
Terugkoppeling wensen omgeving 

 

Nr Ingebrachte wensen vanuit omgeving Toelichting stand van zaken  

 Parallelwegen  

1 De parallelweg naar Hornveld dient doorgetrokken te worden vanaf Maasveld. Dit ivm het 
landbouwverkeer die anders wordt ontsloten via de parallelweg door de bebouwde kom. 

De bestaande bocht en de zuidelijke parallelweg in de kern zelf zijn in combinatie met 
geparkeerde auto's te krap voor het laten passeren van landbouwverkeer en vrachtverkeer 
van het bedrijf aan Langstraat 104. Dit leidt tot onveilige situaties. Tussen Maasveld en 
Hornveld wordt daarom het fietspad aangepast tot een parallelweg. 

2 De parallelweg dient alleen een fietspad te worden tussen Hornveld en Maasveld ter 
voorkoming van sluipverkeer 

Landbouwverkeer via de zuidelijke paralelweg in de kern Langstraat is niet gewenst in verband 
met de beperkte breedte van de Langstraat. Tussen Maasveld en Hornveld wordt daarom het 
fietspad aangepast tot een parallelweg. 

3 De bocht aan het einde van de parallelweg Langstraat op de Randweg is te krap, zelfs 
voor fietsers gevaarlijk. 

Tussen Maasveld en Hornveld wordt het fietspad aangepast tot een parallelweg (zie wens 1). 
Vrachtverkeer c.q. landbouwverkeer maakt op deze manier geen gebruik meer van de bocht 
naar de Randweg. Het verruimen van de bocht is daarom niet nodig. 

4 Ontsluit de parallelweg niet richting het Riet maar zorg ervoor dat het landbouwverkeer 
via de Wittedijk gaat. Daarvoor dienen de onverharde wegen Hornveld en Maasveld 
tussen Wittedijk en Langstraat te worden opgeknapt.  

De parallelweg blijft aangesloten op het kruispunt bij de Oude Graaf/Riet. De voorgestelde 
maatregelen, opknappen van de onverharde wegen Hornveld en Maasveld, vallen buiten scope 
van het project en zijn duurder dan gekozen maatregel. Tevens worden onnodige 
omrijdafstanden voor landbouwverkeer hiermee voorkomen.  

5 De Parallelweg dient tussen Bandert en Trienenbergweg doorgetrokken te worden tot aan 
Langstraat 152 

Percelen zijn onvoldoende bereikbaar wanneer de onverharde Bandert als ontsluiting moet 
worden gebruikt. Verwacht wordt dat de doortrekking van de parallelweg niet leidt tot extra 
verkeer (gezien de inrichting van de Trienenbergweg). Andere oplossingsrichtingen dan 
doortrekken van de parallelweg vergen grotere aanpassingen in het ontwerp.  

6 Kan de Trienenbergweg worden ontsloten via een parallelweg naar de  
Nachtegaalweg en de woningen ter hoogte van de Bandert via een parallelweg naar Riet? 

Percelen zijn onvoldoende bereikbaar wanneer de onverharde Bandert als ontsluiting wordt 
gebruikt. Er is voor gekozen om de woningen ter hoogte van de Bandert en de 
Trienenbergweg via de parallelweg naar Riet te ontsluiten als voldoende en economische 
oplossing. 

7 De breedte van de parallelweg van 4,5 meter wordt te smal bevonden De breedte van de parallelwegen is nu standaard, conform richtlijnen van de Provincie en de 
gemeente Deurne. Een parallelweg van 5,5 m wordt enkel toegepast op het trajectdeel 
Nachtegaalweg - Zandschelweg, omdat dit door de gemeente is aangeduid als landbouwroute. 

8 De parallelweg tussen perceel 65 en de verkeerlichten bij Kruispunt Oude Graaf dient 5,5 
meter breed te worden met een gescheiden fietspad ivm tractoren (langzaam 
landbouwverkeer) en bestemmingsverkeer/LOG-verkeer 

Alleen de door gemeente Deurne vastgestelde landbouwroutes worden voorzien van een 
breedte van 5,5 meter. De overige parallelwegdelen vormen geen onderdeel van de 
landbouwroute en krijgen de standaard 4,5 meter breedte, waarmee wordt voldaan aan de 
richtlijnen. Dit tracédeel vormt geen onderdeel van de landbouwroute en blijft daarmee 4,5 
meter breed. 

9 De parallelweg ter hoogte van de Oude Graaf/Riet wordt in de nieuwe situatie drukker 
bereden. In combinatie met de hoeveelheid geparkeerde auto’s langs de parallelweg kan 
dit gevaarlijke situaties opleveren. In het oude plan uit 2009 waren daarvoor 
parkeervoorzieningen opgenomen. 

Enkele omwonenden willen parkeervoorzieningen, anderen willen geen geparkeerde 
voertuigen. In de praktijk blijkt dat voertuigen nu op de weg geparkeerd worden, gedurende 
langere tijd. Gemeente overweegt om wel voorzieningen te treffen voor parkeren.  

10 De snelheid op de parallelwegen dient te worden verminderd (minder dan 60km/uur) De rijsnelheid op een ventweg buiten de bebouwde kom bedraagt 60 km/u en voldoet 
daarmee aan Nederlandse regelgeving. 

11 De mogelijke parallelweg dient langs de N270 te liggen en niet bijvoorbeeld aan de 
achterzijde van het bosgebied (is ook niet logisch). 

De parallelwegen komen allen langs de N270 te liggen.  

12 Kan de parallelweg en de hoofdrijbaan bij de Oude Graaf iets naar het noorden toe De kant verharding van de huidige parallelweg wordt gehandhaafd. 
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verschuiven, zodat er meer ruimte ontstaat tussen woning en parallelweg? 

13 De kruisingen van de op- en afritten van de N270 bij Walsberg en de  
Vliersingel op de Milhezerweg zijn onoverzichtelijk en niet duidelijk voor  
de weggebruikers, waardoor verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. 

Valt buiten scope van project. Kleinschalige ingrepen, waarbij het huidige ruimtebeslag 
behouden blijft en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur, 
kunnen het draagvlak vergroten. Mogelijke verbeteringen worden onderzocht en in 
samenhang met verplaatsing OV-halte Langstraat-Noordzijde beschouwd. 

14 Wens is om de noordelijke parallelweg iets ten westen van de aansluiting met de 
Zandschelweg af te sluiten 

Het gaat om ca 8 adressen die de parallelweg nemen wanneer er geen knip is richting 
Zandschelweg. Ontsluiten van bedrijven moet met een knip plaatsvinden via de Bivakweg, 
maar deze weg is niet geschikt en past niet in het beleid van de gemeente tav 
landbouwroutes. Een knip (evt. sluis maken) kan altijd nog wanneer uit monitoring zou blijken 
dat dit noodzakelijk is. Verder komt overal op kruisingen van parallelwegen-zijwegen een 
verkeersplateau, waardoor te hoge snelheid en sluipverkeer wordt voorkomen. Doorgaand 
verkeer op de parallelweg wordt zoveel mogelijk voorkomen, door de ’verkeerslichten op beide 
kruisingen zo op elkaar af te stemmen, dat sluiproutegebruik ontmoedigd wordt. 

15 Vrachtwagens zijn verboden op de volgende wegen: 
o Hornveld 
o Oude Graaf 
o Riet 
o Bandert 
o Bivakweg 
o Parallelweg Oude Graaf – Riet 
o Parallelweg aan de Noordzijde van de N270 vanaf kruispunt tussen Oude Graaf en Riet 
ofwel, vrachtauto’s op kruising Riet mogen niet afslaan. 

In principe is elke openbare weg toegankelijk voor vrachtwagens en moet elk bewoond 
perceel ook toegankelijk zijn voor vrachtwagens. Daarmee is een algemeen 
vrachtwagenverbod niet toepasbaar.  

 Kruisingen  

16 Waarom worden er bij Oude Graaf/Riet en bij de Nachtegaalweg geen  
rotondes gebouwd? Een kruising met verkeerslichten geeft veel meer  
remmend en optrekkend verkeer. 

De keuze voor VRI-kruisingen is al eerder gemaakt. Bij deze afweging speelt niet alleen 
verkeersveiligheid een rol, maar ook doorstroming en aspecten als geluidsoverlast en 
luchtkwaliteit. Het toepassen van rotondes wordt niet gedaan vanwege het feit dat juist 
rotondes zorgen voor veel meer remmend en optrekkend verkeer: al het verkeer moet 
remmen en optrekken. Bij verkeerslichten hoeft dit alleen wanneer er rood licht is, bij groen 
licht kan worden doorgereden.  

17 Er dienen verkeerslichten te komen i.p.v. rotondes i.v.m. doorstroming van verkeer, 
veiligheid oversteek fietsers/langzaam landbouwverkeer en geluidsoverlast (bij een 
rotonde moet elk voertuig afremmen en opnieuw optrekken) 

De beslissing dat verkeerslichten worden toegepast is reeds in het VO genomen. 

18 Extra rechtsaffer bij VRI kruising de Riet, om de doorstroming te behouden Verwachte intensiteiten voor deze bewegingen zijn laag. Gelet op de lage intensiteiten, voldoet 
de combinatie rechtsaf en rechtdoor aan de richtlijnen en is deze oplossing voldoende veilig. 
Er is bij toepassen van een rechtsaf strook extra ruimtebeslag noodzakelijk door verschuiven 
assen, tot ongeveer 7 meter extra.   

19 l.v.m. toenemende drukte dient het aantal rijstroken voor rechtdoor bij de verkeerlichten 
te worden verdubbeld (VRI Oude Graaf en VRI Nachtegaal) en dienen er aparte rijstroken 
voor rechtsaf te komen. Zwaar geladen vrachtverkeer houdt het verkeer dan niet op 
nadat stoplicht op rood heeft gestaan en verkeer stroomt vooral in de spits beter door. 

De intensiteiten zijn dermate laag dat een verdubbeling niet noodzakelijk is. Daarnaast zorgt 
het verdubbelen van recht doorgaande rijstroken voor extra ruimtebeslag.  

 Nachtegaalweg-Limburgse grens  

20 Parallelweg doortrekken tot aan Limburgse grens. Waarom op andere deel van traject wel Provincie heeft besloten om ook dit deel duurzaam veilig in te richten. Voor de invulling van 
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en laatste deel niet. het ontwerp voor dit trajectdeel vindt op 18 april een ronde tafelsessie plaats met 
omwonenden. 

21 Als op het gedeelte Nachtegaalweg – Limburgse grens inritten worden afgesloten/ 
gecombineerd dan dient overleg plaats te vinden met de eigenaar. 

Provincie heeft besloten om ook dit deel duurzaam veilig in te richten. Voor de invulling van 
het ontwerp voor dit trajectdeel vindt op 18 april een ronde tafelsessie plaats met 
omwonenden. 

 Overige wegen en landbouwroute  

22 Oude Graaf en Riet afwaarderen (alleen voor bestemmingsverkeer), vrachtwagens rijden 
alle bermen kapot. 

Vooralsnog wordt er terughouden omgaan met uitzonderingssituaties.  Mocht noodzaak later 
blijken dan kan dit alsnog bekeken worden.  

23 Verharding van zijwegen (Trienenbergweg, Hornveld, Maasveld, Bandert) dient te worden 
verbeterd 

De ontsluiting vindt via de ventweg langs de N270 plaats, en niet meer via de Wittedijk. De 
noodzaak om de verharding te verbeteren valt buiten dit project. 

24 De ontsluitingsweg via de Bandert is geen optie.  De ontsluiting van Langstraat 150 en de Trienenbergweg wordt gewijzigd: dit gebeurt niet 
meer via de Bandert, maar de parallelweg naar Riet wordt doorgetrokken tot de 
Trienenbergweg. Percelen zijn onvoldoende bereikbaar wanneer de onverharde Bandert als 
ontsluiting moet worden gebruikt.  

25 Duidelijk dient aangegeven te worden wat de te volgen route is voor het 
landbouwverkeer. 

Landbouwroute is vastgesteld door gemeente maar worden door de veelheid aan richtingen 
niet met borden aangegeven. . 

 Fietsverkeer  

26 Tussen Hornveld en Deurne dient enkel een fietspad te komen. De huidige knip blijft dan 
bestaan. 

Zie 1. Het bedrijf aan Langstraat 104 wordt (na reconstructie) via een nieuw aan te leggen 
parallelweg "rechtsom" ontsloten richting de Oude Graaf - Riet. Daarmee is het niet mogelijk 
om op die plek een fietspad te handhaven. De huidige 'knip' blijft echter wel bestaan. 

27 Aan weerszijden van de parallelwegen dienen tweezijdig fietspaden te komen. Parallelwegen worden gebruikt door zowel motorvoertuigen als fietsers. Waar geen 
parallelwegen aanwezig zijn, worden fietspaden aangelegd. Aan de noordzijde ligt een 
tweezijdig bereden fietspad, aan de zuidzijde alleen eenzijdig bereden fietspaden. Vrijliggende 
fietspaden naast parallelwegen zorgen voor onnodig ruimtebeslag. 

28 De Parallelweg tussen verkeerslichten Nachtegaalweg en Zandschelweg dient gescheiden 
te worden van fietsverkeer voor de veiligheid van fietsers ivm landbouw/vrachtverkeer op 
dezelfde parallelweg 

Deze weg is 5,5 m breed. Het is daarmee mogelijk om met het huidige ruimtebeslag van de 
noordelijke parallelweg (LOG-route) te kiezen voor een andere wegindeling, met 
fietssuggestiestroken. Dit wordt toegepast. 

 Openbaar vervoer  

29 Er dient een veilige oversteek te komen ter hoogte van de bushalte Walsberg De huidige positionering van de bushalte lokt onveilig verkeersgedrag uit door automobilisten 
en ov-gebruikers. Onderzocht is of de bushalte "Walsberg" verplaatst kan worden naar de 
Vliersingel of Milhezerweg (de bushalte blijft dan op de huidige route liggen). Arriva is hiermee 
akkoord. De verplaatsing is dan ook opgenomen. 

30 Voorkomen moet worden dat verkeer ter plaatse van de bushalte Walsberg gaat keren. De huidige positionering van de bushalte lokt onveilig verkeersgedrag uit door automobilisten 
en ov-gebruikers. Onderzocht is of de bushalte "Walsberg" verplaatst kan worden naar de 
Vliersingel of Milhezerweg (de bushalte blijft dan op de huidige route liggen). Arriva is hiermee 
akkoord. De verplaatsing is dan ook opgenomen. 

31 Er dienen fietsenstallingen bij de bushaltes geplaatst te worden Bij elke bushalte, waar het qua ruimte past, plaatsen we fietsenstallingen.  

32 Er dienen wachthokjes geplaatst te worden bij bushaltes  Bij elke bushalte, waar het qua ruimte past, plaatsen we wachthokjes. 

33 Er dient rekening gehouden te worden met het schoolgaande fietsverkeer naar de andere 
zijde van de N270 (ook vanuit de wijk Heiakker), de route en de voorrangsregeling is niet 

Mogelijke verbeteringen worden onderzocht en in samenhang met verplaatsing ov-halte 
Langstraat-Noordzijde beschouwd. 



Terugkoppeling wensen omgeving 

 

duidelijk en verkeersveilig. 

34 Voorkomen moet worden dat koplampen van vrachtwagens die vanuit het noorden de 
hoofdrijbaan op komen thv de VRI kruising bij de woningen aan de zuidzijde naar binnen 
schijnen. 

Betreft inrichting/groen voorziening. Mogelijke maatregelen worden later bepaald. 

 Veiligheid  

35 Voorkomen moet worden dat er met hoge snelheden door wordt gereden in rustige tijden. 
Dit kan door de stoplichten zo in te stellen dat deze in principe op rood staan en met 
juiste snelheid op tijd op groen komen te staan. Of er moeten flitskasten worden 
geplaatst.  

Bij de verkeerslichten wordt in een latere fase gezocht naar een optimale afstemming. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar veiligheid, maar ook naar doorstroming en effecten op 
geluidsoverlast en luchtkwaliteit. De hoofdrijbaan N270 zal de belangrijkste verkeersstroom 
vormen.  

36 Kan de snelheid op de hoofdrijbaan door Walsberg heen terug naar 70  
km/uur en in combinatie met flitspalen? 

Het beleid van de Provincie Noord-Brabant is, conform richtlijnen, dat op hoofdwegen 80 km/u 
wordt gereden. Het is niet de taak van de Provincie om flitspalen te plaatsen, dat is een taak 
voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

37 Er dient een veilige afscheiding te komen tussen de hoofdrijbaan en parallelwegen zodat 
voorkomen wordt dat verkeer op de verkeerde baan terecht komt. Nabij viaduct Walsberg 
(richting het oosten) dient een geleiderail toegepast te worden die 50 ton aankan 

In verband met behoud laanbeplanting is over grote lengte van het tracé reeds een veilige 
afscheiding voorzien in het ontwerp van de weg. Daarmee wordt op grote delen van het tracé 
voorkomen dat verkeer ongewenst tussen hoofdrijbaan en parallelweg kan uitwisselen, maar 
ook dat de hoofdrijbaan op ongewenste plekken kan worden overgestoken. De wens geldt dan 
ook met name op delen van de N270 waar de afscheiding nog niet wordt toegepast. Indien de 
afscheiding in de vorm van een geleiderail wordt toegepast, die langer dan 1 kilometer 
aaneengesloten is, dan dienen pechhavens te worden toegepast.  
Ook nabij het viaduct Walsberg wordt een geleiderail toegepast die voertuigen keert.  

38 De bocht van Hornveld naar de Parallelweg dient voldoende ruim te zijn voor groot 
materieel 

De aannemer krijgt als eis voor het detailontwerp mee dat de bochten voldoende ruim moeten 
zijn voor groot materieel. 

39 Er dient een veilige oversteek te komen ter hoogte van café de Dennenlucht en kruising 
Nachtegaalweg 

Die vormen onderdeel van de kruispunten. 

40 Wens is om openbare verlichting toe te passen op parallelwegen (bv op de parallelweg 
tussen Riet en Trienenbergweg) en langs de fietspaden 

In principe wordt er geen verlichting geplaatst op fietspaden of parallelwegen. Bij afwijkingen 
in het wegbeeld, zoals zijwegen, overgangen van fietspaden naar parallelwegen en bij 
vernauwingen, wordt plaatselijk wel verlichting toegepast. 

41 De Padbrugseweg moet worden verbreed, zodat landbouwverkeer ontsloten is via de 
Nachtegaalweg richting de Wittedijk 

Door de gemeente is de route via de Zandschelweg aangewezen als landbouwroute. 

42 Er dient een doorsteek gerealiseerd te worden in de vorm van een tunnel in het 
verhoogde gedeelte van de Langstraat. 

Dit is wel een verbetering van verkeersveiligheid Milhezerweg/Vliersingel. Er wordt echter 
verwacht dat met redelijk beperkte kosten de verkeersveiligheid van de 
Milhezerweg/Vliersingel te verbeteren is. Daarnaast lost het opnemen van een tunnel niet alle 
verkeersveiligheidsproblemen op, aangezien nog steeds gelijkvloers gekruist moet worden met 
de Vliersingel. Een tunnel vraagt een grote investering voor de waarde die bereikt wordt.  

43 Het kruispunt N270 ter hoogte van de Randweg, Langstraat en Milhezerweg dient veiliger 
gemaakt te worden. 

Mogelijke verbeteringen worden onderzocht en in samenhang met verplaatsing OV-halte 
Langstraat-Noordzijde beschouwd. 
 

44 Aandachtspunt is de vuilnisophaaldienst De parallelwegen worden zo ingericht dat alle bestaande functionaliteiten gehandhaafd 
worden. 

 Voorkomen sluipverkeer  

45 Voorkomen moet worden dat sluipverkeer ontstaat. Voorkomen moet worden dat verkeer Sluipverkeer kan niet worden geweerd, maar wordt zo veel mogelijk voorkomen door een 
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uit “de Peel” (Kwadestaart, Goorsebergweg eo) gaat rijden via VRI Oude Graaf/Riet en 
niet via VRI Nachtegaalweg.  

correcte afstelling van de verkeerslichten  

46 Er dient een ontheffing te komen voor auto's vanaf Maasveld richting Deurne over het 
fietspad. 

Er wordt een parallelweg aangelegd tussen Deurne en Maasveld. Wel blijft de fietssluis ter 
hoogte van de Warande bestaan, zodat er geen "doorgaande verbinding" ontstaat op de 
parallelweg tussen Deurne en het kruispunt Oude Graag-Riet. Een mogelijk nut van een 
ontheffing komt hiermee te vervallen. 

 Geluid, lucht en trillingen  

47 Er dienen maatregelen getroffen te worden om geluidsbelasting terug te dringen. Zie 49 

48 Stil asfalt dient doorgetrokken te worden tot aan Langstraat 152 zie 49 

49 Op de parallelwegen dient stil asfalt te worden toegepast. Voor dit project is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Dit geluidsonderzoek is bij het 
voorontwerp bestemmingsplan bijgevoegd.  
Hoofdrijbaan 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat 2,1 kilometer van de hoofdrijbaan van een 
geluidsreducerende asfaltlaag moet worden voorzien. Vanuit de saneringsopgave van de 
gemeente is ervoor gekozen om geluidsreducerende asfalt over het hele tracé toe te passen.  
Parallelwegen 
Er wordt niet gekozen voor toepassing van geluidsreducerende asfalt ter plaatse van de 
parallelwegen. De intensiteit en snelheid op de parallelwegen is te laag voor de effectiviteit 
van het geluidsreducerende asfalt. Dit weegt niet op tegen de hogere kosten voor aanleg en 
beheer en onderhoud van geluidsreducerende asfalt.  

50 Er dienen metingen te worden verricht voor geluid en fijnstof Metingen maken geen onderdeel uit van de onderzoeken om voor de toekomstige situatie een 
beeld te vormen voor geluid en luchtkwaliteit. Dit gaat op basis van modelberekeningen.   

51 Er dienen maatregelen getroffen te worden om fijnstofbelasting terug te dringen. In het project is onderzoek gedaan naar fijnstofbelasting. Uit de resultaten blijkt dat er geen 
maatregelen nodig zijn om fijnstofbelasting terug te dringen. Wel wordt bij de verkeerslichten 
(Nachtegaalweg - N270 en Oude Graaf - N270) voorkomen dat verkeer op de hoofdrijbaan 
onnodig moet afremmen of optrekken. Bij het inregelen van de verkeerslichten wordt hiermee 
rekening gehouden 

52 Er dient een 0-meting te komen voor trillingen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met eventuele 
trillingsfactoren tijdens die uitvoering. Daar waar nodig wordt een nul opname uitgevoerd en 
worden indien noodzakelijk maatregelen getroffen. 
Tijdens de gebruiksfase (na realisatie van de reconstructie) wordt de meeste trillinghinder bij 
wegverkeer veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek. Door een goed ontwerp en een 
goede uitvoering is het risico op trillinghinder beheersbaar. Er worden daarom dan ook geen 
extra 
maatregelen getroffen. 

 Relatie met andere ontwikkelingen  

53 Er dient een nieuwe LOG weg te worden aangelegd van de stoplichten Nachtegaalweg via 
de Padbrugseweg naar de Kwadestaartweg en eventueel doortrekken naar de Oude 
Kerkbaan in Milheeze. Dit zou ook de kom Walsberg verlichten van doorgaand 
vrachtverkeer. 

Deze wens valt niet binnen de opgestelde visie langbouwroutes, opgesteld tussen gem. 
Deurne en ZLTO. 

54 Het glastuinbouwgebied niet ontsluiten via de Trienenbergweg, zodat er doorgaand 
landbouwverkeer komt op de parallelweg richting Riet. Het glastuinbouwgebied dient 

Het te ontwikkelen glastuingebied wordt via de Nachtegaalweg ontsloten op de N270 en niet 
via de Trienenbergweg. Dit betreft de hoofdontsluiting van het gebied. In het ontwerp van het 
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ontsloten te worden op de Nachtegaalweg. kruispunt N270 - Nachtegaalweg is rekening gehouden met deze toekomstige ontwikkeling 
door aparte opstelstroken te realiseren voor links- en rechts afslaand verkeer. Wel verkrijgt het 
tuinbouwgebied een (extra) noodontsluiting voor eventuele calamiteiten op de 
Trienenbergweg. 

55 De ontwikkeling van de haven in Well kan gevolgen hebben voor het verkeer op de N270. 
Hier dient rekening mee te worden gehouden. 

Verkeerscijfers ten aanzien van ontwikkelingen in de omgeving zijn  opgenomen in het 
verkeersmodel. Het huidige ontwerp houdt dus al rekening met ontwikkelingen in de 
omgeving. De verkeersafwikkeling van de haven bij Well vindt voornamelijk plaats via de A73. 

 


