uit te voeren zal voor het eind
van 2003 tot een keuze gekomen worden welke variant te ontwikkelen, een nieuwe Middentangent of de optimalisatie van de Auke Vleerstraat.

Gebiedsontsluitingswegen 2020
Op basis van de wegencategorisering volgens “Duurzaam Veilig” (zie § 5.5.Veiligheid), zijn
voor de wegen binnen de bebouwde kom van Hengelo op bijgaande kaarten de gebiedsontsluitingswegen aangegeven. Gebiedsontsluitingswegen hebben een stroomfunctie en liggen in
principe buiten verblijfsgebieden. Het zijn voorrangswegen, waarop een maximum toegestane
snelheid geldt van 50 km/uur. Voor het overgrote deel vallen de gebiedsontsluitingswegen
samen met de hoofdwegenstructuur. In enkele incidentele situaties zijn wegen als gebiedsontsluitingswegen aangemerkt als de intensiteit van gemotoriseerd verkeer boven de 4.000 motorvoertuigen/etmaal ligt, of als een doorstroomas van het hoogwaardig openbaar vervoer daar
langs voert.
De toekomstige situatie staat op kaart: “Gebiedsontsluitingswegen”.
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Ontsluitingsprincipe wijken

De diverse wijken in de stad worden ontsloten via de hoofdwegenstructuur.
Op de kaart: “Ontsluitingsprincipe wijken ” is indicatief aangegeven hoe de ontsluiting
wordt vormgegeven.

Prioriteitsvolgorde in de verkeersafwikkeling

In conflictsituaties in de verkeersafwikkeling zal de volgende prioriteitsvolgorde worden aangehouden:
• Het hoogwaardig openbaar vervoer geniet prioriteit op de routes die zijn aangewezen als doorstroomassen.
• De fiets krijgt in principe prioriteit op de stadsfietsroutes. Op kruisingen van de
stadsfietsroutes met routes van het HOV krijgt de bus voorrang. Dit geldt ook
voor kruisingen met het Tangentensysteem voor het gemotoriseerd verkeer.
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•

De doorsztroming van het gemotoriseerd verkeer krijgt voorrang op de Tangenten van de hoofdwegenstructuur: de Oosttangent, de Westtangent en de Diamantstraat.

•

In verblijfsgebieden geldt in zijn algemeenheid, in het kader van Duurzaam Veilig,
dat alle verkeerssoorten gelijkwaardig zijn en verkeer van rechts voorrang heeft.
Uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor enkele stadsfietsroutes waarop de
fiets voorrang heeft.

43

44

5.2.

KNOOPPUNTEN

5.2.1. Inleiding
In stedelijke netwerken is centrumvorming essentieel. Hengelo maakt deel uit van het stedelijk
netwerk Twente. Centra vergroten de stedelijkheid en bieden naast wonen en werken, een
breed scala aan voorzieningen (zorg, kunst, cultuur, sport, recreatie en overige diensten). Bij
centrumvorming worden bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid op een zodanige manier ingevuld, dat ze een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de stad en de integratie en
emancipatie van alle burgers.
Voorzieningen voor kunst, cultuur en onderwijs en de zorg- en welzijnsvoorzieningen die deel
uitmaken van de sociale infrastructuur moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Ze worden zoveel mogelijk in zogenaamde dienstenknooppunten gelokaliseerd.
Centrumontwikkeling vindt plaats bij bestaande en mogelijk nieuwe knooppunten van openbaar vervoer en knooppunten van openbaar vervoer en weg (en waar mogelijk water).
De reistijden per openbaar vervoer tussen de centra van de steden in de stedelijke netwerken
worden bekort door de onderlinge verbindingen te verbeteren. Binnen het invloedsgebied van
de vervoersknooppunten is sprake van een verdere verdichting door intensivering, herstructurering en stedelijke vernieuwing. Hierbij wordt rekening gehouden met randvoorwaarden vanuit milieu, gezondheid en veiligheid, bereikbaarheid voor personen en goederen en met de
vrijwaringzones voor infrastructuur.
In Hengelo kunnen een vijftal specifieke knooppunten van openbaar vervoer worden ontwikkeld:
• Centraal Station Hengelo
• Voorstadshalte Westermaat
• Voorstadshalte FBK-stadion
• Regionale openbaar vervoerhalte Gezondheidspark
• Regionale openbaar vervoerhalte Pentropsdijk

5.2.2. Centraal Station Hengelo, inclusief “Hart van Zuid”

Hengelo C.S. is door zijn ligging op het kruispunt van regionale spoorlijnen, de Agglolijn
Twente, de Intercity Randstad-Twente en de Berlijnlijn een belangrijk op- en overstappunt in
de regio Twente en daarmee hèt Centraal Station van Twente. Dit knooppunt is uitstekend ge45

schikt om te worden voorzien van een transferium. De regionale bereikbaarheid van het station en het transferium dient onder andere vanaf de A35 te worden verbeterd. Voor de ontwikkeling van het “Hart van Zuid”, met een belangrijke plaats voor kantoren, is tevens een goede
bereikbaarheid van het centrum voor autoverkeer vanaf het rijkswegenstelsel een voorwaarde.
Bovendien kan hierdoor de doorstroomas naar het industrieterrein Twentekanaal worden gerealiseerd. Mede daarom zal een nieuwe wegverbinding worden aangelegd tussen het Twentekanaal en de Centrumring-Zuid.

5.2.3. Voorstadhaltes Agglolijn

Bij de verdere ontwikkeling van het Agglosysteem Twente zijn er in Hengelo twee locaties:
• Voorstadshalte Westermaat
• Voorstadshalte Fanny Blankers-Koen stadion
Voorstadshalte Westermaat
Deze locatie ligt op het knooppunt van het Agglosysteem Twente en de (inter)nationale
hoofdwegverbinding tussen de Randstad en Berlijn. Vanuit verkeersoptiek bekeken, is de omgeving waar de voorstadhalte gepland is een ideale plek voor kantoorfuncties en voorzieningen
met regionale betekenis waarvoor zowel een directe aansluiting op de rijkswegen en regionale
wegen, als op het openbaar vervoer van belang is. De voorstadhalte zorgt voor goede treinverbindingen tussen herkomsten en bestemmingen in de netwerkstad; de doorstroomas Hengelo C.S.-Westermaat-Bornse Maten zorgt voor uitstekende openbaar vervoersverbindingen
met woongebieden in de omgeving.
Tevens kan, indien besloten wordt dat bedrijfsvervoer gebruik mag maken van de doorstroomassen, snelle vervoersverbindingen tot stand worden gebracht tussen de voorstadhalte
en bedrijven in de Westermaat. Het rijk en de Nederlandse Spoorwegen hebben aangegeven
dat zij de mogelijkheden van realisering van de voorstadhalte Westermaat zien als onderdeel
van de MIT verkenningsstudie Agglolijn Twente.
Voorstadshalte FBK-stadion
Thans worden plannen ontwikkeld voor modernisering van het stadion en het sportcomplex
rond het stadion. Nader onderzoek moet aantonen of de mogelijkheden voor een nieuwe
voorstadhalte hierbij realistisch zijn.

5.2.4. Haltes aan de regionale feeders naar Hengelo CS

Bij verdere uitgroei van het Agglonet Twente, waar momenteel een verkenningsstudie naar
wordt verricht, is het mogelijk dat de regionale spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal daar toe
zal gaan behoren. Indien dat niet het geval zal zijn, is sprake van regionale feederlijnen. Zoals
in paragraaf 5.1.1. is beschreven is de spoorverbinding door Syntus aanbesteed, die op het
baanvak met nieuw “light train”-materiaal gaat rijden.
Bij de ontwikkeling van de genoemde feederlijnen ontstaan in Hengelo mogelijkheden voor
twee haltes:
• Feederhalte bij het Gezondheidspark.
• Feederhalte bij de Pentropsdijk

In de nabijheid van het Streekziekenhuis Midden Twente worden medische voorzieningen geconcentreerd, zodat gesproken kan worden van een Gezondheidspark van regionale betekenis.
De omgeving van de Pentropsdijk is een ideale plek voor de ontwikkeling van een kantorenpark. De huidige spoorweghalte Hengelo-Oost is reeds zo’n halte die door verplaatsing in oostelijke richting een breder draagvlak verkrijgt.
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5.3.

MOBILITEITSMANAGEMENT

5.3.1.

Inleiding
Naast een stimulerend beleid met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer en de
fiets en de geleiding van de automobiliteit, heeft de gemeente ook andere maatregelen ter beschikking om de mobiliteit beter te geleiden. Dit noemen we mobiliteitsmanagement (de oude
term daarvoor was “flankerend beleid”); het omvat een breed scala aan maatregelen en instrumenten, zoals het voeren van parkeerbeleid, het stimuleren van vervoersmanagement en het
toepassen van dynamisch verkeersmanagement.

5.3.2.

Dynamisch verkeersmanagement
Verkeersbeheersing draagt bij aan een betere benutting van het wegennet en daarmee aan de
vermindering van congestie. Op tal van plaatsen is het resultaat van de investeringen in verkeersbeheersing duidelijk zichtbaar: signalering, toeritdosering bij autosnelwegen, DRIP’s (dynamische reizigers informatiepanelen boven de autosnelwegen), doelgroepstroken en inhaalverboden voor vrachtverkeer. Dit zijn voorzieningen die aangebracht zijn bij rijkswegen. Door
nieuwe technologische ontwikkelingen is het mogelijk om dynamisch verkeersmanagement toe
te passen binnen stedelijk gebied.
In het algemeen omvat dynamisch verkeersmanagement diverse systemen die de vervoerswijze, de routekeuze, het rijgedrag en het parkeergedrag van verkeersdeelnemers beïnvloedt. Doelen die in het kader van verkeersmanagement kunnen worden bereikt zijn:
• het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare infrastructuur;
• het beïnvloeden van de verkeersafwikkeling;
• het vergroten van bereikbaarheid van bestemmingendoor het vergroten van keuzemogelijkheden;
• het verbeteren van de verkeersveiligheid;
• het verdelen van de vraag naar vervoer over verschillende vervoerswijzen.
Voor het Hengelose verkeers- en vervoerssysteem zijn momenteel een aantal systemen in
ontwikkeling:
• Verkeersreguleringssysteem: ten behoeve van het optimaliseren van de doorstroming van het openbaar vervoer;
• Sabimos: een techniek die wordt gebruikt voor de beïnvloeding van verkeersregelinstallaties;
• Reisinformatie;
• Parkeerverwijssysteem: een systeem dat bezoekers aan de binnenstad verwijst naar
parkeergarages en aangeeft of er nog parkeerruimte is.
Verkeersreguleringssysteem (“doseren”)
Eén van de moderne instrumenten die, uitgaande van de huidige wegenstructuur, de doorstroming van het autoverkeer kan optimaliseren is het instrument van doseren. Daarbij worden
aan de poorten van een afgebakend gebied een aantal strategisch gelegen kruispunten gekozen
waar de hoeveelheid auto’s die het gebied inrijden wordt gereguleerd.
Deze kruispunten moeten voorzien zijn van moderne verkeersregelinstallaties (VRI’s).
Het reguleren is een dynamisch proces. In de dal- en avonduren zal als gevolg van het geringe
verkeersaanbod geen ingreep noodzakelijk zijn. In de spitsperioden daarentegen, zal er wel
minder autoverkeer toegelaten moeten worden om een goede afwikkeling binnen het netwerk
te garanderen.
Op de kaart: “Systeem van Doseren” is de systematiek in beeld gebracht.
Continu wordt de actuele prestatie door de VRI’s binnen het netwerk gemeten. Deze informatie wordt via de in Hengelo aanwezige centrale in het Stadskantoor doorgegeven aan de VRI’s
aan de rand van het netwerk. Bij te veel verkeersaanbod reguleren de poortkruispunten het
verkeer dat het netwerk kan binnenrijden. Dit is een systeem dat 24 uur per dag werkzaam is.
De congestie die anders binnen het netwerk zou optreden, wordt naar de randen verplaatst.
Daarbij moet wel
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extra opstelruimte aanwezig zijn. Bovendien moet er voor gewaakt worden dat door het toepassen van doseren geen sluiproutes ontstaan door woonwijken. Dit dient meegenomen te
worden bij de herinrichting van woonwijken in het kader van Duurzaam Veilig (inrichting 30
km-gebieden).

Sabimos

Sabimos (Satellite Based Information and Management Operating System) is een concept
waarbij gegevens over de actuele positie van bussen worden ingewonnen, bewerkt en versterkt.
Sabimos heeft twee doelen:
• Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer.
• Het leveren van betrouwbare “realtime” reizigersinformatie aan de reiziger waardoor het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en verschillende mobiliteiten op
elkaar kunnen worden afgestemd (ketenmobiliteit).
Met behulp van satellietnavigatie wordt continu de positie van de bus in de gaten gehouden.
Wanneer een bus een kruispunt nadert, rekent de boordcomputer razendsnel uit of de bus
vertraging heeft en voorrang moet krijgen bij het naderende kruispunt. De boordcomputer
stuurt vervolgens een bericht naar de verkeersregelinstallatie met de mate van vertraging. Indien de bus teveel vertraging heeft zal de verkeersregelinstallatie de bus direct groen licht geven.
Naast prioritering bij verkeersregelinstallaties biedt het concept functionaliteiten op het gebied
van informatie. Enerzijds kan Sabimos zowel collectieve als individuele dynamische reisinformatie aan reizigers aanbieden. Anderzijds biedt het vervoersautoriteiten een monitoringsinstrument om de afgesproken concessieprestatie van de vervoerder te controleren met behulp
van managementinformatie.
Sabimos is een nieuwe generatie van voertuigdetectie technieken. Het bestaat uit een combinatie van satellietnavigatie, door middel van het zogenaamde Global Position System (GPS), gecombineerd met verschillende draadloze communicatietechnieken. Het bestaat uit drie delen,
welke met elkaar communiceren:
• Een centraal computersysteem.
• Boordcomputers met satellietnavigatie en draadloze communicatie in de bus.
• Verkeersregelinstallaties (VRI’s) die voorzien zijn van draadloze communicatieapparatuur.
In het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer kunnen een 6-tal informatiedisplays worden
geplaatst en 23 verkeersregelingen in Hengelo worden voorzien van Sabimos.
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Sabimos werkt onafhankelijk van rijstroken en –richtingen. Het systeem verleent ook prioriteit
als de busstrook versperd is of de bus wegens een omleiding van een andere kant nadert. Ook
levert Sabimos input voor management- en dynamische reizigersinformatie.

Reisinformatie

Samen met Almelo, Enschede en de Regio Twente worden de mogelijkheden onderzocht van
verbetering van reisinformatie. Door reizigers actuele informatie te geven over aankomst en
vertrek van bussen en treinen kan de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer worden vergroot. Mogelijkheden daartoe zitten in het Sabimos-systeem. Op dynamische wijze kan reizigersinformatie worden verschaft met de actuele vertrektijd van de eerstvolgende bussen. Voor
Hengelo wordt voorgesteld op het Stationsplein een uitgebreid dubbeldisplay voor alle buslijnen aan te brengen en voor de HOV-haltes bij de winkelcentra Hasselo en Vossenbelt enkelvoudige displays voor het HOV. Het is de bedoeling alle 55 HOV-haltes met abri te voorzien
van actuele reisinformatie.

Parkeerverwijssysteem
Op drukke momenten en bij momenten van hoge parkeerdruk zal door het verkeer dat op
zoek is naar een parkeerplaats de verkeersdruk in het centrum toenemen. Om dit zoekverkeer
sneller naar een parkeerplaats te begeleiden heeft Hengelo een statisch parkeerverwijssysteem
gerealiseerd. Op de statische verwijzingsborden is wel de route naar de parkeerlocaties aangegeven, maar niet of er nog vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Het toevoegen van deze dynamische informatie kan tot een verdere reductie leiden van het zoekverkeer. Ook kan daarmee worden verkomen dat door wachtende auto’s bij volle parkeergarages de hoofdwegenstructuur geblokkeerd wordt. Bij introductie van het dynamische systeem wordt aangehaakt op
de reguleringstechnieken die toegepast worden bij de doorstroming van de HOV-bussen en
Sabimos.
Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van dezelfde bekabeling en bekabelingbuizen.
De verwijzing van het dynamische systeem begint op de invalswegen, waarbij het accent in de
richting van het centrum verschuift van routeverwijzing naar gedetailleerde informatie met betrekking tot het aantal beschikbare plaatsen. De informatie is gericht op ondersteuning van de
automobiliste bij het nemen van de beslissing welke richting de Centrumring te volgen.
5.3.3.

Vervoersmanagement
Het Twentse bedrijfsleven begint de noodzaak in te zien van vervoersmanagement, hetgeen
inhoudt om werknemers meer van de fiets, het carpoolen of het openbaar vervoer gebruik te
laten maken. Om vervoersmanagement in Overijssel structureel ingevoerd te krijgen werd op 1
april 1999 te Zwolle door bestuurlijke partners (gemeenten, provincie en rijk) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een overeenkomst van 5 jaar gesloten. Onderdeel van de
overeenkomst vormt het “Meerjarenplan Vervoersmanagement 1999-2004”. Het beleid
wordt uitgevoerd en gecoördineerd vanuit twee verkeersinformatiepunten (VIP’s) in Twente
en Zwolle in relatie met het vervoerscoördinatiecentrum (VCC) Oost-Nederland.
De belangrijkste voorstellen uit het meerjarenplan hebben betrekking op:
• de behoefte aan een structurele aanpak;
• het vergroten van de effectiviteit van de aanpak;
• de decentralisatie van de vervoersmanagementsgelden en aanpak.
Inmiddels zijn door KPN Telecom en Holec vervoersplannen tot ontwikkeling gebracht en
was dat bij Hollandse Signaal al geruime tijd het geval. BIT heeft tijdens de overlegrondes over
de “Aanzet tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan” in januari 2000 te kennen gegeven te streven naar een centrale parkeerlocatie op het bedrijfsterrein Twentekanaal-Zuid.
Met de bedrijfsvereniging Westermaat wordt momenteel overleg gevoerd over verdere concrete invulling van vervoersmanagement, waarbij de gemeente een initiërende en coördinerende
taak vervult.
Nieuwe mogelijkheden doen zich voor wanneer de voorstadhalte Westermaat en de doorstroomas voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hengelo C.S. - Westermaat zijn gerealiseerd en bedrijfsvervoer mogelijkerwijs gebruik kan maken van de doorstroomas.
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De gemeente zal bij de ontwikkeling van de gebieden rondom de vier voorstadshaltes (Westermaat, Gezondheidspark, Pentropsdijk en F.B.K.-satadion) vervoersmanagement voorschrijven aan de zich aldaar vestigende bedrijven en instellingen.

5.3.4. Parkeerbeleid

Een afgestemd en stringent parkeerbeleid kan een bijdrage leveren aan de geleiding van de automobiliteit en aan het economisch functioneren van de binnenstad. Ook de ontwikkeling van
de stationsomgeving en in het bijzonder de planontwikkeling met betrekking tot “het Hart van
Zuid” vereisen adequate parkeervoorzieningen. Vandaar dat de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• In het plangebied “Hart van Zuid” zullen ten behoeve van het langparkeren voor
het stadscentrum parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
• Om de bereikbaarheid van het stadscentrum te waarborgen is een sturend parkeerbeleid noodzakelijk: aantal parkeerplaatsen voor de verschillende doelgroepen, parkeertarieven en parkeeraccomodaties.
• Om overlast van parkeren op de omgeving rond het stadscentrum te voorkomen,
zal daar betaald parkeren worden ingevoerd.
• De parkeerdruk vanuit het “Hart van Zuid” mag niet op de directe omgeving
worden afgewikkeld.

Hengelo voert sinds 1991 een sturend parkeerbeleid in de binnenstad. In juli 1999 is een geactualiseerde beleidsnota “Autoparkeren Binnenstad 1998-2008” vastgesteld. Belangrijke pijlers van het parkeerbeleid zijn: de handhaving van het “standstill-principe”, meer dubbelgebruik van parkeerruimte en aanpassing van de regeling voor belanghebbenden parkeren.
Andere parkeermaatregelen zijn een gefaseerde tariefsverhoging, uitbreiding van het aantal betaalde parkeerplaatsen rondom de binnenstad en monitoring.
In het parkeerbeleid is een belangrijke rol weggelegd voor de Centrumring. Deze ring fungeert
in het verkeerssysteem van de binnenstad als parkeerring, welke de centraal gelegen parkeeraccomodaties met elkaar verbindt.
Voor een soepele bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen is een goede doorstroming op
de Centrumring een vereiste. De hoeveelheid verkeer op de Centrumring zal in spitsperioden
geregeld worden met behulp van het principe van “doseren” als onderdeel van dynamisch verkeersmanagement.
Er zal voor de gehele stad een nieuw parkeerbeleid worden ontwikkeld, waarbij intensief ruimtegebruik, parkeeraccomodaties en betaling belangrijke elementen vormen. In dit nieuwe locatiebeleid worden verschillende stedelijke milieus onderscheiden. Het ligt voor de hand om dit
beleid in regionaal verband uit te werken, zodat binnen de netwerkstad Twente hetzelfde beleid wordt gehanteerd.

5.3.5. Locatiebeleid

Het rijksbeleid is erop gericht het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABClocatiebeleid) en het locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestiging
(PDV/GDV beleid) te vervangen door een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, inclusief detailhandel. Dit integrale locatiebeleid geldt zowel binnen als buiten stedelijke netwerken. Het beleid dient meerdere doelstellingen: economie, bereikbaarheid en leefmilieu. Provincies, kaderwetgebieden en gemeenten concretiseren deze doelstellingen in streek-,
structuur- en bestemmingsplannen en in de provinciale en regionale verkeers- en vervoersplannen. De plannen dienen regels en criteria te bevatten die onder andere de volgende uitgangspunten waarborgen:
• Gemeenten zorgen gezamenlijk, op regionaal niveau, voor een voldoende gedifferentieerd
aanbod van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, waarbij zij elkaar aanvullen.
• Het rijk, provincies en gemeenten bevorderen de menging van wonnen, werken en recreëren, waarbij tevens de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd.
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•
•
•
•
•

Intensief ruimtegebruik is uitgangspunt. Dat geldt in ieder geval in binnenstedelijke centra,
waar de kwaliteit en capaciteit actief wordt verbeterd door hoogwaardige transformatie en
intensivering van het ruimtegebruik en vergroting van de bereikbaarheid.
Gemeenten voeren een actief, onderling afgestemd parkeerbeleid, gericht op meer betaald
parkeren en het tegengaan van parkeeroverlast. Met name in binnenstedelijke centra wordt
de totstandkoming van ondergrondse of inpandige parkeervoorzieningen gestimuleerd.
In specifieke werkmilieus worden uitsluitend bedrijven en voorzieningen toegelaten die
niet inpasbaar zijn in de nadere stads- en dorpsmilieus en geen arbeids- en bezoekersintensieve functies hebben en een goede aansluiting op het wegennet behoeven.
Voor realisatie en financiering van transport- en overslagcentra en distributiecentra ligt het
initiatief en de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het bedrijfsleven, in overleg met
provincies en gemeenten.
In alle vestigingsmilieus wordt een goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit
gerealiseerd. Voor een aantal vestigingsmilieus zullen voorbeeldprojecten worden uitgevoerd.
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5.4.

OVERIGE NETWERKEN

5.4.1. Hulpdiensten
Om na alarmering zo snel mogelijk bij de bestemming aan te komen wordt vanzelfsprekend de
snelste uitrukroute gekozen. Een uitrukroute bestaat uit een aantal trajecten met elk eigen
kenmerken. De uitrukroute wordt opgedeeld in een hoofd-uitrukroute die voor een groot deel
over de hoofdwegen voert en een eindroute naar het bestemmingsadres (zie Kaart: “Hoofduitrukroutes brandweer in 2000”).

Woonwijken en bedrijfsterreinen moeten altijd via tenminste twee routes bereikbaar zijn. Voor
een goede bereikbaarheid binnen wijken is het van belang dat de hulpverlenende diensten
overal kunnen komen en de voertuigen dicht genoeg bij (hoofd)ingangen kunnen worden opgesteld.
De maximale opstelafstand tot een (hoofd)ingang bedraagt 40 meter.
Om autovrije en autoluwe wijken bereikbaar te houden voor hulpdiensten kunnen daar waar
nodig dynamische afsluitingen worden toegepast.
De hulpdiensten maken in de toekomst gebruik van de faciliteiten die ten behoeve van het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden ontwikkeld: gebruik van busbanen en busstroken en
beïnvloeding van de nieuwe verkeersregelinstallaties.
Er zal in regionaal verband een actueel regionaal netwerk voor de hulpdiensten worden opgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in trajectgedeelten over de hoofdwegenstructuur en
trajectgedeelten binnen woonwijken en bedrijfsterreinen. Voor de laatstgenoemde trajectgedeelten zal een goede afstemming moeten plaatsvinden met de planvorming in het kader van
Duurzaam Veilig.

5.4.2. Goederenvervoer
Waterterminal
Ten aanzien van goederenvervoer streeft de gemeente naar “modal shift”, dat wil zeggen naar
verschuiving van wegtransport naar watertransport en railtransport. Een belangrijke stap daartoe is de water-/wegterminal aan het Twentekanaal.
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Twentekanaal
Het Twentekanaal is vergroot tot vaarklasse Va. Daartoe zijn een aantal bruggen verhoogd,
zodat grotere schepen Hengelo kunnen bereiken via de IJssel en het Twentekanaal.
Verplaatsing rangeerterreinen Twente
Almelo, Hengelo en Oldenzaal hebben ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de
spoorzones. Het gaat hierbij om plannen waarmee in de spoorzones nieuwe stedelijke functies
als kantoren, onderwijs en wonen worden gerealiseerd. Met deze functies wordt het OVknooppunt versterkt en wordt een onnodig beslag op het buitengebied voorkomen. Met deze
plannen sorteren de steden voor op de realisering van het rijksbeleid op het gebied van de
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Binnenstedelijke ontwikkelingen rond de stations
zijn zowel kwalitatief als kwantitatief essentieel voor de toekomst van de drie steden. De gewenste ontwikkelingen zijn echter niet zonder meer realiseerbaar vanwege veiligheidsrisico’s
door het rangeren met gevaarlijke stoffen en geluidsoverlast. In Hengelo staat met name het
terugdringen van veiligheidsrisico’s centraal. Dit terugdringen is een voorwaarde om belangrijke plannen als het Stad & Milieu-project Zuidelijke Spoorzone en het Hart van Zuid te kunnen
realiseren. In het rapport “Spoorzones Almelo, Hengelo, Oldenzaal, ruimte voor nieuwe
kwaliteit in drie Twentse steden” van augustus 2002 staat de problematiek beschreven en
worden oplossingen aangedragen. In nauw overleg met de ministeries VROM en Verkeer en
Waterstaat en ProRail worden vervolgstappen genomen en plannen uitgewerkt.
Stadsdistrubutie
Na de vaststelling van het RVVP in 2000 is, op initiatief van European Transport regio Twente (ETT) en de Regio Twente, als eerste uitwerking van het RVVP het project “Goederen
naar Twentse steden” gestart. Met betrekking tot het goederenvervoer werd de bevoorrading van de stadscentra van Enschede, Hengelo en Almelo als de meest knellende problematiek beschouwd. Dat gold voor zowel beroepsvervoerders/leveranciers als voor de overheden.
In workshopverband is, met lokalenregionale overheden, beroepsvervoerders/leveranciers en
de betreffende belangenorganisaties, getracht een goed gevoel voor de problematiek te krijgen
en wederzijds begrip voor problemen, belangen en posities te ontwikkelen. Vanaf 21 maart
2001 tot en met januari 2003 zijn in totaal 10 workshops gehoeden. In ieder van de workshops
is gewerkt aan overeenstemming tussen de verschillende partijen om een zo breed mogelijk
draagvlak te verwerven ten aanzien van de bevoorrading van de stadscentra voor de komende
jaren.
Door de gemeenten is aangegeven, dat de bereidheid bestaat om te komen tot een verruimde
toegang tot de binnensteden, mits de voertuigen voldoen aan het principe schoon, stil, klein en
veilig. Dit principe wordt door de gemeenten belangrijker geacht dan het argument dat als gevolg hiervan de kans reëel is, dat het aantal bevoorradende voertuigen in de binnensteden mogelijkerwijs zal kunnen toenemen. De beroepsvervoerders/leveranciers hebben aangegeven
aan het principe schoon, stil, klein en veilig, voor zover mogelijk, te willen voldoen. Voorwaarde is dan wel dat men in de gelegenheid gesteld wordt het huidige wagenpark op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze af te schrijven. Verwacht wordt dat door het gelijktrekken van
de venstertijden de bevoorrading in eerste instantie moeilijker wordt voor de beroepsvervoerders/leveranciers, maar dat op termijn de mogelijkheden tot bevoorrading worden verruimd.
Ongehinderd logistiek systeem
Door de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een ongehinderd logistiek systeem (OLS) in het gebied tussen de bedrijfsterreinen Marssteden in Enschede en Twentekanaal-Zuid in Hengelo. In dit gebied bevinden zich
veel bedrijven, alsmede overslagpunten van de weg naar het kanaal en spoorweg. Hoewel het
nu in dit gebied met de verkeersdrukte nog meevalt, worden in de toekomst knelpunten voorzien. Verder zou combinatie van een OLS met de containerterminal het gebied aantrekkelijk
kunnen maken voor investeerders. p Aanleiding daartoe is het feit dat het wegtransport steeds
vaker hinder ondervindt van congestie. Na een prehaalbaarheidsonderzoek is thans een haalbaarheidsstudie afgerond, genaamd “Ongehinderd Logistiek Systeem Twente”.
In de eerst fase is voor een vijftal clusters: containers, afvalstromen, bedrijventerreinen, HOV
en stadsdistributie het OLS-bestaansrecht beoordeeld aan de hand van een aantal elementen,
als nut en noodzaak, ruimtelijke inpassing, gebruikers, tracés en voertuigen, kosten54

batenanalyse e.d. De bevindingen zijn voorgelegd en besproken in een regionale workshop en
voorgelegd aan de stuurgroep. Op basis van de resultaten van de eerste fase is aanbevolen het
verder onderzoek te richten op de uitwerking van de zogenaamde backbone +, een verbinding
tussen de nieuwe vestiging van Grolsch aan de A35 nabij Boekelo, de vestiging van Twence bij
Boeldershoek en de water/ wegterminal op het bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. In de
tweede fase is een logistiek uitwerking gemaakt van de backbone.
De resultaten van de studie geven aan dat door het aanbieden van aantrekkelijke logistieke faciliteiten het gebied op de kaart gezet kan worden voor distributiefuncties met toegevoegde
waarde activiteiten. Met name overzeese investeerders die een groot deel van de Europese
markt willen bestrijken kunnen in Twente een logistiek voordelige basis vinden.
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5.5.

VEILIGHEID

5.5.1. Duurzaam Veilig
Eind 1997 hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over het “Startprogramma Duurzaam Veilig”. In dit startprogramma zijn afspraken vastgelegd teneinde de daadwerkelijke realisatie van een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem een impuls te geven. Fase 1 van het programma behelst een sobere aanpak voor de periode 1998 t/m 2002. Hierbij gaat het om een samenhangend pakket van maatregelen, betrekking hebbend op infrastructuur, educatie en handhaving, flankerende maatregelen en financiering, met als doel om zoveel mogelijk duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in de inrichting
van het wegennet.
Op Hengelose schaal is invulling gegeven aan de landelijke taakstellingen door het uitbrengen
van de nota “Duurzaam Veilig, december 2000”. In de nota is onder andere een raamwerk opgenomen voor de inrichting van woonbuurten tot 30 km-gebied. Daarnaast is in de nota een
voorstel uitgewerkt voor de wegencategorisering voor het lokale wegennet binnen de bebouwd
kom.
Een belangrijke sleutel tot een duurzaam veilig wegennet is het categoriseren van de wegen.
Dit houdt in dat aan de verschillende delen van de weginfrastructuur één van de volgende
hoofdfuncties wordt toegekend:
• Stroomfunctie:
het snel verwerken van doorgaand verkeer over grote afstanden;
• Ontsluitingsfunctie: het bereikbaar maken van verblijfsgebieden;
• Erffunctie:
het toegankelijk maken van de afzonderlijke percelen.
Er dient gestreefd te worden naar een heldere verkeersstructuur, waardoor duidelijk wordt
welke functie de afzonderlijke wegvakken hebben.
In het kader van de overgang naar fase 2 van Duurzaam Veilig is er een interim-budget DV
2003 met name bedoeld voor de categorisering van wegen buiten de bebouwde kom. Over de
categorisering en de herinrichting van de wegen binnen de bebouwde kom is momenteel niets
concreets te melden. De ontwikkelingen van rijkszijde zullen worden afgewacht.

5.5.2. Sociale veiligheid openbaar vervoer

Het dagelijks bestuur van de regio Twente heeft in het voorjaar van 2003 ingestemd met een
meerjarenbeleids- en actieplan openbaar vervoer. Dit plan heeft tot doel de sociale veiligheid
in en om het openbaar vervoer tot en met 2005 te waarborgen. De maatregelen richten zich op
het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie, preventie, het wegnemen van het anonimiteitgevoel bij de (potentiële) reiziger, het opzetten van een overlegstructuur en het trainen van
personeel. De regio Twente heeft tijdens gesprekken met alle betrokkenen gekozen voor een
aantal projecten. In totaal is een bedrag van bijna 1 miljoen euro beschikbaar tot en met 2005.
Een aantal concrete plannen zijn:
• Cameratoezicht op de busstations en in de bussen;
• Bushaltes voorzien van voldoende verlichting;
• Ook in de avonduren aanwezigheid van toezichthouders op knooppunten;
• Voorlichting en bewustmaking gericht op de jeugd;
• Het maken van een preventieveiligheidsarrangement.
Het beleidskader en actieplan is geen statisch document. De komende jaren staat het onderwerp Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) dan ook constant op de agende. Wanneer
uit de metingen blijkt dat er een reden is om andere acties te benoemen of al benoemde acties
aan te passen, zal dit zeker gebeuren.

57

58

5.6.

MILIEU

5.6.1. Verkeersmilieukaart algemeen

In het instrumentarium waarmee een verkeersmilieukaart wordt opgesteld, zijn twee belangrijke componenten te onderscheiden: verkeer en milieu. Twee componenten die behoren tot verschillende vakgebieden en die tot een gezamenlijk resultaat moeten leiden.
Een verkeersmilieukaart bestaat uit een verkeers- en milieumodel. Zoals uit de benaming al
blijkt, gaat het om modellen, waarmee wordt getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk te beschrijven.
Het verkeersmodel is gebaseerd op een aantal aannamen: een sociaal-economische vulling
voor de ruimtelijke situatie in een bepaald prognosejaar en een groeiverwachting voor gemotoriseerd verkeer. Verschillende varianten voor de verkeersstructuur kunnen daarmee op hun effecten worden onderzocht en onderling worden vergeleken. De berekende waarden dienen
niet te absoluut te worden geïnterpreteerd; de kracht van het instrumentarium zit in de onderlinge vergelijking van de varianten. Met het milieumodel kunnen vervolgens, op basis van de
uitkomsten van het verkeersmodel, de geluidbelasting en de emissies van bepaalde stoffen
worden berekend. Ook voor het milieumodel dienen de berekende waarden niet te absoluut te
worden geïnterpreteerd. Dit dus zowel in relatie tot de nauwkeurigheid van de uitkomsten van
het verkeersmodel, als met betrekking tot de mate van toepasbaarheid van de gehanteerde rekenmethodieken. Dit neemt niet weg dat de verkeersmilieukaart in zijn totaliteit een prima instrument is om het totale verkeer in Hengelo te bekijken en bepaalde varianten met elkaar te
vergelijken.
De invoer van het milieumodel bestaat enerzijds uit de resultaten van het verkeersmodel
(rechtstreekse koppeling) met daaraan toegevoegd aanvullende verkeersgegevens, en anderzijds
uit de bepalende omgevingsvariabelen langs hetzelfde wegennet, waaronder gegevens met betrekking tot bestratingmateriaal (bijv. klinkers of asfalt) en percentages vrachtverkeer. Bij de
inventarisatie zijn alleen woningen als geluidsgevoelige bebouwing beschouwd.

In het milieumodel kunnen per wegvak de volgende aspecten worden berekend:
- de geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de eerstelijns bebouwing;
- de concentratie luchtverontreiniging.

5.6.2. Berekende modelvarianten

Zowel met het verkeersmodel als met het milieumodel zijn de effecten van de volgende verkeersmodellen doorgerekend:
•
•

Situatie 2003: Huidige situatie
Situatie 2010: Tangentensysteem, inclusief toepassing van “stil asfalt”.

De omgevingskenmerken van het toekomstige milieumodel (2010) zijn gelijk aan die van de
huidige situatie (2003).
Alleen hebben een aantal wegen, in het toekomstmodel, een andere verhardingssoort en mogelijk een gewijzigde snelheid. Aangezien de omgevingskenmerken van nieuwe wegvakken in de
toekomst nog niet bekend zijn, zijn de (toekomstige) woningen langs deze wegen niet meegenomen in de berekeningen voor het toekomstmodel. Een uitzondering is gemaakt voor de
doorgetrokken Laan van Driene. Aangezien langs deze toekomstige weg woningen zijn gesitueerd, zijn deze woningen bij de beoordeling van de varianten meegenomen.
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5.6.3. Geluidhinder
Op basis van de verkeersgegevens en de omgevingskenmerken is de geluidbelasting die op de
verschillende wegvakken zal ontstaan berekend voor alle hierboven omschreven situaties. Deze berekeningen zijn uitsluitend uitgevoerd voor die wegvakken die in het modelsysteem zijn
opgenomen. Dit zijn over het algemeen de hoofdwegen, invalswegen, wijkring, centrumring en
wijkontsluitingswegen binnen de gemeente.
Voor de berekening van de geluidbelasting is gebruik gemaakt van de aftrek ingevolge artikel
103 van de Wet geluidhinder. Deze aftrek mag worden toegepast aangezien wordt verondersteld dat door diverse maatregelen het verkeer stiller zal gaan worden. Dit betekent dat voor
wegen met een wettelijk toegestane snelheid tot 50 km/uur wordt uitgegaan van een reductie
van 5 dB(A) en voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer een reductie van 2
dB(A).
Weging en beoordeling
Om een afweging te kunnen maken welke variant het beste of slechtste scoort is een kwalificatie noodzakelijk.
Er is gekozen voor een weging op basis van het aantal geluidgehinderden. Het percentage gehinderden neemt namelijk toe met het stijgen van de ondervonden geluidbelasting.
De kwalificatie van de berekende geluidbelastingen kan worden ontleend aan de resultaten van
een uitgevoerd onderzoek naar de beleving van geluidhinder ten gevolge van wegverkeer, uitgevoerd door de Interdepartementale Commissie Geluidhinder. Daarbij is gebleken dat bij een
equivalent geluidsniveau buitenshuis van 45 dB(A) of minder, geen wezenlijke verstoring of
ernstige geluidhinder te verwachten is. Is het geluidsniveau 75 dB(A) of meer, dan voelt een
groot percentage bewoners zich ernstig gehinderd.
In onderstaande tabel is deze kwalificatie weergegeven;
Kwalificatie tabel
Geluidsniveau in
dB(A)
40
45
50
55
60
65
70
75

Kwalificatie

% gehinderden

Uitstekend
Goed
Vrij goed
Redelijk
Matig
Vrij slecht
Slecht
Zeer slecht

5
5
10
20
35
45
60
70

Uit de tabel blijkt dat de door de mens ervaren hinder tot een niveau van 50 à 55 dB(A) slechts
in beperkte mate toeneemt en dat deze daarboven sterk stijgt tot een niveau van 65 à 70
dB(A).
De milieukwaliteit van een bepaalde verkeersstructuur kan worden gerelateerd aan de grenswaarden die hiervoor zijn opgesteld.
Voor bestaande situaties (woning en weg is aanwezig) zijn de volgende geluidsnormen (alle genoemde waarden zijn incl. de aftrek ingevolge artikel 103 van de Wet geluidhinder) te hanteren;
• De maximaal toelaatbare geluidbelasting bedraagt 70 dB(A); woningen met een hogere geluidbelasting mogen niet (meer) voorkomen.
• Het ministerie van VROM heeft bij de sanering van bestaande situaties prioriteiten gesteld. Er wordt een saneringsprogramma uitgevoerd voor woningen met een geluidbelasting van tenminste 65 dB(A); deze zijn gemeld via de zogeheten A-lijsten.

60

•

De categorie te saneren woningen met een geluidbelasting van tenminste 60 dB(A) maar
niet meer dan 64 dB(A) zijn gemeld via de B-lijsten, maar niet zeker is of/wanneer sanering zal plaatsvinden.

Gezien de saneringsgrenswaarde zijn het kader van het GVVP geluidgehinderden met een geluidbelasting van tenminste 60 dB(A) als knelpunt gedefinieerd. Het streven moet er op zijn
gericht om een bijdrage te leveren aan de reductie van het aantal geluidgehinderden in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder bij een geluidbelasting van 60 dB(A) of meer.
Resultaten
Uitgaande van de gemiddelde woningbezetting in Hengelo van 2,29 zijn in tabel 1 het aantal
bewoners per geluidbelastingcategorie voor elke variant weergegeven.
Tabel 1.: Aantal bewoners per variant per geluidbelastingklasse
Geluidbelasting
klasse in dB(A)

Situatie 2003
Huidig systeem

Situatie 2010
Tangenten
systeem

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

2157
3172
6705
7607
4875
27
0
0

2050
3280
7044
9842
2159
7
0
0

Vervolgens is, met behulp van de kwalificatie tabel en het aantal bewoners zoals zijn aangegeven in de voorgaande tabel, het aantal geluidgehinderden per geluidbelastingcategorie voor elke variant berekend. De aantallen zijn weergegeven in tabel 2.
Onder aan tabel 2 zijn het aantal geluidgehinderen getotaliseerd per variant. Bovendien zijn de
totalen per variant weergegeven voor de geluidgehinderden met een geluidbelasting van 60
dB(A) of meer.
Tabel 2.: Aantal geluidgehinderden per variant per
geluidbelastingklasse
Geluidbelasting Percentage
klasse in dB(A) Gehinderden
in %

Situatie 2003
Huidig
systeem

Situatie 2010
Tangenten
systeem

5
10
20
35
45
60
70

108
317
1341
2663
2194
16
0
0

102
328
1409
3445
972
4
0
0

Totaal aantal gehinderden

6639

6260

Totaal aantal gehinderden
>59dB(A)

2210

976

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75
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Conclusie

Uit de berekeningsresultaten blijkt in de toekomstige situatie 2010 met realisering van het
Tangentensysteem en toepassing van “stil asfalt” dat het aantal geluidgehinderden sterk afneemt ten opzichte van de huidige situatie 2003.
Het totaal aantal gehinderden met een geluidbelasting van 59 dB(A) of meer wordt ruim gehalveerd. En met name het aantal geluidgehinderden in de geluidbelastingcategorie 65-70
dB(A) is vrijwel nihil.
Met name door het toepassen van stiller asfalt op wegvakken met hoge intensiteiten valt veel
geluidwinst te realiseren.
Ook wegen met een klinkerbestrating kunnen bij een relatief lage intensiteit hoge geluidbelastingen veroorzaken. Voor deze traditionele klinkers zijn er inmiddels ook alternatieven. Dit
zijn de zogenaamde stille klinkers. Deze klinkers zijn voorzien van een absorberende laag
waardoor ze een gelijke of zelfs een lagere geluidemissie veroorzaken dan dicht asfalt. Ten
opzichte van de traditionele klinkers is een geluidsreductie van 5 dB(A) mogelijk.
De aanpassing van klinkerwegen is in dit verband echter niet doorgerekend.
De nu gehanteerde systematiek met geluidbelastingklassen blijft enigszins globaal. Binnen één
geluidbelastingklasse kunnen wijzigingen van 3 dB(A) optreden die niet zichtbaar worden in
de gepresenteerde tabellen, terwijl door een verschil van 1 dB(A) woningen naar een andere
geluidbelastingklasse doorschuiven.
In combinatie met de verschilplots geeft de gehanteerde systematiek in eerste instantie een
goed beeld van de consequenties die door de diverse varianten zullen optreden m.b.t. de geluidbelasting en het aantal geluidgehinderden.
Het is van groot belang dat de verkeersmilieukaart als ondersteunend instrument wordt ingezet bij de besluitvorming over toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de verkeersstructuur en op sociaal economisch gebied.

5.6.4. Luchtkwaliteit

In juli 2001 is de Algemene Maatregel van Bestuur Luchtkwaliteit, het zogenoemde Besluit
Luchtkwaliteit, van kracht geworden. In het besluit is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de luchtkwaliteit binnen hun gemeentegrenzen.
In het besluit staan grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels en wordt de controle van
de luchtkwaliteit geregeld evenals het opstellen van plannen wanneer de luchtkwaliteit niet
aan de eisen voldoet.
Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, op een aangegeven tijdstip, zoveel mogelijk moet zijn bereikt, en waar die kwaliteit al aanwezig is, zoveel mogelijk in
stand gehouden moet worden.
Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan waarboven het maken van
plannen verplicht is. Die plannen zijn er op gericht om uiterlijk op de bij de grenswaarde
vermelde termijnen aan de grenswaarde te voldoen.
Bij de alarmdrempel wordt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aangeduid, dat bij een
kortstondige overschrijding risico’s voor de gezondheid van de mens optreden. Bij overschrijding worden maatregelen getroffen.
Het doel van het Besluit luchtkwaliteit is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Het Besluit is primair gericht op het voorkomen van
effecten op de gezondheid van de mens. Het besluit betreft een zestal luchtverontreinigende
stoffen te weten zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolmonoxide, benzeen, lood en zwevende
deeltjes (fijn stof). De normen voor zwevende deeltjes worden naar verwachting in vrijwel
het hele land overschreden.
Ten behoeve van het GVVP is nagegaan is of er voor de toekomstvariant met de doorgetrokken Laan van Driene in de toekomst sprake zal zijn van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het Besluit luchtkwaliteit voor de luchtverontreinigende stoffen:
stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), en benzeen (C6H6.).
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Op een aantal wegvakken binnen Hengelo zal het aantal dagen dat een overschrijding van de
24 uurgemiddelde concentratie van PM10 van de grenswaarde (50 µg/m3 )optreedt groter zijn
dan het wettelijke toegestane aantal van 35 dagen. De oorzaak van de overschrijdingen met
betrekking tot PM10 is in alle gevallen de hoge (24 uurgemiddelde) achtergrondconcentratie
en in mindere mate het verkeer De luchtkwaliteitnormen voor PM10 worden nagenoeg in geheel Nederland overschreden en het nemen van maatregelen valt onder het rijksbeleid. Er
bestaat nog veel onzekerheid over luchtverontreiniging door zwevende deeltjes, zoals wat zijn
precies de bronnen, welke chemische reacties in de lucht dragen eraan bij, en hoe kunnen we
het niveau verlagen. Daarom wordt nader onderzoek verricht. De Europese Commissie zal in
2003 de richtlijn evalueren, wat gevolgen kan hebben voor de normstelling op dit gebied.
Met betrekking tot de overige stoffen zullen er in de toekomst geen overschrijdingen van de
grenswaarden gaan plaatsvinden. Ook wordt voor geen enkele stof binnen de gemeente de
bijbehorende plandrempel overschreden.
Het hanteren van plandrempels bevordert het geleidelijk toewerken naar de grenswaarden.
Daarnaast wordt door het werken met plandrempels ook voorkomen dat onnodig maatregelen worden getroffen. Dit speelt in situaties waarin de luchtkwaliteit door generiek beleid in
de loop der jaren naar verwachting zodanig zal verbeteren, dat deze binnen de gestelde termijnen aan de grenswaarden zal voldoen. Is de luchtkwaliteit slechter dan de grenswaarde,
maar beter dan de plandrempel, dan is het opstellen van plannen en van maatregelen derhalve
niet verplicht.

5.6.5. Duurzaam Veilig en de Wet geluidhinder

In een aantal gevallen is er afhankelijk van de situatie nog een bijdrage mogelijk voor het inrichten van 30 km/uur gebieden. Hierbij moet per saldo de geluidbelasting afnemen (minimaal 3 dB(A)) in samenhang met een verlaging van de toegestane snelheid en andere maatregelen.
Het instellen van een 30 km/uur gebied heeft echter de nodige juridische gevolgen. De weg
wordt door een dergelijke maatregel volgens artikel 74 tweede lid onder b van de Wet geluidhinder zonevrij verklaard.
Dat wil zeggen dat de Wet geluidhinder niet meer van toepassing is in dit gebied en dat
eventuele bestaande saneringssituaties bij de woningen in dit gebied juridisch gezien zijn opgeheven. Deze woningen moeten van de A- en B- lijst worden geschrapt en komen niet meer
voor subsidie voor gevelmaatregelen in aanmerking..
Indien de situatie ooit weer zodanig wordt gewijzigd dat de rijsnelheid hoger wordt dan 30
km/uur, is er volgens de Wet geluidhinder sprake van een ‘nieuwe situatie’. Dit houdt in dat
maatregelen om de geluidbelasting te beperken of, indien dat niet mogelijk is, gevelmaatregelen om de geluidbelasting binnen de woning te beperken tot 35 dB(A) ten laste van de gemeente komen.
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6.
6.1.

UITVOERINGSPROGRAMMA
Inleiding
Het “Uitvoeringsprogramma” maakt onderdeel uit van het GVVP en wordt jaarlijks aangepast bij de integrale afweging bij het opstellen van het Meerjaren Beleids Plan. Het uitvoeringsprogramma omvat een overzicht van studies, planvorming en uitvoeringsplannen op het
gebied van verkeer en vervoer.

6.2.

Opzet programma
Het programma omvat een aantal rubrieken die overeenkomen met de rubrieken die de Regio Twente hanteert bij de toekenning van subsidie op basis van de “Bijdrageregeling kleine
infrastructuur Regio Twente”.
In het Uitvoeringsprogramma is in de kolom “Planning” onderscheid gemaakt in studieperiode en uitvoeringsperiode. Voor wat betreft de kosten is voor de meeste projecten die nog
gestart moeten worden een voorlopige raming weergegeven op basis van kengetallen. In deze
raming is een inschatting gemaakt van de civieltechnische kosten op basis van prijspeil 2003,
verwervingskosten en plankosten. Planschades en kosten voor bodemsanering en eventuele
geluidwerende voorzieningen zijn niet in de ramingen betrokken. De komende periode zal
worden benut om een gedetailleerdere kostenraming van alle projecten in beeld te brengen.
In de kolom “Betrokkenen” zijn de per project betrokken instanties vermeld; de kolom
“Trekker” geeft de voor het project verantwoordelijke instantie aan, veelal de gemeente zelf.
In de “Toelichting” tenslotte wordt van belang zijn informatie verstrekt.

6.3.

Financieringsmiddelen
Voor de uitvoering van projecten is de gemeente mede afhankelijk van de mogelijkheden van
subsidies van andere overheden en instanties. In de eerste plaats kan de gemeente een beroep
doen op financiële middelen die het rijk jaarlijks ter beschikking stelt aan provincies en kaderwetgebieden voor de realisering van regionale en lokale projecten, de zogenaamde Gebundelde Doeluitkering. Daarnaast zijn er Europese fondsen en regionale fondsen van de
Euregio en de provincie Overijssel.

Gebundelde doeluitkering

De Regio Twente is de bevoegde instantie die jaarlijks een bijdrage van het Rijk ontvangt
voor het ontwikkelen van infrastructuur in Twente. Projecten die daarvoor in aanmerking
komen mogen de grens van 25 miljoen gulden niet te boven gaan. Boven deze grens heerst
het regiem van de MIT-gelden (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Er zijn
echter plannen om de grens van ﬂ 25 mio. op te hogen naar 225 mio. Euro.

6.4.

Uitvoering openbaar vervoerstructuur

Thans wordt gewerkt aan de uitvoering van een tweetal doorstroomassen:
- Hengelo C.S.- Vossenbelt/Hasseler Es
- Hengelo C.S. – Westermaat/Bornsche Maten
Naar verwachting zullen deze assen in het jaar 2005 gereed zijn. In samenhang met de ruimtelijke plannen voor het “Hart van Zuid” wordt de verkeersstructuur uitgewerkt, waaronder
de Zuidelijke Ontsluitingsweg. Op deze nieuwe verbinding worden geen vrijliggende busbanen aangelegd, omdat de weg wordt uitgevoerd als een 2x1-strooks weg met parallelwegen.
Bij de kruispunten worden wel specifieke voorzieningen voor de HOV doorstroomas gerealiseerd.
De MIT verkenningsstudie naar hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer in Twente
moet uitsluitsel geven of er vanaf Hengelo C.S. een HOV-doorstroomas voor busvervoer
naar de Universiteit Twente moet worden aangelegd of dat gekozen moet worden voor in-

64

tensivering van de spoorverbinding Hengelo-Enschede met een busverbinding tussen de
voorstadhalte Drienerlo en de Universiteit.
Naast de realisering van nieuwe doorstroomassen zijn er plannen om een aantal voorstadhaltes te realiseren. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden met de rijksoverheid,
Regio Twente, provincie Overijssel en de Nederlandse Spoorwegen.

6.5.

Uitvoering fietsstructuur

6.6.

Uitvoering hoofdwegenstructuur

Recent is een “Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006” gereed gekomen. Op basis daarvan
zullen de komende jaren een aantal fietsprojecten worden gerealiseerd, waaronder verbetering
van bestaande routes, aanleg van nieuwe stadsfietsroutes en de realisering van fietsparkeervoorzieningen in de Binnenstad. Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van de uitvoeringsnota.

De volgende fasering in de uitvoering wordt voorgestaan:
§

Bij de uitvoering van het Tangentensysteem zal prioriteit worden gelegd bij de Westtangent. De verbetering van de doorstroming van het autoverkeer wordt verkregen door
middel van het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de kruispunten en niet door
capaciteitsverruiming van wegvakken. Door capaciteitsverruimende maatregelen wordt
namelijk verkeer van de rijksweg A35 aangetrokken.

§

Op korte termijn zal in de Westtangent het kruispunt Oelerweg/ Geerdinksweg worden
gereconstrueerd. Op midedellange termijn zal de Bornsestraat aan de oostzijde van de rotonde worden aangesloten op de Europalaan.

§

Bij de planontwikkeling van het Gezondheidspark zal een oplossing worden uitgewerkt
voor het knelpunt Deldenerstraat/Geerdinksweg, in samenhang met een betere bereikbaarheid van het Streekziekenhuis Midden Twente.

§

Voor de Oosttangent ligt de prioriteit bij de reconstructie van het kruispunt Kuipersdijk/
Enschedesestraat, in combinatie met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van de
spoorlijn Hengelo-Enschede met de Kuipersdijk.

§

Op langere termijn is, om de knelpunten op het hoofdwegensysteem in Hengelo te kunnen oplossen en voor de completering van het Tangentensysteem, de aanleg van de
doortrekking van de Laan van Driene noodzakelijk. Daarvoor is een blijvende ruimtelijke
reservering van het tracé noodzakelijk en zal bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvoorstellen als uitgangspunt moeten worden gehanteerd.

§

Voor de planontwikkeling voor het Middengebied zal in overleg met de gemeente Enschede gezocht moeten worden naar een oplossing, waarbij de externe verkeersdruk op
de Oosttangent zal worden beperkt.

Voor de realisering van deze structuur wordt een gefaseerde aanpak voorgestaan. Eerst zal
het wegensysteem worden geoptimaliseerd door toepassing van doseren, waarbij de bestaande capaciteit efficiënter zal worden benut. Ook zal een betere benutting plaatsvinden door
aanpassingen van een beperkt aantal kruispunten. In verband met stadsuitleg zal nieuwe infrastructuur noodzakelijk zijn. Gevolg hiervan is dat verschillende wegvakken en kruispunten
van het bestaande wegennet zullen worden ontlast.
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