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Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van Keypoint Consultancy B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
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Voor de VBT hebben we verschillende oplossingsrichtingen/maatregelen voor de verkeersproblematiek in Twekkelo op een rij gezet. Uitgangspunt is dat de 

maatregelen moeten bijdragen aan een verkeersluwer en verkeersveiliger Twekkelo en dat tegelijkertijd de bereikbaarheid op een redelijk niveau blijft. Per type 

maatregel/oplossingsrichting is beschreven wat de aandachtspunten en eventuele voor- en nadelen zijn. Bij de meeste verkeerskundige maatregelen zijn, ter 

illustratie, afbeeldingen weergegeven. 

 
Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Verlagen maximumsnelheid naar 30 

km/uur 

De inrichting van de weg moet passen bij de lagere 
maximumsnelheid. Dat betekent dat het, waart nodig, 
gecombineerd moet worden met snelheidsremmende 
maatregelen, zoals drempels of elementen op de weg. 
Eventueel in combinatie met inhaalverbod om te 
voorkomen dat “gehaast” verkeer gaat inhalen en daardoor 
gevaarlijke situaties ontstaan. 

 

Inhaalverbod Met name inhaalgedrag leidt nu soms tot gevaarlijke 
situaties. Dat risico wordt groter als de toegestane 
snelheid omlaag gaat. 
Dient gepaard te gaan met handhaving, anders zal de 
naleving beperkt zijn 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Instellen bestemmingsverkeer Mogelijk “waterbedeffect” (verkeer zoekt andere routes) 
Moet gepaard gaan met handhaving of afdwingen, anders 
beperkt effect. 

 
Fietsstraat Het realiseren van een fietsstraat op zichzelf heeft geen 

effect op het autoluw maken van de weg. Wel kan het een 
sluitstuk zijn van een fietsrijke en autoluwe straat. 
De routes door Twekkelo staan niet als “doorfietsroute” in 
de Fietsvisie van de gemeente Enschede en komen dus, op 
dit moment, niet in aanmerking om een fietsstraat te 
worden. 
Verschillende opties mogelijk voor wat betreft rode 
markering (volledige breedte, rode middenloper of twee 
lopers aan de zijkanten). 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Afdwingen bestemmingsverkeer/ 
knip met behulp van bollard 
(alternatief: slagboom/ 
kentekencamera) 

Bewoners krijgen een zender waarmee de paal omlaag 
gaat. Het overige verkeer moet omrijden. 
Dit kan ook met (alleen) een kentekencamera. 
Geregistreerde kentekens mogen passeren, niet 
geregistreerde kentekens krijgen een boete. 

 

Afdwingen bestemmingsverkeer/ 
knip met openstelling voor 
bezoekers 

Vergelijkbaar met de vorige, maar dan met een systeem 
waardoor (aangemelde) bezoekers ook kunnen passeren. 
Dit vergt wel extra actie aangezien bezoekers vooraf 
geregistreerd moeten worden  

Afdwingen bestemmingsverkeer/ 
knip in combinatie met 
verkeerslicht waar lang gewacht 
moet worden door bezoekers/ 
sluipverkeer 

De bereikbaarheid voor bezoekers blijft meer op peil dan 
bij een harde knip met alleen toegang voor bewoners en 
ondernemers. 
Wekt mogelijk ergernis en/of agressief rijgedrag op bij 
bestuurders die lang moeten wachten 

 
Landbouw-/vrachtsluis Doorgaand autoverkeer wordt geweerd, maar grote 

(landbouw-) voertuigen kunnen het gebied nog wel in. 
Dient helder aangegeven te worden, anders grote kans dat 
auto’s zich vastrijden (en schade oplopen) 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Landbouw-/vrachtsluis in 
combinatie met knip voor 
bewoners 

Een knip waar landbouwverkeer wel langs kan. 
De bollards staan naast de landbouwsluis waardoor er 
voldoende afstand is voor zowel landbouw-, vracht- als 
bewonersverkeer 

 
Snelheid handhaven Vereist inzet/medewerking politie/Openbaar Ministerie  

Dient duurzaam ingezet te worden 

 
Smiley-bord Bord waarop de gereden snelheid wordt weergegeven, 

inclusief of dat wel/niet te hard is. 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Drempels Lastig voor sommige landbouwvoertuigen 

 
Tractorvriendelijke drempels Type busdrempel waar landbouwvoertuigen gemakkelijker 

overheen kunnen  

 
Paaltjes/eilanden om snelheid te 
remmen 

Aan één of twee zijden 
Zichtbaarheid is een belangrijk aandachtspunt, met name in 
het donker 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Paaltjes/eilanden om snelheid te 
remmen in combinatie met 
fietspassages 

Afhankelijk van ruimte wijken fietsers wel (afbeelding 
boven) of niet (afbeelding onder) iets uit ten opzichte van 
de rest van de weg. 
Eventueel geaccentueerd met (visuele/fictieve) drempel 
(afbeelding onder) of versterkt door een daadwerkelijke 
drempel voor motorvoertuigen 

 
Bloembakken Groenere oplossing dan eilanden met paaltjes 

 



Oplossingsrichtingen verkeersproblematiek Twekkelo 

 

Pagina 8 

Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Fietsstroken Profiel moet minimaal 5,8 meter breed zijn, zo niet, dan 
hoge kosten voor verbreding. 

 
Kantmarkering Zorgt voor visuele versmalling waardoor weggebruikers 

doorgaans langzamer rijden. 

 
Plaatselijke versmalling Brengt snelheid naar beneden. 

Tegelijkertijd een punt waar in Twekkelo juist regelmatig 
ongevallen plaatsvinden. 
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Maatregel Aandachtspunten Illustratie 

Attentie verhogende markering op 
kruispunten 

Hoeft niet gepaard te gaan met een drempel/verhoging, 
maar kan wel. 
Mogelijkheid om een “eigen” uitstraling te creëren, zoals in 
Boekelo is gedaan (afbeelding onder). 

 

 
Eenrichtingsverkeer Vermindering interne bereikbaarheid. 

Maakt op smalle weg 1 fietsstrook mogelijk. 

 
 


