
 

 
 
 
Kentekenonderzoek 
Ommen 
 
 
 



Kentekenonderzoek Ommen Gemeente Ommen 

 

Inhoud 

  

1 Inleiding 3 
1.1 Aanleiding 3 
1.2 Vraagstelling 3 
1.3 Leeswijzer 3 

1.4 Disclaimer 4 
 

2 Kentekenonderzoek 5 
2.1 Registratieposten 5 
2.2 Werkwijze kentekenonderzoek 6 
2.3 Herkomst en bestemmingsmatrix 7 

3 Resultaten en Analyse 8 
3.1 Doorgaande verbindingen 8 
3.2 Doorgaand verkeer Varsenerdijk 9 
3.3 Doorgaand verkeer Vechtbrug 10 
3.4 Doorgaande route oude N34 11 
3.5 Zuidelijke rondweg 12 
3.6 Analyse afsluiting Vechtkade 12 

Bijlagen  
H/B matrix gemiddelde werkdag  
H/B matrix woensdag zonder afsluiting  
H/B matrix woensdag met afsluiting  

 
 
 



Kentekenonderzoek Ommen Gemeente Ommen 

3 
 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de zomer van 2019 is in en rondom Ommen een grootschalig kentekenonderzoek 

uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om te bepalen in welke mate er doorgaand verkeer 

door Ommen rijdt en welke routes dit verkeer aflegt.    

 

De gemeente Ommen beoogde met de resultaten van dit onderzoek inzicht te krijgen in de 

mate waarin doorgaand verkeer gebruik maakt van de infrastructuur in en rondom Ommen, 

om vervolgens een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit en het oplossend vermogen 

van een aantal voorgenomen maatregelen. De beschreven resultaten van het 

kentekenonderzoek zijn voor de gemeente echter te summier geanalyseerd en geformuleerd 

om daadwerkelijk deze uitspraken te kunnen doen. Met deze rapportage is er een 

verdiepingsslag gemaakt van de gegevens uit het kentekenonderzoek en wordt antwoord 

gegeven op de diverse onderzoeksvragen die vooraf zijn gesteld. 

 

1.2 Vraagstelling 

De gemeente Ommen heeft voorafgaand aan het kentekenonderzoek een aantal deelvragen 

opgesteld. Aan de hand van de verkregen data uit het onderzoek kunnen antwoorden op deze 

deelvragen inzichtelijk worden gemaakt.  

 

De deelvragen met betrekking tot het doorgaand verkeer zijn als volgt:  

 Welke doorgaande verbindingen zijn er? 

 Welk percentage van het verkeer op de Varsenerdijk kan aangemerkt worden als 

doorgaand verkeer? 

 Welk percentage van het verkeer op de Vechtbrug kan aangemerkt worden als 

doorgaand verkeer? 

 Wordt de oude N34 nog als doorgaande route gebruikt? 

 Als er een zuidelijke rondweg gerealiseerd zou worden, welk verkeer zal hiervan 

gebruik gaan maken en wat is de intensiteit dan op basis van dit onderzoek? 

 Wat zijn de gevolgen van een afsluiting van de Vechtkade? 

 

In deze rapportage zijn verkeersstromen geanalyseerd op basis van cijfers van een 

gemiddelde werkdag, tenzij anders aangegeven. Dit zijn alle werkdagen in de periode tussen 

1 en 21 juli 2019 met uitzondering van woensdag 17 juli. Op deze dag was er namelijk 

gedeeltelijk een afsluiting van de Vechtkade van kracht. 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de registratieposten en de werkwijze van het kentekenonderzoek 

beschreven. Hierbij is de onderzoeksopzet toegelicht en is beschreven wanneer het verkeer 

tot intern, extern ingaand, extern uitgaand of doorgaand verkeer behoort. Vervolgens zijn in 

hoofdstuk 3 stapsgewijs de eerder geformuleerde deelvragen behandeld.   

 
  



Kentekenonderzoek Ommen Gemeente Ommen 

4 
 

1.4 Disclaimer 

Door het uitvoeren van een uitgebreid kentekenonderzoek door middel van cameraobservaties 

aangevuld met slangtellingen ontstaat een grote hoeveelheid data die mogelijkheden geeft tot 

het uitvoeren van diverse analyses. Dit rapport heeft met name als doel om de belangrijkste 

doorgaande routes vast te leggen en tevens antwoord te geven op de gestelde 

onderzoeksvragen.  
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2 Kentekenonderzoek 

2.1 Opzet onderzoek en registratieposten 

Om het doorgaand verkeer door Ommen inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van 

cameraobservaties op de toeleidende wegen naar Ommen. Tevens zijn gedurende deze 

periode doorsnedetellingen met behulp van telslangen uitgevoerd. Bij het kentekenonderzoek 

is zowel het ingaande als het uitgaande verkeer geregistreerd. Daarnaast is het verkeer op de 

Vechtbrug geregistreerd om te bepalen of het verkeer een herkomst of bestemming aan de 

noord- dan wel de zuidzijde van Ommen heeft.  

 

Bij het onderzoek zijn de volgende registratieposten gehanteerd: 

 A: Ommen Centrum/Ommen Noord; 

 B: Ommen Zuid; 

 C: N48, op- en afritten t.h.v. De Lindenberg; 

 D: Witharen, Balkerweg; 

 E: Ommerkanaal; 

 F: Arriën, Coevorderweg; 

 G: Beerze, Beerzerweg; 

 H: N341 Den Ham; 

 I: N347 Lemele; 

 J: Vilsteren, Zwolseweg; 

 K: N340 Varsenerdijk. 

 

 
Afbeelding 1: Registratieposten kentekenonderzoek  
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2.2 Werkwijze kentekenonderzoek 

Het gemotoriseerde verkeer is tussen maandag 1 en zondag 21 juli 2019 geregistreerd. 

Gedurende deze periode zijn van de passerende voertuigen kentekens geregistreerd. Aan de 

hand van de registraties bij de verschillende posten, kan van elk voertuig bepaald worden tot 

welk type verkeer deze behoort.  

 

Er is onderscheid gemaakt in vier typen verkeer: 

 Uitgaand bestemmingsverkeer: 

Verkeer met een herkomst in het onderzoeksgebied (kordon) en een bestemming buiten 

het gebied. Dit verkeer verplaatst zich van het gebied naar buiten het gebied en wordt 

dus enkel bij een uitgaande post geregistreerd.  

 Ingaand bestemmingsverkeer: 

Verkeer met een herkomst buiten het onderzoeksgebied en een bestemming in het 

gebied. Dit verkeer verplaatst zich van buiten het gebied naar het gebied en wordt dus 

enkel bij een ingaande post geregistreerd. 

 Doorgaand verkeer: 

Verkeer met een herkomst en bestemming buiten het kordongebied, maar dat wel door 

het kordongebied rijdt. Dit verkeer wordt, binnen de doorrijtijd, bij zowel een ingaande 

als een uitgaande post geregistreerd.  

 Intern verkeer: 

Verkeer met een herkomst en bestemming in het kordongebied. Dit verkeer rijdt wel door 

het gebied, maar wordt niet bij een in- of uitgaande post geregistreerd.  

 

Afbeelding 2 visualiseert schematisch de hierboven beschreven verkeerstypen. De 

verschillende verkeerstypen zijn bepaald op basis van de door de gemeente aangeleverde 

onderzoeksdata. 

 

 
Afbeelding 2: Schematische weergave verkeerstypen 

 

De registratiepost A/B op de Vechtbrug is in dit onderzoek enkel relevant voor het bepalen of 

een herkomst of bestemming aan de noord- of aan de zuidzijde van Ommen ligt. Deze post is 

niet van invloed voor het vaststellen van de verschillende verkeerstypen.  
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2.3 Herkomst en bestemmingsmatrix 

De resultaten van de routeberekening zijn opgenomen in de herkomst- en bestemmingsmatrix 

in bijlage 1.1. In deze matrix is voor elke route aangegeven hoe vaak deze gereden wordt op 

een gemiddelde werkdag. Het externe ingaande en externe uitgaande verkeer is gebaseerd 

op de aantallen die oorspronkelijk bij de posten A en B waren geregistreerd. Door onderscheid 

te maken tussen deze en de andere posten, is de verhouding tussen enerzijds 

ingaand/uitgaand verkeer en anderzijds doorgaand verkeer inzichtelijk gemaakt. 

 

Ook het interne verkeer, het verkeer dat zich binnen Ommen verplaatst en dus niet bij een 

ingaande of uitgaande post wordt geregistreerd, kan deels worden bepaald op basis van de 

punten A en B. Echter geeft dit niet een volledige weergave van het interne verkeer in Ommen, 

omdat dit verkeer enkel geregistreerd wordt als het de Vechtbrug passeert. Daardoor 

ontbreken in dit onderzoek de ritten binnen Ommen waarvan de herkomst en bestemming 

aan dezelfde kant van de Vechtbrug liggen. 

 

Ten behoeve van een realistische weergave van de cijfers, zijn de posten C (op- en afritten 

N48 bij de Lindenberg), D (Balkerweg) en E (Ommerkanaal) samengevoegd, aangezien deze 

op zeer korte afstand van elkaar liggen. De ritten die tussen deze posten geregistreerd zijn, 

zijn wel opgenomen in de H/B-matrix, maar zijn niet meegeteld als doorgaand verkeer ten 

opzichte van de stad Ommen. Ditzelfde is toegepast voor het verkeer tussen de posten H 

(N341) en I (N347).  

 

 
Afbeelding 3: Schematische weergave verkeerstypen kentekenonderzoek Ommen, gemiddelde werkdag (mvt) 

 

In afbeelding 3 wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel doorgaande, ingaande, uitgaande en 

interne ritten er geregistreerd zijn op een gemiddelde werkdag. Zoals reeds opgemerkt is de 

exacte omvang van het interne verkeer niet bekend, omdat dit bij het onderzoek niet volledig 

is geregistreerd.   
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3 Resultaten en Analyse 

3.1 Doorgaande verbindingen 

In de H/B-matrix in de bijlage is te zien hoe vaak elke doorgaande route gereden wordt. Niet 

elke doorgaande route is per definitie een probleem. Indien registratieposten zich dicht bij 

elkaar bevinden is er voor verkeer vaak niet of nauwelijks een alternatieve route en leidt deze 

verkeersstroom ook niet direct tot overlast. Wat opvalt is dat er wel een aantal druk gereden 

routes door het hart van de stad lopen. Dit zijn de routes N347 – N48 en de routes van de 

N340 (Varsenerdijk) naar de Beerzerweg, de N341 (Den Ham) en de N347 (Lemele). 

 

In afbeelding 4 zijn de grootste doorgaande verkeersstromen gevisualiseerd voor een 

gemiddelde werkdag, met daarbij aangegeven hoe vaak deze route gereden wordt. De dikte 

van de pijl correspondeert met de omvang van het verkeer. Hoe dikker de pijl, des te groter 

de intensiteit op de aangegeven route.  

 

 
Afbeelding 4: Visualisatie belangrijkste doorgaande routes, gemiddelde werkdag (mvt) 
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3.2 Doorgaand verkeer Varsenerdijk 

Op de Varsenerdijk zijn op een gemiddelde werkdag ongeveer 5100 inrijdende en 5000 

uitrijdende voertuigen geregistreerd. Van dit verkeer heeft 68% een herkomst of bestemming 

in Ommen en is 32% doorgaand verkeer ten opzichte van de stad. De verhouding voor beide 

richtingen is nagenoeg gelijk. In totaal worden er op een gemiddelde werkdag ongeveer 3200 

doorgaande ritten van of naar de Varsenerdijk geregistreerd.  

 

Van dit doorgaand verkeer rijdt het meeste verkeer van of naar de N341 en de N347 ten 

zuiden van Ommen. Samen zijn deze bestemmingen goed voor 2200 van de 3200 doorgaande 

ritten op een gemiddelde werkdag. Verder zijn er nog duidelijke stromen van en naar de 

Beerzerweg (550 ritten) en Coevorderweg (230 ritten) te zien.  Door het ontbreken van 

tussenposten bij het kentekenonderzoek, is niet te zeggen of dit verkeer een route via de 

Vechtkade of via de Danteweg neemt.     

 

 
Afbeelding 5: Varsenerdijk 

 

 

 

  



Kentekenonderzoek Ommen Gemeente Ommen 

10 
 

3.3 Doorgaand verkeer Vechtbrug 

Noord - Zuid 

In de afbeeldingen 6 en 7 is inzichtelijk gemaakt waar het verkeer op de Vechtbrug vandaan 

komt en naar toe gaat. In groen zijn de herkomsten van het verkeer weergegeven, in paars 

de bestemmingen. Voor elke richting zijn twee getallen opgenomen. Het bovenste getal geeft 

aan hoeveel doorgaande bewegingen er vanaf het punt over de Vechtbrug gaan, het onderste 

getal geeft het totaal aantal verkeersbewegingen vanaf het punt naar de Vechtbrug aan. In 

dit laatste getal zit dus ook het verkeer dat in Ommen blijft. Tevens geeft de dikte van de pijl 

de omvang van de totale hoeveelheid verkeer aan.  

 

Van het verkeer dat op een gemiddelde werkdag van noord naar zuid over de Vechtbrug rijdt, 

komt 57% uit Ommen en 43% van buiten de stad. Zo’n 2000 motorvoertuigen hebben 

vervolgens een bestemming in het zuidelijke deel van Ommen. Dit komt neer op 31%. 

Hiertegenover staat dat 69% dus een bestemming buiten Ommen heeft, waarbij het 

merendeel van het verkeer naar de N341 en N347 rijdt. Van het verkeer dat van zuid naar 

noord over de brug rijdt, heeft in totaal 32% zowel een herkomst als bestemming buiten 

Ommen 

 

 
Afbeelding 6: Herkomsten en bestemmingen verkeer Vechtbrug, gemiddelde werkdag noord richting zuid (mvt) 
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Zuid – noord 

Dezelfde analyse is gemaakt voor het verkeer dat op een gemiddelde werkdag de Vechtbrug 

van zuid naar noord over rijdt.  Van dit verkeer heeft 29% een herkomst in Ommen en 71% 

komt van buiten de stad. Nadat het verkeer de Vechtbrug gepasseerd is, heeft 56% een 

bestemming in Ommen en 44% daarbuiten. Van het verkeer dat van noord naar zuid over de 

brug rijdt, heeft in totaal 32% zowel een herkomst als bestemming buiten Ommen. 

 

 
Afbeelding 7: Herkomsten en bestemmingen verkeer Vechtbrug, gemiddelde werkdag zuid richting noord (mvt) 

 

3.4 Doorgaande route oude N34 

Oorspronkelijk liep de N34 door de kom van Ommen, maar in 2010 is de N36 als alternatief 

rond Ommen aangelegd. Het tracé van de N34 door Ommen is vervolgens afgewaardeerd. 

Toch kan het zijn dat deze route door een deel van het verkeer gebruikt blijft als sluiproute 

richting de N48. Om die reden is bekeken hoe groot de stroom verkeer tussen de punten F 

(Coevorderweg) en K (Varsenerdijk) is.  
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Op een gemiddelde werkdag zijn op de route tussen de punten F en K ongeveer 230 

doorgaande ritten geregistreerd. De hoeveelheid verkeer per richting is nagenoeg gelijk. 

Overigens komen niet al deze voertuigen vanaf de N34. Tussen het registratiepunt en de 

aansluiting met de N34 bij Witte Paal ligt nog een traject van ongeveer 4,5 km met diverse 

aansluitingen. Uit deze analyse blijkt dat de route via de Coevorderweg niet in grote mate 

gebruikt wordt als sluiproute. 

 

3.5 Zuidelijke rondweg 

Een mogelijke oplossing om het aantal doorgaande ritten door Ommen te beperken, is de 

realisatie van een zuidelijke rondweg. De gemeente Ommen vraagt zich af welk verkeer 

hiervan gebruik zal maken en of er op basis van dit onderzoek een uitspraak gedaan kan 

worden over de te verwachten intensiteit op deze weg. 

 

Het bepalen van de toekomstige intensiteit op deze weg ligt op een hoger abstractieniveau en 

kan daarom alleen goed beoordeeld worden als de juiste scope gehanteerd wordt. Op basis 

van de data uit het kentekenonderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan over het 

verkeer dat in de huidige situatie een route door Ommen kiest. Zo kan verkeer dat momenteel 

een herkomst of bestemming ten zuidoosten van Ommen heeft in de huidige situatie eerder 

geneigd zijn een route via de N36 te kiezen, terwijl bij de realisatie van een zuidelijke rondweg 

rondom Ommen een route via deze weg naar de N48 interessant wordt. Dit onderzoek is te 

kleinschalig om een uitspraak te doen over de te verwachten intensiteit op het nieuw te 

realiseren tracé. 

 

Wat wel mogelijk is, is om in het kentekenonderzoek te kijken voor welke relaties deze route 

een alternatief is. Dit is het geval voor het verkeer dat momenteel van de punten H (N341 

Den Ham) en I (N347 Lemele) naar de punten C (N48 bij De Lindenberg), D (Balkerweg), E 

(Ommerkanaal) en K (Varsenerdijk) rijdt en vice versa. Indien de zuidelijke rondweg wordt 

gerealiseerd, is het aannemelijk dat een groot deel van dit verkeer een route om Ommen heen 

zal kiezen in plaats van een route die door de stad gaat. 

 

In tabel 1 is opgenomen hoe vaak bovenstaande routes op een gemiddelde werkdag zijn 

geregistreerd bij het kentekenonderzoek. In totaal gaat het hier om een intensiteit van 

ongeveer 3250 motorvoertuigen.  In hoofdstuk 2 is aangegeven dat er op een gemiddelde 

werkdag ongeveer 5800 doorgaande verkeersbewegingen door Ommen zijn geregistreerd. 

Door de realisatie van de zuidelijke rondweg heeft potentieel 56% van het doorgaande verkeer 

dat momenteel door de stad rijdt een alternatieve route om Ommen heen.  
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Route met een alternatief via de zuidelijke 

rondweg: 

Aantal geregistreerde ritten 

N48 (afrit Lindenberg) - N341 (Den Ham) 142 

N48 (afrit Lindenberg) - N347 (Lemele)  209 

Balkerweg - N341 (Den Ham) 61 

Balkerweg - N347 (Lemele) 66 

Ommerkanaal - N341 (Den Ham) 10 

Ommerkanaal - N347 (Lemele) 15 

Varsenerdijk - N341 (Den Ham) 665 

Varsenerdijk - N347 (Lemele) 439 

N341 (Den Ham) - N48 (oprit Lindenberg) 160 

N341 (Den Ham) – Balkerweg 70 

N341 (Den Ham) - Ommerkanaal 11 

N341 (Den Ham) - Varsenerdijk 685 

N347 (Lemele) - N48 (oprit Lindenberg) 237 

N347 (Lemele) - Balkerweg 66 

N347 (Lemele) - Ommerkanaal 18 

N347 (Lemele) - Varsenerdijk 413 

Totaal 3267 

Tabel 1: Aantal geregistreerde ritten (mvt) potentiële routes nieuwe zuidelijke rondweg   

 

3.6 Analyse afsluiting Vechtkade 

Gemeentelijk beleid 

Verkeer dat vanaf de N341 en de N347 naar de N48 rijdt of omgekeerd, beschikt in hoofdlijnen 

over drie alternatieven door of om Ommen. Dit zijn de routes via de Vechtkade, de Prinses 

Julianastraat - Schurinkstraat en de Coevorderweg – Slagenweg. In de “Verkeersvisie 2030” 

van de gemeente Ommen is vastgelegd dat het verkeer zoveel mogelijk de route via de 

Slagenweg zou moeten volgen. Doorgaand verkeer via de Vechtkade en in mindere mate via 

de Prinses Julianastraat is ongewenst. Om het verkeer door het centrum van Ommen zoveel 

mogelijk te beperken, overweegt het college van B&W vergaande maatregelen op de 

Vechtkade te treffen in de vorm van (gedeeltelijke) afsluitingen. 

 

Resultaten onderzoek 

Tijdens de onderzoeksperiode in juli 2019 is op één dag tussen 06:00 en 18:00 uur een 

afsluiting geweest op de Vechtkade. Dit was op woensdag 17 juli 2019, ten tijde van het 

evenement Ommer Bissingh. Deze situatie komt nagenoeg overeen met hoe de 

verkeersstructuur er bij een mogelijke afsluiting uit zou komen te zien. 

 

Voor de periode ten tijde van de afsluiting is een H/B-matrix opgesteld. Om de resultaten zo 

goed mogelijk te kunnen duiden, wordt de data van deze periode vergeleken de data van 

dezelfde periode op woensdag 10 juli, precies een week eerder. Ook van deze periode is een 

H/B-matrix opgesteld. Beide H/B-matrices zijn opgenomen in bijlage 2. Van beide periodes is 

tevens een visualisatie opgenomen in deze bijlage.  

 

Gevolgen doorgaande routes 

Voor de meeste doorgaande routes zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen door de 

afsluiting van de Vechtkade, maar op een aantal specifieke routes ontstaan wel 

verschuivingen. Deze routes zijn opgenomen in tabel 2.  
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Route Woensdag zonder 

afsluiting 

Woensdag met 

afsluiting 

Verschil Procentuele 

toe-/afname 

N341 (Den Ham) 

N48 (oprit Lindenberg) 

111 305 194 175% 

N341 (Den Ham) 

N340 (Varsenerdijk) 

607 337 -270 -44% 

N347 (Lemele) 

N48 (oprit Lindenberg) 

186 489 303 163% 

N347 (Lemele) 

N340 (Varsenerdijk) 

340 195 -145 -43% 

N48 (afrit Lindenberg) 

N341 (Den Ham) 

123 159 36 29% 

N48 (afrit Lindenberg) 

N347 (Lemele) 

207 235 28 14% 

N340 (Varsenerdijk)  

N341 (Den Ham) 

539 486 -53 -10% 

N340 (Varsenerdijk)  

N347 (Lemele) 

352 302 -50 -14% 

Tabel 2: Doorgaande routes (mvt) woensdag met en zonder afsluiting  

 

Op de routes vanaf H (N341 Den Ham) en I (N347 Lemele) naar K (N340, Varsenerdijk) rijden 

tijdens de afsluiting ruim 400 motorvoertuigen minder dan in dezelfde periode een week 

eerder. Op de omgekeerde route zijn plusminus 100 motorvoertuigen minder waargenomen. 

Daartegenover staat dat op de routes vanaf H en I naar C (N48 De Lindenberg) 500 

motorvoertuigen meer zijn geregistreerd en op de omgekeerde route, vanaf C naar H en I, 

zijn ongeveer 65 motorvoertuigen meer waargenomen 

 

Vergelijking doorgaande routes van en naar N48 

Het verkeer dat van of naar de N48 wil, kan gebruik maken van de noordelijke (Balkerweg) of 

de zuidelijke (Varsenerdijk) op- en afritten van de N48. Door de afsluiting van de Vechtkade 

ontstaan verschillen in het gebruik van deze op- en afritten en dus ook van de routes die het 

verkeer hier naartoe of hier vandaan aflegt. Hoe deze zich tot elkaar verhouden wordt 

hieronder uitgelegd.  

 

In totaal zijn er bij punt K (Varsenerdijk) op de woensdag zonder afsluiting van de Vechtkade 

ongeveer 1350 doorgaande ritten geregistreerd en bij punt C (N48 Lindenberg) 1150. Tijdens 

de periode van de afsluiting waren dit respectievelijk ongeveer 750 en 1700 doorgaande ritten. 

Op de andere richting, dus vanaf de N48 richting het zuiden zijn de verschillen aanzienlijk 

kleiner. Het totale aantal doorgaande ritten dat bij de punten C en K geregistreerd is, is 

opgenomen in tabel 3.  
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Doorgaand verkeer C/K Woensdag 

zonder afsluiting 

Woensdag met 

afsluiting 

Verschil Procentuele  

toe-/afname 

Doorgaand verkeer uitgaand bij 

post C (Balkerweg) 
1161 1703 542 47% 

Doorgaand verkeer ingaand bij 

post C (Balkerweg) 
1221 1239 18 1% 

Doorgaand verkeer uitgaand bij 

post K (Varsenerdijk) 
1335 747 -588 -44% 

Doorgaand verkeer ingaand bij 

post K (Varsenerdijk) 
1282 1167 -115 -9% 

Tabel 3: Vergelijking omvang doorgaand verkeer post C en K woensdag met en zonder afsluiting  

 

De afsluiting van de Vechtkade heeft dus met name invloed op het verkeer dat vanuit het 

zuiden naar de N48 rijdt (aangegeven als uitgaand verkeer). Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat een afsluiting van de Vechtkade vanaf deze zijde automatisch leidt tot een andere 

routekeuze naar de N48. Verkeer dat vanaf de N48 komt en voornemens is door Ommen 

richting het zuiden te rijden (aangegeven als ingaand verkeer), wordt min of meer 

geconfronteerd met de afsluiting nadat het Ommen al is ingereden. Dit verkeer kiest een 

andere route en rijdt daarna alsnog op het gewenste punt Ommen uit. Indien de afsluiting een 

blijvend karakter krijgt, is het aannemelijk dat ook deze aantallen verder zullen toe- of 

afnemen. 

 

Gevolgen intensiteit Prinses Julianastraat 

Zoals eerder beschreven heeft het verkeer vanuit het zuiden richting de N48 drie mogelijke 

routes. Door de afsluiting van de Vechtkade blijven er nog twee potentiële routes over. Een 

mogelijke alternatieve route is de route via de Prinses Julianastraat. Op deze weg heeft tijdens 

de gehele onderzoeksperiode een telslang gelegen. Op basis hiervan kan een aanname gedaan 

worden voor de toename van het verkeer op deze weg tijdens de afsluiting. Op de route via 

de Coevorderweg heeft geen telslang gelegen, dus over de toename op deze route kan op 

basis van de beschikbare data geen uitspraak worden gedaan.  

 

Uit een analyse van de slangtelling blijkt de intensiteit op de Prinses Julianastraat op woensdag 

17 juli ten tijde van de afsluiting 8100 motorvoertuigen te zijn. Op woensdag 10 juli zijn er in 

dezelfde periode 5800 motorvoertuigen geteld. Dit betekent een procentuele toename van 

40%. Overigens wordt opgemerkt dat bij deze berekening, vanwege het ontbreken van de 

juiste data, geen rekening is gehouden met het verkeer dat het evenement Ommer Bissingh 

bezoekt en juist daarom over de Prinses Julianastraat rijdt. 

 

De intensiteit op een gemiddelde werkdag op de Prinses Julianastraat is ongeveer 7400 

motorvoertuigen. Indien de procentuele toename wordt toegepast, kan bepaald worden hoe 

groot de intensiteit op een gemiddelde werkdag is als de Vechtkade permanent wordt 

afgesloten. In dat geval stijgt de intensiteit op de Prinses Julianastraat op een gemiddelde 

werkdag naar verwachting naar 10.400 motorvoertuigen.  

 

Een dermate hoge intensiteit op de Prinses Julianastraat is ongewenst en zal ook gevolgen 

hebben voor de afwikkeling op kruispuntniveau. Aangezien de Prinses Julianastraat als 

voorrangsweg is aangemerkt, is het aannemelijk dat op de zijwegen wachtrijen zullen 

ontstaan. Indien men over wil gaan tot een afsluiting van de Vechtkade, verdient het daarom 

de sterke aanbeveling om ook de situatie op de Prinses Julianstraat te beschouwen. De 
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intensiteit op deze weg zal bij het uitblijven van aanvullende maatregelen aanzienlijk hoger 

worden en niet passen bij de functie en vormgeving van de weg. 

 

In welke mate het verkeer in geval van een afsluiting van de Vechtkade een route via de 

Coevorderweg – Slagenweg zal kiezen is op basis van de beschikbare data moeilijk te zeggen, 

doch is het door de hoge stijging van de intensiteit op de Prinses Julianastraat vooral 

aannemelijk dat men in dat geval de route via de Prinses Julianastraat kiest. Door de hoge 

intensiteit op de Prinses Julianastraat ten tijde van de afsluiting, lijkt de beoogde route via de 

Coevorderweg – Slagenweg niet een aantrekkelijk alternatief te zijn. 

 

Gevolgen intensiteit Varsenerdijk 

Uit de slangtellingen blijkt een intensiteit van 7600 motorvoertuigen op een gemiddelde 

werkdag op de Varsenerdijk op het wegvak tussen de Dikkersstraat en de Zuidermarsweg. 

Door de afsluiting van de Vechtkade veranderen ook de verkeersstromen op de Varsenerdijk. 

Op woensdag 17 juli zijn er ten tijde van de afsluiting van de Vechtkade ongeveer 2800 

motorvoertuigen geteld, tegenover 6200 op woensdag 10 juli in dezelfde tijdsperiode. Dit 

betekent een afname van 55%. Voor het bepalen van de intensiteit op de Varsenerdijk bij een 

permanente afsluiting, is deze procentuele afname toegepast op de gemiddelde werkdag. 

Hieruit blijkt dat de intensiteit op een gemiddelde werkdag naar verwachting zal dalen van 

7600 naar ongeveer 3400 motorvoertuigen.  
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 Bijlagen 

Bijlage 1.1: H/B matrix gemiddelde werkdag (mvt) 
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Totaal 
doorgaand 

Extern 
ingaand 

Eind-
totaal 

Percentage 
doorgaand 

Percentage 
ingaand 

(C) N48 - 588 351 30 36 142 209 32 19 1406 3055 4461 31,5% 68,5% 

(D) Witharen Balkerweg 553 - 24 9 18 61 66 13 8 753 978 1730 43,5% 56,5% 

(E) Ommerkanaal 304 23 - 1 3 10 15 4 5 364 406 770 47,3% 52,7% 

(F) Arriën Coevorderweg 29 7 2 - 9 12 118 76 113 366 1226 1592 23,0% 77,0% 

(G) Beerze Beerzerweg 36 19 5 12 - 10 51 129 265 527 808 1334 39,5% 60,5% 

(H) N341 Den Ham 160 70 11 12 14 - 204 161 685 1316 1125 2441 53,9% 46,1% 

(I) N347 Lemele 237 66 18 114 43 200 - 48 413 1139 1178 2316 49,2% 50,8% 

(J) Vilsteren Zwolseweg 39 12 5 79 136 153 49 - 63 535 736 1271 42,1% 57,9% 

(K) N340 Varsenerdijk 28 7 5 119 285 665 439 82 - 1630 3484 5114 31,9% 68,1% 

Totaal doorgaand 1386 792 421 376 544 1253 1151 545 1571      

Extern uitgaand 3041 961 445 1334 798 1170 1224 792 3393      

Eindtotaal 4427 1753 866 1710 1342 2423 2375 1337 4964      

Percentage doorgaand 31,3% 45,2% 48,6% 22,0% 40,5% 51,7% 48,5% 40,8% 31,6%      

Percentage uitgaand 68,7% 54,8% 51,4% 78,0% 59,5% 48,3% 51,5% 59,2% 68,4%      

 

In bovenstaande tabel zijn voor een gemiddelde werkdag de hoeveelheid ritten van alle verbindingen weergegeven. In de rijen staan de herkomsten 

van het verkeer, in de kolommen de bestemmingen. De tabel laat bijvoorbeeld zien dat er van de N48 (punt C) naar de N347 (punt I) 209 ritten 

zijn geregistreerd. De aantallen uit de tabel corresponderen met de afbeelding in bijlage 1.2, waarop in één oogopslag te omvang van de 

verschillende routes inzichtelijk wordt gemaakt. Hoe groter hier de pijl, des te groter is de stroom doorgaand verkeer. De geregistreerde ritten van 

en naar de posten C (N48), D (Balkerweg) en E (Ommerkanaal) zijn in hierbij samengevoegd. Ditzelfde geldt voor de posten H (N341) en I (347). 
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 Bijlage 1.2: Visualisatie doorgaand verkeer gemiddelde werkdag 
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 Bijlage 2.1: H/B matrix woensdag 10 juli 06:00 tot 18:00 uur (mvt) zonder afsluiting 

  C D E F G H I J K 
Totaal 

doorgaand 
Extern 

ingaand 
Eind-
totaal 

Percentage 
doorgaand 

Percentage 
ingaand 

(C) N48 - 517 301 17 24 123 207 13 19 1221 2674 3895 31,3% 68,7% 

(D) Witharen Balkerweg 493 - 26 11 22 66 57 11 3 689 912 1601 43,0% 57,0% 

(E) Ommerkanaal 267 25 - 1 0 11 16 3 8 331 365 696 47,6% 52,4% 

(F) Arriën Coevorderweg 21 5 2 - 9 16 124 43 105 325 1067 1392 23,3% 76,7% 

(G) Beerze Beerzerweg 30 22 1 10 - 6 40 103 215 427 651 1078 39,6% 60,4% 

(H) N341 Den Ham 111 58 10 13 7 - 180 128 607 1114 930 2044 54,5% 45,5% 

(I) N347 Lemele 186 53 20 103 35 171 - 42 340 950 1019 1969 48,2% 51,8% 

(J) Vilsteren Zwolseweg 26 9 6 65 106 109 39 - 38 398 580 978 40,7% 59,3% 

(K) N340 Varsenerdijk 27 6 5 92 208 539 352 53 - 1282 3001 4283 29,9% 70,1% 

Totaal doorgaand 1161 695 371 312 411 1041 1015 396 1335      

Extern uitgaand 2719 801 360 1148 636 949 1018 580 2928      

Eindtotaal 3880 1496 731 1460 1047 1990 2033 976 4263      

Percentage doorgaand 29,9% 46,5% 50,8% 21,4% 39,3% 52,3% 49,9% 40,6% 31,3%      

Percentage ingaand 70,1% 53,5% 49,2% 78,6% 60,7% 47,7% 50,1% 59,4% 68,7%      
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 Bijlage 2.1: H/B matrix woensdag 17 juli 06:00 tot 18:00 uur (mvt) met afsluiting 

  C D E F G H I J K 
Totaal 

doorgaand 
Extern 

ingaand 
Eind-
totaal 

Percentage 
doorgaand 

Percentage 
ingaand 

(C) N48 - 439 272 31 38 159 235 40 25 1239 2605 3844 32,2% 67,8% 

(D) Witharen Balkerweg 445 - 23 8 22 55 51 10 3 617 817 1434 43,0% 57,0% 

(E) Ommerkanaal 259 14 - 0 1 9 12 6 2 303 369 672 45,1% 54,9% 

(F) Arriën Coevorderweg 33 8 0 - 7 16 134 93 26 317 1172 1489 21,3% 78,7% 

(G) Beerze Beerzerweg 79 22 0 13 - 11 51 129 151 456 840 1296 35,2% 64,8% 

(H) N341 Den Ham 305 87 9 15 23 - 193 187 337 1156 1072 2228 51,9% 48,1% 

(I) N347 Lemele 489 88 24 119 48 208 - 68 195 1239 1117 2356 52,6% 47,4% 

(J) Vilsteren Zwolseweg 41 11 4 66 126 137 40 - 8 433 553 986 43,9% 56,1% 

(K) N340 Varsenerdijk 52 4 5 84 192 486 302 42 - 1167 2985 4152 28,1% 71,9% 

Totaal doorgaand 1703 673 337 336 457 1081 1018 575 747      

Extern uitgaand 2764 802 404 1285 863 1065 1128 671 2569      

Eindtotaal 4467 1475 741 1621 1320 2146 2146 1246 3316      

Percentage doorgaand 38,1% 45,6% 45,5% 20,7% 34,6% 50,4% 47,4% 46,1% 22,5%      

Percentage ingaand 61,9% 54,4% 54,5% 79,3% 65,4% 49,6% 52,6% 53,9% 77,5%      
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 Bijlage 2.2: Visualisatie doorgaand verkeer woensdag 10 en 17 juli 06:00 tot 18:00 uur (mvt) 

     
 

 
 

 

 

 

 

 


