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- Voorstellen P. van Oostveen

- Aanleiding & geschiedenis

- Onderzoek huidige situatie

- Waarom 1 aansluiting en geen 2

- Toelichting locatie Oudenhof

- Toelichting locatie Korfgraaf

- Andere oplossingen

- Financiële gevolgen

- Vervolg en vragen aan u

Inhoud presentatie

Rotonde Hellouw
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• Irenestraat is erg smal en kruising wordt door bewoners als onveilig 
ervaren

• Voormalige gemeente Neerijnen stelt een krediet beschikbaar van 
€1.006.460 voor realisatie van Rotonde Korfgraaf samen met Provincie

• Voormalige gemeente Neerijnen sluit samenwerkingsovereenkomst met 
Provincie en die draagt € 375.000 bij voor Rotonde Korfgraaf

• Twee aansluitingen voor het dorp met minder dan 500 adressen is geen 
optie voor de provincie

Geschiedenis (1)

Rotonde Hellouw
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Inwoners en raad vragen om te onderzoeken of de Oudenhof een goed 
alternatief kan zijn voor de Korfgraaf?

Dit is onderzocht met alle voor- en nadelen bij elke oplossing.

Geschiedenis (2)

Rotonde Hellouw

Enquête september 2018:

- 73 deelnemers van de 1.015 inwoners

- 41 hebben voorkeur voor Rotonde Oudenhof

- 21 hebben voorkeur voor Rotonde Korfgraaf

- 11 willen geen rotonde

- Ca. 70 % heeft voorkeur voor fietsersoversteek Irenestraat
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Onderzoek huidige situatie (1)
Kruispunt Irenestraat:

• Ononderbroken wegbeeld

• Wél groen, wegwijzers en 

uitbuiging parallelweg

• Géén middengeleiders of 

andere attentieverhogende

maatregelen op kruising

• Géén snelheidsbeperkende

maatregelen op kruising

Oudenhof: soortgelijk beeld

Rotonde Hellouw
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Onderzoek huidige situatie (2)

Uitzichtdriehoeken:

• Oprijzicht Irenestraat: wordt vanuit beide richtingen gehinderd bij halterende bus

• Oprijzicht Oudenhof: géén beperkingen

Rotonde Hellouw
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Snelheid:

• Maximum snelheid 80 km/uur (geen veilige snelheid oversteeklocatie)

• V85 Hoofdrijbaan > 84-85 km/uur

• V85 Parallelweg > 70 km/uur

Onderzoek huidige situatie (3)

Rotonde Hellouw
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Ongevallen 2014 t/m 2019:

• 4 ongevallen op kruising Irenestraat

• Géén ongevallen op kruising Oudenhof

• Gewonden zijn allemaal bestuurders van auto’s

• Géén fietsers/voetgangers betrokken

Onderzoek huidige situatie (4)

Rotonde Hellouw
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Huidige verkeersbewegingen

Hellouw:
• 1.015 inwoners

• 310 woningen

• 1.500 auto’s per etmaal (in+uit)

� Ligging dorpskern bepaald de 

snelste route verkeer Oost/West

Legenda:

• In groen aantal auto’s 

per etmaal

• In rood aantal fietsers 

per etmaal

Rotonde Hellouw
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• Functioneel (stroomweg, gebiedsontsluitingsweg, erftoegangsweg)

• Homogeen (voorkomen verschillen in massa, richting en snelheid)

• Herkenbaar (wegbeeld en wegverloop)

• Vergevingsgezind (gevolgen beperken)

• Statusonderkenning (bekwaamheid)

N830 - Graaf Reinaldweg is een Gebiedsontsluitingsweg:

� Belangrijkste doel is een veilige en goede doorstroming

� Beperken aantal kruispunten

� Langzaam verkeer op parallelweg

� Rotonde meest veilige kruispuntvorm (75% veiliger dan eenvoudig voorrangskruispunt)

Principes Duurzaam Veilig

Rotonde Hellouw
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De kern heeft nu twee gelijke kruisingen voor 1.500 voertuigen per dag

940 bestuurders via de Irenestraat en 560 bestuurders via de Oudenhof.

Een rotonde voor 940 bestuurders terwijl er dan ook 560 gebruik maken van 
een kruispunt vlak bij is niet veilig en niet efficiënt (veel geld voor een  
oplossing voor deel van de gebruikers)

De provincie werkt, als beheerder van deze weg, niet mee aan een oplossing 
met twee aansluitingen.

Eén aansluiting voor Hellouw…

Rotonde Hellouw
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in elke variant deze veilige fiets/voetgangersoversteek

+ fietsoversteek Irenestraat

Rotonde Hellouw
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• Rotonde Oudenhof:
• Goed inpasbaar; wél aanpassing kruising Oudenhof – Korfgraaf noodzakelijk

• Meeste omrijdkilometers: 716 km per etmaal

• Toekomstige intensiteit op Korfgraaf: 1.640 mvt/etmaal

• Afstand route Oudenhof-Korfgraaf: 825 meter (verbreding moeilijk)

• Gevaar sluipverkeer via parallelweg en/of Beatrixstraat en Tinnegieter

• Rotonde Korfgraaf (met 3 of 4 aansluitingen):
• Goed inpasbaar; wél verbreding Korfgraaf noodzakelijk

• Minder omrijdkilometers: 331 km per etmaal (of 278 km met 4e aansluiting)

• Toekomstige intensiteit op Korfgraaf: 1.260 mvt/etmaal

• Afstand route Korfgraaf-Irenestraat: 500 meter (verbreding mogelijk)

• Geen of veel minder sluipverkeer

• Rotonde Irenestraat / sportvelden � niet inpasbaar!

Onderzochte varianten

Rotonde Hellouw
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Locatie Oudenhof

Rotonde Hellouw
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Locatie Oudenhof

Titel presentatie

Kruispunt Korfgraaf:

• Te krap voor ontsluiting 

Hellouw

• Verruimen door uitbuigen 

rijbaan Korfgraaf

• Grond aankopen

• Watergang verleggen

• Bomen kappen
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Locatie Oudenhof

Rotonde Hellouw

Gevolgen Hellouw:

• Kortste route richting Oost

• Maar niet altijd sneller

• Forse omrijdafstand van 

1,2 km richting West

• Afsluiten parallelweg 

noodzakelijk (fietsroute)

• Gevaar sluipverkeer via 

Beatrixstraat - Tinnegieter
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Met fietsoversteek Irenestraat

Voordeel

• Kortste route richting Haaften

(maar voor slechts de helft van inwoners       is 
dit ook een snellere route)

Nadelen

• Route richting Herwijnen (west) voor alle
inwoners fors langer  (1,2 km)

• Totaal veel meer omrijden

• Route over smalle Oudenhof+Korfgraaf is 
langer en moeilijker aan te passen

• Parallelweg richting Herwijnen afsluiten 
voor veiligheid fietsers

• Verwachting veel sluipverkeer via 
Beatrixstraat en Tinnegieter

Locatie Oudenhof

Rotonde Hellouw
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Locatie Korfgraaf

Rotonde Hellouw
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Locatie Korfgraaf

Titel presentatie

Rijbaan Korfgraaf:

• Te krap voor ontsluiting 

Hellouw

• Verbreden rijbaan 

Korfgraaf

• Grond aankopen

• Watergang verleggen

• Bomen kappen
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Locatie Korfgraaf

Rotonde Hellouw

Gevolgen Hellouw:

• Omrijdafstand Oost & West 

beter in balans

• Richting Oost:

• 50% > 0,1 km langer

• 50% > 0,6 km langer

• Ri. West: 0,1 km korter

• Korfgraaf verbreed

• Parallelweg blijft open

• Oudenhof alleen voor 

landbouw- & fietsverkeer
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Met fietsoversteek Irenestraat

Voordelen

• Route richting Herwijnen (west) voor alle
inwoners het snelst

• Route richting Haaften (oost) voor helft
inwoners bijna even snel (0,1 km <1min, 
andere helft ca. 0,6 km = 1 min)

• Totaal minder omrijden

• Veel minder sluipverkeer

• Parallelweg blijft open

• Verbreding Korfgraaf tussen rotonde en 
Irenestraat leidt tot veilige ontsluiting

Nadelen

• Route richting Haaften (oost) via rotonde 
Korfgraaf langer (bestemmingsverkeer kan 
via Westbandijk blijven rijden)

• Oudenhof alleen toegankelijk voor 
landbouwverkeer + fietsers

Locatie Korfgraaf

Rotonde Hellouw
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• Oversteek Irenestraat vraagt om exclusieve fietsoversteek:

� onvoldoende opstelruimte autoverkeer

� wél veilige fiets/voetgangersoversteek

• Kostenramingen zijn herzien

� inclusief grondaankopen

� inclusief aanpassing bestemmingsplan

� inclusief aanpassingen Oudenhof en/of Korfgraaf
• Aanpassen kruising Oudenhof-Korfgraaf + passeerstroken Oudenhof

• Verbreding tussen rotonde Korfgraaf-Irenestraat

Onderzoek leverde meer op

Rotonde Hellouw
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Er is ook gekeken naar:

• Rotonde bij het voetbalveld (past niet)

• Rotonde Korfgraaf met weg naar de Irenestraat (past niet + verkeer via 
smalle Irenestraat ongewenst)

• Rotonde Korfgraaf met extra weg naar de Paalgraaf (nog duurder)

Andere oplossingen

Rotonde Hellouw
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• Huidige kruising Irenestraat voldoet niet aan huidige richtlijnen Duurzaam Veilig

• Provincie wil alleen meewerken aan één veilige ontsluiting Hellouw middels Rotonde                      

+ veilige fiets/voetgangersoversteek bij Irenestraat

• Fiets/voetgangersoversteek niet geschikt voor autoverkeer

• Rotonde Oudenhof en Korfgraaf verschillen met name in omrijdafstand/tijd

• Een te grote omrijdafstand/tijd leidt tot sluipverkeer over hiervoor ongeschikte wegen 

waarmee veiligheid in het geding komt

• Aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals afsluiting parallelweg noodzakelijk

• Korfgraaf kan aangepast worden tot volwaardige veilige toegangsweg voor Hellouw

Conclusies onderzoek

Rotonde Hellouw
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Belangrijkste verschillen

Rotonde Oudenhof:

• Omrijdafstand totaal: 716 km/etmaal

• Omrijdafstand enkele reis:

� richting Oost =  0,0 km / 0 min

� richting West = 1,2 km / 2 min

• Oudenhof+Korfgraaf moeilijk te verbreden �

smalle erftoegangsweg

• Afsluiting parallelweg richting Herwijnen

• Sluipverkeer Beatrixstraat en Tinnegieter 

(knelpunt veiligheid)

Rotonde Korfgraaf:

• Omrijdafstand totaal: 331 km/etmaal

• Omrijdafstand enkele reis:

� richting Oost =    0,1 à 0,6 km / 1 min

� richting West = - 0,1 km          / 0 min

• Verbreden Korfgraaf tot Irenestraat mogelijk 

� leidt tot veilige ontsluiting

• Oudenhof uitsluitend voor landbouw- en 

fietsverkeer

• Geen of weinig sluipverkeer

Rotonde Hellouw
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Inclusief veilige fiets/voetgangersoversteek bij de Irenestraat

+ afsluiting Oudenhof

• Beste ligging ten opzichte van dorpskern Hellouw

• Omrijdafstand/tijd blijft in beide richtingen beperkt (<0,6 km/1min)

• Leidt tot minste omrijdkilometers per dag

• Voorkomt sluipverkeer via Beatrixstraat en Tinnegieter

• Oudenhof blijft open voor landbouw- en fietsverkeer

• Verbreding Korfgraaf (tot Irenestraat) leidt tot veilige ontsluitingsweg 

• Veilig en leefbaar Hellouw

Advies: Rotonde Korfgraaf  (3 aansluitingen)

Rotonde Hellouw
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Voor de gemeente

Beschikbare krediet is niet voldoende

Oorzaken: o.a. grondkosten en inflatie

Extra krediet nodig van € 1.048.000

Voor de inwoners van Hellouw

Omrijden kost jaarlijks 114.000 km via de rotonde Korfgraaf

of 261.000 km via de rotonde Oudenhof

Verschil ongeveer € 28.000 per jaar!

Financiële gevolgen

Rotonde Hellouw
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• College heeft gekozen voor een Rotonde aan de Korfgraaf en legt dit 
voorstel aan de Raad voor

• Gemeenteraad maakt een keuze

• Bij instemming voor Rotonde Korfgraaf volgen:
� Extra geld in de begroting

� Verkeersbesluiten nemen 

� Plan uitwerking

� Bestemmingsplan wijzigen

� Gronden aankopen

� Rotonde aanleggen ca. 2024

• Bij afwijzing blijft de situatie zoals deze nu is

Vervolg

Rotonde Hellouw
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• Wat vindt u van de plannen?

• Welke route kiest u…?
Rotonde Oudenhof, vanuit Hellouw richting het westen: 

�Omrijden via Rotonde Oudenhof of via de Tinnegieter?

Rotonde Korfgraaf, vanuit Hellouw richting het oosten:

�Omrijden via Rotonde Korfgraaf of via de Margrietstraat?

• Hoeveel kilometer wilt u omrijden voor een veilige aansluiting?

• Als er maar één aansluiting op de Graaf Reinaldweg komt, wat zegt u:
�Doen of laat maar zo als het nu is?

Vragen aan u

Rotonde Hellouw
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Wilt u…

Omrijden voor uw veiligheid? 

òf

De huidige situatie behouden?

De belangrijkste vraag is:

Rotonde Hellouw


