
 

Verkeersonderzoek Nieuwe Niedorp 

 

Het gebied rondom het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp wordt opnieuw ingericht. Dit gebeurt omdat 

het winkelcentrum wordt verbouwd en uitgebreid. Maar ook door meldingen over verkeersoverlast in de 

omgeving van het winkelcentrum. En de wens om het doorgaande (vracht)verkeer door het 

centrumgebied te beperken. Het college heeft daarom besloten om ‘t Hoefje ter hoogte van het 

winkelcentrum af te sluiten. Hiervoor is een verkeersonderzoek uitgevoerd.  

 

Met het verkeersonderzoek zijn de gevolgen van de afsluiting van het Hoefplein in beeld gebracht   

Daarvoor hebben we eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Alle wegen (behalve Hartweg en 

Westfriesedijk) in Nieuwe Niedorp en Winkel zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen. 

Erftoegangswegen zijn wegen waar de verblijfsfunctie prioriteit heeft boven de verkeersfunctie. Dit zijn 

vaak wegen in woonwijken. Over het algemeen kenmerken erftoegangswegen zich door de aanwezigheid 

van erfaansluitingen (aansluiting van kavels, woningen of bedrijven op de weg), fietsverkeer op de rijbaan 

en een snelheidsregime van 30 km/h. In Nieuwe Niedorp en Winkel zijn ook een aantal ontsluitingswegen. 

Dit zijn wegen die zorgen dat verkeer in, uit en door het dorp kan rijden. Dit zijn onder andere de 

Boomgaardweg, ’t Hoefje, de Trambaan en de Nieuwe Niedorperweg. Op deze wegen rijdt meer 

gemotoriseerd verkeer dan in andere woonstraten.  

 

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de etmaalintensiteit (verkeersbewegingen per dag) op deze wegen is:  

• Boomgaardweg: ca. 1.500 verkeersbewegingen 

• ’t Hoefje: ca. 5.000 verkeersbewegingen 

• Trambaan: ca. 2.200 verkeersbewegingen 

• Nieuwe Niedorperweg: ca. 3.500 verkeersbewegingen 

 



 

 

 

De verkeersbewegingen op de meeste wegen passen bij een erftoegangsweg. De verkeersbewegingen op 

’t Hoefje zijn aan de hoge kant. Het is wenselijk voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van ’t 

Hoefje om deze verkeersbewegingen te verlagen. En het verkeer meer te verdelen over de verschillende 

ontsluitingswegen van Nieuwe Niedorp en Winkel.  

 

Er is de afgelopen jaren gesproken met verschillende ondernemers op het bedrijventerrein Winkelerzand. 

Samen is gesproken over routes van vrachtverkeer door Nieuwe Niedorp. Uit verkeerstellingen van de 

afgelopen jaren blijkt dat het vrachtverkeer nu minder over de Boomgaardweg en ’t Hoefje rijdt en meer 

over de Westfriesedijk en de Hartweg naar Winkelerzand. Deze verschuiving komt door de aandacht die 

hier vanuit bewoners, ondernemers en gemeente aan is besteed. De gemeente blijft verdere verschuiving 

stimuleren door onder andere in gesprek te blijven met de bedrijven en een nieuw bewegwijzeringsplan. 

Maar ook door de aangekondigde afsluiting van ‘t Hoefje ter hoogte van het winkelcentrum. De 

verwachting is dat daardoor onaantrekkelijker wordt voor (doorgaand) verkeer om via ‘t Hoefje te rijden. 

Daarnaast is de verwachting dat de afsluiting van ‘t Hoefje de verblijfskwaliteit rondom het 

winkelcentrum verbetert.  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige verkeerssituatie 

Het afsluiten van ’t Hoefje ter hoogte van het winkelcentrum heeft een aantal gevolgen. Het 

winkelcentrum blijft bereikbaar via de huidige wegen. Het verkeer op de belangrijkste wegen van Nieuwe 

Niedorp en Winkel wordt meer verdeeld over de verschillende wegen. Verkeersbewegingen verschuiven 

naar zowel de Hartweg en de Westfriesedijk als naar andere wegen binnen de bebouwde kom. 

Onderstaande opsomming geeft een inschatting van toekomstige verkeersbewegingen op de 

belangrijkste wegen binnen de bebouwde kom. 

 

• Etmaalintensiteit (verkeersbewegingen per dag) op Boomgaardweg neemt toe 

Toekomstige etmaalintensiteit: 2.600-3.200 verkeersbewegingen 

• Etmaalintensiteit op ’t Hoefje neemt af 

Toekomstige etmaalintensiteit: 2.800-3.500 verkeersbewegingen 

• Etmaalintensiteit op Trambaan neemt iets toe 

Toekomstige etmaalintensiteit: 2.000-2.400 verkeersbewegingen 

• Etmaalintensiteit op Nieuwe Niedorperweg neemt af 

Toekomstige etmaalintensiteit: 2.400-2.800 verkeersbewegingen 

 

 



 

Conclusie van het verkeersonderzoek 

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat na de herinrichting van ‘t Hoefje het verkeer meer verdeeld wordt 

over de verschillende wegen in Nieuwe Niedorp en Winkel. De verkeersdruk op ’t Hoefje wordt lager. De 

toekomstige verkeersbewegingen zijn passend voor erftoegangswegen. De herinrichting van ’t Hoefje 

leidt vermoedelijk niet tot knelpunten voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook blijft de extra 

reistijd tot een minimum beperkt.  

 

Na herinrichting van ’t Hoefje worden de maatregelen geëvalueerd door het uitvoeren van 

verkeerstellingen. Op deze manier beoordelen we of de verschuiving van verkeersbewegingen voldoet 

aan de verwachtingen. Daarnaast is het van groot belang dat er blijvende aandacht is door bewoners, 

ondernemers en gemeente voor de vrachtroutes door het dorp. 


