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1 Inleiding  

Voor u ligt het rapport van het verkeersonderzoek in Nieuwe Niedorp dat door Sweco is 

uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven we de inleiding. De inleiding gaat in op de 

achtergrond van het project, het doel van het verkeersonderzoek en de leeswijzer van het 

rapport. 

 

1.1 Achtergrond project 
In 2021 gaat de gemeente het gebied rondom het Winkelhart herinrichten. Dit is een gevolg 
van een voorgenomen uitbreiding van het Winkelhart. Daarbij is de gelegenheid 
aangegrepen om ook naar de inrichting van de openbare ruimte te kijken, passend bij de 
ontwikkelingen. Onderdeel van de openbare ruimte is het wegontwerp. Aanpassingen aan 
het wegontwerp kunnen inspelen op de toenemende verkeers- en parkeervraag en de 
sterke wens om het doorgaande (vracht)verkeer door het centrumgebied te beperken.  
 
Uit vier schetsontwerpen heeft de gemeente één voorkeursvariant gekozen die nader wordt 
uitgewerkt (afbeelding 1).  
 

 
Afbeelding 1 voorkeursvariant schetsontwerp (bron: schetsontwerp buitenruimte Winkelcentrum 

Nieuwe Niedorp) 

 

De verwachting is dat deze variant het minder aantrekkelijk maakt voor doorgaand verkeer 

om via het Hoefje te rijden. Daarnaast is de verwachting dat deze variant de verblijfskwaliteit 

rondom het Winkelhart verbetert. De zorg bij de omgeving is dat het verkeer hierdoor, met 

name het vrachtverkeer, op andere niet gewenste routes gaat rijden. Hierdoor kunnen 

onveilige situaties ontstaan. Rekening houdend met deze ontwikkelingen gaat Sweco het 

toekomstbeeld in kaart brengen. 

 



 

5 

 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de voorgenomen keuze van de afsluiting 

van het Hoefje, ter hoogte van het Hoefplein, ongewenste effecten oplevert ten aanzien van 

de herverdeling van het verkeer. 

 

1.3 Leeswijzer 

Het rapport start in hoofdstuk 2 met het beschrijven van de huidige situatie. Hiervoor zijn 

allereerst de relevante wegen voor dit onderzoek bepaald. Daarnaast is een inventarisatie 

van die wegen beschreven op een aantal verkeerskundige aspecten. In hoofdstuk 3 zijn de 

uitgangspunten beschreven om de toekomstige verkeerssituatie te berekenen. Onder 

andere wordt in dit hoofdstuk een drietal scenario’s beschreven. Die scenario’s gaan in op 

de verdeling van het auto- en vrachtverkeer na de herinrichting op het Hoefje ter hoogte van 

het Hoefplein. In hoofdstuk 4 wordt op basis van die scenario’s de intensiteiten van de 

toekomstige situatie over het netwerk berekend. Het rapport sluit in hoofdstuk 5 af met een 

conclusie en aanbevelingen. 
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2 Huidige situatie  

De huidige verkeerssituatie in Nieuwe Niedorp is voor 12 wegen in kaart gebracht. Dit zijn 

de relevante wegen die in de huidige situatie een relatie hebben met de verkeersstromen 

rondom het Winkelcentrum. Ook behoren tot de relevante wegen, de wegen die na 

herinrichting bij het Winkelcentrum mogelijk meer belast gaan worden. Op afbeelding 2 zijn 

deze wegen genummerd.  

 

Afbeelding 2 relevante wegen Nieuwe Niedorp  

 

Om de huidige verkeerssituatie in kaart te brengen is per weg gekeken naar de volgende 

aspecten: 

• De functie van de weg 

• De weginrichting van de weg 

• De intensiteit van de weg 

 

Om deze aspecten in kaart te brengen is Sweco op 15 april j.l. ter plaatse geweest. 

Daarnaast zijn er verschillende bronnen1 gehanteerd. Ook is in de weken van 15 en 22 juni 

een verkeerstelling door Sweco uitgevoerd. 

 

In dit hoofdstuk is vanuit netwerkniveau de huidige situatie beschreven. 

 

2.1 Functie en weginrichting van de wegen 

Op afbeelding 3 is de wegencategorisering weergegeven van de gemeente Hollands Kroon, 

waarbij is ingezoomd op de kern van Nieuwe Niedorp.  

 

 
1 Gemeentelijke verkeerstellingen en het rapport ‘SCHETSONTWERP BUITENRUIMTE WINKELCENTRUM 

NIEDORP’ uit september 2018 door het bureau ‘Ruimte voor iedereen’ 

1 = Hoefje 

2 = Trambaan 

3 = Nieuwe Niedorperweg 

4 = Boomgaardweg 

5 = Dorpsstraat 

6 = Bosstraat 

7 = Dorpsstraat (zuid) 

8 = Oosterweg 

9 = De Veert 

10 = Winkelerzand 

11 = Hartweg 

12 = Westfriesedijk 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
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Afbeelding 3 wegencategorisering Nieuwe Niedorp 

 

Alle wegen in de kern van Nieuwe Niedorp zijn gecategoriseerd als Erftoegangsweg binnen 

de bebouwde kom, met een toegestane snelheid van 30 km/h. Alle relevante wegen vallen 

binnen de bebouwde kom, op de Hartweg en de Westfriesedijk na. De Hartweg en de 

Westfriesedijk zijn gecategoriseerd als Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. 

 

Binnen het ASVV (wegontwerp bibeko ASVV 2012) wordt een Erftoegangsweg gekenmerkt 

als een weg met een functie om verkeer uit te laten wisselen, in een verblijfsgebied. Een 

Erftoegangsweg heeft niet de functie om verkeer te stromen of te ontsluiten. Het 

wegontwerp van een Erftoegangsweg kenmerkt zich onder andere door de wegbreedte van 

circa minimaal 4,80 meter en maximaal 5,80 meter. Daarnaast zijn er geen gescheiden 

voorzieningen voor fietsers. De inrichting van de weg moet een lage en veilige snelheid 

oproepen.  

 

Uit de schouw van 15 april volgt dat de inrichting die de wegen hebben, niet overal 

overeenkomt met die van een Erftoegangsweg. Ter verduidelijking is op afbeelding 4 een 

voorbeeld weergegeven van een weg die wel voldoet aan de functie en de inrichting van 

een Erftoegangsweg en is op afbeelding 5 een voorbeeld weergegeven van een weg die 

niet voldoet aan de functie en de inrichting van een Erftoegangsweg. 

 

Op afbeelding 4 is een foto van de De Veert weergegeven. De erfaansluitingen en de niet 

gescheiden voorzieningen voor de fiets komen overeen met de functie en inrichting van een 

Erftoegangsweg. 
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Afbeelding 4 voorbeeld De Veert 

 

Op afbeelding 5 is een foto van de Boomgaardweg weergegeven. Door de 

fietsvoorzieningen, de breedte, het asfalt en het feit dat er geen erfaansluitingen zijn oogt 

deze weg meer als een ontsluitingsweg. Toch heeft deze weg in de wegencategorisering 

van de gemeente de functie van een Erftoegangsweg. 

 

 
Afbeelding 5 voorbeeld Boomgaardweg 

 

De kenmerken zoals die voor de Boomgaardweg zijn beschreven, gelden ook voor Nieuwe 

Niedorperweg, Trambaan (tussen Nieuwe Niedorperweg en Dorpsstraat) en Winkelerzand. 

Dit is verder in tabel 1 beschreven. Deze wegen vallen onder de zogeheten ’grijze wegen’. 

Dit zijn wegen waarbij het door de functie, het gebruik en de inrichting van de weg, moeilijk 

is om een categorie toe te delen.  
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Weg Functie dat de weg oogt Inrichting 

Hoefje Erftoegangsweg (verblijven) Klinkers 

Nieuwe Niedorperweg Ontsluitingsweg  Asfalt met fietssuggestiestroken en 
een vrij liggend fietspad parallel aan 
de noordkant 

Trambaan 
(Winkelcentrum) 

Erftoegangsweg (verblijven) Klinkers 

Trambaan  Ontsluitingsweg Asfalt met fietssuggestiestroken  

Boomgaardweg Ontsluitingsweg Asfalt met fietssuggestiestroken en 
een vrij liggend fietspad parallel aan 
de noordkant 

Dorpsstraat Erftoegangsweg (wonen) Asfalt zonder fietsvoorzieningen 

Winkelerzand Ontsluitingsweg  Asfalt met fietssuggestiestroken (is al 
deels 50 km/h) 

Dorpsstraat (zuid) Erftoegangsweg (wonen) Klinkers 

Oosterweg Erftoegangsweg Asfalt, smal 

De Veert Erftoegangsweg (wonen) Asfalt 

Tabel 1 Inrichting wegen conform schouw 

 

2.2 Intensiteit van de wegen 

In de weken van 15 en 22 juni heeft er een verkeerstelling plaatsgevonden. In Bijlage 2 zijn   

afbeeldingen toegevoegd van de exacte locaties waar de tellingen hebben plaatsgevonden. 

Per tellocatie is de intensiteit per uur gemeten. Ook volgt uit de telling onder andere het 

werkdag en weekdag gemiddelde en geeft de telling een verdeling van het type verkeer 

(licht – middelzwaar – zwaar). In tabel 2 is de telling per wegvak weergegeven, van het 

werkdag gemiddelde. Een specificatie van de verkeerstelling is in een aparte bijlage 

toegevoegd. 

 

Wegvak 20202 
Verdeling type 

verkeer 

Hoefje (N239 - Dorpsstraat) 5.138 95 - 4 - 1 

Hoefje (Dorpsstraat - Trambaan) 5.061 95 - 4 - 1 

Trambaan (Hoefje en Trambaan) 749 95 - 4 - 1  

Nieuwe Niedorperweg (Trambaan - De Veert) 3.565 94 - 5 - 1 

Trambaan (Nieuwe Niedorperweg - Boomgaardweg) 2.181 97 - 2 - 0 

Boomgaardweg (Kievit - Reine Claude) 1.508 97 - 2 - 0 

Dorpsstraat (Hoefje - Oosterweg)  2.202 96 - 4 - 1 

Oosterweg (De Veert - Dorpsstraat) 789 95 - 4 -1 

De Veert (Nieuwe Niedorperweg - Hornven) 1.244 97 - 3 - 0 

Trambaan (Corsolaan - Dorpsstraat) 1.735 96 - 3 - 1 

Winkelerzand (Nieuwe Niedorperweg - Scheidersweg) 2.363 91 - 7 -2 

Dorpsstraat (Trambaan - Bosstraat) 1.779 95 - 4 -1 

Bosstraat (Dorpsstraat - Hartweg) 1.973 94 - 4 -1 

Hartweg (Winkelerzand - Zuiderkanaalweg) 4.218 88 - 7 - 5 

Hartweg (Westfriesedijk - Bosstraat) 2.591 87 - 7 - 6  

Westfriesedijk (Dorpsstraat - Hartweg)  2.765 89 - 6 - 5 

Tabel 2 Verkeersintensiteiten volgend uit verkeerstelling 2020 

 
2 Werkdag gemiddelde, in motorvoertuigen per etmaal 
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Er is een vergelijking gemaakt met de verkeerstelling uit 2015 – 2017. De tabel van de 

intensiteiten uit 2015 – 2017, en daarbij de intensiteiten van de verkeerstelling uit 2020 waar 

de tellocaties overeenkomen met de telling van 2015 – 2017, is in Bijlage 3 opgenomen. 

Door te vergelijken kan enderzijds gekeken worden naar de groei en mogelijke verschuiving 

van het (type) verkeer. Anderzijds kan de representativiteit van de telling gecontroleerd 

worden in verband met de uitbraak van COVID-19, dat gedurende de telling aanwezig was. 

Uit die vergelijking merken we een aantal punten op: 

• Op het Hoefje en de Boomgaardweg ligt de intensiteit lager dan in 2016 

• Op het Hoefje, de Nieuwe Niedorperweg en de Boomgaardweg is het aantal 

middelzwaar en zwaar verkeer afgenomen ten opzichte van 2016 

• Op de Hartweg en de Westfriesedijk ligt de intensiteit hoger dan in 2016 

• Op de Hartweg en de Westfriesedijk is het aantal middelzwaar en zwaar verkeer 

toegenomen ten opzichte van 2016 

 

Zowel procentueel als in absolute aantallen is het aandeel vrachtverkeer in de kern 

afgenomen en buiten de kern (Hartweg/Westfriesedijk) toegenomen. In de afgelopen jaren 

heeft er dus een verschuiving plaatsgevonden van het type verkeer. 

 

Daarnaast nemen we op basis van deze telling aan dat een lagere intensiteit op het Hoefje 

en de Boomgaardweg, en waarschijnlijk ook op andere wegvakken in de kern, het gevolg is 

van de uitbraak van COVID-19. Doordat bijvoorbeeld mensen vaker thuiswerken en minder 

sociale activiteiten ondernemen, neemt het aantal verplaatsingen af. We verwachten dat het 

een aantal jaar zal duren voordat het aantal verplaatsingen weer zo is als voor de uitbraak 

van COVID-19. Bij het berekenen van de toekomstige situatie gaan wij uit van de 

intensiteiten die gemeten zijn in 2020. Dit geeft, met name bij het vrachtverkeer, het meest 

actuele verkeerspatroon weer. We houden er rekening mee dat op de wegvakken waar nu 

een lagere intensiteit is gemeten, deze intensiteit de komende jaren niet alleen door een 

autonome groei zal groeien, maar dat ook het verschil met de telling tussen 2015 en 2017 

hersteld wordt.  
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3 Uitgangspunten berekening toekomstige verkeerssituatie 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie in kaart gebracht. Om de toekomstige verkeerssituatie 

te kunnen berekenen zijn er een aantal uitgangspunten vastgesteld. In dit hoofdstuk 

beschrijven we die uitgangspunten. Dit betreft: 

• Definities bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer 

• Berekenen aandeel bestemmingsverkeer 

• Verdeling verkeer over het netwerk 

• Scenario’s   
 

3.1 Definities doorgaand- en bestemmingsverkeer 

De herinrichting van het Hoefje, ter hoogte van het Hoefplein, zal leiden tot een andere 

verdeling van het verkeer over het netwerk. Een deel van het verkeer is namelijk 

genoodzaakt om een andere route te rijden. Dit deel van het verkeer definiëren wij in deze 

studie als doorgaand verkeer.  

 

Verkeer dat na herinrichting dezelfde route kan blijven rijden naar de bestemming, 

definiëren wij als bestemmingsverkeer. Hiervoor is een gebied bepaald met functies dat 

bestemmingsverkeer aantrekt. Dit gebied is op afbeelding 8 weergegeven. Bijvoorbeeld de 

bestemming van de woningen aan het Burgemeester Ankerplein. Uit welke richting het 

verkeer ook komt, in de huidige situatie rijdt het via de Trambaan. De verwachting is dat dit 

verkeer na herinrichting van het Hoefplein dit ook blijft doen.  

 

 
Afbeelding 8 Bestemmingen rond het Hoefje 

 

3.2 Berekenen bestemmingsverkeer 

Om te bepalen hoe veel verkeer er mogelijk na de herinrichting een andere route kiest 

(doorgaand verkeer), berekenen we eerst het verkeersaanbod van het 

bestemmingsverkeer. Dit doen we aan de hand van de CROW-rekentool ’Verkeersgeneratie 

en Parkeren’. Deze tool berekent het verkeersaanbod per functie, afhankelijk van de 

omvang en de locatie. In tabel 3 zijn de uitkomsten van deze berekening weeggeven. De 

berekening die hieraan ten grondslag ligt is in Bijlage 4 toegevoegd. 
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Functie Oppervlakte 

(totaal in m2) 

Minimaal 

(mvt/etmaal) 

Maximaal 

(mvt/etmaal) 

Winkelfunctie (Jumbo) 2.247 1.263 2.198 

Winkelfunctie (overig) 2.909 1.035 2.545 

Gezondheidszorgfunctie 225 125 168 

Kantoorfunctie 180 10 13 

Bijeenkomstfunctie (pizzeria) 180 60 60 

Bijeenkomstfunctie (uitvaartcentrum) 160 100 100 

Woningen 103 (aantal) 710 793 

Totaal  3.303 5.877 

Tabel 3 Berekening verkeersgeneratie per functie 

 

De gemeente Hollands Kroon hanteert bij parkeernormen het gemiddelde. Bij de berekening 

van de verkeersgeneratie hanteren we hierdoor ook het gemiddelde. Hieruit volgt dat het 

bestemmingsverkeer berekend is op 4.590 mvt/etmaal. We ronden dit af op 4.500 

mvt/etmaal. In 3.3 berekenen we hoe veel verkeer dit is van het totaal en wat het aandeel 

doorgaand verkeer is.  

 

3.3 Verdeling verkeer huidige situatie 

Om te bepalen wat de verdeling van het verkeer rondom het Winkelcentrum is, kijken we 

naar de drie invalsroutes. Namelijk; het Hoefje, de Nieuwe Niedorperweg en de Trambaan. 

Op basis van de verkeerstelling in 2020 is de verdeling als volgt: 

 

Intensiteit en percentage richting (afgeronde getallen in mvt/etmaal) 

Wegvak Telling 2020 mvt/etmaal Percentage van het totaal 

Hoefje 5.000 50% 

Nieuwe Niedorperweg 3.500 30% 

Trambaan 2.000 20% 

Totaal 10.500 100% 

Tabel 4 Verdeling verkeer op basis van intensiteiten 2020 

 

 
Afbeelding 9 Verdeling verkeer op basis van verkeerstelling 2020 

 

4.500 

5.000 

3.500 

2.000 
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Uit tabel 4 volgt dat er in totaal 10.500 motorvoertuigen geteld zijn op de wegen richting het 

Winkelcentrum. Van de 10.500 mvt/etmaal is 4.500 mvt/etmaal bestemmingsverkeer is. De 

rest, 6.000 mvt/etmaal is doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt op 2 tellocaties 

geteld. Dit betekent dat de helft, 3.000 motorvoertuigen, daadwerkelijk aanwezig zijn op de 

drie invalswegen. Dit aantal zal na herinrichting van het Hoefplein zich op een andere 

manier verdelen over het netwerk. In tabel 5 en afbeelding 9 is dit nogmaals weergegeven. 

 

Intensiteit en percentage richting (afgeronde getallen in mvt/etmaal) 

Wegvak Totaal Bestemmingsverkeer Doorgaand verkeer 

Hoefje 5.000 2.000 3.000 

Nieuwe Niedorperweg 3.500 1.500 2.000 

Trambaan 2.000 1.000 1.000 

Totaal 10.500 4.500 6.000 

Tabel 5 Verdeling bestemmings- en doorgaand verkeer huidige situatie  

 

 
Afbeelding 10 Verdeling doorgaand verkeer huidige situatie  

 

3.4 Scenario’s  

In deze paragraaf beschrijven wij de scenario’s voor de verdeling van het auto- en 

vrachtverkeer na de herinrichting bij het Hoefje. De scenario’s baseren wij op basis van 

expert judgement, de huidige verkeerssituatie en de routeplanners van Google Maps. 

 

Huidige situatie 

In de analyse naar de huidige situatie (H2) is opgemerkt dat er wegen zijn die zijn ingericht 

als ontsluitingsweg. Kenmerken zijn de breedte van de weg, het asfalt en het feit dat er 

geen erfaansluitingen zijn. Deze wegen bieden door hun inrichting comfort. Daarnaast zijn 

er weinig belemmeringen in de doorstroming door de inrichting maar ook door de capaciteit 

die dit type weg kan verwerken. Het is daarom aannemelijk dat het deel van het doorgaand 

verkeer dat bij de herinrichting van het Hoefplein een andere route gaat nemen, deze 

wegen verkiest. Dit is onder andere het noordwestelijke deel van de Trambaan, de 

Winkelerzand en de Boomgaardweg. 

 

 

1.000 

2.000 
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Google maps 

Via Google Maps is vanuit 4 locaties (Alkmaar, Schagen, A7 Noord en Hoorn) de 

voorgestelde routes met eindbestemming Winkelerzand en het Winkelcentrum bekeken. 

Voor de route van en naar Schagen is het het meest aannemelijk dat bij een afsluiting van 

het Hoefplein (een groot deel van) het verkeer via de Hartweg gaat rijden. Dit is de kortste 

en snelste route en wordt via Google Maps ook als adviesroute aangegeven.  

 

Vanuit de A7 Noord, Hoorn en Alkmaar is volgens Google Maps het advies om via het 

Hoefje te rijden. Op het moment dat het Hoefje ter hoogte van het Hoefplein wordt 

afgesloten dan lijkt het alternatief via de Boomgaardweg het meest reëel. Deze route is 

bijvoorbeeld korter (400 meter) en sneller (1 minuut) ten opzichte van de route Dorpstraat – 

De Veert. Daarnaast nodigt De Veert niet uit om die extra reistijd en -afstand af te leggen. 

De inrichting van de weg kenmerkt zich namelijk door korte bochten en de uitstraling van 

een verblijfsgebied. Dit biedt niet het comfort en de doorstroming dat gewenst is voor het 

doorgaand verkeer. 

 

3.4.1 Scenario 1 

Scenario 1 gaat uit van de situatie dat 75% van het doorgaande verkeer, na herinrichting 

van het Hoefplein, een route kiest dat niet via het Winkelcentrum gaat. De overige 25% van 

het doorgaande verkeer blijft of gaat rijden via de Trambaan (langs het parkeerterrein van 

het Winkelcentrum). 

 

 
Afbeelding 11 Verdeling doorgaand verkeer scenario 1 

 

Van die 75% gaan we er in dit scenario vanuit dat 50% via de Nieuwe Niedorperweg en de 

Trambaan naar de Hartweg en Westfriesedijk rijdt. De overige 50% rijdt via de 

Boomgaardweg.  

 

3.4.2 Scenario 2 

Scenario 2 gaat uit ook van de situatie dat 75% van het doorgaande verkeer, na 

herinrichting van het Hoefplein, een route kiest dat niet via het Winkelcentrum gaat. De 

overige 25% van het doorgaande verkeer blijft of gaat rijden via de Trambaan (langs het 

parkeerterrein van het Winkelcentrum). 

25% 

75% 
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Afbeelding 12 Verdeling doorgaand verkeer scenario 2  

 

Van die 75% gaan we er in dit scenario vanuit dat 25% via de Nieuwe Niedorperweg en de 

Trambaan naar de Hartweg en Westfriesedijk rijdt. De overige 75% rijdt via de 

Boomgaardweg.  

 

3.4.3 Scenario 3 

Scenario 3 gaat uit van de situatie dat 50% van het doorgaande verkeer, na herinrichting 

van het Hoefplein, een alternatieve route kiest buiten het Winkelcentrum om. De overige 

50% van het doorgaande verkeer blijft of gaat rijden via de Trambaan (het parkeerterrein 

van het Winkelcentrum). 

 

 
Afbeelding 13 Verdeling doorgaand verkeer scenario 3 

 

Van die 50% gaan we er in dit scenario vanuit dat 25% via de Nieuwe Niedorperweg en de 

Trambaan naar de Hartweg en Westfriesedijk rijdt. De overige 75% rijdt via de 

Boomgaardweg.  

25% 

75% 

50% 

50% 
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4 Berekening toekomstige verkeerssituatie 

Voor de toekomsitge situatie gaan wij uit van de scenario’s die in hoofdstuk 3 zijn opgesteld. 

We hanteren hiervoor de intensiteiten uit tabel 5.  

 

4.1 Berekening scenario’s 

Per scenario brengen we de verschuiving in kaart.   

 

4.1.1 Scenario 1 

De intensiteiten verdelen zich, op basis van dit scenario, als volgt over het netwerk: 

 

Huidig doorgaand verkeer Nieuwe Niedorperweg - Hoefje   

   % %   Scenario 1     

2000   0,75 0,5   750   Boomgaardweg 

      0,5   750   Hartweg/Westfriessedijk 

    0,25     500   Trambaan  

        

Huidig doorgaand verkeer Trambaan - Hoefje   

   % %   Scenario 1     

1000   0,75 0,5   375   Boomgaardweg 

      0,5   375   Hartweg/Westfriessedijk 

    0,25     250   Trambaan  

Tabel 6 Verdeling verkeer scenario 1 

 

 
Afbeelding 14 Verdeling verkeer scenario 1 
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Intensiteiten in mvt/etmaal op basis van scenario 1 

 Huidig Aandeel doorgaand 

verkeer  

Af- of toename 

doorgaand verkeer 

Na 

herinrichting 

Hoefje 5.000 3.000 - 2.250 2.750 

N. Niedorperweg 3.500 2.000 - 750 2.750 

Trambaan 2.000 1.000 - 0 3.000 

Boomgaardweg 1.500 - + 1.125 2.625 

Tabel 7 Intensiteiten verkeer scenario 1 

 

4.1.2 Scenario 2 

De intensiteiten verdelen zich, op basis van dit scenario, als volgt over het netwerk: 

 

Huidig doorgaand verkeer Nieuwe Niedorperweg - Hoefje           

   % %   Scenario 2      

2000   0,75 0,75   1.125   Boomgaardweg 

      0,25   375   Hartweg/Westfriessedijk 

    0,25     500   Trambaan 

        

Huidig doorgaand verkeer Trambaan - Hoefje   

  % %   Scenario 2   

1000  0,75 0,75   550  Boomgaardweg 

    0,25   200  Hartweg/Westfriessedijk 

  0,25     250  Trambaan  

Tabel 8 Verdeling verkeer scenario 2 

 

 
Afbeelding 15 Verdeling verkeer scenario 2 
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Intensiteiten in mvt/etmaal op basis van scenario 2 

 Huidig Aandeel doorgaand 

verkeer  

Af- of toename 

doorgaand verkeer 

Na 

herinrichting 

Hoefje 5.000 3.000 - 2.250 2.750 

N. Niedorperweg 3.500 2.000 - 1.125 2.375 

Trambaan 2.000 1.000 + 375 3.375 

Boomgaardweg 1.500 - + 1.675 3.175 

Tabel 9 Intensiteiten verkeer scenario 2 

 

4.1.3 Scenario 3 

De intensiteiten verdelen zich, op basis van dit scenario, als volgt over het netwerk: 

 

Huidig doorgaand verkeer Nieuwe Niedorperweg - Hoefje           

   % %   Scenario 3      

2000   0,50 0,75   750   Boomgaardweg 

      0,25   250   Hartweg/Westfriessedijk 

    0,50     1000   Trambaan Winkelcentrum 

        

Huidig doorgaand verkeer Trambaan - Hoefje   

  % %   Scenario 3   

1000  0,50 0,75   375  Boomgaardweg 

    0,25   125  Hartweg/Westfriessedijk 

  0,50     500  Trambaan Winkelcentrum 

Tabel 10 Verdeling verkeer scenario 3 

 

 
Afbeelding 16 Verdeling verkeer scenario 3 
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Intensiteiten in mvt/etmaal op basis van scenario 3 

 Huidig Aandeel doorgaand 

verkeer  

Af- of toename 

doorgaand verkeer 

Na 

herinrichting 

Hoefje 5.000 3.000 - 1.500 3.500 

N. Niedorperweg 3.500 2.000 - 750 2.750 

Trambaan 2.000 1.000 + 250 3.250 

Boomgaardweg 1.500 - + 1.125 2.625 

Tabel 11 Intensiteiten verkeer scenario 3 

 

4.2 Analyses berekening scenario’s 
Uit de verschillende berekeningen van de scenario’s volgt dat er een herverdeling 
plaatsvindt van de intensiteiten over het netwerk. Die herverdeling is onvermijdelijk door de 
herinrichting op het Hoefje ter hoogte van het Hoefplein. Die herverdeling zal ook merkbaar 
zijn omdat de omvang van het verkeer dat na de herinrichting een andere route moet 
nemen, relatief groot is. In hoofdstuk 3 is berekend dat het gaat om 3.000 mvt/etmaal.  
 
In de tabellen 7, 9 en 11 is terug te zien dat door de herinrichting het doorgand verkeer op 
het Hoefje en de Nieuwe Niedorperweg afneemt. Daarmee neemt de totale intensiteit ook 
af. Op de Trambaan (tussen de Nieuwe Niedorperweg en de Boomgaardweg) blijft de 
intensiteit gelijk of neemt de intensiteit iets toe. Op de Boomgaardweg neemt in iedere 
situatie de totale intensiteit toe. In scenario 2 is deze toename het grootst, namelijk 1.675 
mvt/etmaal. De Boomgaardweg is er op ingericht om deze verkeersaantallen af te wikkelen, 
er zijn namelijk geen erfaansluitingen aanwezig wat comfort biedt voor de doorstroming. 
Daarnaast zijn er fietsvoorzieningen aanwezig in de vorm van fietsstroken en zijn er 
drempels aanwezig om de snelheid laag te houden.  
 
Vanuit verkeerskundig oogpunt levert die toename geen knelpunt op ten aanzien van de 
doorstroming of de verkeersveiligheid. Dit geldt ook voor de situatie waarbij we rekening 
houden met een grote groei de komende jaren in verband met de COVID-19 uitbraak op het 
moment van de verkeerstelling. Hierbij is uitgegaan van een groei van 15% per jaar op de 
Boomgaardweg. Die 15% groei per jaar is het verschil van de telling tussen 2015 en 2020 + 
autonome groei.  
Belangrijk is echter om ook specifiek te kijken naar het verschil tussen de huidige situatie op 
de Boomgaardweg en de situatie na herinrichting. De verwachting is dat het circa twee keer 
zo druk wordt. Die toename heeft invloed op de verkeersveiligheid, met name op het gevoel 
van onveiligheid. Ook de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers zal door de 
toename verslechterd worden ten opzichte van de huidige situatie.  
 

Ten slotte is de verwachting dat er een toename zal zijn op het deel van de Trambaan langs 

het Winkelcentrum en het zorgcentrum. Door de afsluiting van het Hoefplein zal een deel 

van het doorgaand verkeer deze route rijden, omdat dit de kortste route is. Uit de scenario’s 

volgt dat dit gaat om tussen de 750 en 1.500 mvt/etmaal. De verwachting is dat op deze 

route, langs het Winkelcentrum, hinder wordt ondervonden. Er is namelijk sprake van een 

sterke verblijfsfunctie. Daarnaast belemmert het in en uit parkeren van bezoekers de 

doorstroming. Hierdoor zal de routes via de Boomgaardweg en de Hartweg/Westfriesedijk 

weer aantrekkelijker en dus drukker worden, zoals scenario 1 en 2. 
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5 Conclusie en aanbeveling 

In dit hoofdstuk beschrijven we de conclusie van dit onderzoek en geven we een aantal 

aanbevelingen. 

 

5.1 Conclusie  

De analyse naar de huidige situatie levert een aantal constateringen op. Onder andere ten 

aanzien van de huidige wegencategorisering. De wegen in Nieuwe Niedorp zijn 

gecategoriseerd als Erftoegangsweg. Echter, een aantal wegen zijn ook deels ingericht als 

Gebiedsontsluitingsweg. Dit geldt voor de Boomgaardweg, de Nieuwe Niedorpwerweg, 

Winkelerzand en een deel van de Trambaan. Deze wegen hebben nu ook al de functie van 

een ontsluitingsweg en de verwachting is dat die functie na herinrichting van het Hoefplein 

alleen maar belangrijker wordt. 

 

Daarnaast constateren we uit de verkeerstelling, die in de week van 15 en 22 juni j.l. heeft 

plaatsgevonde, dat er een verschuiving plaatsvindt van het vrachtverkeer. Ten opzichte van 

de verkeerstelling tussen 2015 en 2017 is het percentage vrachtverkeer op het Hoefje en de 

Boomgaardweg gedaald en is dit percentage op de Hartweg en de Westfriesedijk gestegen. 

Dit is ook terug te zien in de absolute aantallen. Deze verschuiving is het resultaat van de 

aandacht die hier vanuit de gemeente en de bewoners aan besteed is. De gemeente blijft 

een verdere verschuiving stimuleren door o.a. in gesprek te blijven met de bedrijven en door 

een nieuw bewijzeringsplan. De herinrichting van het Hoefplein zal als extra stimulans 

werken 

 
Uit de analyse naar de toekomstige situatie blijkt dat een herverdeling door de herinrichting, 
op het Hoefje ter hoogte van het Hoefplein, onvermijdelijk is. Die herverdeling zal ook 
merkbaar zijn omdat de omvang van het verkeer dat na de herinrichting een andere route 
moet nemen, relatief groot is. In hoofdstuk 3 is berekend dat het gaat om 3.000 mvt/etmaal.  
 
De scenario’s van de herverdeling richten zich op een verschuiving naar hoofdzakelijk de 
Boomgaardweg. Vanuit het comfort dat de weg biedt en de beperkte extra reistijd en -
afstand, wordt deze weg als voorkeursalternatief gezien. Dit zorgt, in het scenario waar de 
toename op de Boomgaardweg het grootst is, voor een toename van 1.675 mvt/etmaal. 
Vanuit verkeerskundig oogpunt ontstaan hierdoor geen knelpunten ten aanzien van 
doorstroming of verkeersveiligheid. Dit geldt voor het mobiliteitspatroon dat we gemeten 
hebben met de verkeerstelling in 2020 maar ook wanneer we dit doorrekenen naar 20253. 
Echter, in vergelijking met de intensiteiten van de huidige situatie, neemt de 
verkeersonveiligheid wel toe, met name het gevoel van onveiligheid. Ook verslechterd de 
toename de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers.  
 
Ten slotte volgt uit de scenario’s dat er een toename ontstaat van verkeer dat via de 
Trambaan (langs het Winkelcentrum en het zorgcentrum) gaat rijden. De verwachting is dat 
die toename zal afnemen omdat het verkeer hinder zal ondervinden door de sterke 
verblijfsfunctie rondom het Winkelcentrum. Dan verplaatst de drukte zich weer naar de 
Boomgaardweg en de Hartweg/Westriesedijk. Deze verwachting sluit het meest aan bij 
scenario’s 1 en 2. 
 

 
3 Hierbij is uitgegaan van een groei van 15% per jaar op de Boomgaardweg. Die 15% groei per jaar is het verschil 

van de telling tussen 2015 en 2020 + autonome groei.  
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5.2 Aanbeveling 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan een aantal aanbevelingen. Die aanbevelingen 

richten zich op: 

• De wegencategorisering 

• Monitoring na herinrichting Hoefplein 

• Samenwerking belanghebbenden 

 

Wegencategorisering 

Uit het onderzoek volgt dat de huidige inrichting en functie van een aantal wegen in Nieuwe 

Niedorp niet overeen komt met de wegencategorisering van de gemeente. De aanbeveling 

is om op basis van dit onderzoek de wegencategorisering opnieuw te beoordelen. Gelet op 

de ontwikkeling van de herinrichting van het Hoefplein krijgen bepaalde wegen nog 

nadrukkelijker een ontsluitingsfunctie. 

 

Monitoring na herinrichting 

Door de herverdeling ontstaan toenames op een aantal wegen, met name op het Hoefplein 

en de Boomgaardweg. De aanbeveling is om hier vanuit de gemeente aandacht aan te 

besteden. De aanbeveling is om aan de hand van de 0-meting van dit onderzoek de 

verkeersveiligheid en doorstroming maandelijks te meten. De intensiteiten en snelheden 

van de huidige situatie volgen uit de verkeerstelling. De verkeersveiligheid volgt uit 

registraties van ongevallen maar daarbij is subjectieve onveiligheid of bijna ongevallen net 

zo belangrijk. Hiervoor kan naast deze 0-meting nog een schouw plaatsvinden dat na 

herinrichting ook maandelijks wordt gemonitord.  

 

Daarnaast is de aanbeveling om door te gaan met het stimuleren om het vrachtverkeer via 

de Hartweg en de Westfriesedijk te laten rijden. Aanpassingen in de huidige bewegwijzering 

is hiervan een belangrijk onderdeel. De gemeente is hierover al in gesprek met de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst.  

 

Samenwerking belanghebbenden 

Ten slotte is het belangrijk om bewoners bij deze ontwikkeling goed te betrekken. De 

aanbeveling is om een digitaal platform te openen. Op dit platform kunnen verkeersonveilige 

situaties gedeeld worden, specifiek voor de aangrenzende wijken waar een toename te 

verwachten is. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid gemonitord door de bewoners, 

bijvoorbeeld wanneer er gedurende een dag toch veel vrachtverkeer rijdt. Via een dergelijk 

platform kan de gemeente ook, gedurende een bepaalde periode, op een laagdrempelige 

manier met bewoners in contact komen.  
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Bijlage 1 Aanvullende telling 

In de week van 21 september heeft er een aanvullende verkeerstelling plaatsgevonden in 

verband met de afsluiting van het Hoefplein op 22 september. Een specificatie van de 

verkeerstelling is in een aparte bijlage toegevoegd. Met de telresultaten kan een goede 

vergelijking gemaakt worden met de scenario’s zoals die in hoofdstuk 3.4 zijn beschreven. 

Het blijft echter een momentopname omdat de afsluiting één dag geweest is. 
 

 
 

De afsluiting heeft plaatsgevonden op een dinsdag (22-9). Daarom wordt de dinsdag van de 
afsluiting met de dindag van de tweede meting en de dinsdagen van de eerste meting (in 
juni) vergeleken. In de onderstaande tabel is per telocatie de intensiteit per etmaal 
weergegeven, onderverdeeld in licht, middelzwaar en zwaar verkeer.  

 
Uit de tabel is af te leiden dat op de dinsdagen van 16 juni, 23 juni en 29 september de intensiteit 
ongeveer gelijk is. Op 22 september, bij de afsluiting van het Hoefplein, is er op ieder telpunt een toe- 
of afname. De afnames ziten op het Hoefje en de Nieuwe Niedorperweg en de toenames zitten op de 
Trambaan en de Boomgaardweg. Dit komt overeen met de scenario’s.  
 
Uit de telling op 22 september volgt dat de toename op de Trambaan, langs het Winkelcentrum en 
zorgcentrum, hoger uitvalt dan in de scenario’s is gesteld. Dit is een aandachtspunt. Ondanks het 
comfort dat de Boomgaardweg en de Hartweg biedt, verkiest men in eerste instantie de kortste route 
via de Trambaan langs het Winkelcentrum en zorgcentrum.  
 
Het belang van de aabeveling dat in hoofdstuk 5 is gedaan, monitoring na herinrichting op de 
Trambaan en Boomgaardweg, wordt met deze telling bevestigd. Aanvullend hierop kan met dit inzicht 
ook al gedacht worden aan preventieve maatregelen op de Trambaan, om de verwachte toename te 
verkleinen. Bijvoorbeeld: het versterken van de verblijfsfunctie door het aanpassen van de inrichting 
van de weg of het wegbeeld of snelheid remmende maatregelen. 
 

 
16-6 23-6 22-9 (afsluiting) 29-9 

1 4938 (4590 – 242 – 74) 4852 (4499 – 214 – 48) 3706 (3391 – 225 – 55) 4632 (4270 – 250 – 82) 

2 3481 (3154 – 219 – 77) 3472 (3176 – 175 – 46) 3152 (2901 – 180 - 13) 3532 ( 2342 – 206 – 39) 

3 2065 (1968 – 47 – 19) 2104 (1985 – 54 – 8) 2942 (2768 – 95 – 22) 2442 (2336 – 58 – 10) 

4 679 (624 – 28 – 3) 714 (655 – 29 – 8) 1986 (1854 – 47 - 6) 735 (702 – 10 - 8) 

5 1631 (1468 – 53 – 22) 1472 (1327 – 19 – 5)  2168 ( 1924 – 61 – 29) 1636 (1438 – 39 – 2)  

1. Hoefje tussen Trambaan en 

Dorpsstraat 

2. Nieuwe Niedorperweg 

tussen Trambaan en De Veert 

3. Trambaan tussen Trambaan 

(winkelcentrum) en 

Boomgaardweg 

4. Trambaan, weg langs het 

winkelcentrum 

5. Boomgaardweg tussen 

Reine Claude en Leeuwerik 



 

23 

 

Bijlage 2 Locaties telpunten verkeerstelling 2020 

 
 

Nr. Straat  

1 Hoefje 

2 Hoefje 

3 Trambaan 

4 Nieuwe Niedorperweg 

5 Trambaan 

6 Boomgaardweg 

7 Dorpsstraat 

8 Oosterweg 

9 De Veert 
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Nr. Straat  

10 Trambaan 

11 Winkelerzand 

12 Dorpsstraat 

13 Bosstraat 

14 Hartweg 

15 Hartweg 

16 Westfriesedijk 
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Bijlage 3 Verkeerstelling 2015 – 2017 

Wegvak 2015 2016 2017 

Verdeling 
type 

verkeer 

         

Boomgaardweg (Reine Claude - Reine Victoriaweg) 2.050     86 - 10 - 4 

Boomgaardweg (brug Trambaan) 1.560     92 - 6 - 2 

Hoefje (Trambaan-Dorpsstraat)   5440   87 - 8 - 5 

Hoefje (Hoefplein-De veert)   3900   86 - 9 - 5 

Hoefje (Dorpsstraat-prov.weg) 4910     91 - 6 - 3 

Trambaan (Corsolaan-boomgaardweg) 2790     94 - 4 - 2 

Trambaan (tussen hoefje en ingang P-terrein) 2120     93 - 5 - 2 

Nieuwe Niedorperweg (dorpsstraat-Trambaan) 3110     86 - 9 - 5 

Dorpsstraat Vijverweg-Westerweg 1400     89 - 9 - 2 

Hartweg (Bosstraat-Westfriesedijk) 2220     89 - 4 - 7 

Hartweg (oosterweg-Zuiderkanaalweg) 4950     92 - 4 - 4 

Westfriesedijk (Dorpsstraat-N239)     3040 91 - 4 - 5 

Westfriesedijk (Dorpsstraat-Hartweg)     2670 90 - 5 - 5 

Oosterweg (Zuiderkanaalweg-Hartweg) 790     97 - 2 - 1 

Ooievaarsweg (Langreis-Paadje) 1450     95 - 3 - 2 

Lutjewinkelerweg (Bosstraat-Mientweg) 1390     93 - 5 - 2 

 

Wegvak 2020 

Verdeling 
type 

verkeer 

Hoefje (N239 - Dorpsstraat) 5.138 95 - 4 - 1 

Hoefje (Dorpsstraat - Trambaan) 5.061 95 - 4 - 1 

Nieuwe Niedorperweg (Trambaan - De Veert) 3.565 94 - 5 - 1 

Boomgaardweg (Kievit - Reine Claude) 1.508 97 - 2 - 0 

Hartweg (Westfriesedijk - Bosstraat) 2.591 87 - 7 - 6  

Westfriesedijk (Dorpsstraat - Hartweg)  2.765 89 - 6 - 5 
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Bijlage 4 CROW-rekentool Parkeren en Verkeersgeneratie 

In deze Bijlage wordt de berekening in paragraaf 3.2 per stap beschreven. 

 

 
Afbeelding Bestemmingen rond het Hoefje 

 

Stap 1 Bepalen betreffende functie(s) 

In overleg met de gemeente is de scope van het gebied bepaald van en rond het centrum. 

Vervolgens heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de verschillende functies binnen die 

scope. De functies, met aantal oppervlakten, betreffen: 

 

Functie Oppervlakte (totaal in 

m2) 

Winkelfunctie (Jumbo) 2.247 

Winkelfunctie (overig) 2.909 

Gezondheidszorgfunctie 225 

Kantoorfunctie 180 

Bijeenkomstfunctie(pizzeria) 180 

Bijeenkomstfunctie (uitvaartcentrum) 160 

Woningen 20 (aantal) 

Tabel Functies van en rond het centrum (gemeentelijke gegevens) 
 

Stap 2 Bepalen ligging van de locatie 

Er zijn binnen het CROW een aantal locaties benoemd, namelijk: 

• Centrum (het gebied van de kern met winkels) 

• Schil rond het centrum 

• Rest van de bebouwde kom (het overige stedelijke gebied) 

• Buitengebied 

 

Voor alle functies, op wonen na, geldt dat de locatie centrumgebied is. Voor de woningen 

betreft het de locatie aangeduid als schil rond het centrum. 
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Stap 3 Stedelijkheidsgraad van de gemeente 

Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het aantal adressen per vierkante kilometer. Er 

worden vijf stedelijkheidsgraden onderscheiden. Aan elke Nederlandse gemeente is een 

stedelijkheidgraad toegekend. Binnen een gemeente kunnen echter meerdere 

stedelijkheidsgraden voorkomen, wanneer naar de omgevingsadressendichtheid in een 

afgebakend gebied (wijk of buurt) wordt gekeken. Tabel x toont deze vijf 

stedelijkheidsgraden. De gemeente Hollands Kroon hanteert standaard de 

stedelijkheidsgraad ’niet stedelijk’. 

 

 
Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Stap 4 Bepaal de verkeersgeneratie 

Aan de hand van de voorgaande stappen kan in de tabellen de verkeersgeneratie berekend 

worden. Het aantal dat in onderstaande tabellen is omcirkeld, wordt gedeeld of 

vermenigvuldigd met het oppervlakte of het aantal. Per functie geven we weer wat de 

verkeersgeneratie is: 

 

Winkelfunctie (Jumbo) 

De winkelfunctie van de Jumbo heeft een verkeersgeneratie van minmaal 56,2 en maximaal 

97,8 vervoersbewegingen per 100 m2 bvo. Bij een oppervlakte van 2.247 m2 volgt dus het 

aantal van minimaal 1.263 en maximaal 2.198 vervoersbewingen. 

 

 
Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Winkelfunctie (overig) 

De overige winkelfuncties van het winkelhart hebben een verkeersgeneratie van minmaal 

35,6 en maximaal 87,5 vervoersbewegingen per 100 m2 bvo. Bij een oppervlakte van 2.909 

m2 volgt dus het aantal van minimaal 1.035 en maximaal 2.545 vervoersbewegingen.  
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Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Gezondheidszorgfunctie 

Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de gezondheidszorgfunctie gaat het om 

het aantal behandelkamers. Er is in totaal 225 m2 aan zorgfunctie. Er van uitgaande dat 

iedere behandelkamer ongeveer 25m2 is, zijn er dus ca 10 behandelkamers aanwezig in 

het gezondheidscentrum. 

 

Per behandelkamer wordt gerekend met minimaal 12,5 en maximaal 16,8 

vervoersbewegingen. Bij 10 behandelkamers volgt dus minimaal 125 en maximaal 168 

vervoersbewegingen. 

 
Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Kantoorfunctie  

Voor een kantoorfunctie geldt een verkeersgeneratie van minmaal 5,5 en maximaal 7,2 

vervoersbewegingen per 100 m2 bvo. Bij een oppervlakte van 180 m2 volgt dus het aantal 

van minimaal 10 en maximaal 13 vervoersbewegingen.  
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Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Bijeenkomstfunctie (pizzeria) 

Vanuit CROW zijn geen kengetallen bekend voor de berekening van de verkeersgeneratie 

van een pizzeria. Daarom doen wij hiervoor een inschatting. Dit doen wij op basis van een 

inschatting van 15 tafels in het restaurant. We gaan uit van een scenario dat alle tafels 2x 

bezet zijn en dat iedere tafel met één auto komt. Dat zijn in totaal 30 auto’s die 60 

vervoersbewegingen maken. Uiteraard zijn er ook mensen die pizza’s laten bezorgen of 

afhalen (met de fiets of met de auto). Het aantal vervoersbewegingen voor het afhalen zijn 

zitten in de 60 vervoersbewegingen.  

 

Bijeenkomstfunctie (uitvaartcentrum) 

Vanuit CROW zijn geen kengetallen bekend voor de berekening van de verkeersgeneratie 

van een pizzeria. Daarom doen wij hiervoor een inschatting. Wij gaan uit van twee keer een 

uitvaart, waarbij 25 auto’s per uitvaart komen. Dit zijn 100 vervoersbewegingen per dag. 

 

Woningen (Koop, huis, tussen/hoek) 

Voor een koopwoning (tussen/hoek) geldt een verkeersgeneratie van minmaal 6,9 en 

maximaal 7,7 vervoersbewegingen per woning. Uitgaande van 20 woningen volgt minimaal 

138 en maximaal 154 vervoersbewegingen. 

 

 
Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

Stap 5 Totale intenisteit bepalen 

Per functie hebben we in de vorige stappen de verkeersaantrekkende werking berekend. In 

deze stap tellen we de verschillende functies bij elkaar. Dit is in onderstaande tabel 

weergegeven. Hieruit volgt een totaal van minimaal 2.731 mvt/etmaal en maximaal 5.238 

mvt/etmaal. 
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Functie Oppervlakte 

(totaal in m2) 

Minimaal 

(mvt/etmaal) 

Maximaal 

(mvt/etmaal) 

Winkelfunctie (Jumbo) 2.247 1.263 2.198 

Winkelfunctie (overig) 2.909 1.035 2.545 

Gezondheidszorgfunctie 225 125 168 

Kantoorfunctie 180 10 13 

Bijeenkomstfunctie (pizzeria) 180 60 60 

Bijeenkomstfunctie (uitvaartcentrum) 160 100 100 

Woningen 20 (aantal) 138 154 

Totaal  2.731 5.238 

Tabel Stedelijkheidsgraad van Nederlandse gemeenten (bron: CROW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


