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Verkeersonderzoek toont noodzaak Randweg nogmaals aan
In het najaar van 2012 heeft de provincie de aanleg van de randweg Boekel (onderdeel van
de N605 Uden-Gemert) in haar begroting voor 2013-2017 opgenomen. Tegelijkertijd is
vastgelegd dat, voordat daadwerkelijk groen licht wordt gegeven voor realisatie, er eerst
nader aanvullend moet worden gedaan naar gebruikte verkeersprognoses, eventueel

aan te vullen met bestaand en/of nader (kenteken)onderzoek, en de resultaten
hiervan eerst met de commissie MF te bespreken alvorens definitieve afspraken met
de gemeente Boekel te maken om dit proces verder in gang te zetten.Dat omdat door
de lokale werkgroep randweg werd aangegeven dat het doorgaand verkeer en vrachtverkeer
de laatste jaren sterk teruggelopen zou zijn.
Afgelopen voorjaar heeft onder begeleiding van een lokale klankbordgroep dat onderzoek
plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk bureau Goudappel Coffeng.
Tijdens dit onderzoek zijn op 11 punten de verkeersintensiteiten geteld en zijn op 6 punten
kentekens geregistreerd. Zodoende kunnen we nu uitspraken doen over de actuele
hoeveelheid verkeer en over het aandeel doorgaand verkeer.
Goudappel Coffeng komt tot de volgende conclusie:
• Over het algemeen wijken de huidige cijfers niet veel af van de in 2008 gebruikte
modelcijfers.
• Het aandeel doorgaand verkeer op de N605 ligt hoger of in lijn met de voorspelling
uit 2008.
• De in 2008 voorspelde intensiteiten voor 2013 worden niet overal gehaald.
• De uitgestelde groei wordt op langere termijn wel verwacht, nu is niet te zeggen
wanneer.
• De in 2008 voorspelde verkeersdruk voor 2020 zal naar huidige inzichten
waarschijnlijk 5 tot 10% lager uitvallen.
• Deze lagere groei zal in 2020 niet waarneembaar zijn als betere geluid of
luchtkwaliteit.
In onderstaande grafiek is de analyse van de intensiteiten op de N605 in 2008 in
vergelijking tot de huidige meting weergegeven. We zien dat op 5 van de 7 telpunten
sprake is van een toename van het verkeersaanbod.
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Verkeersintensiteiten N605
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In onderstaande grafiek is de hoeveelheid vrachtverkeer uit 2008 vergeleken met 2013. Hier
is op 4 van de 7 telpunten een toename te zien. Met name op de Molenstraat, de Kerkstraatnoord en de Runstraat is de toename fors. Op de Gemertseweg zien we een afname.
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Vrachtverkeer 2013

Daarnaast is voor de randweg van belang hoeveel doorgaand verkeer er op de N605 zit.
Dan blijkt dat het totale doorgaande verkeer in het centrum van Boekel ongeveer 33%
bedraagt. Kijken we alleen naar het doorgaande verkeer op de N605 dan zien we dat op de
Molenstraat bij de komentree 48% doorgaand verkeer zit en op de Runstraat meer dan 50%.
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In onderstaande figuur is aangegeven waar het verkeer dat op de Molenstraat binnenkomt
naar toe rijdt.

Op basis van deze rapportage zal het gemeentebestuur en het provinciebestuur moeten
gaan besluiten. Het college van de gemeente Boekel heeft op 11 juni de volgende
overweging gemaakt:
• De huidig gemeten cijfers wijken niet veel af van de modelcijfers 2008.
• De huidige meetresultaten zijn over de volle breedte vergelijkbaar of lager
dan het interpolatiejaar 2013 uit de MER, wat te verklaren is door uitgestelde
infra werken rondom Boekel en de recessie sinds 2008.
• De uitgestelde groei wordt door de onderzoekers wel verwacht, nu is niet te
zeggen wanneer.
• De hoeveelheid doorgaand verkeer en de hoeveelheid vrachtverkeer op de
N605 zijn (ondanks economische stagnatie en uitgestelde infra werken in de
omgeving) gegroeid.
• De verwachtte groei uit de MER 2008 voor het jaar 2020 zal naar
verwachting 5 tot 10% lager uitpakken. Dit heeft echter nauwelijks effect op
een verbeterde leefbaarheid in het centrum.
• De hoeveelheid verkeer in het centrumgebied (Kerkstraat noord en zuid) zit
op respectievelijk 8.900 en 7.400 mvt/etmaal en overschrijdt daarmee de in
de MER gestelde norm van 6000 ruim.
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De hoeveelheid vrachtverkeer op de Molenstraat (21% !!) is ontoelaatbaar
hoog, wij vermoeden als gevolg van de ontsluiting van de Vlonder op deze
weg.
Door het provinciale besluit de N605 (Noord-Om) in Gemert wel direct in
uitvoering te brengen zal het gebruik van de N605 verder gaan toenemen.
Middels een uitgebreide MER rapportage is vastgelegd dat een randweg de
beste oplossing is voor bovenstaande problematiek.

Op basis daarvan gaat de gemeente Boekel de provincie vragen om het gereserveerde
budget vrij te geven voor de start van de realisatie van de randweg.
Dit najaar zal de provincie zich uitspreken over dit verzoek.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hanneke Dam-Coppens, beleidsmedewerker communicatie, gemeente Boekel. Telefoon 0492326800 of 06-53499245.

