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Voorwoord 
 
Voor u ligt een toekomstvisie voor de rijksweg N36. Deze visie heb ik geschreven voor mijn bachelor 

eindopdracht civiele techniek aan de universiteit Twente. Dit heb ik gedaan in samenwerking met 
Rijkswaterstaat. Aanleiding tot dit onderzoek zijn de onveilige situaties en de grote hoeveelheid 
ongelukken op de rijksweg N36. Oorzaak hiervan is dat de N36 op verschillende punten niet voldoet 
aan de benodigde eisen die bij dit type weg en zijn intensiteiten hoort. Dit document moet inzicht 
geven in de huidige problematiek op de N36. Door de problemen te analyseren en hier passende 
oplossingen bij te zoeken kan een visie opgesteld worden voor de aankomende jaren die leidt tot 
een veiligere N36. Hierbij gaat dank uit naar Kasper van Zuilekom, Willem Traag, Erik Everaars, 

Linda Kwakkel, Rudie de Jong, Christiaan Bannink en Hans Huntelaar voor hun bijdrage.     
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Abstract 
Verkeersveiligheid is van groot belang wereldwijd. Een veilig verkeersnetwerk kent minder 
ongelukken en dodelijke slachtoffers. Deze toekomstvisie voor de rijksweg N36 zal ertoe bijdragen 

dat deze weg in de toekomst een veiliger traject is met een goede doorstroming. Binnen de 
verkeersveiligheid is het wegontwerp een zeer belangrijk aspect. Voor zowel het wegennet als 
specifieke categorieën komen meerdere voorschriften waaraan een weg dient te voldoen om de 
veiligheid te waarborgen. Hierbij gaat het om functie, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid en het 
scheiden van verkeersstromen. Wanneer wegen niet voldoen aan verschillende eisen en 
ontwerpmaatregelen zullen er stappen genomen moeten worden. Door een bezoek te brengen aan 
de N36 wordt bekeken hoe de weg eruitziet en hoe deze ervaren wordt. Door dit te koppelen aan de 

voorschriften wordt er een lijst met onregelmatigheden opgesteld. Deze problemen zullen verlengd 
worden naar de toekomst en hoe zij zich hier zullen gedragen. Ook zullen regionale ontwikkelingen 
bekeken worden die een invloed hebben op de N36. Op basis hiervan komen de grootste knelpunten 
van de weg naar voren. Deze worden gescheiden op basis van locatie gebonden problemen en traject 
gerelateerde problemen. Om niet belemmerd te worden door beperkingen zal er groot scala aan 
oplossingen bekeken worden en hoe zij zich zullen gedragen indien toegepast. Op basis van een 
analyse op het voorkomen van incidenten, kosten en welwillendheid keuzes te maken uit de 

verschillende oplossingen. Deze verschilleden oplossingen zullen met elkaar ertoe leiden dat de 
veiligheid gewaarborgd blijft. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een N36 waarbij de fysieke 
rijrichtingscheiding overal wordt toegepast om frontale botsingen en kruisend verkeer te voorkomen. 
Daarnaast zal het zuidelijk deel worden verbouwd naar een 2*2 profiel om de capaciteit van de weg 
te waarborgen en doorstroom te behouden. Verder worden locaties met kruisend verkeer 
gecorrigeerd tot ongelijkvloerse kruisingen en zullen de aansluitingen onder handen genomen 

worden.  

 

Abstract English 
Traffic is of outmost importance worldwide. A safe traffic-network knows less accidents and less fatal 
victims. This vision for the N36 will contribute to a future scenario where the road has a high regard 
to safety and the traffic flows smoothly. To address the road safety, the design of the road is very 
important. As well as for the traffic-network as for specific roads there are guidelines to which should 

be lived up to. The main ideas behind this are: function, recognisability, mercifulness and the 
separation of traffic flows. In the case a road does not comply to these alterations have to be made. 

By visiting the N36 in real-life a list of looks and experiences could be drafted. By comparing these 
to the guidelines a list of inconsistencies arose that needed tackling. These problems were extended 
to the future and looked at their behaviour then. This was combined with upcoming regional 
developments that will have their influence on the N36. Based on this the biggest bottlenecks could 
be determined for the road. These are divided in local and range related problems. To not be limited 

by limitations a brainstorm with a broad variation of possibilities took place. They were tested on 
preventing accidents, costs and willingness of the people. The best choices are combined to form the 
foundation of a better N36. This translated in a road with a physical barrier across the whole length 
to prevent frontal crashes and crossing traffic. And in the southern part the N36 will be transformed 
to a 2*2 road to manage future intensities and maintain a good flow rate. Furthermore, the left over 
crossing traffic will be corrected and the connections to the underlying network will be altered. 

  



  

12-7-2017 

 
5 

Inhoud 

1. Introductie ...................................................................................................................... 7 

1.1 Probleembeschrijving .................................................................................................. 7 

1.2 Doel toekomstvisie ...................................................................................................... 9 

1.3 Onderzoeksmethode .................................................................................................... 9 

1.4 Leeswijzer ................................................................................................................. 10 

2. Richtlijnen wegontwerp ................................................................................................... 11 

2.1 Duurzaam veilig ......................................................................................................... 11 

2.2 Toepassing eisen op de regionale stroomwegen ............................................................. 12 

2.3 Geloofwaardigheid snelheid ......................................................................................... 14 

2.4 Resumé richtlijnen wegontwerp ................................................................................... 15 

3. Stand van zaken ............................................................................................................. 16 

3.1 Traject gerelateerde problemen ................................................................................... 16 

3.2 Locatie gebonden problemen ....................................................................................... 21 

3.3 Uitgevoerde en geplande projecten .............................................................................. 23 

3.4 Resumé stand van zaken ............................................................................................ 26 

4. Toekomst situatie N36 .................................................................................................... 27 

4.1 Toekomstige invloeden op de N36 ................................................................................ 27 

4.2 Resumé toekomst situatie N36 .................................................................................... 29 

5. Oplossingsrichtingen ....................................................................................................... 30 

5.1 Grootschalige oplossingen ........................................................................................... 30 

5.2 Locatie gebonden oplossingen ..................................................................................... 38 

5.3 Afweging Oplossingen ................................................................................................. 42 

5.4 Resumé oplossingsrichtingen ....................................................................................... 44 

6. Toekomstvisie ................................................................................................................ 45 

6.1 Selectie oplossingen ................................................................................................... 45 

6.1 Traject gebonden oplossingen ...................................................................................... 47 

6.2 Locatie gebonden ingrepen .......................................................................................... 49 

6.3 Onderhoudsplan ......................................................................................................... 51 

6.4 Implementatie volgorde .............................................................................................. 51 

7. Ter Besluit ..................................................................................................................... 52 

Bibliografie ........................................................................................................................ 53 

Speciale dank.................................................................................................................. 54 

Bijlage A) Indeling minimale stroomweg ................................................................................ 55 

Bijlage B) Indeling gewenste stroomweg ............................................................................... 56 

Bijlage C) Dwarsprofiel stroomwegen .................................................................................... 57 

Bijlage D) Wegintensiteiten N36 ........................................................................................... 58 

Bijlage E) Aftakeling zijkant Asfalt ........................................................................................ 59 

Bijlage F) Benaming prognose kaarten Cube .......................................................................... 61 

Bijlage G) Kaart inhaalregime N36 ........................................................................................ 62 

Bijlage H) Foto’s Almelo-West A35 tot aan Almelo-West .......................................................... 63 

Bijlage I) Foto’s Almelo-West tot Aansluiting bedrijvenpark Twente .......................................... 65 

Bijlage J) Foto’s bedrijvenpark Twente tot aan Almelo-Noord ................................................... 67 

Bijlage K) Foto’s Almelo Noord tot aansluiting Westerhaar ....................................................... 70 



  

12-7-2017 

 
6 

Bijlage L) Foto’s aansluiting Westerhaar tot Kruispunt Beerzerweg ........................................... 73 

Bijlage M) Foto’s kruispunt Beerzerweg tot Rotonde Witte Paal................................................. 76 

Bijlage N) Foto’s rotonde Witte Paal tot Rotonde Arriërveld ...................................................... 80 

Bijlage O) Kaart met aansluitingen op de N36 ........................................................................ 83 

Bijlage P) Kaart foto locaties op de N36................................................................................. 84 

Bijlage Q) Uitgevoerde en geplande maatregelen Rijkswaterstaat ............................................. 85 

Bijlage R) Kaart grote rechtstanden ...................................................................................... 86 

Bijlage S) Aandachtspunten verbreden N36 ........................................................................... 87 

Bijlage T) Totaalvisie N36 .................................................................................................... 88 

 

 
  



  

12-7-2017 

 

7 

1. Introductie 
Nederland staat wereldwijd bekend om haar goede infrastructuur en veilige wegen. Het Nederlands 
wegennet is goed uitgedacht en voldoet aan allerlei voorschriften die de veiligheid en doorstroming 

moeten verbeteren. Desondanks is het niet voorkomen dat er toch ongelukken en opstoppingen 
plaatsvinden. Mede doordat de technologie constant veranderd en de verkeersintensiteit groeit is het 
van belang dat wegen continue worden onderhouden en verbeterd zodat ze aansluiten bij de 
benodigdheden van de maatschappij. Wanneer wegen niet goed functioneren op 
verwachtingspatronen en intensiteiten dan zal de hoeveelheid ongelukken toenemen. Wanneer een 
weg over langere tijd niet aan de wensen voldoet dan komt het ook deze ook bij het volk bekend te 
staan als een probleemweg. Een van de wegen die bekend staat als zo een probleemweg is de 

rijksweg N36. Om deze weg te ontdoen van dit label is het van belang dat er een visie wordt opgesteld 
voor de toekomst. Deze visie moet inspelen op het aanpakken van de huidige problemen zowel als 
het voorkomen van toekomstige problemen. Hiermee moet de veiligheid van de N36 verbeterd 
worden en de hoeveelheid ongelukken afnemen.   
 

1.1 Probleembeschrijving 

De rijksweg N36 (figuur 1) verbindt de regio Twente met het noorden van Nederland. De weg loopt 

van Almelo tot aan Ommen, een afstand van 36 kilometer lang. Naast de N36 staat deze weg ook 
wel bekend in de volksmond als de dodenweg. Een frontaal ongeluk afgelopen oktober waarbij drie 
mensen om het leven kwamen deed de boel weer een goed opschudden. Ook afgelopen februari 
kwam het tot een dodelijk ongeluk op de N36 na een frontaal ongeluk. De benaming van de weg en 
de regelmatig verschijnende nieuwsartikelen over ernstige al dan niet dodelijke ongelukken geven 
te denken over de veiligheid van deze weg. Hoe kan het zo zijn dat op deze weg zoveel ongelukken 

gebeuren, en hoe zou dit in de toekomst opgelost kunnen worden?  

 

Figuur 1 Ligging van de N361 

Noodzaak voor het onderzoeken van deze vragen blijkt ook als naar de ongelukken wordt gekeken 
over een langere periode van tijd. Vanaf 2006 tot en met november 2016 hebben er in totaal 16 

dodelijke ongelukken plaatsgevonden waarbij 18 mensen zijn komen te overlijden (Royal 

                                                
1 (Wentink, Verkeerskundige beheersvisie N36; verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de B&O cyclus, 

2016) 
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HaskoningDHV, 2013). De oorzaak van de ongelukken varieert van inhalen waar dit niet toegestaan 

is, kopstaart botsingen door te hoge intensiteiten tot aan onverwachte verkeersituaties. Ten 
grondslag hieraan zou het feit moeten liggen dat de weg niet voldoet aan de vigerende richtlijnen. 
De N36 is conform duurzaam veilig2 gecategoriseerd als regionale stroomweg, maar hier dus niet 
naar ingericht. De huidige weg kent nog meerdere aspecten die overeenkomen met de 
ontwerpregelingen van de jaren 50. Dit betekent dat veel wegstukken en kunstwerken (figuur 2) te 
smal ontworpen, iets wat niet prettig tijd. Zeker vanwege de hoge hoeveelheid vrachtwagens dat 
weg gebruikt als makkelijke route naar het noorden. Omdat over de tijd veel veranderd is omtrent 

de verkeersbehoefte komen de ontwerp situatie en de realiteit niet meer overeen. Deswege is het 
van belang dat de weg correct en continue verbeterd en onderhouden wordt zodat onveilige 
verkeersituaties vermeden worden. 
 

 

 
Rijkswater staat is al veel bezig geweest met deze weg en op en rondom de N36 zijn door de jaren 
dus al meerdere maatregelen uitgevoerd om de veiligheid te bevorderen. Verscheidene onderzoeken 
zijn al uitgevoerd om de problemen in kaart te brengen. Zo heeft Royal Haskoning in 2013 al een 
rapport (Royal HaskoningDHV, 2013) geschreven over de gebreken aan de N36 per trajectdeel en 
voor verscheidene problemen oplossingen voorgesteld. Hiervan zijn ook verschillende plannen reeds 
uitgevoerd. Veel van deze ideeën sluiten aan bij de pakketten van meer veilig. Meer veilig is een 

servicepakket met als doel de verkeersveiligheid van het wegennet te verbeteren. Echter zijn er ook 
acties ondernomen die buiten dit pakket vallen maar ook van belang zijn. Desalniettemin blijven de 
krantenkoppen met ongelukken op de N36 komen. Er is nog geen duidelijke afname te bespeuren in 
de hoeveelheid zware ongelukken.  
Omdat meerdere ingrepen nog niet voor langere tijd aanwezig zijn is het echter moeilijk om te 
concluderen of zij effect wel of geen effect hebben. Uit logischere beredenering moeten deze ingrepen 
de situatie op de weg veiliger hebben gemaakt. Wanneer er wordt gewerkt met risico cijfers blijkt 

dat de N36 van 0,019 (Tweede Kamer, 2015) naar 0,017 procent (Tweede kamer, 2016) is gezakt 
in risico. Dit nummer wordt berekend op basis van ongevallen per miljoen voertuig kilometers. Een 

daling van dit cijfer is dus een positieve trend en zou dus betekenen dat de N36 daadwerkelijk veiliger 
is geworden. Hier valt echter op aan te merken dat andere vergelijkbare wegen een stap van 0,016 
(Tweede Kamer, 2015) naar 0,013 (Tweede kamer, 2016) gemaakt hebben in deze tijd. Het is dus 
van belang dat de weg zich continue verbeterd wordt en te streven naar een nog veiligere situatie. 

Om te zorgen dat dit correct gebeurd moet gewerkt worden met een oog op de toekomst. Wat wordt 
er verwacht, wat past in het budget of beter gezegd welk budget is er nodig, welke volgorde moet 
aangehouden worden? 
 
  

                                                
2 Het concept duurzaam veilig beoogt de verkeersveiligheid te verbeteren door vorm functie en gebruik af te 

stemmen. In hoofdstuk 2.1 wordt hier dieper op in gegaan. (SWOV, 2012) 

Figuur 2 Brug over de Vecht (Z-N) [1] 
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1.2 Doel toekomstvisie 
Om deze problematiek op te lossen zal er een plan opgezet moeten worden. Het doel van de visie is 
het ontwerpen van een consistente N36 waarbij problemen omtrent verkeersveiligheid en doorstroom 
doelmatig geminimaliseerd zijn. Echter bestaat geen perfecte oplossing om bij de ideale, of op zijn 
minst een veiligere N36 te komen. Daarentegen bestaat er juist een breed scala aan oplossingen, 
alles komt met ogen en haken. Met deze toekomstvisie zal er worden gekeken naar een combinatie 
van deze ideeën. De consistentie komt voort uit het in acht nemen van richtlijnen die opgezet zijn 

voor het ontwerpen van wegen. De doelmatigheid zal blijken uit de afweging tussen de baten en 
kosten. De daadwerkelijke noodzaak van ingrepen zal dus bekeken worden. Naast dat de huidige 
N36 zelf aangepast kan worden zou er ook hierbuiten gedacht kunnen worden. Niet bij het probleem 
een sluitende weg maken, maar juist het probleem proberen aan te passen. De verbetering voor de 
veiligheid op de N36 zal gezocht worden in oplossingen en niet in belemmeringen. Allemaal ideeën 
en vragen die van belang zijn om een gestructureerd en functionerend plan neer te zetten voor de 
N36 in de aankomende 25 a 30 jaar. Op basis van de uitgevoerde projecten en de 

verkeersverwachtingen voor de toekomst zal een visie worden geschreven voor de N36 waarbij de 
verkeersveiligheid verbeterd wordt. Hierin zullen de huidige zowel als de toekomstige problemen 
aangepakt worden. Verkeersveiligheid vertaald zich hierbinnen in het verminderen van de 
hoeveelheid ongelukken, zowel als het veilige gevoel dat bij een correct ontworpen weg hoort. Dit 

wordt komt samen in een visie waarin de onderzochte problemen geordend en getackeld worden 
door de jaren heen en op een consistente manier. Dit moet leiden tot minder verkeersongelukken, 

een veiliger gevoel en een goede doorstroming van de N36. Waarmee de N36 niet meer bekend zal 
staan als een probleem en weer onderdeel wordt van het aanzien dat Nederland heeft met betrekking 
tot het wegennet. 
 

1.3 Onderzoeksmethode 
Om naar een veilige N36 toe werken zijn meerder stappen nodig. Zo dien eerst bekeken te worden 

wat er wordt verstaan onder veilig. Hiervoor zal gekeken worden naar de voorschriften die door het 
CROW zijn opgezet. Deze literatuur schrijft voor waar een weg aan dient te voldoen om op zowel 
subjectief als objectief vlak een veilig traject te vormen. Deze literatuur kent verschillende dieptes 
van toepassing, er wordt in dit rapport in eerste instantie een globale versie van de richtlijnen 
onderzocht om niet vanuit beperkingen te werken.  
Om te onderzoeken tot in welke mate deze voorschriften zich toepassen op de N36 zal de weg ter 
plaatse bekeken worden. De waarnemingen en ervaringen met de N36 zullen worden gekoppeld met 

beschikbare cijfers en data die betrekking hebben op de N36. Deze informatie komt voort uit vorige 

rapporten over de N36 die beschikbaar zijn binnen Rijkswaterstaat en artikelen op het internet. Door 
eigen inzicht en data te combineren worden zowel de objectieve als subjectieve veiligheid in acht 
genomen. Op basis van de voorschriften en de daadwerkelijk cijfers en waarnemingen kan een 
overzicht van inconsistenties met de norm opgesteld worden. Om gericht te blijven op de toekomst 
zal ook gekeken worden naar de plannen of veranderingen die in de toekomst van invloed zijn. Er 

zal gekeken worden naar plannen die er al liggen om verschillende problemen aan de N36 te 
verhelpen, of juist externe ontwikkelingen die invloed hebben op de N36. Hiervoor zullen gesprekken 
gevoerd worden met mensen binnen Rijkswaterstaat die overzicht hebben van wat er speelt. 
Daarnaast zal via een model de prognosecijfers voor verkeersintensiteit gegenereerd moeten worden 
om de benodigde capaciteit te kunnen bepalen. Hieruit zullen de kernpunten tot verbetering van de 
N36 komen. 
Om deze zwakke punten te verbeteren zal er een brainstrom plaatsvinden waarin een breed scala 

aan ideeën naar voren komt. Deze ideeën zullen getoetst worden op basis van eigen kennis, discussie 
met experts en specifiek gerichte literatuur. Door schematisch de verschillende richtingen af te wegen 
kan geconcludeerd worden welke oplossingen toegepast dienen te worden. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen lokaal en traject gebonden oplossingen. De oplossingen zullen worden afgewogen 

op kosten, effectiviteit en welwillendheid. Er dient wel gekeken te worden of de gekozen oplossingen 
met elkaar samengaan. 
Deze gekozen oplossingen dienen ingepast te worden in het ontwerp van de N36. Op basis van 

waarnemingen en cijfers kunnen de knelpunten hierbij worden geïdentificeerd. Door inmenging van 
de meningen van experts en door geleidelijkheid kunnen de knelpunten verholpen worden en de 
oplossingen geïmplementeerd. Dit leidt tot een visie die in de aankomende jaren tot een objectief en 
subjectief veilige N36 moet leiden.      
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1.4 Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd uit vijf verschillende hoofdonderdelen. Dit wordt voorafgegaan door het 
huidig hoofdstuk omtrent de introductie. Al deze onderdelen hebben hun invloed op de visie voor de 
N36. 
  
Hoofdstuk 2 zal ingaan op de voorschriften voor wegen zoals die er nu liggen. Het CROW heeft 
vastgesteld wat de minima en maxima omtrent eisen zijn. Gebaseerd op deze documentatie kan 

geconcludeerd worden in welke richting de ontwikkeling van de weg moet gaan. 
 
Hoofdstuk 3 Is gebaseerd eigen ervaringen met N36. Door behulp van foto’s wordt een idee 
gecreëerd van hoe de weg er momenteel uitziet. Deze foto’s zijn voorzien van richting aangeving. 
Foto’s met N-Z in het onderschrift zijn genomen richting het zuiden. Foto’s met Z-N zijn genomen 
richting het noorden. Daarnaast zijn de foto’s genummerd en worden op locatie weergegeven op 
kaarten in daarbij horende bijlages. Alle kaarten zijn verwerkt op A3 formaat en uitklapbaar zodat 

het rapport gelezen kan worden met de bijbehorend kaart ernaast. Ondersteund met objectieve data 
wordt het probleem geformuleerd. Daarnaast bevat het hoofdstuk de uitgevoerde en geplande 
projecten omtrent de N36 die er al liggen binnen Rijkswaterstaat. Inclusief bijbehorende kaart. Dit 
geeft een idee van de huidige stand van zaken en daarnaast ook ideeën over de ingezette aanpak 

van de problematiek. 
 

Hoofdstuk 4 gaat over de toekomstige situatie van de N36. Het doel van een visie is om naast het 
verhelpen van huidige problemen ook ervoor te zorgen dat toekomstige problemen voorkomen 
worden. Prognose cijfers en ontwikkeling van de omgeving zijn hierin van belang. Door de 
toekomstige problemen te analyseren kan er in combinatie met de huidige stand van zaken een 
indicatie worden gemaakt van de kernpunten voor ontwikkeling van een veilig en duurzame N36. 
 
Hoofdstuk 5 betreft het creëren van ideeën om de problematiek rondom de N36 op te lossen. Om 

hierin ruimdenkend te zijn zullen enkele belemmeringen tijdelijk links blijven liggen. Hoofdstuk 2, 3 
en 4 hebben een kader gevormd waar hier en daar best een stapje buiten gezet mag worden. Deze 
ideeën moeten een groot selectiepaneel vormen waaruit een consistente route richting een veiligere 
N36 gekozen kan worden. Aan de hand van afwegingen op basis van haalbaarheid en doelgerichtheid 
moet een overzicht komen van goede en slechte ideeën.  
 
Hoofdstuk 6 gaat over het selecteren van een plan uit het overzicht van hoofdstuk 4. Door de sterke 

ideeën met elkaar te combineren moet een zo veilig mogelijke N36 gerealiseerd worden op niet 
hinderlijke en een financieel voordelige manier. De oplossing zullen weergegeven worden op zowel 
A4 in het verslag als op A3 formaat in de bijlage.    
 
Dit wordt afgesloten met een afsluiting waarin het volledige idee herhaald wordt en een discussie 
over eventuele vervolgstappen.  
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2. Richtlijnen wegontwerp 
Er bestaat een grote variëteit in hoe de mogelijke toekomstige N36 eruit zou kunnen gaan zien. Een 
weggebruiker heeft echter verwachtingen van hoe een weg eruit moet zien en hoe hij hierop zal 

reageren. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld waarop dit hoofdstuk globaal in zal gaan.    
    

2.1 Duurzaam veilig 
Het streven is om alle wegen duurzaam en veilig te ontwerpen. Hierbij zijn door het CROW stappen 
en indelingen opgezet. Het geheel moet ervoor zorgen dat het Nederlandse wegennet een stuk 
veiliger wordt. Alle wegen zullen moeten worden gecategoriseerd op doelfunctie. Dit kan variëren 

tussen een erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg tot een stroomweg. Het categorisatie systeem 
dient als de basis voor het opzetten en indelen van het wegennet in Nederland. Binnen Duurzaam 
Veilig zijn vijf belangrijke principes te vinden, welgezegd: de functionaliteit van wegen, de 
homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, de herkenbaarheid en de voorspelbaarheid van 
wegen en gedrag, de fysieke en sociale vergevingsgezindheid en statusonderkenning door de 
verkeersdeelnemer. (CROW, Basiskenmerken wegontwerp - Categorisering en inrichting van wegen, 
2012) Door deze functies constant in acht te nemen zullen de uniformiteit en verkeersveiligheid van 

het wegennet toenemen. Het is belangrijk dat de weggebruiker weet op wat voor een type weg hij 

zich bevindt en zijn gedrag daarop aanpast. Als het wegennet aan het verwachtingspatroon voldoet 
zullen de kansen op ongelukken aanzienlijk afnemen. Door de vijf principes van Duurzaam Veilig op 
de N36 losgelaten worden dan kan alvast een idee gecreëerd worden van de door de voorschriften 
gewenste situatie van de weg. 
 
Tabel 1 Duurzaam veilig principes 

Duurzaam veilig principe Beschrijving 

Functionaliteit van wegen Monofunctionaliteit van wegen: stroomweg, 
Gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg in 
een hiërarchisch opgebouwd wegennet 

Homogeniteit van massa en/of snelheid en 
richting  

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en 
massa bij matige en hoge snelheden 

Herkenbaarheid van de vormgeving van de 
weg en voorspelbaarheid van wegverloop en 
van gedrag van weggebruikers 

Omgeving en gedrag van andere 
weggebruikers die de verwachtingen van 
weggebruikers ondersteunen via consistentie 

en continuïteit van het wegontwerp 
Vergevingsgezindheid van de omgeving en van 
weggebruikers onderling 

Letselbeperking door een vergevingsgezinde 
omgeving en anticipatie van weggebruikers op 
gedrag van anderen 

Statusonderkenning door de 
verkeersdeelnemer  

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen 
inschatten 

 
De beschrijvingen van deze principes zijn echter niet heel concreet en dus op een wijd spectrum aan 

manieren in te vullen. Om acht te geven aan de principes van duurzaam veilig zijn dan dus ook 
meerdere zaken van belang om tot iets specifieks te komen. Dit is opgenomen in de zogenaamde 
basiseisen. Deze eisen zijn voorgeschreven door het CROW en hebben betrekking op zowel het 
ontwerp als de inrichting van de weginfrastructuur. Deze eisen zijn vertaald in verschillende 
kenmerken die per wegcategorie wel of juist niet aanwezig dienen te zijn. Het ontbreken of mindere 
maten aanwezig zijn van deze kenmerken verlaagd de verkeersveiligheid van de weg. Deze eisen 
zijn van belang omdat het moeilijk is de N36 los te zien van het gehele wegennetwerk. Het CROW 

identificeert de volgende basiseisen voor een wegennet:  

 
Functionaliteit, voorspelbaarheid en homogeniteit 

1 zo groot mogelijke aaneengesloten verblijfsgebieden 
Functionaliteit van het wegennet 

2 minimaal deel van de rit gaat over relatief onveilige wegen 
3 ritten zijn zo kort mogelijk 

4 kortste en veiligste route vallen samen 
Voorspelbaar verkeersgedrag 

5 zoekgedrag wordt vermeden 
6 wegcategorieën zijn herkenbaar 
7 aantal verkeersoplossingen is beperkt en uniform 

Homogeniteit 

8 conflicten met tegemoetkomend verkeer worden vermeden 
9 conflicten met kruisend en overstekend verkeer worden vermeden 
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10 verkeerssoorten zijn gescheiden 

11 snelheid wordt gereduceerd op potentiële conflictpunten 
12 er zijn geen obstakels langs de rijbaan 
 

Deze inrichtingen voor het wegennet geven richting aan meerdere soorten oplossingen. Het geheel 
blijft functioneren als één wegennet en dus hebben ingrepen op andere locaties ook invloed op de 
N36 en vice versa. Dit biedt mogelijkheden om ook in oplossingen te denken buiten de desbetreffende 
onder handen genomen weg. Daar staat wel tegenover dat oplossingen die functioneren voor de 

toebedeelde weg weer kunnen leiden tot problemen op andere wegen. Bij grote ingrepen zal er dus 
gekeken moeten worden naar het gevolg voor het gehele wegennet.  
 

2.2 Toepassing eisen op de regionale stroomwegen 
De N36 zelf wordt gedefinieerd binnen het wegennetwerk als een regionale stroomweg. Bij het 
ontwerpen van deze categorie wegen komen specifieke punten kijken. Deze zijn vertaald in 

basiseisen. Deze komen ook voort uit documentatie van het CROW. Het naleven van deze eisen bij 
wegontwerp moet ertoe leiden dat de verkeersveiligheid groter wordt.   

1. Wegcategorieën zijn herkenbaar. 

2. Conflicten met tegemoetkomend verkeer worden vermeden. 
3. Conflicten met kruisend en overstekend verkeer worden vermeden. 
4. Verkeerssoorten zijn gescheiden. 
5. Er zijn geen obstakels langs de rijbaan. 
6. Er is een relatie tussen de weg en de omgeving. 

Deze basiseisen worden gebruikt als een houvast om te weten waar men heen moet met een weg. 
Er worden nog meer gespecificeerde eisen, criteria en voorschriften aangeleverd door het CROW 
(CROW, Basiskenmerken wegontwerp - Categorisering en inrichting van wegen, 2012), (CROW, 

Handboek wegontwerp regionale stroomwegen, 2013) en (CROW, Handboek wegontwerp; 
Basiscriteria, 2013). Meer diepgang zal momenteel niet worden uitgevoerd op deze regulering. Door 
de basiseisen heel globaal te laten en momenteel niet verder in te gaan op dieper onderliggende 
criteria worden creatieve oplossingen minder tegen gehouden. De basiseisen moeten dus dienen als 
richtlijnen maar er moet niet gedacht worden in beperkingen door deze regelgeving.  
Binnen deze regelgeving wordt nog wel onderheid gemaakt tussen minima (figuur 3) waaraan een 

weg moet voldoen en de gewenste situatie (figuur 4). Hierbinnen heeft de beleidsmaker/ 
wegontwerper vrijheid en ruimte om de weg in te delen zoals hij/ zij wil. Bij toepassing op 
stroomwegen zal worden gewerkt vanuit de ideale situatie en geprobeerd worden deze toe te passen. 
In het geval dat de ideale situatie niet toegepast kan worden zullen er stappen terug gedaan moeten 
worden. Per laag wordt dit afgepeld tot de maxima wordt gevonden die toegepast kan worden. Veel 
stroomwegen lijken momenteel op de minimale situatie, echter zijn er zelfs  

Figuur 3 Minima regionale stroomweg 3  Figuur 4 Gewenste situatie regionale stroomweg 3

  

                                                
3 (CROW, Handboek wegontwerp regionale stroomwegen, 2013) 
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punten waarop de weg niet voldoet op verscheidene criteria om minima überhaupt te halen. Deze 

criteria kunnen zeer specifiek zijn en zullen in eerste instantie niet bekeken worden. Betreffende 
letters in de figuren worden benoemd in bijlage A) indeling minimale stroomweg voor figuur 3 en 
bijlage 2 Indeling gewenste stroomweg voor figuur 4. Wanneer minima niet gehaald kunnen worden 
met het wegontwerp dan dient de categorisering van de heronderzocht te worden.   
 
2.2.1 Wegcategorieën zijn herkenbaar   
Binnen duurzaam veilig De N36 staat beschreven als een regionale stroomweg. De stroomfunctie 

van de weg, en hoe deze daadwerkelijk door de weggebruiker geïnterpreteerd zou kunnen verschillen 
wanneer een weg niet correct ingericht is. Deze gebreken kunnen ertoe leiden dat mensen zich niet 
realiseren hoe zij zich dienen te gedragen. Herkenbare wegcategorieën en type kruispunten moeten 
ertoe leiden dat het verkeer zich uniform gedraagt. Dit moet verrassingen en onverwachte situaties 
voorkomen waardoor de weggebruiker zich zekerder voelt en weg, naast dat hij veiliger is, ook 
veiliger ervaart. Daarnaast schept men met een duidelijke indeling van de weg ook dat dit de snelste 

routekeuze is om het gebied te verlaten en gaat men geen gebruik maken van sluipwegen. Hierdoor 
wordt niet alleen op de stroomweg zelf maar ook op de wegen rondom de weg veiligheid gecreëerd. 
De groene middenas is een van de kenmerken voor de functie en de snelheid van de weg. Verder 
suggereren de invoegstroken een functie waarbij de doorstroming van groot belang is. Echter bestaat 

er nog vaak kruispunten met gebiedsontsluitingswegen of andere stroomwegen die voorkomen dat 
dit consistent gebeurt. Een VRI kan bijvoorbeeld voor verwarring zorgen en leiden tot ongewenste 
reacties. Figuur 3 en figuur 4 illustreren nogmaals hoe de wegcategorie stroomweg eruit dient te 

zien. 
 
2.2.2 Conflicten met tegemoetkomend verkeer worden vermeden 
Om de veiligheid te waarborgen dienen conflicten met tegemoetkomend verkeer vermeden worden. 
Hiervoor zijn enkele jaren terug aanpassingen doorgevoerd in de voorschriften. Nieuw aangelegde 
stroomwegen dienen voorzien te zijn van een fysieke rijrichting scheiding. Oudere stroomwegen 
beschikken nog over de groene vulling tussen de dubbele wegstrook. Echter komt het vaak voor dat 

de breedte van deze strook minimaal is. Er wordt voorgeschreven dat deze scheiding minimaal 
twintig centimeter breed moet zijn. Aan deze minimale eis wordt vaak wel voldaan, maar het 
minimum laat zoals vaak blijkt de kans groot voor ongelukken. Een groene vulling van 80 centimeter 
staat als een betere afmeting voorgeschreven. Zo is de afstand tussen tegemoetkomend verkeer 
groot genoeg om minimaal last van elkaar te hebben. Zeker in het geval van vrachtwagens geeft de 
extra middenruimte een veilig gevoel. In het nog betere geval wordt, zoals in eerste instantie 

voorgeschreven door het CROW in het midden van de we een geleiderail geplaatst. Dit voorkomt 
volledig dat er verkeer op de andere weghelft kan komen en daarmee worden frontale conflicten 
vermeden.  
 
2.2.3 Conflicten met kruisend en overstekend verkeer worden vermeden 
Naast het tegemoetkomend verkeer kunnen er ook conflicten ontstaan met kruisend verkeer. Op een 
stroomweg zou er geen mogelijkheid moeten zijn om kruisend verkeer tegen te komen. Echter zoals 

vaker is dit in de praktijk moeilijk uit te sluiten. Gevaar met kruisend (inclusief afslaand) en of 
overstekend verkeer is het snelheidsverschil dat vaak relatief hoog is. Om te het snelheidsverschil 
met verkeer dat de weg opkomt te verminderen zijn invoegstroken en uitvoegstroken aangelegd. 
Wanneer deze een aan de voorgeschreven lengte voldoen voorkomen zij het hoge snelheidsverschil. 
Op verscheidene locaties bestaan er nog de mogelijkheden tot overstekend verkeer, midden 
geleiders kunnen dit probleem in zijn totaliteit wegnemen. Dit zou ook de locaties waar mensen voor 
de kop langs willen/ kunnen draaien bestand maken tegen dit onveilige gedrag. In het geval van 

oversteken, of ander kruisend vervoer zal er dus naar een oplossing gekeken moeten worden, hierin 
kan men de overgang afsluiten of een tunnel/ brug aanleggen. 

 
2.2.4 Verkeerssoorten zijn gescheiden 
Op een wegennetwerk bevinden zich allemaal verschillende soorten weggebruikers. Met de 
verschillende types komen variërende snelheden en andere benodigdheden. Door de verkeerssoorten 

zoveel mogelijk te scheiden heeft men veel minder, zo dan niet geen, last van elkaar. Het is een van 
de kernpunten van duurzaam veilig om zodra een weggebruiker kwetsbaar is deze te scheiden en de 
algehele veiligheid te waarborgen. Zo ligt er geen fietspad op of langs de weg maar moeten fietsers 
zich via parallelwegen of verder afgelegen fietspaden verplaatsen. Ook tractoren en andere 
langzamere voertuigen zijn niet toegestaan.  Het scheiden van verkeersoorten leidt tot meer 
uniformiteit en een betere doorstroom.  
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2.2.5 Er zijn geen obstakels langs de rijbaan. 

De stroomweg maakt gebruik van hogere snelheden zodat het verkeer op en snelle en soepele manier 
zich over afstanden kan verplaatsen. Met deze snelheden zijn de gevolgen van een ongeluk echter 
groter. Deze ongelukken kunnen ook plaatsvinden met vaste objecten in de berm. Daarom bestaan 
er voorschriften over de benodigde afstanden van obstakels in de berm. Objecten dienen verplaatst 
of geëlimineerd te worden. Mocht dit mogelijk zijn dan moeten zij afgeschermd worden met een 
geleiderail of RIMOB. Daarnaast kunnen obstakels het zicht belemmeren en dus het overzicht van 
een bestuurder beperken. Zonder overzicht kan een bestuurder de veiligheid op de weg als minder 

ervaren. Vaak kennen wegen meerdere locaties waar het zicht niet ideaal is. Ook zijn er in de meeste 
gevallen verschillende objecten in de berm die volgens de richtlijnen verder van de weg af dienen te 
staan.    
 
2.2.6 Er is een relatie tussen de weg en de omgeving. 
Het is niet te ontkennen dat alle bebouwingen en voorzieningen langs de weg invloed hebben op de 

weggebruiker. Gebeurtenissen rondom de weg kunnen voor afleiding zorgen en de focus van de weg 
afhalen waardoor ongelukken sneller plaatsvinden. Aan de andere kant is een te saaie omgeving ook 
negatief. Een stuk weg zonder prikkels kan de concentratie verminderen of de bestuurder laten 
denken dat aandacht mogelijk is voor andere zaken. Een van de meest voorkomende voorbeelden 

hierbinnen is de interesse voor de mobiele telefoon. Een recht stuk weg in de tussen twee weilanden 
lijkt bij veel mensen een mogelijkheid voor het versturen van een bericht via de telefoon. Ook grote 
verschillen in de omgeving kunnen tot onrust leiden. Zo kan een weg beschikken over zowel de hele 

drukke trajecten zowel als de hele rustige trajecten. Een kan weg lopen tussen drukke 
industriegebieden, zowel als ver gestrekte weilanden, twee totaal verschillende omgevingen. Verder 
geldt de vergevensgezindheid van de omgeving een van de vier principes is van duurzaam veilig 
(tabel 1). De vergevingsgezindheid van de omgeving valt te linken aan de obstakelvrije afstand. Zo 
moet de berm draagkrachtig zijn om te voorkomen dat het van de weg raken direct tot zware 
stuurbewegingen leidt. Ook gaat het hier om het vrij houden van zicht dat versperd kan worden door 
bomen, struiken en overige beplanting. Ook is de omgeving vaak de beperkende factor in het niet 

maximaal uit kunnen voeren van de gewenste aspecten van de weg. Zo kan de omgeving 
beperkingen opleveren met betrekking tot de breedte van de weg of zijn verscheidene oversteken 
van belang. Veelal door oudere kunstwerken die op e voorschriften van destijds aangelegd zijn. 
Betreffende aanpassingen aan de gewenste situatie zullen compenserende maatregelen onderzocht 
moeten worden. 
 

 

2.3 Geloofwaardigheid snelheid 

Een andere belangrijke component binnen de veiligheid van een weg is de snelheid die door de 
bestuurder aangehouden wordt. Ondanks de voorgeschreven snelheid zullen mensen ook hun eigen 
conclusies trekken. Weggebruikers hebben onbewuste en natuurlijke neigingen om op een bepaalde 
manier in weggedrag te reageren om de omgeving. De snelheidslimiet dient geloofwaardig te zijn, 

mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon. De in hoofdstuk 2.2 genoemde aspecten, 
weginrichting en omgeving spelen hierin een zeer grote rol. Wanneer dit niet voldoet zouden 
weggebruikers verkeerde keuzes kunnen gaan maken met betrekking tot snelheid. Zowel te snel als 
te langzaam rijdend verkeer kan voor beperkingen zorgen, betreffende doorstroom en ongelukken. 
De verschillende ontwerpaspecten zijn van belang om de weggebruiker het gewenste gedrag te laten 
vertonen. Hiermee kan de doorstroming worden bevorderd en neemt de veiligheid toe.  
 

De geloofwaardigheid van een snelheidslimiet wordt vastgesteld aan de hand van kenmerken van de 
weg en de omgeving (CROW, Basiskenmerken wegontwerp - Categorisering en inrichting van wegen, 
2012): 

 rechtstanden (bochtigheid en aantal kruisingen, fysieke snelheidsremmers); 
 openheid van de wegomgeving (dichtheid bebouwing en begroeiing); 
 wegbreedte (effenheid, verhardingsbreedte, obstakelvrije zone, vrije baanbreedte); 
 type wegdek (wegverharding); 

 wegindeling (aantal rijbanen, aantal rijstroken, markering, type rijbaanscheiding); 
 voetgangersvoorzieningen fietsvoorzieningen; 
 parkeervoorzieningen; 
 type kruispunt; 
 stopzichtafstand. 
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2.4 Resumé richtlijnen wegontwerp 

De richtlijnen bieden een aanknopingspunt tot een veiliger wegontwerp. Uit de richtlijnen komt naar 

voren dat het ontwerp van een weg moet inspelen op het verwachtingspatroon en de capaciteiten 

van de weggebruiker. Om de veiligheid te waarborgen binnen het algehele verkeersnetwerk zijn er 

binnen Duurzaam veilig kernpunten opgesteld: monofunctionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, 

vergevingsgezindheid en statusonderkenning. Hiermee weet de weggebruiker op wat van hem 

verwacht wordt op de locatie. Dit verwachtingspatroon kan verder specifiek gevormd en gehonoreerd 

worden met verschillende aspecten van het wegontwerp en de omgang met de omgeving. Voor 

regionale stroomwegen gelden dieper gespecifieerde ontwerprichtlijnen. Deze kunnen verschillen van 

een ideale situatie tot een minimale situatie. In alle situaties moet een weggebruiker op de hoogte 

zijn van het feit dat hij gebruik maakt van een stroomweg. Dit onderscheid moet blijken door het 

voorkomen van conflicten met tegemoetkomend verkeer, ongelijkvloerse kruispunten, het scheiden 

van verkeerssoorten, een grote obstakelvrije afstand en de correcte relatie met de omgeving. Daarbij 

zijn kleinere ontwerp aspecten van belang om de geloofwaardigheid van het snelheidslimiet te 

waarborgen.  Door hieraan te voldoen past een stroomweg binnen het principe van Duurzaam veilig 

en wordt de veiligheid gewaarborgd.   
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3. Stand van zaken 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken op de N36. Als eerste zal er 
worden ingegaan op de huidige problematiek die men ondergaat wanneer er gebruik wordt gemaakt 

van de N36 zoals deze er momenteel ligt. Dit is onderverdeeld in twee categorieën, trajecten en 
locatie gebonden problemen. Hierna zal worden ingegaan op de verwachte toekomstige problemen. 
Om een beeld te krijgen van hoe men omgaat met de problematiek zal vervolgens worden gekeken 
naar de projecten die lopen of al hebben gelopen omtrent de N36. Eerst de projecten vanuit Meer 
Veilig en vervolgens ook overige en onderhoudsprojecten. Wanneer er op het huidige moment (22-
05-2017) over de N36 gereden wordt komen er verschillende problemen nog zichtbaar naar voren. 
Sommige van de problemen staan reeds op de planning om aangepakt te worden door 

Rijkswaterstaat maar zullen ter illustratie van de huidige weg toch meegenomen worden. Foto’s in 
hoofdstukken 3.1 en 3.2 hebben naast hun onderschrift een nummer toegewezen gekregen. Dit 
nummer refereert aan een locatie op de kaart in bijlage P) Kaart foto locaties op de N36. Voor 
hoofdstuk 3.3 is een kaart bijgevoegd in bijlage Q) Uitgevoerde en geplande maatregelen 
Rijkswaterstaat. De aangemerkte punten op de kaart zijn in de tekst terug te vinden achter de eerste 
benoeming van het desbetreffende project. Andere projecten hebben hun eigen kaart of zijn 
uitgevoerd over het gehele traject. 

 

3.1 Traject gerelateerde problemen 
Verschillende problemen die betrekking hebben op de N36 zijn geldig voor trajecten al dan niet 
grotere delen van het geheel. Deze problemen van de weg zullen in dit hoofdstuk als een traject-
probleem behandeld worden. Voor verduidelijking van de desbetreffende trajecten kan worden 
teruggekeken op de kaart van de N36 (figuur 1) of de A3 in bijlage O) Kaart met aansluitingen op 

de N36. 
 
3.1.1 Intensiteit zuidelijk deel van N36 
De N36 sluit aan de zuidkant aan op de A35. Deze aansluiting wordt besproken in hoofdstuk 3.2 
Locatie gebonden problemen. Vanaf hier wordt de weg vervolgd als een soort van 2*2 weg tot 
aansluiting Almelo-West, beide rijrichtingen hebben naast de gewone rijbaan ook een weefvak (figuur 

5). 

 
Figuur 5 Weefvak N36 (Z-N)  [2] 

Ondanks dit profiel is het er ’s ochtend nog altijd te druk. In vergelijking tussen de capaciteit van 

3800 voertuigen per uur en de intensiteit (Bijlage D) Wegintensiteiten N36) zou op dit traject geen 

problemen met intensiteit mogen zijn. Het is dus op dit traject niet zozeer een probleem met de 
intensiteit maar eerder de doorstroom. Dit profiel in combinatie met een snelheid van 80 kilometer 
per uur zorgt buiten de spits wel voor een niet geloofwaardige snelheid. Eventuele problemen met 
de eerder verwezen aansluiting met A35 en doorwerkend kracht van de intensiteit problemen op 
noordelijkere trajecten kunnen de oorzaak zijn. Daarnaast rijst de vraag waarom de ochtendspits 
voor zoveel meer problemen zorgt dan de avondspits. 

De problemen met vertraging gelden ook voor trajecten verder noordelijk. Hierbij is er wel een 
probleem tussen met de capaciteit en de intensiteit. De weg heeft hier een capaciteit van 1575 
motovoertuigen per hoofdrijbaan per uur (Rijkswaterstaat, Prognosecijfers Cube, 2017). De 
intensiteiten die in de ochtendspits gemeten worden ingeschat op ongeveer 1200 motorvoertuigen 
per uur tussen Almelo-West en Bedrijvenpark Twente. Dit getal is op het echte piekpunt nog hoger. 
Een intensiteit over capaciteit verhouding (IC-ratio) kan tot problemen leiden van 0,8 op papier. In 



  

12-7-2017 

 
17 

het geval van de N36 zou het op dit traject uitkomen op 0,76. Dit zit dicht bij de grens. In geval van 

het piekpunt is de kans op problemen zeer aanwezig. In 2011 deed Rijkswaterstaat reeds een 
onderzoek naar de capaciteit van dit traject ook met het resultaat dat de capaciteit aan zijn maximum 
zit (Rijkswaterstaat, Rapport bereikbaarheidproblemen N36, 2011). 
Wanneer men verder naar het noorden komt nemen de intensiteiten af en wordt de kans op 
problemen met drukte minder. Om uitspraken te doen over het eventueel aanpakken van deze 
locaties kan beter naar de prognosecijfers gekeken worden (4.1.1 Prognose cijfers groei 
autoverkeer). Door de IC-ratio op orde te houden worden kop-staart ongelukken verminderd en de 

doorstroom bevorderd.    
 
3.1.2 Smalte dwarsprofiel en ontbreken fysieke rijrichtingscheiding 
Een regionale stroomweg is verplicht om een minimaal dwarsprofiel te handhaven. Deze breedte 
verzorgt zoveel een veilige situatie als een veilig gevoel. Waar het traject Almelo-West A35 tot aan 
Almelo-West nog prima voldoet aan de breedte omdat het nieuw aangelegd is. Ook is hier de 

voorgeschreven fysieke rijrichtingscheiding aanwezig. Het 2*1 profiel daarentegen is merendeel 
verouderd. Op sommige stukken is het nog ingericht als voorgeschreven vanuit de vijftiger jaren 
toen de N36 ontwikkeld werd. Het overzicht op sommige wegdelen zorgt ervoor dat het eerder als 
een 80 weg wordt ervaren. De weg is beschikt over een groene middenstrook, iets wat bij de aanleg 

van nieuwe stroomwegen niet meer toegestaan is. Dit moet ervoor zorgen dat men zich bewust is 
van de snelheid en het type weg. De inrichting voor groene middenstroken komt uit oudere 
richtlijnen. 

 

 
Figuur 6 Ontwerp regionale stroomweg zonder middengeleider4 

Hierin valt de grote variatie op. Het minimum ligt op een totaal breedte van 7,40 meter, de bredere 
inrichting op 8,80 meter. Zeker de groene middenstrook kent veel variatie. Hoe breder deze streep 
de te minder snel zit met op de andere weghelft en kunnen ongelukken vermeden worden. Als men 
over het 2*1 profiel rijdt valt op dat de N36 dicht bij het minimale profiel ligt. De breedte is 
duidelijk een van de zwakkere punten van de N36. Dit komt ook naar voren uit de hoge 
hoeveelheid frontale ongelukken die plaatsvinden op de N36 over verschillende locaties (Royal 

HaskoningDHV, 2013). Over de periode van 2006-2012 betreft dit 5 dodelijke slachtoffers en 10 
zwaargewonden. Daar komt bij dat onlangs (oktober 2016) drie mensen om het leven kwamen bij 
een frontaal ongeluk. 

 
Figuur 7 N36 tussen Bedrijvenpark Twente – Aadorp (Z-N) [3] 

Wanneer men nog verder naar het noorden komt dan valt af te vragen of er überhaupt aan de 
minimale eisen wordt voldaan. In specifiek bij gebruik van kunstwerken (figuur 8). Het dit smalle 
profiel klopt het wegbeeld voor de bestuurder niet meer wat tot niet gewenst gedrag kan leiden. Ook 

                                                
4 (CROW, Handboek wegontwerp regionale stroomwegen, 2005) 
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vergroot het dus de kans op frontale ongelukken. Het aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding en 

het op orde brengen van de redresseerstroken is hier van belang. 

 
Figuur 8 N36 kanaal Almelo de Haandrik [4] 

3.1.3 Overgang tussen berm en asfalt 
Als gevolg van het smalle wegprofiel rijden veel bestuurder te dicht langs de zijkant van de weg. Het 
asfalt verslechterd hierdoor snel en de halfverharding zakt weg. Dit leidt tot hoge verschillen tussen 
de hoogte van het asfalt en de berm. De N36 maakt gebruik van ZOAB, en mag dus een verschil in 
hoogte van 70 millimeter hebben (Verspuiij et al., 2015). Op veel verschillende locaties is dit hoger 
(figuur 9). Meer voorbeelden hiervan zijn weergegeven in bijlage E) Aftakeling zijkant asfalt. Het 

probleem wordt verergerd door problemen met de waterafvoer wat op sommige locaties tot erosie 
leidt. Momenteel is de kans op een ongeluk vele maten groter dan wanneer er voldaan wordt aan de 
70 millimeter. In richtlijnen vertaalt dit zich naar de vergevingsgezindheid van de berm, een van de 
kernpunten van duurzaam veilig. Dit hoogteverschil dient op orde gemaakt te worden zodat 
stuurcorrecties mogelijk zijn in het geval dat men in de berm beland. 

3.1.4 Rechtstanden en zichtlijnen 
De N36 kent problemen met zichtlijnen en rechtstanden. Dit geld ook voor de nieuwere trajecten 
aangezien het is gebleken dat de regulering voor boogstralen niet veilig genoeg was en deze dus is 

aangepast. Het niet op orde hebben van zichtlijnen en boogstralen leidt tot ongewenst gedrag. Lange 
rechtstanden maakt het inschatten van afstanden moeilijk en sommige bestuurders denken hierdoor 
dat zij kunnen inhalen. Zoals in februari bleek tijdens een inhaalmanoeuvre over doorgetrokken 
streep waarbij een jongen van 19 om het leven kwam. (BlikOpNieuws, 2017)  

 
Figuur 10 Rechtstanden (Z-N)  [6] 

Figuur 9 Afbraak asfalt (N-Z)  [5] 
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Ook zorgt het voor verveling. Hierdoor verliest een bestuurder concentratie en kan hij ook naast de 

weg, of op de andere weghelft terecht komen. Voor 100 kilometer per uur wegen maar de rechtstand 
niet groter zijn dan 2 kilometer. Eventuele oplossingen zijn te zoeken in het aanleggen van 
krommingen in de weg en het aanleggen van zichtgeleiding. 
Andere problemen liggen juist in de beperking van het zicht. Hierbij speelt begroeiing in de 
obstakelvrije afstand de grootste rol. Het leidt tot gebrek aan overzocht en geeft een minder prettig 
gevoel op de weg. Het consistent onderhouden van de begroeiing is van belang. 

 
Figuur 11 Zichtbelemmering door bomen (Z-N) [7] 

 
Figuur 12 Beplanting voor bebording       Figuur 13 Beperking zicht op bebording                     

   Beerzerweg (Z-N)  [8]   vervolgtraject (Z-N) [9] 

Daarnaast kunnen kunstwerken ook tot zichtbeperking leiden. Verruiming van het zicht moet dit 
probleem verhelpen. Dit zoals uit het advies van het onderzoek met betrekking tot 
bereikbaarheidsproblemen naar voren kwam (Rijkswaterstaat, Rapport bereikbaarheidproblemen 
N36, 2011).  

 
Figuur 14 Spoorwegonderdoorgang (Z-N) [10]  Figuur 15 Zichtbeperking bocht (Z-N) [11] 

Daarnaast bestaan er enkele punten bij kunstwerken die dankzij het verticaal alignement het zicht 
verminderen. Het aanpassen van dit probleem kan meegenomen in het geval dat eventuele bruggen 
bij herontwerp van de N36 aangepast moeten worden. 
Al met al is er wel het een en ander aan te merken op het mogelijke zicht op de N36. Meerdere 
problemen staan echter al op de agenda om aangepakt te worden. Er blijft echter het probleem met 
verschillende lange rechtstanden en het hier en daar ontbreken van zichtgeleding. Het grootste 

gevaar voor de verkeersveiligheid is hierbij het onnodig inhalen of afgeleid raken. De vaker 
genoemde rijrichtingscheiding kan het onnodig inhalen voorkomen, als deze op zijn minst te plaatsen 
is. Meer beplanting in de buitenbochten van de weg zal eventuele relaties met de wegomgeving 
vergroten.  
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3.1.5 Inhaal regime 

De rechtstanden en zichtlijnen hebben ook invloed op het inhaalpatroon van weggebruikers. Ondanks 
de door getrokken streep wordt er nog steeds ingehaald op locaties waar het niet toegestaan is. De 
locaties waar het wel toegestaan is zijn momenteel niet wenselijk ingedeeld. Zo mag er ingehaald 
worden op locaties van twee oversteken. Het huidige inhaalregime draagt bij aan conflicten met 
tegemoetkomend verkeer en dus hoeveelheid ongelukken. Wanneer naar de intensiteiten wordt 
gekeken en voorschriften tot goede mogelijkheden tot inhalen blijkt ook dat de intensiteiten op de 
N36 ook te groot zijn om fatsoenlijk te kunnen inhalen. Wanneer een intensiteit van meer dan 800 

motorvoertuigen per uur wordt gehaald (CROW, Handboek wegontwerp gebiedsontsluitingswegen, 
2013). De handleiding voor gebiedsontsluitingswegen is hiervoor gebruikt omdat de voorschriften 
voor stroomwegen geen uitspraak doen over inhaalafstanden aangezien het niet mogelijk hoort te 
zijn door de fysieke rijrichtingscheiding. Dit betekent een intensiteit van 19200 voertuigen per 
etmaal. Dit maakt het noordelijk deel van de N36 waar momenteel intensiteiten van ongeveer 15000 
voertuigen per etmaal gemeten worden. Ten zuiden van de aansluiting Westerhaar worden 

intensiteiten van 17000 motorvoertuigen per uur gemeten en zit men dus uitermate dicht bij de 
grens en op andere trajecten erover. Inconsistentie tussen regelgeving en daadwerkelijke toepassing 
bestaat bijvoorbeeld ter hoogte van Vriezenveen. Aanpassing van het regime is dus nodig. Hierbij 
kan gekozen worden tot het totaal verbieden van inhalen met een fysieke rijrichtingscheiding als 

stok achter de deur. Aan de andere kant kunnen de mogelijkheden die er liggen tot inhalen verbeterd 
of aangepast worden.   
 

3.1.6 Inconsistentie hiaattijden  
Het tegenhouden van inhaalmanoeuvres kan daarentegen wel weer bijdragen aan een ander 
gebeuren wat veel zichtbaar is op de N36, de grote inconsistentie in hiaattijden. Dit komt niet overeen 
met de ideeën van Duurzaam Veilig waarin juist de homogeniteit van snelheid, massa en stromen 
wordt geprofileerd. Hierin speelt het vrachtwagenverkeer een grote rol. De vrachtwagens die de N36 
als connectie met het noorden gebruiken zullen niet overal even snel optrekken of mogelijk niet eens 
de honderd kilometer per uur halen. Een fysieke rijrichtingscheiding zou het onmogelijk halen tot 

inhalen en deze grote drukte achter de vrachtwagens alleen maar laten toenemen. Bijlage J) 
bedrijvenpark Twente tot Almelo-Noord illustreert de gevolgen van de vrachtwagens. Hierbij zouden 
de inhaalmogelijkheden moeten blijven zodat de stroom van verkeer consistent blijft. Wanneer dit 
gecombineerd moet worden met het scheiden van rijrichtingen komt men al snel terecht bij een 
ander wegprofiel dan 2*1.     
 

3.1.7 Regulering aanknopingspunten overig wegtraject. 
De grootste problemen dankzij de drukte vindt plaats tijdens de ochtendspits. Naast dat de N36 zelf 
volloopt met voertuigen kunnen de afritten het verkeer ook niet meer aan. De afrit bij Almelo-West 
heeft dagelijks terugslag op de N36. Ook enkele meer noordelijke afritten hebben de kans dat zij het 
verkeer niet kunnen verkeer en voor terugslag zorgen. Oorzaak hiervan is dat de kruispunten van 
de afritten met de rest van het wegennet ongeregelde kruispunten zijn. Alleen de afrit bij Almelo-
West kent een rotonde die de afvoer iets zou moeten versoepelen. Andere afritten zoals bijvoorbeeld 

die bij Aadorp zijn ongeregeld en dient men voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers. 
Ongeregelde kruispunten leiden vaker tot ongelukken dan een geregeld kruispunt. Dat er ongelukken 
plaatsvinden om de aansluiting is terug te zien in de cijfers van Royal Haskoning. Wanneer dat deel 
van het wegennetwerk geen kans tot invoegen laat mede door de ochtenddrukte dan kan dit dus 
leiden door een opstopping die terugwerkt tot op de N36. 

 
Figuur 16 Afrit Aadorp (Z-N) [12] 



  

12-7-2017 

 
21 

Om dit te voorkomen dienen deze kruispunten aangepakt te worden. Al dan niet met rotondes zoals 

is toegepast bij de afrit Almelo-West, zo niet met een VRI. Met een VRI zou eventueel het verkeer 
nog handmatiger geregeld kunnen worden in gevallen van drukte. Ook geeft de terugslag van de 
afritten te denken over mogelijke verlenging van de uitvoegstroken. Hierdoor kunnen meer auto’s 
de hoofdrijbaan tijdig verlaten. In een verder geval zou dit eventueel uitgebreid kunnen worden toe 
een weefstrook. 
 
3.1.8 Doodgereden wild Rotonde Witte Paal tot Rotonde Arriërveld 

Op het traject tussen rotonde Witte Paal en Rotonde Arriërveld liggen meerdere doodgereden dieren 
op de weg. Het betreft hier veelal knaagdieren die leven in het omliggende boerenland. Het hekwerk 
dat deze dieren moet tegen houden is niet goed onderhouden. Op enkele plaatsen is het gaaswerk 
afwezig waardoor dieren zeer makkelijke de weg op kunnen. Dit maakt dure vee roosters (figuur 17) 
zeer overbodig. De doodgereden dieren tasten het asfalt aan, dit brengt kosten en inconsistenties in 
het wegdek met zich mee. Ook de nog levende dieren leiden tot schrikreacties en vervolgens 

ongevallen. Het hekwerk dient dus beter onderhouden te worden en er kan naar een eventuele 
dierenpassage gekeken worden.  

 
Figuur 17 Vee rooster nooddoorgang [13] 

 

3.2 Locatie gebonden problemen  
Eerder werd er gesproken over problemen met de N36 die betrekking hebben tot meerder locaties 
of juist langere trajecten. Hierin kwamen reeds al een paar specifieke locaties naar boven er zijn 
echter nog meer punten die nadelig zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid. Deze zullen 
hieronder specifiek behandeld worden.  
 
3.2.1 Aansluiting op de A35 

De verbinding met de A35 is een van deze probleempunten. Momenteel staat er een tijdelijke 
scheiding die moet voorkomen dat mensen rechtover steken of draaimanoeuvres proberen uit te 
voeren. De reden om hier te draaien of rechtover te steken lijkt niet heel duidelijk, toch gebeurde 
het regelmatig en heeft ook tot dodelijke ongelukken geleid. 
 

 
Figuur 18 Afscheiding aansluiting N36/A35 [14]  Figuur 19 Vrachtwagen N36 /A35 [15] 

De tijdelijke scheiding die geplaatst is heeft dit probleem dus voorkomen. Echter is dit niet het enige 

probleem met deze aansluiting. Zoals hierboven (figuur 19) te zien is moet men een hele strakke 
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bocht maken om richting de A35 te draaien. Grotere vrachtwagens, die regelmatig deze afslag 

gebruiken, moeten heel erg veel afremmen en zorgen voor oponthoud voor het verkeer achter zich 
en vermindert hiermee de doorstroom. De terugslag van dit langzaam rijdende verkeer is een van 
de grote bijdragers aan de vertragingen op het zuidelijk deel van N36. Rijkswaterstaat is bezig met 
oplossing voor dit probleem, dit door de gehele aanknoping te herstructureren, dit wordt beschreven 
in hoofdstuk 3.3.2 Meer veilig 3. Met deze verbeterd doorstroom is het te hopen dat de vertraging 
op dit traject afneemt. 
 

3.2.2 Kruispunt Beerzerweg 
Op het kruispunt van de Beerzerweg en de N36 staat een VRI, deze is in 2014 als verbetering 
aangelegd ten opzichte van het ongeregelde kruispunt. Er bestaat hier echter nog steeds een conflict 
met kruisend verkeer. Ook moeten hier fietsers oversteken en kunnen tractoren het kruispunt 
gebruiken om rechtover te steken. Een menging van verschillende vervoersmiddelen. Volgens de 
voorschriften moet dit een ongelijkvloerse kruising zijn. Een VRI past niet in het 

verwachtingspatroon. Hiervoor is een maximale snelheid van 70 kilometer per uur toegepast op deze 
locatie. De huidige situatie verhinderd een constante doorstroom. Ook het asfalt ter plekke laat zeer 
ten wensen over.  
 

 
Figuur 20 Kruispunt Beerzerweg [16] 

Al met al blijft dit ondanks de vooruitgang die is geboekt met de VRI een zwak punt van de N36. Er 
zal op den duur toch echt gekeken moeten worden naar een ongelijkvloerse kruising. In de tussentijd 

zou er gekeken moeten worden naar het scheiden van het fietsverkeer via een tunnel. Niet alleen 
om mogelijke aanrijdingen te voorkomen maar dit leidt er ook toe dat het stoplicht vaker op groen 

staat. 
 
3.2.3 Twee gelijkvloerse oversteken 
De N36 kent twee gelijkvloerse oversteken. Een met de Tachtig Bunderweg en een met de Landweg. 
Dit zorgt voor kruisend verkeer en dit past niet in het verwachtingspatroon. Ook komt hier de 
menging met andere type weggebruikers. Deze oversteken zijn dan ook niet toegestaan volgens de 

richtlijnen. Er zal per locatie moeten gekeken worden naar een manier om de situatie aan te passen. 
Dit betekent of een brug/ tunnel plaatsen of de weg afsluiten en het verkeer omleiden. Het aanpassen 
van de oversteken vraagt veel overleg met omgelegen regio omdat veel organisaties en mensen 
belang hebben bij de mogelijkheid om de N36 te kunnen oversteken op de die specifiek locatie. Hierin 
spelen specifiek bij de Landweg de brandweer, het Pieterpad en Staatsbosbeheer een rol. 
 

 
 
Figuur 21 Oversteek Tachtig bunderweg (Z-N) [17]  Figuur 22 Oversteek Landweg [18] 
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3.2.4 Verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad 

Langs de N36 bevindt zich voor beide rijrichtingen op dezelfde hoogte een verzorgingsplaats. Voor 
zowel beide rijrichtingen is deze voorzien van een tankstation. Ondanks dat de verzorgingsplaats een 
facelift kan gebruiken en het in Noordelijke richting een wat kleinere mogelijkheid biedt tot optrekken 
wanneer men van de parkeerplaats komt kent de verzorgingsplaats geen grote problemen. Echter 
leidt het tankstation wel indirect tot problemen. Er zijn mensen die besluiten te tanken bij het 
tankstation en vervolgens weer in dezelfde richting terug willen rijden naar Almelo toe. Hierbij kruisen 
zij de N36 op een manier die niet toegestaan is. Het kruisend verkeer wordt niet verwacht en kan 

tot ernstige ongelukken leiden. Op de witte markering zijn de bandesporen te zien van mensen die 
de N36 op een foutieve manier kruisen. 

 
Figuur 23 Sporen niet toegestaan oversteken [23] 

De enige manier om dit volledig te voorkomen is de reeds al vaak herhaalde rijrichtingscheiding. Dit 
is voor alle partijen veiliger, het voorkomt dat mensen de weg trachten te kruisen en daarnaast 
voorkomt het de mogelijkheid om op de verkeerde rijbaan terecht te komen. De fysieke rijrichting 
zal spoedig ook daadwerkelijk geplaatst gaan worden door Rijkswaterstaat.  
 

3.2.5 Turborotondes Witte Paal en Arriërveld 
De N36 kent in het noordelijk gedeelte twee turborotondes. Volgens de richtlijnen moeten op deze 

locaties ongelijkvloerse kruispunten liggen. Dit is beter voor de doorstroom van het verkeer, past 
beter in het verwachtingspatroon en is makkelijker voor vrachtwagens. Desondanks het niet 
conform zijn met de richtlijnen lijken de turborotondes goed te functioneren. De uitwisseling van 
verkeer met de andere belangrijke verkeersaders wordt bevorderd door de mogelijkheid tot vrij 
rechts afslaan. Het overgaan op een ongelijkvloers kruising kost veel geld en het is de vraag of de 
baten die hieruit voortkomen hoog genoeg zijn om dit te betalen.  

  

3.3 Uitgevoerde en geplande projecten 
De situatie op de N36 zoals beschreven kent enkele problemen die op korte termijn opgelost zullen 
worden. Daarnaast zijn er over de afgelopen jaren ook al verschillende projecten uitgevoerd om de 
veiligheid ten opzichte van de vroegere situatie te verbeteren. Veel van deze projecten komen vanuit 
het pakket van Meer Veilig, daarnaast zal er ook vanuit IGO ZAMEN het een en ander uitgevoerd 

worden. Deze projecten leveren inzicht in hoe tot nu toe geprobeerd is de problemen aan te pakken 
en welke huidig zichtbare problemen in de planning staan om uitgevoerd te worden. 
 

3.3.1 Meer veilig 1, Meer veilig 2 en onderhoud 
De projecten van Meer Veilig 1 en Meer Veilig 2 zijn alleen reeds voltooid en hebben hun deel 
bijgedragen aan hoe de N36 er nu uitziet. Deze realisatie van deze projecten gaat terug tot 2009. 
 

 Het aanbrengen van essentieel herkenningskenmerk de groene middenstrook 
 Het toepassen/ verbeteren van bermverharding 
 Verlengen van de invoegstroken bij Westerhaar (A), Vriezenveen (B) en Beerzerveld (C) 
 Zichtgeleiding bocht Bedrijvenpark Twente (E) 
 Reconstructie kruispunt met de Beerzerweg (D) 

 
In de tijd dat deze aanpassingen werden uitgevoerd stonden er nog andere verschillende richtlijnen. 

Zo was de nieuwe toepassing van de groene middenstrook op een regionale stroomweg nog 
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toegestaan. Deze strook zorgt ervoor dat de weg makkelijk te herkennen is al een weg waar een 

snelheidslimiet van 100 kilometer per uur geld. Hiermee werd de weg herkenbaarder. 
Verder is de gehele N36 voorzien van bermverharding tot een breedte van 65 centimeter. Dit omdat 
destijds het niet mogelijk was om deze afstand groter te laten zijn. De bermverharding die destijds 
is aangebracht heeft momenteel echter problemen met verzakken door het smallere profiel van de 
weg (3.1.3 Overgang tussen berm en asfalt).  
Er zijn ook ingrepen uitgevoerd op specifieke locaties. Deze hebben in de eerste tranche betrekking 
tot het verlengen van de invoegstroken. Een invoegstrook voor een regionale stroomweg dient 

conform de voorschriften van het CROW een lengte te hebben van minimaal 265 meter. Destijds zijn 
deze invoegstroken ontworpen op basis van de vervangen CROW-richtlijn uit 2002. De destijds 
vervangen invoegstroken zijn gelegen bij Westerhaar, Vriezenveen en Beerzerveld. Hiervan is de 
ingreep op Westerhaar al eerder ingevoerd. In het geval van Vriezenveen betreft het een ingreep 
voor de invoegstrook in zowel noordelijke als zuidelijke richting. Omdat bij Beerzerveld slechts sprake 
is van één invoegstrook, in noordelijke richting, betreft het hier slechts een aanpassing. Deze 

invoegstroken dienden vervangen te worden vanwege hun te korte lengte. Ter indicatie, op moment 
van vervanging bedroegen de lengtes van de invoegstroken slechts 122 om 125 meter. Beter 
verwoord in een tekortkoming van 140 en 143 meter. De invoegstrook bij Beerzerveld bevond zich 
in dezelfde situatie als die bij Vriezenveen, een ontwerp uit de jarig 50. Met een invoegafstand van 

slechts 96 meter, waar 265 meter voorgeschreven staat, was deze invoegstrook in een nog slechtere 
staat. Het tekort van 169 meter is dan ook verholpen.  
Vervolgens zijn er vanuit de derde tranche van Meer veilig 2 ook nog twee verschillende projecten 

uitgevoerd. Een van deze problemen betrof destijds al de aanpak van het probleem in figuur 11. Er 
lagen plannen voor betere zichtbegeleiding, het verwijderen van bomen en het opsnoeien. Ook zou 
er pijlbebording geplaatst worden. Momenteel is de begeleiding van het zicht in de buitenbocht 
verbeterd. Het zicht in de binnenbocht laat nog altijd te wensen over. 
Daarnaast werd er gehandeld rondom het kruispunt met de Beerzerweg waarop ondanks de ingreep 
nog steeds problemen bestaan (3.2.2 Kruispunt Beerzerweg). Mede omdat dit punt altijd bekend 
gestaan heeft als een uitermate gevaarlijke locatie. In de periode2005 tot en met 2009 hebben er 

acht ernstige ongevallen plaatsgevonden. Daarom heeft er in 2015 een reconstructie van dit 
kruispunt plaatsgevonden. Bij deze reconstructie is het kruispunt opnieuw ingericht en is er een VRI 
geplaatst. Ondanks dat het plaatsen van een VRI niet voldoet aan de richtlijnen is het een grote 
vooruitgang ten opzichte van de eerdere situatie. In de toekomst is het wenselijk of naar een 
ongelijkvloerse kruising te gaan om de doorstroming te verbeteren. 
   

3.3.2 Meer veilig 3 
Daar waar de projecten Meer veilig 1 en 2 reeds uitgevoerd zijn, is dit bij de projecten van Meer 
veilig 3 nog niet geheel het geval. Er zijn vier projecten van Meer veilig 3 reeds uitgevoerd.  

 
 Verlengen uitvoegstrook Vriezenveen (14) 
 Verlengen en reconstructie uitvoegstroken Westerhaar (15) 
 Niet-doorrijdbare middenberm bij aansluiting Aadorp verlengen (9) 

 Niet-overrijdbare middenberm bij aansluiting Almelo-Noord, verlengen en reconstructie aan 
beide zijden (10) 

 
Waar het eerder om de invoegstroken ging, is bij meer veilig drie gekeken naar de uitvoegstroken. 
Deze dienen volgens de voorschriften 140 meter te zijn en hier werd niet aan voldaan. Door de 
uitvoegstroken bij zowel Vriezenveen als Westerhaar aan te pakken wordt du uniformiteit en de 
doorstroom van het verkeer verbeterd. Er was echter geen ruimte voor fysieke rijrichtingscheiding. 

Met het verlengen kunnen weggebruikers echter wel makkelijker uitvoegen en hebben meer tijd om 
rustig af te remmen. 

Verder is op een deel van het traject ook de fysieke rijrichtingscheiding toegepast. Dit bij de 
aansluitingen Almelo-Noord en Aadorp. Zowel de scheiding bij Almelo-Noord als Aadorp stopte eerder 
in beide rijrichtingen te vroeg en zijn dus verlengt om de kans op flank en frontale ongelukken te 
verminderen. Hierbij zijn ook de rijlijnen beter vormgegeven.  

Voor de toekomst staan er ook al enkele ingrepen gepland. Deze projecten zullen enkele van de 
eerdergenoemde problemen in hoofdstuk 3.1 traject gerelateerde problemen en hoofdstuk 3.2 locatie 
gebonden problemen verhelpen of in ieder geval positief beïnvloeden.  
 

 Reconstructie kruispunten A35/N36 en betere visuele geleiding (8) 
 Verlengen en reconstructie Beerzerveld (13) 
 Plaatsen rijbaanscheiding en verlengen in/uitvoegstroken verzorgingsplaatsen Hazepad en 

Smokkelpad (12) 
 Reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden (11) 
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De eerstgeplande ingreep staat gepland rondom de tijd van het uitkomen van deze visie. Het betreft 

de reconstructie van de aansluiting A35/ N36. De problematiek op dit punt werd reeds besproken in 
3.2.1 Aansluiting op de A35. Deze locatie zal zo ingericht worden dat de bochten gestroomlijnd zijn 
en de visuele begeleiding op orde is. Ook zal de locatie zo ingericht worden dat keren niet meer 
mogelijk is. Het locatie gebonden probleem wordt dus verholpen en de oorzaak van de ongelukken 
weggenomen. Daarnaast zou de aanpak van dit punt ervoor zorgen dat doorstroom van het traject 
tussen Almelo-West A35 tot bedrijvenpark Twente verbeteren en de vertragingen tijdens de spits 
verminderen. 

Binnenkort zal ook de uitvoegstrook bij Beerzerveld op orde gemaakt worden. De reconstructie heeft 
dezelfde onderliggende redenen als de reeds uitgevoerde aanpassingen aan uitvoegstroken. Ook ter 
hoogte van het de verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad zullen de zowel de in- al uitvoegers 
onder handen genomen worden. Dit gaat gepaard met een grote reconstructie waarbij ook meteen 
fysieke rijrichtingscheiding geplaatst zal worden. Dit voorkomt het probleem dat auto’s de weg over 
steken zoals genoemd in 3.2.4 Verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad.   

Verder staat er nog een grote reconstructie van de spoorbochttunnel (figuur14) gepland. De bocht 
onder de tunnel door zal verlegd worden. Hiermee wordt de vergevingsgezindheid van de locatie 
verbeterd. Het misleidende en beperkte zicht zorgt ervoor dat weggebruikers in situaties 
terechtkwamen die niet op een lijn zaten met het verwachtingspatroon. Door de bocht breed uit te 

lijnen, fysieke rijrichtingscheiding te plaatsen en visuele geleiding te plaatsen wordt deze locatie 
veiliger gemaakt. Daarmee zijn ook de problemen die ter sprake kwamen in 3.1.4 Rechtstanden en 
zichtlijnen voor deze locatie verholpen. 

 
3.3.3 IGO ZAMEN 
Vanuit Integraal Groot Onderhoud Zeventien Achttien Meer veilig Ecoducten Negentien (IGO ZAMEN) 
wordt er ook gekeken om de N36 veiliger te maken. Dit betreft specifiek het verhogen van de 
vergevingsgezindheid van de weg. Hierin zijn de eerste stappen vastgelegd naar 2*2 profiel. Over 
de gehele N36 zullen er reflectoren tussen de asmarkering en/ of bochtreflectorpalen geplaatst 
worden. Ook zal de zaagtandribbelmarkering uitgebreid worden naar de middenasmarkering. Deze 

maatregelen worden getroffen om de bestuurder binnen zijn wegvak te houden. Dit is van belang 
voor het terugbrengen van de hoeveelheid frontale ongelukken. Het IGO-traject en de frontale 
ongelukken ken veel overlap. De stippen op de kaart geven de frontale ongelukken aan. Vanuit IGO 
ZAMEN zal de weg op betreffende locaties voldoen aan de minimale maatvoering van 7,40 meter en 
zullen de bermverharding en de redresseerstrook verbeterd worden. Het op orde brengen van de 
maatvoering moet ertoe leiden dat de N36 meer vergevingsgezind is. 

 

 
Figuur 24 IGO ZAMEN traject in overlap met frontale ongelukken55 

                                                
5 (Wentink, Memo Verkeersveiligheid N36, 2017) 
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3.4 Resumé stand van zaken 
Wanneer de N36 in de huidige status bekeken wordt komt naar de voren dat de richtlijnen en de 
werkelijkheid op meerdere punten niet meet elkaar overeenkomen. Dit geldt voor zowel problemen 
die gelden over een langer traject als inconsistenties op specifieke locaties. Veel van de problemen 
zijn terug te leiden tot een van de punten vanuit Duurzaam veilig en/ of de ontwerpeisen voor een 
stroomweg. De weg is niet vergevingsgezind. Het krappe profiel, de slechte berm en de hoeveelheid 
frontale ongelukken hangen allemaal met elkaar samen. Zij zorgen voor conflicten met 

tegemoetkomend verkeer, een onveilig gevoel en de weg is minder herkenbaar als stroomweg. Ook 
bestaan er meerdere conflicten met kruisend verkeer, wat eventueel een ander verkeerstype kan 
betreffen. Hierbij komen de oversteken, turborotondes en het kruispunt met de Beerzerweg naar 
voren. Ook is de snelheid niet geloofwaardig op verschillende locaties. De grote hoeveelheid 
vrachtwagens verhinderen daarnaast een homogene doorstroom. Het incorrecte inhaalregime zorgt 
eerder voor meer gevaar dan dat het de doorstroom bevordert. Rijkswaterstaat heeft vanuit Meer 
veilig 3 en IGO ZAMEN oplossingen voor enkele problemen klaar staan ten behoeve van enkele 

uitvoegers en verbetering van het wegprofiel.    
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4. Toekomst situatie N36 
Het opstellen van een visie is ook van belang om de toekomstige problemen in acht te nemen. Op 
deze manier worden problemen niet gecorrigeerd maar voorkomen. Veel van de eerdergenoemde 

knelpunten zullen in de toekomst voor nog veel meer problemen gaan zorgen. Dit komt doordat de 
intensiteit op de N36 alleen maar zal toenemen (Rijkswaterstaat, Prognosecijfers Cube, 2017). Zo 
werd dankzij de verbinding van de N36 Witte Paal naar de N48 de verwachte verkeer intensiteit voor 
al veel eerder gehaald. Deze groei in verkeersbewegingen is al gebruiker van de weg goed te merken 
en maakt het rijden op de weg minder prettig. Zo moet men op werkdagen op het zuidelijk deel van 
de N36 tijdens de ochtendspits rekening houden met een vertraging van enkele minuten 
(Rijkswaterstaat, Rapport bereikbaarheidproblemen N36, 2011).  

 
 

4.1 Toekomstige invloeden op de N36 
 
4.1.1 Prognose cijfers groei autoverkeer 

De hoeveelheid verkeer binnen de regio zal in doe toekomst gaan veranderen. Hierop dient 

geanticipeerd te worden anders kan het gebeuren dat de N36 op meerdere locaties een gebrek aan 

capaciteit krijgt. De hiervoor beschikbare cijfers komen uit de database van Rijkswaterstaat en zijn 

berekend door middel van het programma CUBE. De hierbij gekozen prognose betreft het jaar 2030 

in een hoog scenario. Dit is de meest gangbare prognose en wordt ook het meest gebruikt binnen 

Rijkswaterstaat. 2030 betreft niet de beoogde visie van 25 a 30 jaar echter wordt de onzekerheid 

over data steeds groter wanneer men verder naar de toekomst gaat kijken. Daarnaast zal de groei 

in de toekomst gaan stagneren en geeft het hoge scenario een beetje extra speelruimte. Door de 

weg zo in te richten dat eventuele uitbreidingen in een verder spectrum makkelijk toe te passen zijn 

dient dit ingedamd te worden. Deze prognose cijfers zijn uitgedrukt in zes verschillende visualisaties. 

Deze visualisaties zijn uitgewerkt op A0 er worden niet als bijlage bijgevoegd. Deze cijfers blijven in 

beschikking van Rijkswaterstaat. Benaming in van de visualisaties is te vinden in Bijlage F) Benaming 

prognose kaarten Cube. 

 

4.1.2 Uitbreiding bedrijvenpark 

De hoeveelheid verkeer zal alleen maar toenemen dankzij de plannen om het industrieterrein aan de 
noordwestzijde van de N36 tussen aansluiting bedrijvenpark Twente en Aadorp. Hierbij moet extra 

aandacht geschonken worden aan het feit dat de hoeveelheid vrachtverkeer hierdoor zal toenemen. 
Langzaam optrekkende vrachtwagens zijn momenteel al een reden voor irritatie op de N36, en dit 
zal alleen maar erger worden. Daarnaast geven de vrachtwagens op de smalste stukken van de N36 
een onveilig gevoel wanneer ze passeren. Om hierbij de veiligheid te waarborgen is verbreding van 
de weg dus van belang. Ook zal de hoge hoeveelheid vrachtverkeer de intensiteit op dit al zeer 

drukke traject verhogen. Veel van deze nieuwe vrachtwagens of gewoon de werknemers zullen 
gebruik maken van het traject richting de A35. Een verlenging van de weefstrook lijkt nodig om het 
extra vrachtverkeer op gang te laten komen terwijl zij te passeren zijn. 
 

 
Figuur 25 Uitbreiding bedrijvenpark Twente 
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Een deel van de kavels op dit terrein is al vergeven. Andere kavels staan nog niet vast. De eventuele 

groei als gevolge van dit industrieterrein is moeilijk in te schatten. Het is echter van belang om in 
gedachte te houden dat dit wel iedere moment een rol kan gaan spelen en de hoeveelheid 
vrachtwagens en ochtendverkeer kan vergroten. Dit geldt specifiek voor de aansluiting Bedrijvenpark 
Twente, die reeds gelegen is in het drukkere gedeelte van de N36. 
 
4.1.3 N34 Autoweg 
Het toevoegen van de het industrieterrein is niet de enige toekomstige gebeurtenis die zal leiden tot 

een hogere hoeveelheid verkeer op de N36. Zo zal de N34 een rol gaan spelen. Momenteel wordt 
eraan gewerkt om deze weg volledig door te trekken als autoweg en deze te verbinden met de N36 
(Kernteam N34, 2012). De N36 en de N34 komen samen bij de Turbo rotonde bij Witte Paal. Hierbij 
zullen enkele werkzaamheden aan de rotonde uitgevoerd worden waarmee de rotonde er als figuur 
26 uit zal gaan zien. In de afbeelding is ook de onderdoorgang voor fiets, en langzaam rijdend 
verkeer ingetekend. Het vergroten van de N34 zal de problemen omtrent capaciteit van de weg in 

het zuidelijk deel alleen maar versterken. Veel weggebruikers verplaatsen zich over de N34, 12000 
tot 16000 bestuurders per dag. De N34 heeft net zoals de N36 een belangrijke functie in de doorvoer 
van het verkeer. Dit blijkt ook uit de cijfers gepubliceerd door de provincie Overijssel met betrekking 
tot uitbreiding van deze weg. Het aandeel vrachtverkeer is hierbij ook hoog (20-22% van het totale 

verkeer) (Kernteam N34, 2012). Als gevolg van de uitbreiding en verbetering van de N34 naar een 
volledige stroomweg van 100 kilometer per uur, is beraamd dat de hoeveelheid verkeer met 25 
procent zal toenemen, ongeveer 3500 voertuigen per dag. (Kernteam N34, 2012). Dit is exclusief de 

autonome groei (4.1.1 Prognose cijfers groei autoverkeer) van het verkeer. De aanpassing van de 
N34 is reeds meegenomen in CUBE en gebruikte prognosecijfers in relatie tot 2030 zullen de 
autonome groei wel hebben. 

 
Figuur 26 Ontwerp rotonde Witte Paal6 

Met uitzondering van de minimale hoeveelheid verkeer dat gebruik zal maken van de Ommerweg zal 

de volledige groei ook gebruik moeten maken van de N36. De N34 en de N36 sluiten op elkaar aan 
bij de rotonde Witte Paal. Volgens de richtlijnen (CROW, Handboek wegontwerp regionale 

stroomwegen, 2013) moet een aansluiting van een stroomweg op een stroomweg gebeuren door 
middel van een knooppunt. Dit omdat een turborotonde een heleboel kruisende conflicten vormt. 
Naast het niet voldoen aan deze richtlijn is het af te vragen of de turborotonde nog blijft functioneren 
wanneer de N34 een autoweg wordt. Rotondes hebben een zekere capaciteit tot aan wanneer ze 

goed blijven functioneren, daarboven wordt het betreden van de rotonde te moeilijk en zal er 
filevorming voor de rotonde ontstaan. Er bestaan vuistregels (Fortuijn, 2013) voor de capaciteit. Een 
tweestrooks rotonde kan doorgaans worden toegepast als de som van de toeleidende stromen kleiner 
is dan 40.000 à 45.000 motorvoertuigen per etmaal. Zoals de rotonde er nu ligt, en na huidige 
plannen ook zal blijven liggen, maakt het gebruik van tweestrooks toe- en afritten. Dit zou in normale 
situaties een capaciteit van 40.000 à 45.000 mvt/etm betekenen. Ware het niet dat de rotonde 
gebruikt maakt de mogelijkheid tot vrij rechtsaf slaan van en naar de N34. Dit zou de capaciteit 

                                                
6 (Kernteam N34, 2012) 
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vergroten, nummer zijn echter niet beschikbaar. Als er dus wordt gekeken naar de huidige 

hoeveelheden motorvoertuigen per etmaal dan zou dit op basis van intensiteit capaciteit verhouding 
moeten kunnen. Wanneer er aan de andere kant naar beperkingen van rotondes wordt gekeken zijn 
er ook beperkende factoren. Dit omdat de hoeveelheid driekwart bewegingen zal toenemen en deze 
de capaciteit van een turbo-rotonde fors verlagen (Fortuijn, 2013). Ondanks dat 
vrachtwagenchauffeurs over het algemeen positief reageren op turborotondes moeten zij toch veel 
afremmen en zijn zij ook een beperkende factor voor het overige verkeer. Hierdoor vermindert de 
doorstroom zeer en zal een vrachtwagen ook vanuit een zeer lage snelheid weer op moeten trekken. 

Wanneer men kijkt naar de verwachte intensiteiten en bedenkt dat er grote hoeveelheid 
vrachtverkeer bestaat lijkt het nodig om in de trend van een ongelijkvloers kruispunt te gaan denken. 
Hierbij dient in acht te worden genomen dat de N34 wordt beheerd door de provincie en niet door 
Rijkswaterstaat. Afstemming en overleg zijn dus van belang met meerdere partijen.  
 
4.1.4 Gevolg groei aanbod 

Het aanpassen van het profiel van de weg zal op zichzelf ook kunnen leiden tot een groei van verkeer. 
Wanneer en weg makkelijk berijdbaar is zullen mensen eerder voor deze weg kiezen. Een weg met 
een goede doorstroming trekt dus weer meer mensen aan. Een deel van de gecreëerde capaciteit zal 
dus weer opgevuld worden met nieuwe weggebruikers. Het is daarom van belang om ruim te 

ontwerpen. Dit is een van de redenen dat er gekozen is voor een hoog scenario in de prognosecijfers. 
De hoeveelheid verkeer die extra gebruik gaat maken van de weg is echter moeilijk in te schatten. 
 

4.1.5 Ontwikkelen wegverkeer 
Aangezien het merendeel van de ongelukken plaatsvindt door menselijke fouten kunnen technische 
ontwikkelingen hierbinnen ook een rol spelen. In het vooruitzicht ligt de zelfrijdende auto, echter is 
het nog niet zover. Het is daarentegen wel van belang om er rekening mee te houden hoe zich dit 
gaat ontwikkelen. Zo vinden veel ongelukken plaats omdat mensen naast de weg, al dan niet op de 
verkeerde weg helft terecht komen. Tegenwoordig worden steeds meer voertuigen al uitgerust met 
systemen die de witte belijning op de weg leest en stuurfouten corrigeert die deze conflicten helpen 

te voorkomen. Ook de technologie om kop staart botsingen te voorspellen wordt steeds beter. Het 
zijn allemaal stapjes naar de zelfrijdende auto waarin de bestuur zelf amper tot niets hoeft te doen. 
Deze systemen functioneren beter wanneer de wegconsistent en duidelijk herkenbaar is en 
belijningen duidelijk zijn.  
 

4.2 Resumé toekomst situatie N36 
De problemen omtrent de N36 zullen door aanpassing van andere wegen, de bouw van een 
bedrijvenpark en autonome groei toenemen. Om veiligheid en goede doorstroom in de toekomst te 
kunnen garanderen moeten deze aspecten nu al in acht worden genomen. In combinatie met de 
vorige hoofdstukken komt naar voren dat de grootste problemen die N36 kent met betrekking tot 
verkeersveiligheid hem vooral zit in vier kernpunten: 
 

 Het belanden op de andere weghelft 
 Het te smalle profiel van de weg 
 Te hoge verkeersintensiteit zuidelijke trajecten tijdens ochtendspits 
 De clustervorming die de doorstroming beperkt 

 
Daarnaast kent de N36 ook nog een paar verschillende specifieke locaties waarvoor in de toekomst 
naar een andere oplossing gewerkt zal moeten:  

 
 De ongeregelde aansluitingen op verschillende gebiedsontsluitingswegen  
 Kruispunt Beerzerweg 

 Oversteken Landweg en Tachtig Bunderweg 
 Turborotondes Witte Paal en Arriërveld 

 
Hier komen nog kleine ingrepen De groeiende hoeveelheid verkeer zal de problemen alleen maar 

verergeren en de hoeveelheid vrachtverkeer zal de irritaties verhogen. In de oplossingen zal gezocht 
moeten worden naar een tactiek die op een zo snel en goedkoop mogelijke manier deze problemen 
tegen zal gaan. Hiermee zal de N36 uiteindelijk moeten voldoen aan de voorschriften en een zeer 
hoge verkeersveiligheid hebben 
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5. Oplossingsrichtingen 
Er bestaan veel manieren om de veiligheid te verbeteren op de N36. Sommige functioneren beter 
dan anderen, echter is het van belang dat er naar zoveel mogelijk gekeken wordt. Uit de huidige 

problemen die naar voren kwamen in het vorige hoofdstuk worden al enkele gedachtegangen 
gesuggereerd die tot oplossing zouden kunnen leiden. Binnen deze oplossingen zijn weer 
verschillende gradiënten van toepassing. Ook zullen sommige oplossingen niet op zichzelf kunnen 
functioneren en gecombineerd moeten worden met anderen. Dit kan leiden tot overlap binnen 
verschillende oplossingen en verplichte combinaties, en uitsluitingen.  
 

5.1 Grootschalige oplossingen 
 Geen ingrepen; volledig uitgaan van de technologie 
 Verbieden vrachtverkeer 
 Spitsmijding 
 Verlagen snelheid 
 Op orde brengen obstakelvrije afstand 
 Herzien inhaalmogelijkheden 

 Verbreden wegprofiel 

 Rijrichtingscheiding 
 Overstappen naar een ander profiel 

o 2*2 profiel 
o 1*2+1 profiel 
o Fastlane 
o Tussen vormen 

 Verkeer verplaatsen door capaciteit andere wegen te vergroten 
o Wegcategorisering aanpassen 
o Rondweg Wierden noord 

 Stimuleren gebruik andere transportmiddelen 
 
 

5.1.1 Geen ingrepen; volledig uitgaan van de technologie 
Wanneer er door Rijkswaterstaat niets gedaan wordt betekend dit nog niet meteen dat de situatie 
op de N36 niet zal veranderen. Andere ontwikkelingen buiten Rijkswaterstaat om spelen namelijk 
ook een rol. De technologische sector groeit explosief. Corrigerende maatregelen binnen de auto 

zouden ingrepen aan de weg zelf overbodig kunnen maken. 
Het is echter niet mogelijk om al uit te gaan van zulke technologie dat de auto zelf ongelukken 
voorkomt. Daarnaast kan de bestuurder er vanuit irritatie en ongeduld er zelf ook altijd nog voor 

kiezen om onverwachte en onverantwoordelijke manoeuvres uit te voeren. Verder zullen er zeker tot 
meerdere jaren in de toekomst voertuigen rondrijden die niet uitgerust zijn met zulke technologie. 
Er zal echter wel ingespeeld moeten worden op de ontwikkelingen die er duidelijk aan zitten te 
komen. Dit geldt niet specifiek voor de N36 maar voor het gehele wegennetwerk. Hierbij is het van 
belang dat conform de richtlijnen de weg voorspelbaar is, zodat ook de technologie, die de situatie 
moet herkennen, goed kan reageren. Ook is een strak onderhoudsplan van de belijning van belang. 
Dit wordt extra benoemd omdat op sommige locaties langs de N36 de belijning aan onderhoud toe 

is. Duidelijke belijning is beter te detecteren door het systeem in een auto en zal ervoor zorgen dat 
een bestuurder een betere positie op de weg kiest. 
Het is dus zo dat er wel daadwerkelijk iets moet gebeuren in de toekomst van de N36. De groei van 
de technologie is te onvoorspelbaar en niet snel genoeg om daar nu al volledig vanuit te gaan. Er 
zullen echter al wel kleine voorzieningen met betrekking tot duidelijkheid en consistentie doorgevoerd 
moeten worden om hierop in te spelen. Het niet doorvoeren van ingrepen zal niet meegenomen 

worden in de afwegingstabel maar de conclusies met betrekking tot de technologie zullen 

doorgevoerd worden in de uiteindelijke visie. 
 
5.1.2 Verbieden vrachtverkeer 
Een van de grootste irritaties die bestaat op de N36 is het vastzitten achter langzaam rijdend verkeer. 
Door de beperkte inhaalmogelijkheden raken mensen gefrustreerd en gaan ze incorrecte acties 
uitvoeren op de weg. De beperking is te zien is in Bijlage K) Foto’s Almelo Noord tot aansluiting 

Westerhaar op figuur 63. Deze cluster zijn slecht voor de doorstroming en waar mensen dicht op 
elkaar rijden is meer kans op een kop-staart ongeluk. Daarnaast kunnen deze grote clusters achter 
vrachtwagens ertoe leiden dat mensen niet kunnen invoegen. Een van de mogelijkheden zou zijn om 
de vrachtwagens te verbieden. Dit zou zorgen voor meer constante verkeerstroom en minder 
frustratie.  
Het verbieden van het vrachtverkeer leidt dus tot een veiligere N36 omdat de irritaties en 
belemmering door langzamer rijden verkeer grotendeel wordt weggenomen. Dit leidt tot betere 
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invoegmogelijkheden, minder onnodig inhaalgedrag en een lagere intensiteit op de weg. Daar komt 

bij dat de kosten van het verbieden zelf heel laag zijn. Het juridische aspect wat erbij komt kijken 
kan echter hoog in de kosten lopen, waarbij überhaupt komt kijken of dit doorgevoerd mag worden. 
De kosten en de economische achteruitgang voor de regio als gevolgen hiervan wegen veel zwaarder 
dan de doorstroom van de N36. De uitbreiding van Bedrijvenpark Twente zou volledig van de baan 
zijn en andere bedrijven zullen verplaatsen naar een andere regio Ook levert het een heleboel slechte 
publiciteit op door zoveel bedrijven ineens te benadelen en is het financieel uiterst slecht voor de 
regio. De maatschappelijke kosten zullen vele malen hoger liggen dan de baten.  

 
5.1.3 Spitsmijding  
De intensiteit van het verkeer op de N36 kent pieken tijdens de spits (Bijlage D) Wegintensiteiten 
N36). Deze pieken in verkeersdrukte leiden tot de grootste problemen tijdens de ochtendspits. Hierbij 
stagneert de doorstroom en loopt men vertraging op. Door de hoeveelheid verkeer specifiek op deze 
momenten terug te dringen kan het probleem omtrent vertragingen op de N36 verholpen worden. 

Zo zou er eventueel gekeken kunnen worden om specifiek de vrachtwagens uit de spits te halen. 
Sommige bedrijven zullen per sé de tijden van de spits nodig hebben voor bezorgingen of afspraken. 
Wel valt er te kijken naar een beloningssysteem waarin het buiten de spits rijden van vrachtwagens 
uit de N36 regio beloond wordt. Hiermee zijn specifieke projecten uitgevoerd in Rotterdam (Spitsshift 

Top-20, 2013). Dit komt echter merendeels voort uit initiatief van bedrijven zelf. Daarbij functioneren 
veel van de toegepaste oplossingen beter op de schaal van Rotterdam dan binnen Almelo. Er zou 
onderzoek gedaan kunnen worden of er welwillendheid bestaat binnen de industrie regio’s om de 

N36 om met verschillende bedrijven ook naar zo een project te kijken. Hierbinnen kan dus gedacht 
worden aan een puntensysteem voor chauffeurs, of verschillende kortingen of andere financiële 
beloningen. Gekeken zal moeten worden of de maatschappelijke baten hierbij opwegen tegen de 
kosten.  
Wanneer er gekeken wordt naar automobilisten dan is er meer data beschikbaar. Uit onderzoek in 
andere regio’s in het land blijken projecten met spitsmijden te werken (MuConsult B.V., 2007). De 
hoeveelheid spitsverkeer neemt in die regio’s af en baten liggen over een periode van tien jaar 

driemaal hoger dan de kosten. De baten die hierbij in acht genomen worden betreffen vooral; 
reistijdwinst en betrouwbaarheid van reistijden. Echter blijft daarbij de vraag of resultaten op andere 
locaties toepasbaar zijn op de N36. Zeker omdat men hier werkt met een veel kleinere schaal dan 
de grotere snelwegen. Ook hier is meer onderzoek nodig naar de welwillendheid. 
Spitsmijding, indien effectief leidt er dus toe dat de piekintensiteiten zich gaan verdelen over andere 
momenten op de dag. Dit verbeterd de veiligheid doordat men tijdens de drukte minder dicht op 

elkaar rijdt en dus minder kans heeft op kop-staart botsingen. De kosten zouden zichzelf via de 
maatschappelijke baten terugverdienen. Het probleem zit in de onzekerheid omtrent het toepassen 
van spitmijding. Meer onderzoek is gewenst. 
 
5.1.4 Verlagen snelheid 
Het verlagen van de snelheid op de N36 is iets wat in het verleden vaker is besproken. Het verlagen 
van de snelheid van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur zou kunnen leiden tot een 

veiligere weg. De belangrijkste reden om dit niet te doen die tot nu toe altijd benoemd werd is het 
gezichtsverlies dat Rijkswaterstaat hierdoor zou leiden (Wentink, Memo Verkeersveiligheid N36, 
2017). Over de jaren zijn er meerdere miljoenen in de weg gestopt om de weg te laten voldoen aan 
een 100-weg. Daarnaast lokt het ontwerp zoals het er ligt op de meeste wegstukken ook een snelheid 
hoger dan 80 kilometer per uur uit. Dit geldt niet voor alle wegvakken, aangezien de breedte van 
verschillende trajecten wel aansluiten bij het idee van 80 kilometer per uur. Om conform de 
richtlijnen het wegbeeld te laten voldoen met de voorgeschreven snelheid zullen er weer 

aanpassingen aan de weg gedaan moeten worden. Dit zou in meerdere gevallen een terugdraaiing 
van gedane projecten zijn om de nieuwe geloofwaardigheid te waarborgen. Dit zou weggegooid geld 

zijn en daarbij dus het eerdergenoemde gezichtsverlies. 
Daar komt bij dat het verlagen van de snelheid naar 80 kilometer per uur niet per sé alle problemen 
aanpakt die de N36 kent qua veiligheid kent. Het maakt de impact van mogelijke ongelukken wel 
lager. Het verhoogt echter de reistijd van de weg wat ertoe kan leiden dat mensen meer binnenwegen 

zullen pakken. Hierdoor wordt het veiligheidsprobleem alleen maar verplaatst naar de kleinere 
wegen.   
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5.1.5 Op orde brengen obstakelvrije afstand 

Een van de grootste problemen van de N36 is de vergevingsgezindheid. Een van de punten die door 
Duurzaam Veilig juist als speerpunt wordt gebruikt. De vergevingsgezindheid kan verbeterd worden 
door het obstakel vrije afstand te vergroten. Op veel locaties heeft de N36 nog de obstakelvrije 
afstand van 6 meter of minder. De voorschriften (Bijlage C) Dwarsprofiel stroomwegen) schrijven 
een benodigde obstakelvrije afstand voor van 10 meter. Deze mag terug genomen worden tot acht 
meter in met ondersteuning van duidelijke argumenten. In gevallen dat er toch obstakels binnen 
deze afstand staan dienen deze afgeschermd te worden met een vangrail of RIMOB. Daar komt bij 

dat het beeld van de weg veranderd wanneer de obstakelvrije afstand op orde is. Het is niet alleen 
veiliger maar geeft ook een overzichtelijker en meer zeker gevoel. Dat overzicht is van belang voor 
de correcte en benodigde zichtlijnen en zorgt voor een relatie met de omgeving geloofwaardigheid 
van de snelheid. 
De grote kostenpost van door de grondaankoop is echter een probleem. Daar komt bij dat het vaak 
gebeurt dan grondeigenaren hun grond niet willen verkopen via middellijke koop. Wanneer deze 

grond toch gekocht moet worden dan komen en onteigeningen en bestemmingsplannen bij kijken. 
De grond mag alleen onteigend worden in het geval dat de weg ook daadwerkelijk aangepast wordt. 
Dit kan tot veel juridische moeilijkheden leiden. 
De andere optie is het toepassen van vangrail, of een tussenvariant hiervan. Hoe meer obstakelvrije 

afstand je in de breedte wilt, des te minder ver je kan gaan in de lengte. Hierin zullen per locatie 
afwegingen gemaakt moeten worden. Puur op basis van verkeersveiligheid zal eruit gegaan worden 
van de afstand van 10 meter zonder het gebruik van vangrails. Op locaties waar dit niet toegepast 

kan worden zal gewerkt worden met een vangrail op daarvoor per locatie bepaalde afstand. Verder 
bestaan er ingrepen waar pas naar gekeken kan worden na het op orde brengen van de obstakelvrije 
afstand zoals het verbreden van het wegprofiel, toepassen van rijrichtingscheiding en het 
overstappen naar een variant met meer rijbanen. 
De verkeersveilige voordelen van het op orde brengen van de obstakelvrije afstand zitten hem dus 
in de vergevingsgezindheid, het betere overzicht en het voldoen aan het verwachtingspatroon. Ook 
is deze ingreep nodig om andere veiligheidsmaatregelen te voltrekken. Het probleem zit hem in de 

hoge kosten en de juridische problemen die komen kijken bij de aankoop van de benodigde grond. 
In de meest moeilijke situatie kan terug worden gevallen op een iets krappere obstakelvrije afstand 
met de plaatsing van vangrail. 
 

5.1.6 Herzien inhaalmogelijkheden 
Op huidig moment laten de inhaal mogelijkheden nog steeds ten wensen over (3.1.5 Inhaal regime). 

Daarom is herziening van belang. Figuur 28 laat het huidige regime zien voor inhaal mogelijkheden 
op de N36. Hierin valt te zien dat het slechts drie kortere wegstukken, een weefvak en drie 
aansluitingen betreft.  

 
Figuur 27 Inhaalregime N367 (op leesbaar A4 formaat in Bijlage G) Kaart inhaalregime N36) 

                                                
7 (Wentink, Verkeerskundige beheersvisie N36; verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de B&O cyclus, 2016) 
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Dit geeft de bestuurder toch enkele mogelijkheden om langzamer verkeer te passeren en zo sneller 

zijn doel te bereiken. Echter zorgt de wegintensiteit ervoor dat overdag de hoeveelheid tegenliggend 
verkeer het moeilijk maakt om hier gebruik van te maken. Dit kan tot frustratie leiden waardoor de 
bestuurder mogelijk alsnog besluit om op andere locaties zijn inhaalmanoeuvre te voltooien. Er moet 
daarom de keuze worden gemaakt om inhalen te verbieden op de N36 of juist de mogelijkheden te 
vergroten zodat men ook daadwerkelijk de kans krijgt om in te halen. Daarnaast zijn de 
mogelijkheden tot inhalen ook erg afhankelijk van andere keuzes die gemaakt worden binnen het 
ontwerp. Keuzes met betrekking tot meerdere rijbanen en de toepassing van een fysieke 

rijrichtingscheiding.  
Wanneer ervoor wordt gekozen om het inhalen op de N36 totaal te verbieden wordt de doorstroom 
verminderd en krijgt men geen uniformiteit in het verkeer. Frontale botsingen zouden op papier 
hierdoor voorkomen moeten worden. In praktijk zullen enkele bestuurders er toch voor kiezen om 
op basis van eigen inschatting een al dan niet slechte mogelijkheid kiezen om over doorgetrokken 
streep in te halen. De controle vanuit Rijkswaterstaat over het patroon van inhaallocaties wordt dus 

verminderd. Het is wel harder te handhaven. 
Om de doorstroming te verbeteren zou er eventueel ook voor gekozen kunnen worden om de 
mogelijkheden tot inhalen te vergroten. Hiervoor bestaan momenteel echter niet veel mogelijkheden 
omdat de N36 regelmatig bochten maakt en ook geregeld een aansluiting kent. Verder zal op de 

locaties waar dit mogelijk zou kunnen zijn de zichtlijnen veelal aangepast moeten worden. Hiervoor 
zal de weg verlegt moeten worden wat hoog in de kosten loopt. Ook blijft de eerdergenoemde 
intensiteit op de weg een probleem met betrekking tot inhalen. Zeker als er gekeken wordt naar de 

prognose cijfers waarin naar voren komt dat het alleen nog maar drukker zal worden op de N36. 
Inhalen lijkt alleen mogelijk door het aanbrengen van meer rijstroken. 
Het inhaalregime op de N36 dient aangepast te worden om de hoeveelheid frontale ongelukken terug 
te brengen en de uniformiteit van de verkeerstroom te bevorderen. Oplossingen hiervoor liggen 
elkaar enigszins in de weg en beïnvloeden elkaar negatief. De oplossing hiervoor lijkt gezocht te 
moeten gaan worden in de aanpassing van het profiel van de weg (4.1.9 Overstappen naar een ander 
profiel). 

 
5.1.7 Verbreden Wegprofiel 
Een van de kenmerken van de N36 is het smalle profiel van de weg (3.1.2 Smalte dwarsprofiel en 
ontbreken fysieke rijrichtingscheiding). Daarom liggen er plannen om de weg op meerdere locaties 
(3.3.3 IGO ZAMEN) te verbreden, en ook de halfverharding op orde te maken.  
Het smalle wegprofiel zorgt ervoor dat de wegcategorie moeilijk herkenbaar is en de snelheid van 

100 kilometer per uur minder geloofwaardig is. Daar komt bij dat het ervoor zorgt dat de kansen op 
conflicten met tegemoetkomend verkeer vergroot wordt. Om al deze punten aan te pakken is het 
dus van belang dat de weg, conform richtlijnen (Bijlage C) Dwarsprofiel stroomwegen, figuur 6) 
verbreed wordt. Hierin is te zien dat figuur zes speelruimte toelaat van gewenste breedte tot 
minimale breedte. Echter zoals eerder genoemd bestaat er de intentie om op alle stroomwegen 
fysieke rijrichtingscheiding toe te passen. Dit om de frontale botsingen te voorkomen in plaats van 
de kans om op de andere weghelft te komen te minimaliseren. Dit vraagt een andere manier van de 

weg verbreden.  
Daarnaast gaat verbreding van de weg samen met het verbreden van de halfverharding. Dit 
bevorderd de vergevingsgezindheid van de weg omdat men minder ver wegzakt in de berm en een 
hogere kans heeft op een correct uitgevoerde corrigerende stuurbeweging. Daarnaast kan deze 
locatie door bestuurders gebruikt worden om in eventuele gevallen van pech hun auto neer te zetten. 
Een halfverharding met een breedte van 2.45 meter is wenselijk (CROW, Handboek wegontwerp 
regionale stroomwegen, 2013) om hierin te voorzien.   

De echte vraag die bij het verbreden van het wegprofiel komt kijken is echter hoe het algehele profiel 
van de weg eruit gaat zien (5.1.9 Over stappen naar een ander profiel). Omdat het op orde brengen 

van het dwarsprofiel van de weg op zoveel punten aansluit van de speerpunten van Duurzaam Veilig 
is het van groot belang dat hieraan voldaan gaat worden. Het op orde brengen van het dwarsprofiel 
zorgt voor zowel een prettigere ervaring van de weg als een daadwerkelijke veiligheid. Daarnaast 
ziet een smal wegdek met versleten redresseerstroken er onverzorgd uit en biedt het meer aanzien 

wanneer dit op orde is. Het kan echter pas doorgevoerd worden met wanneer de juiste hoeveelheid 
obstakelvrije afstand beschikbaar is. 
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5.1.8 Rijrichtingscheiding  

De voorschriften schrijven voor dat een regionale stroomweg een fysieke rijwegscheiding heeft. In 
het minimale geval ligt er een dubbelle wegstrook met groene vulling voor stroomwegen die al langer 
in gebruik zijn. De fysieke rijwegscheiding vergt echter meer ruimte zowel als budget dan de groene 
strook. Er zal dus een afweging gemaakt moeten worden tussen aan de ene kant kosten en aan de 
andere kant veiligheid. Aangezien de N36 bekend staat om frontale botsingen en ongeoorloofd 
inhaalgedrag lijkt de keuze voor rijrichtingscheiding een voor de hand liggende keuze. Dit conform 
richtlijnen en verwachtingspatroon. Momenteel heeft de N36 alleen op het traject Almelo-West A35 

en Almelo-West fysieke rijrichtingscheiding en op verschillende locaties waar inritten en uitritten 
aansluiten op de N36. Dit omdat een fysieke rijrichtingscheiding ook voorkomt dat kruisend verkeer 
kan plaatsvinden. Voor een consistent wegbeeld dient de fysieke rijrichtingscheiding dan overal 
toegepast te worden.  
Het toepassen van fysieke rijrichtingscheiding voorkomt frontale ongelukken, afhankelijk van de 
breedte van de mogelijk groene middenas wordt de kans op conflicten verminderd. Fysieke 

rijrichtingscheiding voorkomt daarbij ook kruisend verkeer. Daar staat tegenover dat deze ingreep 
meer geld kost en er meer ruimte voor nodig is. Gehele fysieke rijrichtingscheiding geeft consistentie 
en past in het verwachtingspatroon voor de toekomst maar ook dit kost meer geld dat slechts de 
toepassing op verschillende locaties. Ook voor deze ingreep geld dat de obstakelvrije afstand op orde 

moet zijn zodat er ruimte bestaat om de fysieke rijrichtingscheiding toegepast kan worden. 
 
5.1.9 Over stappen naar een ander profiel 

De huidige N36 kent een 1*1 profiel, het is echter ook mogelijk om andere profielen toe te passen. 
Deze sluiten mogelijk beter aan bij de benodigde capaciteiten van de weg. Of dragen bij aan het 
verhelpen van verschillende problemen. 
 
2*2 weg 
Een weg waarbij beide rijdrichtingen de beschikking hebben over twee rijstroken lijkt de ideale 
oplossing. Met dit type weg worden eigenlijk alle huidige problemen verholpen. Hierbij dient wel 

duidelijk gemaakt te worden dat de rijrichtingscheiding meteen mee moet worden genomen, een 
grote hoeveelheid breedte voor het wegprofiel nodig is, en daarbij obstakelvrij afstand gehaald moet 
worden. Dit komt samen tot een totale breedte van 37,10 meter (Bijlage C) Dwarsprofiel 
stroomwegen), mits alle voorschriften gehaald worden. Met deze toepassing zijn er geen frontale 
botsingen, breder wegprofiel, maximale inhaalmogelijkheden en dus doorstroom en homogeniteit. 
Ook verhoogt het 2*2 profiel de gehele capaciteit van de N36. Dit alles komt de veiligheid ten goede 

omdat irritaties verlaagd zijn, de weg vergevingsgezind is, men niet meer op de andere weghelft kan 
komen, kruisend verkeer niet meer mogelijk is, intensiteit per rijstrook omlaag gaat en ga zo maar 
door. 
Deze oplossing zou allang doorgevoerd zijn mocht dit de perfecte oplossing zijn, want het doorvoeren 
van dit scenario heeft zijn minpunten. Het grootste hiervan is de kosten die het met zich mee brengt. 
Het vraagt naast de aankoop van grond ook het herontwerp van kunstwerken zoals de vele 
hoeveelheid bruggen. Ook zou de doorvoering van een 2*2 profiel kunnen leiden dat sommige 

mensen het idee krijgen dat ze sneller zouden mogen rijden dan is toegestaan. Omdat de 
ontwerpsnelheid op 100 kilometer per uur staat zou dit tot ongelukken leiden. Dit waar deze visie 
uiteindelijk zoekt naar een veilige oplossing.   
 
1*2+1 
Een alternatief is een combinatie tussen de huidige 1*2 en de eerdere voorgestelde 2*2 weg is een 
1*2+1 weg. Hierin wordt om de zoveel kilometer gewisseld van een rijstrook naar twee rijstroken 

en vice versa. Zo hebben beide rijrichtingen eens in de zoveel tijd de mogelijkheid tot inhalen Dit 
alternatief kost minder ruimte dan de 2*2 optie maar biedt niet over de gehele lengte voor beide 

rijrichtingen een inhaalmogelijkheid. De kosten zullen dus iets lager zijn dan dat van de 2*2 
oplossingen, terwijl veel van de voordelen wel intact blijven. Dit type wegprofiel wordt niet heel veel 
in Nederland gebruikt, maar wordt wel vaker in Duitsland gezien. Daar al dan niet met fysieke 
rijrichtingscheiding. Wanneer dit scenario toegepast gaat worden zal dit hoe dan ook met fysieke 

rijrichtingscheiding gebeuren. 
 
Fastlane 
Een andere optie zou zijn om een soort van fastlane aan te leggen voor de automobilisten die de N36 
gebruiken om hem in zijn geheel af te leggen. Hierbij zou een rijstrook aangelegd worden in het 
midden van de N36 (figuur 28). Deze rijstrook heeft aan beide kanten een vangrail, mag alleen 
gebruikt worden automobilisten, en valt alleen te verlaten aan het begin en einde van de N36. Op 

deze manier heeft het lang e afstand verkeer geen problemen met de uitwisseling van verkeer met 
de rest van het wegennetwerk en ook geen last van langzaam vrachtwagenverkeer. Hiermee wordt 
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de doorstroming bevordert en heeft men minder last van vertragingen. Daarnaast voorkomt dit ook 

kruisend en tegemoetkomend verkeer voorkomen. 

 
Figuur 28 Scenario fastlane 

Nadelen zijn echter wel dat een fastlane veel extra ruimte en dus extra kosten met zich mee brengt. 
Daarnaast werkt deze slechts in één richting, of men moet ervoor kiezen twee fastlanes aan te leggen 
wat nog meer ruimte kost. Met elektronische bebording zou eventueel ook gekozen kunnen worden 

om tijdens de ochtend en avondspits de richting om te draaien.  
 
Tussenvormen 

Omdat het volledig ombouwen van het wegprofiel een zeer hoge hoeveelheid kosten met zich mee 
brengt is het van belang om te kijken naar een tussenvorm. Hierin zal het bredere profiel slechts op 
enkele plaatsen toegepast worden. Deze locatie dienen naderhand gekozen te worden gebaseerd op 
de voordelen en kosten die zij per locatie meebrengen.  
Door dit op specifiek gerichte locaties toe te passen kunnen enkele voordelen toch benut worden 
terwijl de kosten wel gedrukt worden. Een traject 2*2 biedt de mogelijkheid tot inhalen en laat enkele 
bestuurder de voorliggende weggebruikers passeren zodat de verkeersstroom iets van zijn 

homogeniteit terugwint. Dit gebeurt dan zonder dat de bestuurder benodigd is om zich op de andere 
weghelft te begeven. 
  

5.1.10 Verkeer verplaatsen door capaciteit andere wegen te vergroten 
Een oplossing voor de problemen hoeft niet per sé zelf op de N36 gezocht te worden. Door het 
verkeer via andere wegen te leiden of een nieuwe weg aan te leggen kunnen verschillende 

problemen met de N36 ook verholpen worden.  

 
Wegcategorisering aanpassen 
De wegcategorie van N36 staat als regionale stroomweg. Door deze weg aan te passen naar een 
gebiedsontsluitingsweg zal de hoeveelheid van het verkeer moeten afnemen. Hierbij komt ten eerste 
al het verlagen van de snelheid kijken (5.1.4 Verlagen snelheid) waarvan al werd geconcludeerd dat 
deze keuze niet van toepassing vanwege de grote nadelen. 

Andere wegen in de regio aanpassen is daarentegen wel mogelijk. Hiervoor moeten wel wegen 
gekozen die zouden kunnen bijdragen aan dezelfde verplaatsing als waarvoor de huidige bestuurder 
de N36 momenteel gebruikt. Hierbij zou men kunnen denken aan de N343, de N347 of de N348 
(figuur 29). Hiervoor is echter een hoop onderzoek nodig en het volledig aanpassen van deze wegen 
brengt een bult kosten met zich mee. Daarnaast is het de vraag om men hiermee het probleem niet 
slechts alleen verplaatst.  
Ook is de vraag of het aansluit op de wensen van de bestuurders. Veel van de vrachtwagens die 

gebruik maken van de N36 moeten in Almelo en omstreken wezen en gebruiken de N36 als connectie 
naar het noorden. Een veel rechtere route dan de N36 is er niet en omrijden via wegen zou extra 

reistijd veroorzaken. Dus de effectiviteit ervan kent zijn vraagtekens.  
Kortom het proberen te geleiden van verkeer via andere wegen in de omgeving door deze te 
opwaarderen zou moeten leiden tot minder verkeer op de N36. Door de verlaagde intensiteit zou er 
minder vertraging moeten komen en de kans op ongelukken afnemen. Het is alleen de vraag of 
bestuurders gebruik zullen maken van de alternatieve route, en de kosten kunnen zeer hoog oplopen. 

Meer onderzoek is nodig. 
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Figuur 29 mogelijke alternatieve wegen voor N36 

Rondweg Wierden noord 
De verkeerstroom valt ook te sturen door de aanleg van nieuwe wegen. In het geval van N36 is dit 
aantrekkelijk omdat tijdens de ochtendspits het traject tussen bedrijvenpark Twente en Almelo-West 
A35 vastloopt en verplaatsing van een deel het verkeer dit probleem zou oplossen. Op de kaart lijkt 

hier een mogelijke oplossing voor: een rondweg om Wierden noord heen.  

 
Figuur 30 Rondweg Wierden noord 

Hiermee wordt de verkeersdrukte op de N36 verminderd, verbeterd de doorstroom en verlaagt de 

kans op kop staart botsingen. Daarnaast zou deze rondweg goed aansluiten bij het bedrijvenpark 
dat wordt aangelegd ten noorden van Wierden (3.4.2 Uitbreiding bedrijvenpark Twente). 

Deze oplossing kent echter een breed scala aan nadelen. Zo kost het een heleboel geld om een 
nieuwe weg aan te leggen. Ook stuit het vaak op veel weerstand van omwonenden wanneer er een 
verstoring van dit kaliber aangelegd wordt. Ook gaat het de weg door een gebied waar water 
gewonnen wordt (Overijssel, 2012). En moet er een nieuwe aansluiting gemaakt worden op de N36 
wat de doorstroming op dat punt belemmerd. Verder heeft deze rondweg geen invloed op veiligheid 
buiten het laten afnemen van de drukte op een kort traject. Onderzoek naar effectiviteit is verder 
nodig. Deze oplossing kan naderhand, mocht dit nodig blijken nog toegepast worden aangezien dit 

niet worden uitgesloten door andere ingrepen op de N36. 
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5.1.11 Stimuleren gebruik andere transportmiddelen 

Naast andere wegen bestaat er ook nog de mogelijkheid om te kijken naar andere middelen van 
transport. Zo wordt tegenwoordig veel geïnvesteerd in het promoten van het openbaar vervoer. Door 
mensen te laten reizen met het openbaar vervoer zullen er minder voertuigen op de weg zijn, 
daarnaast heeft het een positieve invloed op de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt. Men kan 
hier echter kort mee zijn aangezien de invloed van het openbaar vervoer op de N36 minimaal is met 
betrekking tot het bevorderen van de veiligheid. Verplaatsingen met het openbaar vervoer leiden tot 
minder voertuigen op de weg, hiermee zijn alleen problemen in het meest zuidelijk traject. Een 

openbaarvervoer traject van en naar de A35 en een industrieterrein is niet van toegevoegde waarde. 
Vanuit andere oogpunten zou eventueel onderzoek naar openbaar vervoer op de N36 mogelijk zijn. 
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5.2 Locatie gebonden oplossingen 
Naast de oplossingen voor de bredere problemen en de traject ingrepen zijn er ook de problemen 
die locatie gebonden opgelost kunnen worden. 
 

 Herzien aansluitingen 
o Toevoegen/ afsluiten aansluitingen 
o In- en uitvoegstroken 

o Aansluitingen overig wegennetwerk 
 Kruispunt Beerzerweg Mariënberg aanpassen 

o Fiets onderdoorgang Mariënberg 
o Vrij rechts afslaan met weefvak 
o Vervangen ongelijkvloerse aansluiting 

 Rotonde Witte Paal 
 Oversteek Landweg 

 Oversteek Tachtig bunderweg  
 
5.2.1 Herzien aansluitingen 
De aansluitingen van de op- en afritten van de N36 voldoen niet aan de gewenste situatie. Per afrit/ 

oprit moet gekeken worden hoe deze op het overige wegennetwerk wordt aangesloten. Hierin is de 
keuze te maken uit een ongeregeld kruispunt, een rotonde of een VRI. Momenteel heeft alleen het 

aanknopingspunt Almelo-West een rotonde, de rest is ongeregeld. Dit is van belang voor de veiligheid 
op de N36 omdat de aansluitingen Almelo-West en Bedrijvenpark Twente regelmatig leiden tot 
terugslag op de N36. Ook aansluiting verschillende andere aansluitingen zijn enigszins gevoelig voor 
terugslag. Andere, de veelal noordelijke aansluitingen, hebben niet per sé een ingreep nodig en 
volstaan in huidige staat. Op de andere locaties moet gekeken worden naar de keuze tussen een 
VRI, een rotonde of een andere oplossing. Aansluiting Almelo-West en Bedrijvenpark Twente zijn 
hierbij vanwege de regelmatige terugslag de belangrijkste speerpunten. Daarnaast bestaat er de 

mogelijkheid om de in- en uitvoegstroken te verlengen, en uiteindelijk zelfs door te vormen tot een 
weefvak. Hierbij dient in acht genomen worden dat het profiel van de N36 eventueel nog aangepast 
wordt op locatie. Dit dient echter per aansluiting te bekeken te worden. 
 
Aansluiting Almelo-West 
De huidige situatie functioneert niet. De reden hiervoor is dat het verkeer wat vanuit het noorden 
komt en deze afslag gebruikt de rotonde niet op kan draaien. Een VRI verplaatst het probleem naar 

de Wierdensestraat omdat het doorlaten van N36 verkeer leidt tot meer rood-tijd voor de overige 
aansluitingen. De uitvoegstrook valt ook niet te verlengen zonder dat de gehele bak die 
onderdoorgang aan de Wierdenstraat biedt vervangen moet worden. Dan blijft over het aanpassen 
van de rotonde. Door de uitvoeger te verbreden naar een uitvoeger van twee stroken wordt de 
capaciteit vergroot van het vervoer dat niet op de N36 zelf hoeft te wachten. De tweede strook zal 
doorvloeien in een vrije rechtsaf langs de rotonde. Zodat de doorstroom bevorderd wordt. Via een 

weefvak zal het verkeer dan weer in moeten voegen. Er zal wel grond gestort moeten worden om te 
voorzien in de verhoging van de tweede rijstrook.  

 
Figuur 31 Herontwerp aansluiting Almelo-West 
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Aansluiting Bedrijvenpark Twente 

Ook de aansluiting met het bedrijvenpark Twente kent zijn problemen met verstoppingen. Met de 
extra vrachtwagens in het vooruitzicht zal deze aansluiting dan ook aangepast moeten worden. Door 
de hoge hoeveelheid vrachtwagens is het niet praktisch om rotondes aan te leggen. Omdat 
vrachtwagens met hun omvang meer moeite hebben om deze te benutten zou dit betekenen dat er 
zeer grote rotondes geplaatst dienen te worden. Om beide kruispunten toch te sturen zal er een VRI 
geplaatst worden. Om de hoeveelheid vrachtwagens zonder belemmering voor het overig verkeer te 
laten in en uitvoegen zullen de in- en uitvoegstroken ook verlengt moeten worden. Dit biedt de 

vrachtwagens de kans om snelheid op of juist af te bouwen.  
 
Aansluiting Aadorp 
Deze aansluiting wordt door een redelijke hoeveelheid weggebruikers gebruikt. Hele grote directe 
problemen zullen er niet zijn. Echter is een rotonde verkeerstechnisch gezien veiliger dan een 
ongeregeld kruispunt. Omdat de ruimte aanwezig om over te gaan op een rotonde bij beide 

kruispunten zal dit dan ook worden toegepast. 
 
Aansluiting Almelo-Noord 
Deze aansluiting is gevoelig voor het terugslaan op de N36 vanuit beide richtingen. Daarom zullen 

de ongeregelde kruispunten aangepast moeten worden. Bij deze aansluiting geldt ook dat er ruimte 
is om rotondes aan te leggen en dit dan ook uitgevoerd gaat worden.  
 

Aansluiting Vriezenveen 
Deze aansluiting wordt volgens de prognose cijfers minder gebruikt dan de andere aansluitingen. Dit 
kan deels verklaard worden door het feit dat ook aansluiting Almelo-Noord dichtbij is en blijkbaar 
een aantrekkelijke optie is om Vriezenveen binnen te gaan. Aanpassing is alleen vanuit veiligheid 
technische hoek interessant. De kosten zijn echter zeer hoog een voor een locatie met zulke lage 
intensiteiten dat de veiligheid niet in groot gevaar is. Toch is het preventief beveiligen van dit kruipunt 
van belang. Er zal een VRI geplaatst worden.  

 
Aansluiting Westerhaar 
In tegenstelling tot de aansluitingen in het zuidelijk deel van de N36 heeft kent deze aansluiting 
problemen in de avondspits en dus met de uitvoeger in Noordelijke richting. Deze uitvoeger is reeds 
verlengt om te voldoen aan te richtlijnen. Hiermee is de kans dat men stil komt de staan op de N36 
gereduceerd. Echter is het wenselijk om voor de veiligheid de aansluiting op de rest van het 

wegennetwerk gereguleerd te hebben om eventuele mogelijke drukte alsnog op te kunnen vangen. 
Normaal gesproken zou er een rotonde aangelegd kunnen worden echter is er een gebrek aan ruimte 
om dit uit te voeren. Dit wordt veroorzaakt omdat de aansluiting op een verhoging ligt. Daarom zal 
er op deze locatie voor een VRI gekozen worden. 
 
Aansluiting Beerzerveld 
De intensiteiten op deze aansluiting zijn laag volgens de prognoses. Mogelijk doordat dit een 

enkelvoudige aansluiting is en uitkomt op een enigszins kleinere weg. Er is momenteel dan ook geen 
reden om deze aansluiting aan te passen. 
 
Toevoegen of verwijderen aansluitingen 
Ook kan er gekeken worden naar het afsluiten of juist toevoegen van in-en uitvoegstroken. Een van 
de mogelijkheden is om verschillende opritten af te sluiten. Hierdoor is er minder uitwisselingen van 
verkeer en blijft de homogeniteit hoog. Echter zorgt dit er wel voor dat mensen die gebruik willen 

maken van de weg en uit de regio komen zich verder over kleinere wegen zullen moeten verplaatsen. 
Hierdoor wordt een klein beetje winst op de N36 veranderd in een groter probleem op andere wegen 

en bevorderd het dus niet de algehele veiligheid van het netwerk. Ook het toevoegen lijkt geen zinnig 
idee aangezien er momenteel geen grote wegen zijn die N36 kruisen maar niet aangesloten zijn.   
 
5.2.2 Kruispunt Beerzerweg Mariënberg aanpassen 

Het kruispunt met de Beerzerweg is ondanks de vooruitgang door het plaatsen van de VRI nog steeds 
een locatie die verbeterd dient te worden. In ideaal geval wordt het gehele kruispunt per direct 
vervangen door een ongelijkvloers kruispunt. Dit is ook een zeer grote wens van de aanliggende 
gemeenten. Het probleem voor het doorzetten naar een ongelijkvloers kruispunt is altijd het budget 
geweest. Om dit orde te krijgen zullen de gemeente moeten lobbyen bij het ministerie. Mocht er geld 
vrijkomen dan kan de aanpassing zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Anders zal er gekeken moeten 
worden of er op een andere manier budget beschikbaar kan komen. In de tussentijd zal er een 

fietstunnel aangelegd worden, deze blijft zijn functie behouden ook als er uiteindelijk een 
ongelijkvloers kruispunt komt. Daarnaast krijgt de Beerzerweg vanuit de richting Mariënberg een 
vrije rechtsaf die moet aansluiten met een weefvak. Deze rechtsaf kan later de eventuele beginselen 
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van een inrit vormen. De ingrepen zijn nodig om zo snel mogelijk te groentijd te vergroten en de 

doorstroom van de N36 te bevorderen.   
 
5.2.3 Rotonde Witte Paal 
De turborotonde bij Witte Paal zal in de toekomst zwaarder belast gaan worden. De groei van het 
verkeer en de aanpassing van de N34 leiden ertoe dat herziening van deze rotonde nodig is. Volgens 
de officiële richtlijnen moet deze aansluiting ook ongelijkvloers zijn. Zoals eerder genoemd is de 
capaciteit van de turborotonde normaal gesproken 40,000 á 45,000 voertuigen per etmaal. Discussie 

daar over de vrije rechtsaf. Echter is het de vraag of dit gehaald kan worden met de hoge hoeveelheid 
vrachtwagens, waarvan ook een groot deel drie kwart bewegingen maakt. 
 
Tabel 2 Prognose intensiteiten Witte Paal 

Richting Motorvoertuigen 
per etmaal 

N34 10826 

N36 

Arriërveld 

10240 

N36 Almelo 10064 

Ommerweg 1753 

Totaal 32883 

 
Het totaal van ongeveer 33000 motorvoertuigen per etmaal is een grensgeval. Het is niet duidelijk 
te zeggen met welke hoeveelheid de capaciteit van de turborotonde afneemt in huidige situatie. Om 

te voldoen aan de voorschriften en dus beter te passen in het verwachtingspatroon zal ervoor 
gekozen worden de turborotonde te vervangen voor een ongelijkvloerse kruising. Dit vermindert ook 
de hoeveelheid kruisende conflicten. Zo wordt de doorstroom van de N36 niet belemmerd en bestaat 
er zekerheid over het niet vastlopen van de locatie. Hierin zal de N36 over de N34 heen gaan. En 
moet er bij de aansluiting tussen de N34 en de Ommerweg een VRI geplaatst worden. Dieper 
onderzoek ondersteunt met modellen kan meer inzage geven.  

 
Figuur 32 Herontwerp rotonde Witte Paal 
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5.2.4 Rotonde Arriërveld 

De rotonde bij Arriërveld heeft drie takken. Er zal dus op minder locaties verkeer de rotonde opkomen 
en verlaten. Doordat de rotonde beschikt over twee vrije rechtsaffers worden veel onderlinge 
conflicten tussen het verkeer voorkomen. De intensiteit voor het verkeer dat richting de rotonde 
komt is met 28000 voertuigen per etmaal lager dan bij Witte paal.  
 
Tabel 3 Intensiteiten rotonde Arriërveld 

Richting Motorvoertuigen 
per etmaal 

N36 Witte 
Paal 

9603 

N48 

Hoogeveen 

8179 

N48 Ommen 12207 

Totaal 27989 

 

Door de combinatie van de lagere intensiteit en de mindere hoeveelheid conflicten wordt ervoor 
gekozen om deze turborotonde in stand te laten. 
 

5.2.5 Oversteek Landweg 
De oversteek bij de Landweg dient aangepakt te worden. Momenteel wordt het gebruikt door 
Staatsbosbeheer, de brandweer en voor recreatiedoeleinden o.a. het Pieterpad en verschillende 
mountainbike trajecten. De recreatiedoeleinden zouden makkelijk verplaatst kunnen worden via de 
onderdoorgang verderop. Ware het niet dat de organisatie van het Pieterpad hierover moeilijk doet 
en vaak de media zoekt. Vanuit het oogpunt van veiligheid zal deze overgang toch echt afgesloten 

moeten worden. Eventueel overleg over tegemoetkoming van het Pieterpad is mogelijk. De Landweg 
moet echter wel bereikbaar blijven voor Staatsbosbeheer en de brandweer. Hierbij kan de 
bermverharding verbreed worden zodat Staatsbosbeheer en de brandweer zich eventueel via de 
berm kunnen verplaatsen. Bij een eventuele middengeleider zal een nooddoorgang geplaatst worden.  
  
5.2.6 Oversteek Tachtig Bunderweg 
De oversteek met de Tachtig Bunderweg is te gevaarlijk om intact te laten. Ondanks dat hier geen 

zware ongelukken plaatsvinden (Royal HaskoningDHV, 2013) lijkt het slechts een kwestie van tijd 
voordat het mis gaat met deze koude oversteek. De situatie zorgt voor kruisend verkeer, verkeer 
dat illegaal de weg opdraait en het kan tot een schrikreactie leiden tot mensen. Het komt niet overeen 
met het verwachtingspatroon wanneer bijvoorbeeld een tractor de weg oversteekt. Daar komt bij 
dat de situatie met eventuele wegverbreding nog gevaarlijker wordt. Ook is de combinatie met 
fysieke rijrichtingscheiding niet mogelijk.  
Dan blijft de keuze tussen een ongelijkvloerse kruising of het afsluiten van de overgang. Het afsluiten 

van de doorgang is vele malen goedkoper echter komt het de situatie lokaal niet ten goede. De 
overgang wordt gebruikt door langzaam rijdend agrarisch verkeer dat over landbouwgrond beschikt 
aan verschillende kanten van de weg. Wanneer dit langzaam rijdend verkeer dient om te rijden kost 
dat veel tijd, en omdat er geen onderdoorgang in de buurt is duurt het heel lang. Daarnaast is 
welwillendheid vanuit de agrarische sector tegenover de wegenbouw geen minpunt en dus wordt er 
gekozen voor een onderdoorgang op de plaats van de Tachtig bunderweg. 
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5.3 Afweging Oplossingen 
Om een keuze te maken uit de mogelijke oplossingen moet de voor- en nadelen tegen elkaar uitgezet 
worden. Hierbij gaat het in eerste instantie om de oplossingen die gerelateerd zijn aan de traject 
oplossingen. De locatie gebonden problemen zijn al gecombineerd aan oplossingen die verder 
uitgewerkt zijn in hoofdstuk 6. Toekomstvisie. Om onderscheid in te maken is er voor gekozen 
meerdere factoren te wegen. Hierbij gaat het om de kosten, zowel de directe kosten van de ingreep 
als de mogelijke gevolgen ervan voor de regio. Hieronder vallen bijvoorbeeld het verlies van 

bedrijvigheid of het verlies als gevolg van een vertraagde snelheid. Daarnaast zijn de grootste 
knelpunten meegenomen die zijn voortgekomen uit hoofdstuk 3. Stand van zaken. Hierin zijn slechts 
de gevolgen van de specifiek genoemde ingreep meegenomen, niet de gevolgen van verplichte 
combinaties. Daarnaast is het van belang dat ervan af buiten enigszins draagkracht bestaat voor de 
genoemde ingreep. Dit leidt tot een totaalscore van de ingreep. Omdat van sommige ingrepen de 
invloed heel onzeker is hebben zij aan het eind in de categorie zekerheid een rood vak gekregen.  
De obstakelvrije afstand is buiten de tabel gelaten omdat deze sowieso toegepast dient te worden 

om bijna elke andere oplossing mogelijk te maken. Daar komt bij dat het toepassen van obstakelvrije 
afstand op basis van dit type beoordeling alleen maar negatieve punten brengt terwijl het juist op 
heel veel andere categorieën van belang is. Ook het combinatie-profiel is niet meegenomen omdat 
dit neerkomt op een verkleinde versie van het 2*2 profiel. Het heeft alleen kleine benadeling vanwege 

het samenvoegen. Dit wordt echter gecompenseerd doordat de locaties gekozen kunnen worden 
waar het echt nodig is. 

 
Tabel 4 Afweging traject ingrepen 

 Direct

e 

koste

n 

Indirect

e 

kosten 

Intensitei

t 

Frontale 

ongelukk

en 

Wegbree

dte 

Langzaa

m 

verkeer 

Welwillend

heid 

Totaa

l 

Zekerhe

id 

Verbieden 

vrachtwag

enverkeer 

0 --- + 0 0 +++ --- --  

Spitsmijdi

ng 

- + + 0 0 0 0 +   

Verlagen 

snelheid 

-- -- + + 0 + -- ---  

Verbod 

inhalen 

- - 0 ++ 0 - - --  

Max. 

inhaal-

mogelijk 

-- + 0 -- 0 + + -  

Verbreden 

weg 

-- 0 0 + +++ 0 0 ++  

Rijrichting

-scheiding 

-- 0 0 +++ 0 0 0 +   

2*2 profiel ----- + +++ ++ 0 +++ -- ++  

1*2 + 1 

profiel 

---- + ++ + 0 ++ -- 0  

Fastlane ---- + + 0 0 + -- ---  

Aanpassen 

Wegcateg. 

--- + + 0 0 0 -- ---   

Wierden 

noord 

rondweg 

--- + ++ 0 0 0 --- ---  

 
Hieruit komen het spitsmijden, het verbreden van de weg, het toepassen van rijrichtingscheiding en 
een 2*2 profiel als positief naar voren. Voor het spitsmijden zal een lokaal onderzoek opgezet moeten 
worden naar de mogelijkheden. De andere oplossingen vallen te combineren met elkaar. Het 
implementeren hiervan zal samen moeten gaan met de locatie gebonden oplossingen. In het 
volgende hoofdstuk zullen de mogelijkheid tot implementatie bekeken worden.  
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5.3.1 Afweging volledig 2*2 profiel over een combinatie profiel 

Aangezien het 2*2 profiel zee positief uit de test komt is het wenselijk dit toe te passen. Het is echter 
van belang om af te wegen of de toepassing van dit profiel op elke locatie van belang is. Hierin spelen 
kosten een zeer grote rol, maar ook juridisch moet er gekeken worden naar de mogelijkheden. 
Aangezien het nut en voordeel van de ingreep aangetoond moet worden. De toegevoegde waarde 
van het plaatsen van fysieke rijrichtingscheiding is aan te tonen met het voorkomen van frontale 
ongelukken. Het 2*2 profiel zal zijn voordeel moeten tonen met doorstroom of de verhouding tussen 
intensiteit en capaciteit. Elke vierkante meter in de lengte en breedte moet verdedigd kunnen 

worden. De ingreep kan ondersteund worden met de verbeterde doorstroom die hierdoor zou 
ontstaan. Aangezien de weg ook bij de omwonenden bekend staat als een zeer gevaarlijke weg is er 
wel enigszins draagvalk. 
Om dit in te passen zou er zou gekeken kunnen worden om het via een planologische procedure in 
samenwerking met de gemeenten te kunnen uitvoeren, als er geen medewerking is dan kan men 
kijken naar een rijksinpassingsplan. Daarnaast zou er vanaf het begin gekozen kunnen worden om 

in te zetten op de tracéwet. Aangezien de gemeenten in deze regio zelf vaak naar buiten treden met 
hun klachten over de weg is het verstandig om hen hierin te betrekken. Zo voelt de regio zich meer 
gehoord en kunnen er mogelijk nieuwe, en betere ideeën toegevoegd worden. Van tevoren dient er 
een onderzoek uitgevoerd te worden naar de aankoop van panden en gronden, de geluidsoverlast 

en de eventuele problemen die voor de natuur veroorzaakt worden.  
Om de uitbreiding naar een 2*2 profiel te verdedigen zal er vanuit eerste instantie gekeken worden 
naar de I/C verhoudingen. Hierin komt duidelijk naar voren dat het traject tussen Almelo-West en 

Bedrijvenpark Twente veel te zwaar belast wordt. I/C verhoudingen boven 0,8 geven een aanleiding 
tot herziening van de indeling van de weg.  
 
Tabel 5 I/C verhoudingen 

Locatie (Z) Locatie (N) Ochtendspits 
N-Z 

Ochtendspits 
Z-N 

Avondspits 
N-Z 

Avondspits 
Z-N 

Almelo-West 

A35 

Almelo-West 0,52 0,54 0,51 0,53 

Almelo-West Bedrijvenpark 
Twente 

0,97 0,89 0,94 0,97 

Bedrijvenpark 
Twente 

Aansluiting 
Aadorp 

0,89 0,67 0,78 0,90 

Aansluiting 

Aadorp 

Aansluiting 

Almelo-Noord 

0,78 0,53 0,58 0,82 

Aansluiting 
Almelo-Noord 

Aansluiting 
Vriezenveen 

0,89 0,62 0,67 0,90 

Aansluiting 
Vriezenveen 

Aansluiting 
Westerhaar 

0,75 0,58 0,58 0,77 

Aansluiting 
Westerhaar 

Aansluiting 
Beerzerveld 

0,58 0,55 0,55 0,63 

Aansluiting 
Beerzerveld 

Kruising 
Beerzerweg 

0,61 0,73 0,71 0,70 

Kruising 
Beerzerweg 

Rotonde 
Witte Paal 

0,58 0,61 0,72 0,62 

Rotonde 
Witte Paal 

Rotonde 
Arriërveld 

0,33 0,27 0,36 0,26 

 

Voor de hoeveelheid verkeer op de weg is het dus niet nodig dat het 2*2 profiel over de gehele lengte 
wordt toegepast. Tot aansluiting Westerhaar is het 2*2 profiel verdedigbaar op basis van de 
capaciteit. In de prognosecijfers is ook te zien dat hier veel mensen de N36 verlaten. Hierna zou het 
2*2 profiel alleen bijdragen aan de mogelijkheid tot het inhalen van langzaam rijdend verkeer. 

Aangezien er een fysieke rijrichtingscheiding geplaats zal worden kan ongewenst inhaalgedrag niet 
plaatsvinden. Op basis hiervan is het moeilijk om juridisch sterk genoeg te staan om grond hiervoor 
te verkrijgen. Daarnaast zijn de kosten zeer hoog en de baten dus minder. 
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5.4 Resumé oplossingsrichtingen 
Er is een variëteit aan mogelijke oplossingen bekeken. Hierin zijn afwegingen gemaakt tussen 
effectiviteit, het passen binnen de richtlijnen en de haalbaarheid. De traject gerelateerde oplossingen 
zijn in een afwegingstabel behandeld en hieruit kwamen het orde brengen van de breedte van de 
weg en het doorvoeren naar een 2*2 profiel naar voren. Hierbij is het orde brengen van de 
obstakelvrije afstand eerst nodig. Uit I/C verhoudingen is gebleken dat dit alleen van uitermate 
belang is tot aan de aansluiting Westerhaar. Voor de locatie specifieke problemen is een interne 

afweging gemaakt. De aansluitingen op het onderliggende wegennetwerk zullen allemaal aangepakt 
worden met uitzondering van Beerzerveld en Vriezenveen. Er worden onderdoorgangen gecreëerd 
bij het kruispunt met de Beerzerweg en bij de Tachtig Bunderweg om kruisend verkeer te mijden. 
De kruising met de Beerzerweg zal ook ene rechtsaffer vanuit Mariënberg krijgen maar moet 
uiteindelijk ongelijkvloers worden. De Landweg zal worden afgesloten en via een verharde berm en 
nooddoorgang bereikbaar blijven voor de brandweer en Staatsbosbeheer. De rotonde bij Witte Paal 
zal worden vervangen door een ongelijkvloers kruispunt terwijl de rotonde bij Arriërveld in stand zal 

worden gehouden. Deze ingrepen leiden ertoe dat de richtlijnen tot een doelmatig niveau worden 
nageleefd. Het zal leiden tot een N36 die aansluit bij het verwachtingspatroon en waar minder 
ongelukken kunnen en zullen plaatsvinden.  
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6. Toekomstvisie 
Om in de toekomst de verkeersveiligheid van de N36 zullen de ingrepen uit hoofdstuk 5 
geïmplementeerd moeten worden. Er bestaat echter geen mogelijkheid om dit in een keer in zijn 

geheel uit te voeren. Daar komt bij dat het niet effectief is om alle oplossingen toe te passen. Dit 
hoofdstuk zal ingaan op de selectie van de oplossingen, de volgorde van implementatie en de 
inpassingproblemen die hierbij komen kijken.  
 

6.1 Selectie oplossingen 
Gebaseerd op de problematiek en de toekomstcijfers zal de N36 flinker verandering moeten 

ondergaan over de aankomende jaren. Als uiteindelijk doel is gekozen om in 30 jaar de N36 als 
zoveel mogelijk als 2*2 autoweg met een snelheidslimiet van 100 kilmeter per uur te laten 
functioneren. Dit weg type sluit het best aan bij de benodigdheden om de verkeersveiligheid op de 
N36 te vergroten. Dit is een rigoureuze ingreep die niet in een keer uitgevoerd kan worden en stap 
voor stap zal moeten worden voltooid. Sommige oplossingen zullen hierbinnen als tussenoplossing 
moeten dienen anderen zullen direct geïmplementeerd moeten worden. Uiteindelijk zal dit moeten 
leiden tot de gewenste en verkeersveilige N36 waar zowel autoverkeer als vrachtverkeer prettig 

gebruik van kan maken. 

 
 Herziening dwarsprofiel 

o Op orde brengen obstakelvrije afstand 
o Overal toepassen fysieke rijrichtingscheiding 
o Verbreden naar 2*2 profiel tot aan Westerhaar 
o Corrigeren rechtstanden 

 
 Corrigeren specifiek locatie 

o Aanpassen aansluitingen gebiedsonsluitingswegen 
o Ongelijkvloers maken turborotonde Witte Paal 
o Ongelijkvloers maken kruispunt Beerzerweg 

 Vrij rechtsaf vanuit Mariënberg 

 Fiets onderdoorgang 
o Onderdoorgang Tachtig bunderweg 
o Afsluiting Landsweg 

 

 Nadruk onderhoud 
o Vrijhouden bebording en zichtlijnen 
o Onderhoud hekwerk 

 
Alle deze gekozen oplossingen zijn samengebracht in een kaart waarop de locaties aangegeven zijn. 
Hierdoor wordt een duidelijk overzicht gecreëerd in wat waar dient te gebeuren. Deze kaart is in 
Bijlage T) Totaalvisie N36 in zijn geheel nogmaals bijgevoegd op A3 formaat. Fysieke 
rijrichtingscheiding is afgekort tot FRS. Diepere toelichting op de eventuele inrichting van de kaarten 
zal in hoofdstuk 6.1 en 6.2 gedaan worden. 
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Figuur 33 Toekomstvisie N36 
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6.1 Traject gebonden oplossingen 
De algehele kaart kan wat warrig overkomen vandaar dat de gekozen ingrepen vanuit dit verslag 
toelicht worden vanuit twee overzichtelijke kaarten.   
  

Figuur 34 Traject gebonden oplossingen 
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6.1.1 Op orde brengen obstakelvrije afstand 

Het op orde brengen van de obstakelvrije afstand dient overal toegepast te worden. Anders is het 
niet mogelijk vervolg ingrepen door te voeren. Het orde brengen van de obstakelvrije afstand zorgt 
ervoor dat botsingen met voorwerpen in de berm meer voorkomen worden en minder gevaarlijk zijn. 
Ook biedt het overzicht en veilig gevoel op de weg. Waar het niet mogelijk is om de obstakelvrije 
afstand op orde te brengen moet naar afschermmogelijkheden gekeken worden. Dit geld specifiek 
voor kunstwerken. Deze punten zijn aangegeven in Bijlage S) Aandachtspunten verbreden N36. 
 

6.1.2 Fysieke rijrichtingscheiding 
Conform richtlijnen zal op de gehele N36 fysieke rijrichtingscheiding toegepast worden. Op sommige 
locaties is dit al het geval, op andere locaties moet dit toegepast gaan worden. Er is voor fysieke 
rijrichtingscheiding om frontale botsingen te voorkomen, kruisend verkeer tegen te gaan en te 
voldoen aan het verwachtingspatroon van de bestuurder. Met het overal toepassen van fysieke 
rijrichtingscheiding is verbreding van het dwarsprofiel nodig van er is ruimte voor ene middenberm 

nodig. Met deze ingreep kan de rest van het wegprofiel ook meteen op orde gemaakt worden. 
 
6.1.3 Het 2*2 profiel 
Op het zuidelijk deel van de N36 zal een 2*2 profiel toegepast gaan worden. De gekozen locaties 

zijn gebaseerd op de prognose I/C verhoudingen. Wanneer de rode belijning aan de rechterkant is 
aangelegd zal er in eerste instantie gekeken worden naar het aanleggen van een tweede rijbaan aan 
de rechterkant. Voor de rode belijning aan de linkerkant geldt de voorkeur voor uitbreiding naar de 

linkerzijde. In het geval van rode belijning aan beide kanten dan moet de weg verbreed worde aan 
beide zijden. De toepassing van het 2*2 profiel brengt grote kosten met zich mee. Echter op het 
moment dat het volledig is aangelegd zullen de grote knelpunten van de N36 allemaal verholpen 
zijn. De doorstroming is goed, uniformiteit en overzicht. Bij het aanleggen van het 2*2 profiel is het 
nogmaals van belang dat de kunstwerken Bijlage S) Aandachtspunten verbreden N36 in acht 
genomen worden. 
  

6.1.4 Rechtstanden 
De Rechtstanden zijn niet in deze kaart opgenomen omdat ze toch een deel van het overzicht 
wegnamen. Zij zijn weergegeven in bijlage R) Grote rechtstanden. Op de desbetreffende locaties zal 
de weg iets verlegd moeten worden zodat er een flauwe bocht toegepast kan worden. Hiermee moet 
de rechtstand van de weg onder de 2 kilometer komen. Ondanks de toekomstige technologie, de 
obstakelvrije afstand, bermverharding en fysieke rijrichtingscheiding de gevolgen van uit verveling 

naast de weg raken minimaliseren moet het niet in de hand gewerkt worden. Correctie is daarom 
van belang. 
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6.2 Locatie gebonden ingrepen 

 

 
Figuur 35 Locatie gebonden oplossingen 
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Locatie 1: Herziening Turborotonde Witte Paal 

Huidige status:   Turborotonde 
Toekomstige status:   Ongelijkvloerse kruising met VRI 

 
Figuur 36 Ongelijkvloers aansluiting Witte Paal 

Reden: Conflictvermijding overig verkeer  
 Twijfels capaciteit turborotonde 
 
Locatie 2: Herziening kruispunt Beerzerweg 
Huidige status:   Gelijkvloers kruispunt met VRI 

Tussenstatus (1):   Fietstunnel 
    Rechtsaffer vanuit Mariënberg   
Toekomstige status:  Ongelijkvloers kruispunt 
Reden:    Onverwacht wegbeeld 
    Menging verkeerssoorten 
    Kruisend verkeer 

    Belemmerend voor de doorstroom 
 
Locatie 3: Oversteek Landweg 
Huidige status:   Gelijkvloerse oversteek 
Toekomstige status: Afgesloten: Bereikbaar via verbrede bermverharding en 

nooddoorgang 

Reden:    Kruisend verkeer 

 
Locatie 4: Oversteek Tachtig Bunderweg 
Huidige status:   Gelijkvloerse oversteek 
Toekomstige status:  Onderdoorgang 
Reden:    Kruisen verkeer 
 
Locatie 5: Aansluiting Almelo-West 

Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar rotonde 
Toekomstige status  Tweestrook uitvoeger naar rotonde met rechtsaffer  

 
Figuur 37 Herontwerp aansluiting Almelo-West 

Reden: Voorkomen terugslag op de N36  
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Locatie 6: Aansluiting bedrijvenpark Twente 

Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar ongeregeld kruispunt 
Toekomstige status:  Enkelstrooks uitvoeger met verlengd weefvak naar een VRI 
Reden:    Voorkomen terugslag op de N36 
    Bevorderen veiligheid aansluiting 
    Groei vrachtverkeer door meer industrieterrein 
 
Locatie 7: Aansluiting Aadorp 

Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar ongeregeld kruispunt 
Toekomstige status:  Enkelstrooks uitvoeger naar rotonde 
Reden:    Voorkomen terugslag op de N36 
    Bevorderen veiligheid aansluiting 
 
Locatie 8: Aansluiting Almelo-Noord 

Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar ongeregeld kruispunt 
Toekomstige status:  Enkelstrooks uitvoeger naar rotonde 
Reden:    Voorkomen terugslag op de N36 
    Bevorderen veiligheid aansluiting 

 
Locatie 9: Aansluiting Vriezenveen 
Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar ongeregeld kruispunt 

Toekomstige status:  Enkelstrooks uitvoeger naar een VRI 
Reden:    Voorkomen terugslag op de N36 
    Bevorderen veiligheid aansluiting 
 
Locatie 10: Aansluiting Westerhaar 
Huidige status:   Enkelstrooks uitvoeger naar ongeregeld kruispunt 
Toekomstige status:  Enkelstrooks uitvoeger naar een VRI 

Reden:    Voorkomen terugslag op de N36 
    Bevorderen veiligheid aansluiting 
 
  

6.3 Onderhoudsplan 

Vanuit het onderhoudsplan zijn ook nog aanbevelingen te doen. Het plan voor het onderhouden 

van het hekwerk tussen rotonde Arriërveld en rotonde Witte Paal moet beter nageleefd worden om 

dieren te kunnen weren. 

Verder is het van belang dat er correct en op tijd gesnoeid wordt. Een deel van de problemen door 

de begroeiing zal allicht komen te vervallen met het op orde brengen van de obstakelvrije afstand.  

Verder zal het onderhoud van de witte belijning verscherpt moeten worden zodat het makkelijk 

mogelijk blijft voor toekomstige intelligente auto’s om dit te lezen. 

 

6.4 Implementatie volgorde 
Om uiteindelijk bij een 2*2 weg te komen met een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur zullen 
er dus veel projecten uitgevoerd moeten worden. Hiervoor is een hoop budget nodig vanuit de 
overheid. Dit zal niet volledig op een moment vrijkomen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden 
op basis van prioriteit en mogelijkheid.  
Wat betreft de traject gerelateerde problemen zal als allereerst de obstakelvrije afstand op orde 

moeten komen. En daar waar mogelijk de weg te verbreden. Een deel hiervan zal plaatsvinden vanuit 
IGO ZAMEN.  Ook de rijrichtingscheiding zal eerder of tegelijkertijd plaats moeten vinden dan het 

2*2 profiel. De locatie met de hoogste intensiteit heeft hierbij momenteel de grootste prioriteit en 
dat is het traject tussen Almelo-West en Bedrijvenpark Twente.  
Vanuit de locatie gebonden ingrepen gekeken is het van belang acht te nemen aan de ingrepen die 
over een groter traject gaan gebeuren op de lange termijn. Zodat aangepaste locaties niet naar een 
paar jaar weer volledig heringericht moeten worden. Het aanpassen van de gelijkvloerse oversteken 

hoeft nergens op te wachten en kan mits budget beschikbaar zo snel mogelijk uitgevoerd worden. 
De herziening van de turborotonde tot ongelijkvloerse aansluiting zou eventueel samen kunnen gaan 
met de aanpassing van de N34. Omdat vanaf dat moment de intensiteit ook groter wordt wat leidt 
tot de verwachte problemen. Verder kan de tussenstap van het kruispunt met de Beerzerweg ook zo 
snel mogelijk uitgevoerd worden. Wanneer meer budget beschikbaar is kan doorgeschakeld worden 
naar een ongelijkvloers kruispunt.  Als laatste krijgen het herzien van de aansluiting bij Almelo-West 
en Bedrijvenpark Twente de grootste prioriteit van de locatie specifieke ingrepen. Dit speelt in op de 

komst van het bedrijvenpark Twente en voorkomt dat grootste probleempunten met betrekking tot 
terugslag verholpen worden. 
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7. Ter Besluit 
Door het te bestuderen van de richtlijnen is er een beeld gecreëerd hoe een veilige en bruikbare N36 
eruit zou kunnen. Door op locatie waar te nemen wat de zichtbare knelpunten waren is er een 

koppeling te maken met de ideeën die oplossing vormen. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige 
problemen voorkomen zullen worden zijn prognosecijfers en toekomstige plannen meegenomen. Dit 
heeft geleid tot een visie voor de toekomstige N36. Hierin zal de N36 in de toekomst deels bestaan 
uit een 2*2 profiel. Hiermee kunnen toekomstige intensiteiten van het wegennet opgevangen 
worden. Hierdoor zullen mensen de weg blijven gebruiken en de problemen zicht niet verplaatsen 
naar andere locaties. De kosten om dit uit te voeren zullen hoog zijn maar het uitvoeren verhelpt 
het de gevonden knelpunten. Op de noordelijke delen is vanwege de lagere intensiteit geen 2*2 

profiel meer nodig. De doorstroming van de stroomweg en het bevorderen van de 
vergevingsgezindheid hebben hierbinnen een belangrijke rol gespeeld.  
Deze manier van aanpak sluit aan bij het onderzoek. Het zelf bezoeken van de locatie is hierbinnen 
van groot belang. Meer informatie omtrent beschikbaar budget, en prioriteit van de N36 zullen in de 
toekomst moeten bijdragen aan een duidelijk opgestelde implementatievolgorde.  
Onderzoek naar spitsmijden in de regio kan bijdragen aan een nog soepeler verloop van de 
ochtendspits. Al met al heeft deze visie geleid tot een verzameling ingrepen die er gecombineerd 

voor zorgen dat er een consistente N36 is neergezet waarbij de kansen op ongelukken 
geminimaliseerd zijn en de doorstroom bevorderd wordt. 
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Bijlage A) Indeling minimale stroomweg  
(CROW, Handboek wegontwerp gebiedsontsluitingswegen, 2013) 
 

Belettering Onderwerp Minimum 

A Verharding Gesloten verharding 
B Fysieke rijrichtingscheiding Bij 2x1 rijstrook dubbele doorgetrokken 

asstreep en groene vulling. Voor het 

aanbrengen van een doorgetrokken asstreep 
moet een verkeersbesluit 
worden genomen (BABW, art. 6, lid 1) omdat 
het een verbod om in te halen betreft. Voor de 
groene vulling is geen verkeersbesluit nodig 
omdat dit geen 
verbod of gebod inhoudt en alleen voor de 

herkenbaarheid wordt aan gebracht (BABW, 
art. 6, lid 2).1) 

C Lengtemarkering Doorgetrokken markering aan beide zijden van 

iedere rijbaan. 
D Openbare verlichting Openbare verlichting is enkel ter plaatse van 

gevaarpunten en discontinuïteiten aanwezig. 
E; G; H; I  Voorzieningen landbouwverkeer 

– Erfaansluitingen op de rijbaan 
–  Menging verkeerssoorten – 
Fietsvoorzieningen 
 

Landbouwverkeer, (brom)fietsers, voetgangers 

en erfaansluitingen zijn niet aanwezig op de 
hoofdrijbaan, enkel gemotoriseerd snelverkeer 
is aanwezig. 

F Oversteken langzaam verkeer 
op wegvakken 

Langzaam verkeer steekt niet (gelijkvloers) 
over op wegvakken en ook niet op kruispunten. 

J Redresseerstrook Redresseerstroken zijn aanwezig. 
K Obstakelafstand Noodzakelijke obstakelafstand is aanwezig.2) 
L en M Ov-haltes (bus/tram) – 

Parkeren 
 

Niet halteren en niet parkeren op of langs de 
rijbaan. 

N Horizontaal en verticaal 

alignement 

Ontwerpsnelheid is 100 km/h. 

O Hectometerpaaltjes Hectometerpaaltjes zijn aanwezig. 
P Reflectorpaaltjes Reflectorpaaltjes zijn aanwezig. 
Q Helling talud Als naast de weg een talud of sloot ligt, dan 

moet deze voldoen aan een veilige hellinghoek. 
R Pechvoorzieningen Er is geen vluchtstrook aanwezig, pechhavens 

zijn voorgeschreven.3) 
S Draagkrachtige berm Er is een voldoende berijdbare, draagkrachtige 

en veilig ingerichte (zij)berm aanwezig. 

 
1. In plaats van een fysieke middenberm moet minimaal een groene opvulling van voldoende 
breedte aanwezig zijn. Dit kan alleen bij 2x1 regionale 

stroomwegen met een maximumsnelheid van 100 km/h. Bij 80 km/h moeten kenmerken van een 
gebiedsontsluitingsweg worden toegepast. 
2. Minimaal worden obstakels afgeschermd of voorzien van een afbreekconstructie. 
3. Als er een vluchtstrook wordt toegepast, moeten maatregelen worden getroffen ten behoeve van 
de herkenbaarheid van de regionale 

stroomweg. 
Er zijn voor de RSW-bubeko met een minimale inrichting geen richtlijnen voorgeschreven met 

betrekking tot  
basiskenmerk D  
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Bijlage B) Indeling gewenste stroomweg  
(CROW, Handboek wegontwerp gebiedsontsluitingswegen, 2013) 
. 

Belettering Onderwerp Minimum 

A Verharding Gesloten verharding 
B Fysieke rijrichtingscheiding 2x1 rijstrook (of meer) met fysieke 

middenberm (inclusief verticaal element). 

C Lengtemarkering Doorgetrokken markering aan beide zijden 
van iedere rijbaan met deelstreep tussen 
rijstroken bij 2x2. 
 

D Openbare verlichting Openbare verlichting is enkel ter plaatse van 
gevaarpunten en discontinuïteiten aanwezig. 

E; G; H; I  Voorzieningen landbouwverkeer 

– Erfaansluitingen op de rijbaan 
–  Menging verkeerssoorten – 
Fietsvoorzieningen 

 

Landbouwverkeer, (brom)fietsers, voetgangers 

en erfaansluitingen zijn niet aanwezig op de 
hoofdrijbaan, enkel gemotoriseerd snelverkeer 
is aanwezig. 

F Oversteken langzaam verkeer 
op wegvakken 

Langzaam verkeer steekt niet (gelijkvloers) 
over op wegvakken en ook niet op kruispunten. 

J en K Redresseerstrook – 

Obstakelafstand 

Redresseerstroken en noodzakelijke obstakel-

afstand zijn aanwezig 
L en M Ov-haltes (bus/tram) – 

Parkeren 
 

Niet halteren en niet parkeren op of langs de 
rijbaan. 

N Horizontaal en verticaal 
alignement 

Ontwerpsnelheid is 100 km/h. 

O Hectometerpaaltjes Hectometerpaaltjes zijn aanwezig. 
P Reflectorpaaltjes Reflectorpaaltjes zijn aanwezig. 
Q Helling talud Als naast de weg een talud of sloot ligt, dan 

moet deze voldoen aan een veilige hellinghoek. 
R Pechvoorzieningen Er is geen vluchtstrook aanwezig, pechhavens 

zijn voorgeschreven.3) 

S Draagkrachtige berm Er is een voldoende berijdbare, draagkrachtige 

en veilig ingerichte (zij)berm aanwezig. 
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Bijlage C) Dwarsprofiel stroomwegen 
(CROW, Handboek wegontwerp regionale stroomwegen, 2013)  
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Bijlage D) Wegintensiteiten N36 
(Wentink, Verkeerskundige beheersvisie N36; verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de B&O 
cyclus, 2016) 
 

Wegvak 2011 2012 2013 2014 2015 

Almelo-West (A) – 

Bedrijvenpark Twente 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

12.986 

13.565 

26.550 

13.168 

13.690 

26.858 

12.868 

13.472 

26.340 

11.100 

13.400 

26.200 

13.425 

12.818 

26.244 

Aadorp (A) – Almelo-

Noord (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

8.783 

8.641 

17.424 

9.009 

8.856 

17.865 

9.629 

9.283 

18.912 

9.800 

9.400 

19.200 

9.242 

9.301 

18.625 

Almelo-Noord (A) – 

Vriezenveen (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

11.128 

11.328 

22.456 

11.141 

11.331 

22.472 

11.163 

11.337 

22.500 

11.700 

10.900 

22.600 

- 

Beerzerweg (A) – 

rotonde N34/Witte Paal 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

7.310 

7.314 

14.623 

7.526 

7.479 

15.005 

7.943 

7.921 

15.864 

7.900 

7.900 

15.800 

7.997 

7.996 

15.993 

Rotonde N34/Witte Paal 

(A) – rotonde 

N48/Arriërveld (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

- - 

- 

14.197 

7.304 

7.747 

15.051 

7.500 

7.600 

15.100 

7.682 

7.826 

15.508 

Tabel B1.1: Gemiddeld aantal motorvoertuigen per etmaal (Bron: verkeersgegevens ON, VivaViewer) 

 

Wegvak 2011 2012 2013 2014 2015 

Almelo-West (A) – 

Bedrijvenpark Twente 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

2.625 

2.039 

4.664 

2.618 

2.098 

4.716 

2.542 

2.049 

4.591 

2.550 

2.021 

4.571 

2.414 

2.073 

4.487 

Aadorp (A) – Almelo-

Noord (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

1.769 

1.129 

2.898 

1.806 

1.188 

2.994 

1.849 

1.237 

3.086 

1.817 

1.282 

3.099 

1.573 

1.304 

2.918 

Almelo-Noord (A) – 

Vriezenveen (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

2.216 

1.457 

3.673 

2.205 

1.526 

3.731 

2.180 

1.517 

3.697 

2.074 

1.475 

3.522 

- 

Beerzerweg (A) – 

rotonde N34/Witte Paal 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

1.172 

1.189 

2.361 

1.224 

1.291 

2.515 

1.268 

1.379 

2.647 

1.272 

1.348 

2.620 

1.283 

1.383 

2.666 

Rotonde N34/Witte Paal 

(A) – rotonde 

N48/Arriërveld (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

- - 

- 

- 

1.072 

1.358 

2.430 

1.104 

1.459 

2.563 

1.122 

1.442 

2.564 

Tabel B1.2: Gemiddeld aantal motorvoertuigen per ochtendspits (07.00 – 09.00 uur) (Bron: verkeersgegevens ON, VivaViewer) 

 

Wegvak 2011 2012 2013 2014 2015 

Almelo-West (A) – 

Bedrijvenpark Twente 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

2.175 

2.766 

4.941 

2.230 

2.771 

4.918 

2.196 

2.688 

4.884 

2.169 

2.699 

4.868 

2.190 

2.604 

4.794 

Aadorp (A) – Almelo-

Noord (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

1.236 

2.038 

3.274 

1.312 

2.086 

3.398 

1.396 

2.176 

3.572 

1.338 

2.193 

3.531 

1.254 

2.163 

3.433 

Almelo-Noord (A) – 

Vriezenveen (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

1.635 

2.562 

4.197 

1.680 

2.518 

4.190 

1.686 

2.504 

4.190 

1.598 

2.392 

3.990 

- 

Beerzerweg (A) – 

rotonde N34/Witte Paal 

(B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

1.418 

1.347 

2.765 

1.517 

1.346 

2.863 

1.612 

1.431 

3.043 

1.581 

1.439 

3.020 

1.600 

1.453 

3.053 

Rotonde N34/Witte Paal 

(A) – rotonde 

N48/Arriërveld (B) 

Ri. A 

Ri. B 

Totaal 

- - 

- 

- 

1.621 

1.207 

2.828 

1.629 

1.220 

2.849 

1.623 

1.249 

2.872 

Tabel B1.3: Gemiddeld aantal motorvoertuigen per avondspits (16.00 – 18.00 uur) (Bron: verkeersgegevens ON, VivaViewer) 
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Bijlage E) Aftakeling zijkant Asfalt 
 
 

 
Figuur 38 Afbraak asfalt en ribbelmarkering (N-Z) 

 

 
Figuur 39 Verdwenen redresseerstrook (N-Z) 
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Figuur 40 Ophoping water (N-Z) 



  

12-7-2017 

 
61 

Bijlage F) Benaming prognose kaarten Cube 

 
Prognose intensiteit etmaal hoog 2030   

Prognose intensiteit ochtendspits hoog 2030   
Prognose intensiteit avondspits hoog 2030   
Prognose I/C verhouding ochtendspits hoog 2030   
Prognose I/C verhouding avondspits hoog 2030   
Capaciteit 2030   
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Bijlage G) Kaart inhaalregime N36 
(Wentink, Verkeerskundige beheersvisie N36; verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de B&O 
cyclus, 2016) 

 
Figuur 41 Kaart inhaalregime 

 
 



  

12-7-2017 

 
63 

Bijlage H) Foto’s Almelo-West A35 tot aan Almelo-West  

 
Figuur 42 Aansluiting N36-A35 

 

Figuur 43 Vrachtwagen in krappe bocht 
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Figuur 44 Begin N36 (N-Z) 

 
Figuur 45 Weefvak N36 (Z-N) 

 
Figuur 46 Bebording langs N36 (Z-N) 
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Bijlage I) Foto’s Almelo-West tot Aansluiting bedrijvenpark Twente 

 
Figuur 47 Invoegstrook Almelo-West (Z-N) 

 
 
 
 

 
Figuur 48 Onderdoorgang aansluiting Almelo-West (Z-N) 
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Figuur 49 Bak Wierdensestraat (Z-N) 

 

 
Figuur 50 Onderdoorgang spoorweg (Z-N) 

 

 
Figuur 51 Onoverzichtelijke bocht (Z-N) 
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Bijlage J) Foto’s bedrijvenpark Twente tot aan Almelo-Noord 
 

 
Figuur 52 Rijweg scheiding N36 (Z-N) 

 
Figuur 53 Invoegstrook bedrijvenpark Twente (Z-N) 

 
Figuur 54 EHK N36 (Z-N) 
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Figuur 55 Onoverzichtelijk bocht ingang (Z-N) 

 
Figuur 56 Verlengde onoverzichtelijke bocht (Z-N) 

 
Figuur 57 Verdwijnen zichtlijnen (Z-N) 
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Figuur 58 Uitvoeger Aadorp (Z-N) 

 
Figuur 59 Krappe brug (Z-N) 
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Bijlage K) Foto’s Almelo Noord tot aansluiting Westerhaar  

 
Figuur 60 Aansluiting Almelo-Noord (Z-N) 

 
Figuur 61 Inconsistentie verticaal alignement (Z-N) 

 
Figuur 62 Inhaaltraject (Z-N) 
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Figuur 63 Clustervorming (Z-N) 

 
Figuur 64 Flitsauto (Z-N) 

 
Figuur 65 Tussenstuk rustplaatsen (N-Z) 



  

12-7-2017 

 
72 

 
Figuur 66 Invoegstrook rustplaats (Z-N) 

 
Figuur 67 clustervorming (Z-N) 

 
Figuur 68 Rechtstanden (Z-N) 
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Bijlage L) Foto’s aansluiting Westerhaar tot Kruispunt Beerzerweg 

 
Figuur 69 Onderdoorgang aansluiting Westerhaar (Z-N) 

 
Figuur 70 Oversteek Tachtig Bunderweg (Z-N) 

 
Figuur 71 N36 vanuit Tachtig Bunderweg 
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Figuur 72 Lange rechtstand met toegestaan inhaalregime (Z-N) 

 
Figuur 73 Zichtlijnen (Z-N) 

 
Figuur 74 Verticaal alignement (Z-N) 
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Figuur 75 Kanaal Almelo de Haandrik (Z-N) 

 
Figuur 76 Aanduiding kruising Beerzerweg (Z-N) 

 
Figuur 77 Richting bebording kruispunt Beerzerweg (Z-N) 
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Bijlage M) Foto’s kruispunt Beerzerweg tot Rotonde Witte Paal 

 
Figuur 78 Kruispunt Beerzerweg (Z-N) 

 
Figuur 79 VRI Beerzerweg (Z-N) 

 
Figuur 80 Beschadiging asfalt kruipunt Beerzerweg 
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Figuur 81 Verduidelijking borden (Z-N) 

 
Figuur 82 Brug over de Vecht (Z-N) 
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Figuur 83 Zicht op betreding bos (Z-N) 

 
Figuur 84 Oversteek de Landweg (Z-N) 

 
Figuur 85 N36 vanaf Landweg 
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Figuur 86 Zicht op Landweg (Z-N) 

 
Figuur 87 Bebossing om N36 (Z-N) 

 
Figuur 88 Aankomst rotonde Witte Paal 
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Bijlage N) Foto’s rotonde Witte Paal tot Rotonde Arriërveld 
 

 
Figuur 89 Rotonde Witte Paal 

 
Figuur 90 Lange Rechtstand (Z-N) 

 
Figuur 91 Zicht vanaf noodvoorziening (N-Z) 
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Figuur 92 Rechstand (Z-N) 

 
Figuur 93 Onderdoorgang bij rechtstand (Z-N) 

 
Figuur 94 Nooddoorgang 
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Figuur 95 Aankomst Rotonde Arriërveld 

 
Figuur 96 Voorsorteren rotonde Arriërveld 

 
Figuur 97 Rotonde Arriërveld 

  



Bijlage O) Kaart met aansluitingen op de N36 

  

Figuur 98 Aansluitingen op de N36 
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Bijlage P) Kaart foto locaties op de N36 
 
 
 

  

Figuur 99 Locaties foto's hoofdverslag 
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Bijlage Q) Uitgevoerde en geplande maatregelen Rijkswaterstaat 
(Kwakkel, 2017) 

 
• A. Invoegstrook van Westerhaar verlengd (2009 gerealiseerd) 
• B. Invoegstrook van Vriezenveen verlengd (2013 gerealiseerd) 

• C. Invoegstrook van Beerzerveld verlengd (2013 gerealiseerd) 
• D. VRI en reconstructie kruispunt Beerzerweg (2015 gerealiseerd) 
• E. Zichtgeleiding bocht Bedrijvenpark Twente 
• 9.  Niet-doorrijdbare middenberm bij aansluiting Aadorp verlengen (2015 gerealiseerd) 
• 10. Niet-overrijdbare middenberm bij aansluiting Almelo-Noord, verlengen en reconstructie aan beide zijden 
• 14. Verlengen uitvoegstrook Vriezenveen 
• 15. Verlengen en reconstructie uitvoegstroken Westerhaar 

Geprogrammeerd in 2017 
• 8. Reconstructie kruispunten A35/N36 en betere visuele geleiding 

Geprogrammeerd in 2018 (oranje): 
• 11. Reconstructie bocht spoortunnel Almelo-Wierden 

• 12. Plaatsen rijbaanscheiding en verlengen in/uitvoegstroken verzorgingsplaatsen Hazepad en Smokkelpad 
• 13. Verlengen en reconstructie Beerzerveld 

 

  

Figuur 100 Locaties ingrepen Meer veilig 
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Figuur 101 Locaties problematische rechtstanden 

Bijlage R) Kaart grote rechtstanden 
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Figuur 102 Locaties ongelijkvloers kruisend verkeer 

 

Bijlage S) Aandachtspunten verbreden N36 
 
 
A = Overgaande kruisende weg 

B = Onderdoor gaande kruisende weg 
C = Waterovergang 
D = Geplande ongelijkvloers kruisende weg



Bijlage T) Totaalvisie N36  
 

 
Figuur 103 Totaalvisie N36 

 



 


