
Johanniskerk Twekkelo – 21 september 2021

Eerste klankbordgroep Verkeersplan 
Twekkelo



• Welkomstwoord (Bart Overbeek; voorzitter VBT)

• Opening (Jurgen van Houdt; wethouder Enschede)

• Inhoudelijke presentatie (Erik Klok; procesbegeleider Keypoint) 30-45 min

• Reflectie (in gesprek en op formulieren) 15 min

• Plenaire terugkoppeling/discussie 20-30 min

• Vervolg en afsluiting (Marion Roerink; voorzitter verkeerscom.)

Agenda
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• Voorstellen: Erik Klok
• Aanleiding en pijlers Verkeersplan
• Probleemanalyse
• Oplossingsrichtingen
• 1e uitwerking maatregelenpakket

– Voorstel verkeerscommissie inclusief opties

Inhoudelijke presentatie
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• Erik Klok
• Adviseur Mobiliteit
• Keypoint Consultancy

• Procesbegeleider en inhoudelijk expert Verkeersplan

Even voorstellen
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• Ervaren problemen:
– Sluipverkeer (Burg. Stroinkstraat en Twekkelerbeekweg)
– Hoge snelheden
– (Bijna) ongevallen

• Verkeerscommissie VBT ingesteld (meer info op de website)

• Resultaat: Breed gedragen plan van Twekkelo
– Waar de gemeenten mee aan de slag kunnen

Aanleiding
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• Meenemen heel Twekkelo in proces Verkeerscommissie
• Toetsen knelpunten
• Presenteren ideeën Verkeersplan
• Ophalen reacties/aandachtspunten/verbetervoorstellen

• Vanavond én komende weken
– Mail de commissie: verkeer@twekkelo.nl

Doel klankbordgroep 21 september
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• Veilig
• Verkeersluw
• Bereikbaar

• Dit vergt:
– Goede afweging/balans
– Concessies/solidariteit

Pijlers voor het Verkeersplan
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• Iedereen kan veilig aan het verkeer deelnemen in Twekkelo
• Kinderen kunnen veilig naar school fietsen
• Twekkelo wordt aantrekkelijker als fiets- en wandelgebied

Pijler: Veilig Twekkelo
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• Alleen bestemmingsverkeer rijdt in Twekkelo
• Twekkelo-vreemd verkeer maakt gebruik van routes buiten 

Twekkelo, zoals de A35 en de Hengelosestraat

Pijler: Verkeersluw Twekkelo
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• Bestemmingsverkeer kan overal in Twekkelo komen
• Bewoners kunnen Twekkelo bereiken en verlaten richting 

Enschede, Boekelo én Hengelo
• Bezoekers kunnen alle locaties in Twekkelo minimaal vanaf één 

kant bereiken (Enschede, Boekelo óf Hengelo)

Pijler: Bereikbaar Twekkelo
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Probleemanalyse –
overzicht
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Knelpunten op/bij:
• Burgemeester Stroinkstraat-Enschedese 

Havenweg
• Twekkelerbeekweg en Windmolenweg
• Strootsweg-Twekkelerweg
• Haimersweg
• Parallelweg Auke Vleerstraat



Burgemeester Stroinkstraat en Enschedese Havenweg
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Intensiteit wegverkeer
Hoge (en laatste jaren toegenomen) intensiteit
wegverkeer: ~3000 voertuigen per dag (beide
richtingen samen) (2009: ~2000)

Intensiteit fietsers
Werkdagen/weekend:
 ~350/~200 (Enschedese Havenweg)
 ~300/~350 (Burgemeester Stroinkstraat)

Snelheid
Te hoge snelheid (V85):
 70 km/uur (westelijk/lange rechte weg/nr 

485);

 66 km/uur (zuidelijk/Enschede/nr 375)

Ongevallen
 Veel ongevallen (>10) op westelijke gedeelte

(karakteristiek: lange rechte weg)
 Enkele ongevallen (3) op zuidelijke gedeelte

(weg met flauwe bochten)



Intensiteit wegverkeer
Geen informatie over voertuigintensiteit
(waarschijnlijk ~1500; zie Strootsweg).

Intensiteit fietsers
Werkdagen: ~600
Weekend: ~250

Snelheid
Onvoldoende gegevens; vermoedelijk iets te hoge
snelheden

Ongevallen
 Geen bekende ongevallen op wegvak.
 Eén gerapporteerd ongeluk op kruispunt met

Strootsweg (noord).
 Kruispunt met Windmolenweg (zuidelijk):

Potentieel risico voor fietsers (1 gerapporteerd
fietsongeluk)

Twekkelerbeekweg
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Intensiteit wegverkeer
Sinds schrappen aansluiting Auke Vleerstraat substantieel
rustiger. ~2500 voertuigen per dag nabij Haimersweg (2009:
~5500)

Intensiteit fietsers
Werkdagen: ~500
Weekend: ~200
Fietsstroken aanwezig

Snelheid
Snelheden (V85):
 Te hoge snelheid: 65 km/uur (t.h.v. Waarbeek)

 Veel te hoge snelheid: 73 km/uur (t.h.v. Bruninksweg)

Ongevallen
 Meerdere ongevallen (~3) op t.h.v. Waarbeek (waarvan

één dodelijk)
 Veel ongevallen (~6) op kruising met Enschedese

Havenweg (Burg. Stroinkstraat)

Twekkelerweg
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Intensiteit wegverkeer
Middellage intensiteit wegverkeer: ~1500
voertuigen per dag (beide richtingen) (2009: ~3500)

Intensiteit fietsers
Onbekend, waarschijnlijk beperkt
Fietsstroken aanwezig

Snelheid
Veel te hoge snelheid (V85): 78 km/uur

Ongevallen
 Meerdere ongevallen (>9) op begin Strootsweg

(noordwest/nabij gemeentegrens)
 Een aantal ongevallen (~3) op oostelijk deel

Strootsweg
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Intensiteit wegverkeer
Laag: ~1000 voertuigen per dag (beide richtingen)
(2009: ~2000)

Intensiteit fietsers
Werkdagen: ~350
Weekend: ~350

Snelheid
Veel te hoge snelheid (V85): 83 km/uur

Ongevallen
 Potentieel hoog risico voor fietsers (1 

gerapporteerd fietsongeluk op wegvak)
 Meerdere (~6) ongevallen op wegvak en 

kruispunten t.h.v. 
Strootsbeekweg/Twekkelerveldweg (waaronder 
met letsel)

Haimersweg
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• Pijlers (Veilig, Verkeersluw, Bereikbaar)
• Huidige situatie
• Knelpunten

Vragen?
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• Verkeersluw
– Regels aanpassen (bestemmingsverkeer; verboden; éénrichtingsverkeer)
– Fysieke ingrepen (afsluiting/knip voor niet bewoners; beperking toegangsweg-(en))
– Handhaving (indien afdwingbaar)

• Veilig:
– Regels aanpassen (max. snelheid omlaag; inhaalverbod; voorrangssituatie)
– Fysieke ingrepen (optisch versmallen; attentie verhogende markering; drempels; 

paaltjes)
– Meer ruimte voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsstrook, -pad, -straat; voetpad)
– Handhaven (snelheidscontrole; smiley-bord)
– Minder verkeer (zie ook verkeersluw)

Oplossingsrichtingen
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• Bereikbaar (aandachtspunten)
– Nu geen “probleem”
– Voorkomen volledige afsluiting
– Intern vs extern

Oplossingsrichtingen (2)
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• Uitgangspunten:
– Minder verkeer Burgemeester Stroinkstraat-Enschedese Havenweg
– Beperken waterbedeffect in Twekkelo
– Integraal plan voor alle knelpunten

• Constateringen:
– Alleen verkeersregels aanpassen onvoldoende voor verkeersluw maken
– Fysieke afsluiting/verbod niet-bewoners nodig
– Dus: Onderzoeken welk effect welke locatie heeft

1e uitwerking maatregelenpakket Verkeerscommissie
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• Knip 1: thv verbindingsweg 
naar Transportcentrum

• Knip 2: tussen 
Transportcentrum en 
Boerstege

• Knip 3: tussen Boerstege en 
Twekkelerweg

• Knip 4: knip 3 + knip op 
Boerstege

Onderzochte locaties knip(s) Burgemeester Stroinkstraat
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• Knip thv transportcentrum (knip 1)
– doet het meeste voor het verkeersluw maken
– maakt Twekkelo binnenrijden voor bezoekers lastiger

• Knip tussen Transportcentrum en Boerstege (knip 2)
– leidt tot flink minder verkeer en (grotendeels) behoud bereikbaarheid
– mogelijk grote toename verkeer Parallelweg

• Knip tussen Boerstege en Twekkelerweg (knip 3)
– leidt tot grote toename op Boerstege

• Knip 3 én een knip op de Boerstege samen (knip 4)
– hetzelfde effect als knip 2, maar dan met 2 dynamische afsluitingen
– duurdere optie met groter negatief effect op de interne bereikbaarheid

• Conclusie werkgroep: meeste draagvlak voor knip 1

Bevindingen dynamische knips voor niet-bewoners
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Effecten dynamische knip t.h.v. Transportcentrum

21-9-2021 23



• Fysieke afsluiting of alleen met camera’s?
• Toegang ook voor (vaste) bezoekers?
• Flexibiliteit tijdens evenementen
• Beperken toename verkeer overige wegen
• Afstemming belanghebbenden:

– Slaghekke
– CBR
– Transportcentrum
– …

Aandachtspunten/nadere uitwerking knip
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• Aansluiting Windmolenweg
• Twekkelerbeekweg
• Haimersweg
• Twekkelerweg-Strootsweg
• Parallelweg Auke Vleerstraat

Oplossingsrichtingen overige knelpunten
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• Knelpunten:
– Onveilig kruispunt met fietspad (i.c.m. hoge snelheden vanaf fietsbrug)
– Lastig invoegen vanuit Twekkelerbeekweg

• Oplossingsrichtingen: 
– Meer (opstel-)ruimte tussen fietspad en Windmolenweg
– Bomen kappen en gras maaien om zicht te verbeteren
– Aanpassing aan/van kruispunt

Aansluiting Windmolenweg
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• Knelpunten:
– Ondanks verbod/bestemmingsverkeer veel doorgaand verkeer
– Wordt drukker bij knip Burg. Stroinkstraat (zonder aanvullende 

maatregelen)
– Voorrangsconflicten kruispunt Strootsweg-Twekkelerbeekweg

Twekkelerbeekweg
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• Oplossingsrichtingen:
– Verbodsbord al bij begin Strootsweg
– Vooraankondiging 

bestemmingsverkeer op 
Windmolenweg

– Visuele aanpassing (attentie 
verhogende) markering kruispunt 
Strootsweg-Twekkelerbeekweg

– Op termijn mogelijk fietspad (2-
richtingen oostzijde; NB: 
aandachtspunt kruispunt Strootsweg)

Twekkelerbeekweg
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Voorbeeld attentie verhogende markering
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Alleen markering, geen drempel Opvallende markering (voorbeeld = Boekelo)
Eventueel specifiek Twekkelo’s maken



• Knelpunt(-en):
– Zeer hoge snelheden (i.c.m. veel fietsers)

• Oplossingsrichtingen:
– Kantmarkering toevoegen (visuele versmalling)
– Markering kruispunten Grote Veldweg & Gerinkhoekweg
– Versmalling i.c.m. fietspassage
– Eventueel: smileybord

Haimersweg
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Voorbeeld versmalling + fietspassage
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Plaatselijke versmalling met ruimte 
voor de fiets

(referentie: Torenlaan Hengelo)

Combinatie met visuele drempel 
(= feitelijk gewoon vlak)

(referentie: Gunnerstraat Weerselo)



• Knelpunten:
– Veel (doorgaand) autoverkeer én veel fietsers
– Hoge snelheden
– Ongevallen op Strootsweg en kruispunten met Haimersweg en Enschedese Havenweg

• Oplossingsrichtingen:
– Autoverkeer beperken door vergroten zone bestemmingsverkeer (zie 

Twekkelerbeekweg)
– Knip Burg. Stroinkstraat lost knelpunt kruispunt Enschedese Havenweg grotendeels op
– Mogelijk: aanvullende visuele of fysieke maatregelen om snelheid te remmen (nader te 

bepalen)
– Optie: Twekkelerweg geen voorrangsweg meer
– Eventueel: smileybord

Twekkelerweg-Strootsweg
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• Knelpunt(-en):
– Geen duidelijke afscheiding met 

hoofdrijbaan

• Oplossingsrichtingen:
– Heg tussen parallelweg en 

hoofdrijbaan (tevens vergroening)

Parallelweg Auke Vleerstraat
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• Verduidelijking
– Proces (tot nu toe)
– Mogelijke maatregelen

• Iets gemist?

Vragen?
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• Met elkaar in gesprek (graag blijven zitten)
– Huidige situatie/knelpunten
– Aanzet maatregelenpakket

• Antwoordformulieren

• Daarna: plenair terugkoppelen

Reflectie
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• Wat is voor jou belangrijk?
– Veiligheid
– Bereikbaarheid
– Verkeersluwheid
– Overig

• Waarom?

Plenaire terugkoppeling en discussie
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Welke maatregelen zijn effectief?
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Belangrijkste aandachtspunt voor de commissie
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Waar word je minder enthousiast van?
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Waar word je enthousiast van?
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• Reageren t/m dinsdag 5 oktober (verkeer@twekkelo.nl)
• Verkeerscommissie stelt concept Verkeersplan op
• Afstemmen met gemeenten
• Publiceren concept Verkeersplan
• 2e bijeenkomst klankbordgroep (reacties ophalen en draagvlak 

peilen)
• Meenemen uitkomsten bijeenkomst in definitief Verkeersplan
• Aanbieden Verkeersplan aan gemeenten

Vervolgproces en inspraakmogelijkheden
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• Marion Roerink, voorzitter verkeerscommissie

Afsluiting
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