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Kernvraag en onderzoek n.a.v. raadsbesluit 12-12-’17

Een verantwoord maatregelenpakket (nut en noodzaak !), dat:

- Op middellange termijn oplossingen biedt voor de huidige en toekomstige 
verkeersproblemen in het (hele) studiegebied Oostelijke gemeentedelen

- Aandacht heeft voor bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en –veiligheid

- Haalbaar is (kosten / baten), niet alleen financieel maar ook vanwege
ecologie, landschap, geluid, luchtkwaliteit e.d.

- Draagvlak heeft bij de klankbordgroep
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Aanleiding / Knelpunten
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Welke maatregelen onderzoeken?
 Westzijde plangebied (nieuw !):

1) Noord-westelijke verbinding, 
tussen Hooghemaal / Empelseweg en aansluiting Maaspoort A59 – West  
(Hambakenweg) 

2) Zuid-westelijke verbinding, 
tussen Hooghemaal / Empelseweg en Burg. Burgerslaan (> A2 / A59), 
en verder zuidelijk naar Tivoliweg / Aziëlaan en Graafsebaan

 Oostzijde plangebied (al eerder onderzocht: Goudappel – Coffeng, Sweco): 

3) Oostelijke Landweg, 
tussen Groote Wielen en aansluiting Kruisstraat A59 – oost

 E.e.a. naast onderzoek diverse maatregelen op korte termijn (o.a. fiets, OV, vrachtverkeer, optimalisatie turbo-rotonde)
en maatregelen lange termijn (m.n. studie Mirt A2 Deil – Vught)

4



20 maart 2019

Proces Tracéonderzoek
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Kansrijke maatregelen o.b.v. stap 1 t/m 3
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3A

1B
1A / 2A

2B
4

4 = tevens 30 km-zones 

in gedeelte Centrum 

en gedeelte Oude Baan

3C

3B
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1A. Noordwestelijke verbinding – deel Empel Zuid
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In principe 70 

km/uur wegen; 

Aanpassing 

bestemmingsplan en 

ontwikkeling / uitgifte  

Bedrijventerrein 

Empel – Zuid 

noodzakelijk*)

*) Reactie BWRO ‘s-H–Oost !
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1B. Noordwestelijke verbinding - deel Maaspoort
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Verleggen weg 

naar tracé  

bestaande afrit 

is mogelijk maar 

niet conform 

richtlijnen
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2A. Zuidwestelijke verbinding – deel Empel Zuid / Bu rg.
Burgerslaan
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In principe 70 

km/uur wegen; 

bestaande route  

Burg. Burgerslaan

50 km/uur (veel 

erftoegangen)

Route langs 

oostzijde 

Rosmalense Plas  

geen onderdeel 

meer van deze 

verbinding

Aanpassing bestemmingsplan 

en ontwikkeling / uitgifte  

Bedrijventerrein Empel – Zuid 

noodzakelijk *)

*) Reactie BWRO ‘s-H – Oost !
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2B. Zuidwestelijke verbinding – deel Burg. Burgersla an
- Graafsebaan
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F59
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3A/B. Oostelijke Landweg - noordelijk deel en 
midden-aansluiting
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Husten 

weg

Inprikker NO-hoek 

Groote Wielen

Het ligt verkeerskundig niet voor de 

hand om de Oostelijke Landweg over 

het bedrijventerrein Kruisstraat te 

traceren. De haalbaarheid van een 

tweede ontsluiting van het 

bedrijventerrein Kruisstraat (M) wordt 

meegenomen in de studie naar het 

vracht/-landbouwverkeer dat de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch 

momenteel uitvoert.
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3C. Oostelijke Landweg – Kruisstraat /
Vliertwijksestraat
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F59

F59
Nieuwbouw 

ontwikkelingen nabij 

Kruisstraat en 

Vliertwijksestraat

indicatief aangegeven

Mogelijkheden van 

weg Kruisstraat, als  

fietsstraat, met  

ongelijkvloerse 

kruising, onderzoeken
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Middenaansluiting, suggesties meer in detail 

Ligging Rotonde Laaghemaal optimaliseren

Rompertweg = parallelweg 

vanaf Slagkampweg 

Fietsoversteek (chicane zie inzet 

voorbeeld Hooghemaal )

Deel Hooghemaal wordt geknipt 

voor autoverkeer en fietspad

Hier geen fietsers meer op 

rotonde Hooghemaal/Vlinderlaan,

weghalen fietsviaducten Fietsbrug
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Verkeerseffecten
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Hoe verder
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Vervolg wacht op nieuw 

Verkeersmodel 2018 

om effecten van tracé’s

door te rekenen (HV)
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Informeren achterban (n.a.v. recente vragen aan vertegenwoordigers in KB G)

 Wanneer ? 
1) Specifiek informeren (na stap 5) over:
- tracés van integraal beschouwde maatregelen
- overzicht van de kosten baten analyse (Eigenschappen van de maatregelen), of
2) Algemeen informeren (na stap 6) over:
- concept eindbeeld van het onderzoek en het concept voorstel aan de gemeenteraad

 Wat ?
1) Is hierover al gecommuniceerd e/o gaan jullie zelf nog richting achterban iets doen?

(Wijkraad Molenhoek: 14 mei, stavaza)
2) Is daarbij een bijdrage van gemeente en RHDHV gewenst, en zo ja, welke ? (nee) 

 Hoe ?
- Info / bijeenkomst per (selectie van) belangengroepen, bestuurs-, wijk-, dorpsraden,
en rekening houdend met mate waarin maatregelen die groepen meer / minder direct en 
concreet raken  (ja, tzt)
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Vragen
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Verkeer in Molenhoek (HV)
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Molenstr. (N) 

B Mzrclaan

8000 (T ’18)

Molenstr.(Z) 

13.750 (T ’16)

O Baan (W)

9.750 (S’18) 

O Baan (O)

8.000 (S ’18) 
DvRstllaan(Z)

12.500 (T ’16)

DvRstllaan(M)

8.500 (S ’18)

7550 (T ’18)

O Baan (M) 

Verkeersintensiteit  
in mvt / etm c.q. werkdag

T = telling

S = schatting obv Model 2010

Snelheden
B Mzrclaan T’18:

- gem. snelheid 47 km/u

- V85                    56 km/u

O Baan (M) T’18:

- gem. snelheid 48 km/u

- V85                    57 km/u


