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Aanleiding
Op 10 maart 2021 hebben we van de heer J. Meesters (DMP Heusden) een aantal aanvullende en 
verdiepende vragen ontvangen over de Variantenstudie Verkeer centrum Vlijmen. Aan de hand van 
de gestelde vragen delen we hierna graag onze reactie met u.

Informatie

Vraag
Uit de bij de antwoorden gevoegde overzichten van het verkeersmodel (intensiteit berekeningen) blijkt 
dat in voorkeursvariant 5A (die overigens op de kaart zelf 5C genoemd wordt) de Heistraat 4600 mvt 
bedraagt (uitgaande van de hoogste intensiteit (worst-case) in een straat, zoals bij alle straten het 
geval is. Terwijl in de tabel 3600 staat. Aangezien deze afwijking significant is en daarop besluiten zijn 
gebaseerd die nu ter visie liggen, kan deze fout verstrekkende gevolgen hebben. Daarnaast is in de 
REF situatie de St. Catharinastraat 3900 (volgens verkeersmodel) in plaats van 3300 zoals in de tabel 
staat. Op de Nassaulaan ontdekken wij in variant 5 eveneens een verschil (verkeersmodel 3700 
versus tabel 3600). We hebben niet verder gezocht, maar u begrijpt dat wij met deze fouten de 
variantenstudie sterk in twijfel trekken. Hoe zit het met de andere aantallen? Kloppen onze 
bevindingen? En zo ja, bent u bereid om de variantenstudie (deels) opnieuw uit te voeren nu de cijfers 
onjuist zijn en wij eerder constateerden dat de variantenstudie beperkt inzicht geeft en de 
toelichting/onderbouwing van uitgangspunten/scores/etc. ontbreekt (zie onze eerdere vragen 1 en 2, 
maar ook de vragen hieronder)? 
 
Antwoord
Ondanks het feit dat de variantenstudie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, zijn er 
bij het overnemen van de getallen in de tabel enkele typefouten gemaakt. U wijst daar terecht op. 
U merkt terecht op dat in variant 5A op de Heistraat 4600 mvt/etm rijden in plaats van de in de tabel 
vermelde 3600 mvt/etm. Dit geldt ook voor de Nassaulaan in variant 5, hier rijden conform 
rekenmodelplot 3700 mvt/etm in plaats van de in de tabel gemelde 3600 mvt/etm. Gezien het feit dat 
dit dossier onder grote belangstelling staat, betreuren wij deze fouten vanzelfsprekend erg. De fouten 
hebben niks te maken met de uitgevoerde modelberekeningen, maar zijn ontstaan doordat er bij het 
overnemen van de berekeningsresultaten in de overzichtstabel een typefout is gemaakt. Dit is daarna 
niet meer opgemerkt. Het genoemde aantal van 3600 in de Heistraat heeft geen rol gespeeld bij de 
wijze waarop de voorkeursvariant tot stand is gekomen.
 
Wat de Catharinastraat betreft het volgende. In de tabel met etmaalintensiteiten staan voor de 
straatnamen nummers. Deze nummers corresponderen met de locatienummers op de plattegrond. De 



weergegeven intensiteiten gelden dan ook voor die specifieke locatie. Op locatie 8 rijden in de Sint 
Catharinastraat conform de tabel 3300 mvt/etm. 
 
Alle cijfers zijn inmiddels gecontroleerd en in de toegevoegde tabel (zie bijlage) opgenomen Op dit 
moment hebben we geen aanleiding te veronderstellen dat er nog meer fouten zijn. Wij zijn in 
afwachting van alle inspraakreacties. Op basis daarvan zullen we bepalen of aanpassing of uitbreiding 
van de variantenstudie nodig is om tot goede besluitvorming te komen. 
 
Vraag
In vervolg op de antwoorden op vraag 4 en 10 het volgende. De Kennedybrug is inderdaad een 
aandachtspunt. Door het weglaten van het verbod voor vrachtverkeer ontstaat er een nieuwe situatie. 
Deze is in geen enkele variant te vergelijken aangezien daar wel sprake is van een verbod voor 
vrachtverkeer (behoudens variant 6). Het is appels met peren vergelijken. Zowel qua 
verkeersaantallen als expert judgement. Nu uit het antwoord bij vraag 4 blijkt dat het in de REF situatie 
gaat om 700 vrachtauto's op de Kennedybrug, lijkt het ons belangrijk om te weten wat er gebeurt met 
en zonder verbod voor vrachtverkeer in het centrum van Vlijmen. Kunt u in (bij voorkeur) alle varianten 
in de verkeersaantallen (tabellen) onderscheid maken tussen motorvoertuigen en vrachtverkeer? 
Kunt u (bij voorkeur) de andere varianten ook laten doorberekenen zonder verbod voor vrachtverkeer 
op de Kennedybrug? Of in ieder geval in variant 4 en 5, aangezien die nagenoeg gelijk zijn aan variant 
5A maar dan met verbod vrachtverkeer? Dit geeft ons een beter beeld (objectief appels met appels 
vergelijken) wat het vrachtverkeer doet in het centrum bij wel/geen verbod op vrachtverkeer en waar 
mogelijk (veiligheids)knelpunten ontstaan en of de Kennedybrug wel/geen knelpunt vormt.  
In het verlengde van bovenstaande is het ook niet mogelijk om variant 5A te vergelijken met de 
andere varianten qua expert judgement, aangezien deze simpelweg geen beoordeling (expert 
judgement) kent. Dus ook graag een beoordeling (expert judgement) van 5A en een (bij voorkeur) 
nieuwe beoordeling van alle varianten zonder vrachtverbod, of tenminste variant 4 en 5. 
 
Antwoord
De uitgevoerde modelberekeningen geven inderdaad inzicht in het onderscheid tussen autoverkeer en 
vrachtverkeer. In de bijlage vindt u de gevraagde informatie. Mede gezien het prijskaartje dat hangt 
aan het doorrekenen van afzonderlijke varianten hebben wij niet alle denkbare subvarianten laten 
doorrekenen, maar ons vooral gericht op de meest relevante verschillen. Daarbij is in eerste instantie 
vooral gekeken naar het totaal aantal motorvoertuigen en niet zozeer een onderscheid gemaakt voor 
vrachtverkeer. Of vrachtverkeer leidt tot (veiligheids)knelpunten blijkt ook niet alleen uit 
modelberekeningen, maar volgt (vooral) uit een analyse op basis van expert judgement, waarbij ook 
de lokale situatie in ogenschouw wordt genomen. Mede hierdoor, en gevoed door zorgen uit de 
Vlaemsche Hoeve, is de voorkeursvariant 5A ontstaan als verdere verbetering van variant 5. Door het 
verbod voor vrachtverkeer op de Kennedybrug achterwege te laten in 5A kon de zorg worden 
weggenomen dat vrachtverkeer afkomstig van de Oliemaat door de Vlaemsche Hoeve zou gaan 
rijden. Het vervallen van het verbod leidt er omgekeerd echter wel toe dat vrachtverkeer (afkomstig 
van de A59) met bestemming centrum in de voorkeursvariant in theorie via de Vlaemsche Hoeve, 
Wolput en Achterstraat kan gaan rijden. Dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Dit vrachtverkeer 
wordt in de voorkeursvariant geacht via de Nassaulaan, Tunnelweg (en Wolput) te rijden. Dit is een 
50 km-route in de voorrang van voldoende breedte. Daarnaast is ook de verwachting dat verkeer 
vanuit de richting Waalwijk de rijksweg al bij aansluiting 42 (Ei van Drunen) zal verlaten en via de 
Spoorlaan naar Nieuwkuijk/Vlijmen rijden. Bij het bepalen van de voorkeursvariant is aangenomen dat 
deze route het meest aannemelijk is en zo nodig met eenvoudige maatregelen is te stimuleren / af te 
dwingen. Deze mate van detailniveau volgt zogezegd niet 1 op 1 uit de modelberekeningen en is 
beschouwd als verfijning die verder kan worden uitgewerkt wanneer de raad de voorkeursvariant 
omarmt. 



 
Het feit dat de voorkeursvariant 5A niet is opgenomen in de afwegingsmatrix heeft de nodige vragen 
opgeroepen. Vanzelfsprekend is het scoren van die variant mogelijk en had dit, achteraf bezien, ook 
onnodige vragen kunnen voorkomen. In de redeneerlijn van de variantenstudie zijn 6 varianten 
verkend, waaruit variant 5 als meest wenselijk naar voren kwam. Zoals aangegeven is die verder 
geoptimaliseerd tot 5A, met als logische gevolgtrekking dat die nog beter scoort. Daarbij is het 
weglaten van het verbod voor vrachtverkeer, zoals hierboven beschreven, beschouwd aan de hand 
van expert judgement. 
 

Bijlage:
 Tabel met intensiteiten en locaties verkeersplan centrum Vlijmen



STRAAT 2020 REF. VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 VAR. 4 VAR. 5 VAR. 5A VAR.6

1 Groen van Prinstererlaan 4800 6000  (200) 6600  (200) 6900  (100) 6800  (200) 6800  (200) 6700  (200) 6700  (100) 6900     (100)

2 Wolput west 10.200 5800  (300) 7000  (700) 8100  (700) 7000  (700) 7100  (700) 7000  (700) 6500  (300) 10.000  (600)

3 De Akker west 10.200 2200 (200) 3900  (400) 4200  (300) 1400  (300) 3000  (400) 3800  (400) 3600 (200) 4400     (300)

4 De Akker oost 11.100 1100  (-) 600    (100) 500    (100) 800    (300) 600    (100) 600    (100) 500    (-) 1800     (100)

5 Karrestraat 900 200    (-) 100    (-) 100    (-) 1900  (100) 100    (-) 100    (-) 100    (-) 300       (-)

6 Mommersteeg 6800 4200  (300) 3100  (200) 2900  (200) 1900  (100) 2300  (200) 2500  (200) 2400  (200) 2900     (300)

7 Plein 9700 5000  (300) 4300  (400) 4100  (400) - (-) 3300  (400) 3400  (400) 3400  (200) 4100     (300)

8 St. Catharinastraat 3600 3300  (200) 1300  (-) 500    (-) 600    (-) 1300  (-) 2200  (100) 1900  (200) 1300     (100)

9 Kennedybrug 7800 9400  (700) 7900  (-) 5100 (-) 7600  (-) 7500  (-) 7400  (-) 8100  (600) 3100     (400)

10 Vlaemsche Hoeve 1000* 3100  (200) 4500  (200) 4700  (300) 4200 (100) 3500  (100) 2700  (100) 3000  (200) 3000     (200)

11 Heistraat 3700 3600  (400) 3900  (100) 3500  (200) 4900  (100) 4500  (100) 4400  (100) 4600  (300) 2300     (300)

12 Nieuwe par.weg GOL - 8200  (700) 7400  (400) 6600  (400) 7200  (400) 7100  (400) 7000  (400) 7500  (700) 4500     (500)

13 Nassaulaan oost 5600 3800  (200) 3500  (300) 3300  (300) 3700  (300) 3600  (300) 3700  (300) 3600  (200) 4400     (300)

2020: Deze cijfers zijn gebaseerd op het GOL model basissituatie 2010 waarbij deze met een jaarlijkse groei van 1% tot 2020 is opgehoogd.

* let op: Geen waarde in plot verkeermodel opgenomen. Opgenomen waarde is dus een aanname.

REF: Deze cijfers (aantal motorvoertuigbewegingen per etmaal) zijn gebaseerd  op het Referentiemodel GOL plus (2030). De ’plus’ betekent in het GOL model dat naast alle zekere projecten

(ontwikkelingen zijn zeker als er bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor is), ook een aantal geplande  (maar nog niet geheel zekere) relevante ontwikkelingen zijn meegenomen. 

In deze ‘plus’ zitten in het GOL-model ook de ruimtelijke ontwikkelingen van de Grassen (Vlijmen) en de ontwikkeling van Haven 8 en de oostelijke insteekhaven in Waalwijk.

Het GOL Referentiemodel plus is te grof om op het fijnschalige niveau voor de wegen in plangebied centrum Vlijmen waarden te berekenen. Om deze reden heeft Goudappel

(het bureau wat het GOL model heeft gerealiseerd) enkele aanpassingen gedaan zodat meer betrouwbare resultaten voor het onderliggend wegennet kunnen worden weergegeven. 

Om deze reden kunnen de resultaten tussen het Referentiemodel GOL plus (2030) enigszins verschillen met de referentiecijfers in bovenstaande tabel.

Vrachtverkeer In de tabel staat tussen haakjes in blauw gedrukt het aandeel vrachtverkeer.
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