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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Aanleiding en doel  

De rijksweg N35 is de verbinding tussen de regio Zwolle en de regio Twente, de twee grootste economische 

centra van Overijssel, en is daardoor van grote economische betekenis voor de provincie Overijssel. In 2009 

heeft de provincie Overijssel de ambitie voor de N35 vastgelegd in de Marsroute. De Marsroute houdt in: de 

ombouw van de N35 naar een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen, 2x2 rijstroken en een 

maximumsnelheid van 100 km/h. Dit moet leiden tot een betere doorstroming en een snellere en meer 

betrouwbare verbinding tussen de twee economische centra. 

Sinds 2009 zijn er diverse onderzoeken geweest naar de N35/Marsroute. Doel van dit huidige 

verkeersonderzoek is om met actuele cijfers en richtlijnen de nut en noodzaak van een mogelijke 

aanpassing van de N35 inzichtelijk te maken en de gevolgen van deze aanpassing in beeld te brengen. 

Daarnaast is het doel om beoogde oplossingsrichtingen te schetsen om zo de geïdentificeerde knelpunten 

op het gebied van doorstroming en of veiligheid op te lossen/aan te pakken. Hierbij worden de volgende vier 

hoofdvragen beantwoord: 

1. Wat zijn de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid? 

2. Welke knelpunten hebben prioriteit en op welke termijn doen deze zich voor (1-5 jr, 5-10 jr, 10-20 jr)? 

3. Welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan beschikbaar en is fasering mogelijk? 

4. Wat zijn de kosten van deze oplossingen? 

Arcadis heeft het verkeersonderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal in twee fases uitgevoerd: In fase 1 stond de 

brede probleemanalyse centraal en in fase 2 de oplossingsrichtingen. De managementsamenvatting is 

opgebouwd langs de gestelde hoofdvragen en eindigt met een voorstel voor een handelingsperspectief 

gegeven een Laag en een Hoog economisch groeiscenario. 

 
Wat zijn de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid? 

Context 

Door de ligging van de N35 vervult deze in de huidige situatie drie functies: de N35 heeft een lokale 

ontsluitingsfunctie; de N35 heeft een regionale verbindingsfunctie voor de aanliggende kernen en de N35 

heeft een stroomfunctie, als regionale hoofdader voor diverse andere aansluitende N-wegen en als 

doorgaande verbindingsweg tussen de economische regio’s Zwolle en Twente. De N35 is daarmee een zeer 

aantrekkelijke route voor zowel bestemmings- als doorgaand verkeer. Bij Zwolle is de N35 onderdeel van de 

ringweg Zwolle en uitgevoerd als stedelijke stroomweg binnen de bebouwde kom, met 3 rijstroken en een 

maximumsnelheid van 70 km/h. De N35 sluit hier aan op de autosnelweg A28 (aansluiting 20). Tussen 

Zwolle en Wijthmen is de N35 (conform de Marsroute) opgewaardeerd naar een autoweg met 2x2 rijstroken 

en een maximumsnelheid van 100 km/h (stroomweg). Na de ongelijkvloerse aansluiting Wijthmen is de N35 

uitgevoerd als een gebiedsontsluitingsweg met één rijstrook per richting, een maximumsnelheid van 80 km/h 

en gelijkvloerse kruispunten (zowel voorrangskruispunten als met verkeerslichten). Bij Nijverdal sluit de N35, 

via de Salland Twente-Tunnel aan op het traject Nijverdal-Wierden. Dit traject wordt de komende jaren 

opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h (stroomweg, conform de 

Marsroute). Bij Wierden gaat de N35 over in de autosnelweg A35 en komt bij Azelo samen met de 

autosnelweg A1, die onderdeel is van het Trans Europees Netwerk Transport (TEN-T). De huidige intensiteit 

op de N35 (15.000 à 20.000 mvt/etmaal) is vergelijkbaar met een aantal andere Rijks N-wegen, welke al als 

stroomweg zijn ingericht. De Rijks N-wegen die nog als gebiedsontsluitingsweg ingericht zijn hebben veelal 

een lagere intensiteit dan de N35 in de huidige situatie. 

Doorstroming 

Op het gebied van de doorstroming is gebleken dat:  

• De reistijd op trajectniveau niet boven de SVIR-norm uitkomt.  

• De huidige en verwachtte intensiteit hoger liggen dan die conform Duurzaam Veilig als wenselijk wordt 

geacht voor het wegtype gebiedsontsluitingsweg  

• Voor alle voorrangskruispunten op het traject van de N35 geldt dat intensiteiten in de spits het lastig 

maken voor verkeer vanaf de zijwegen om goed en veilig de N35 op te draaien. 

Trajectniveau 

De uitgevoerde Selected-Link analyse bevestigen het beeld dat een groot aandeel doorgaand- en regionaal 

verkeer (zijnde de niet direct aanliggende kernen) gebruik maakt van de N35. De vrije reistijd (reistijd zonder 

vertraging) tussen Zwolle (A28) en Nijverdal is 25 minuten. Vanwege de verkeerslichten op het traject is de 

reistijd gedurende de dag hoger (28/29 minuten). Tijdens de spits is de reistijd significant hoger. Door 
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wachtrijvorming voor de kruispunten loopt in de avondspits de reistijd richting Zwolle op tot 34 minuten. 

Richting Nijverdal is dit 37 minuten. Voor de N35, een “niet-autosnelweg welke onderdeel uitmaakt van het 

hoofdwegennet” wordt (op basis van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR) een twee keer zo 

lange reistijd gedurende de spits geaccepteerd ten opzichte van de vrije reistijd. Op dit moment wordt deze 

‘norm’ niet overschreden. 

In de periode 2014 tot 2018 zijn de verkeersintensiteiten op het traject Wijthmen-Nijverdal met gemiddeld 

25% toegenomen, zie onderstaande figuur. De intensiteiten in 2018 (bron: INWEVA) lagen tussen de ca. 

15.000 mvt/etmaal (bij Mariënheem, Haarle) en ca. 20.000 mvt/etmaal (Wijthmen-Raalte). Er is naar de 

prognose WLO Laag en Hoog voor zowel 2030 als 2040 gekeken. Wat opvalt is dat op een aantal telpunten 

(telpunten 1 t/m 6) de intensiteiten in 2018 al de geprognosticeerde intensiteiten van WLO-Laag (2030) 

benaderen. Bij toepassing van WLO-Hoog nadert de intensiteit op de wegvakken tussen Wijthmen en 

Nijverdal 30.000 mvt/etmaal. Voor beide scenario’s en op alle wegvakken geldt dat de verwachtte intensiteit 

hoger is dan de intensiteit die conform Duurzaam Veilig als wenselijk wordt geacht voor het wegtype 

gebiedsontsluitingsweg. Voor dit wegtype is de maximaal wenselijke intensiteit 20.000 mvt/etmaal.  

Wegvakniveau 

Voor de verschillende wegvakken is onderzocht wat de verhouding is tussen de verkeersintensiteit en de 

beschikbare capaciteit (I/C-verhouding, zie onderstaande figuur). De wegvakken die als eerste de capaciteit 

bereiken zijn (I/C > 0.9): Heino – Raalte in WLO 2030-Hoog en vanaf Wijthmen tot Raalte in WLO 2040-

Hoog tezamen met Haarle – Nijverdal in 2030 en 2040 Hoog (tussen Raalte en Haarle wordt de weg nog net 

niet overbelast). Een I/C-verhouding van >0,9 betekent dat er weinig tot geen restcapaciteit op het wegvak 

(kans op congestie en wachttijd door stilstand). In de WLO-Laag scenario’s blijft de I/C-verhouding op 

genoemde trajecten tussen de 0,8 en 0,9. Een I/C-verhouding 0,8-0,9 betekent dat er een beperkte 

restcapaciteit op het wegvak is. 

 
NB: In de figuur is uitgegaan van de realisatie van de ombouw van Nijverdal-Wierden tot stroomweg. 

Kruispuntniveau 

Uit analyses met een dynamisch model (VISSIM) blijkt dat de kruispunten voor het zichtjaar 2030 overbelast 

zullen raken (in WLO 2030-Hoog, zie bovenstaande figuur). Met name de kruispunten met de Tunnelweg en 

de N35/N348 Ommerweg/Almelosestraat zijn kwetsbaar (één doorgaande rijstrook voor de N35). De 
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kruispunten rondom Heino (Koelmansstraat, Dalfserweg en Raalterdwarsweg) beschikken over meer 

capaciteit (2 doorgaande rijstroken voor de N35), maar zijn kwetsbaar doordat verkeer na het kruisingsvlak 

moet samenvoegen. Voor alle voorrangskruispunten op het traject geldt dat de doorstroming op de zijwegen, 

de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid onder druk komen te staan. Door de hoge intensiteiten op de 

N35 in de spits is het niet mogelijk voor verkeer vanaf de zijwegen om goed en veilig de N35 op te draaien. 

Verkeersveiligheid 

Voor de gehele N35 geldt dat naar de toekomst toe de intensiteit niet meer past bij de wenselijke intensiteit 

voor een verkeersveilige weginrichting conform de voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig. Voornamelijk de 

voorrangskruispunten en erfaansluitingen zijn niet passend bij de functie die deze weg vervult in het 

wegennet. Vanwege de verwachte verkeerstoename wordt in de toekomst een afname van de 

verkeersveiligheid verwacht. 

De kwantitatieve ongevalsanalyse laat een duidelijke relatie zien tussen de locatie en de aard van de 

ongevallen in relatie tot de weginrichting. Ter hoogte van Raalte (waar het verkeer in de spits met enige 

regelmaat stilstaat) vinden de meeste kop-staart ongevallen plaats. Dit leidt tot een verminderde 

beschikbaarheid van de N35. Daar waar een parallelstructuur en inhaalverbod ontbreekt vinden de meeste 

frontale ongevallen plaats (het traject Mariënheem-Nijverdal).  

In de meest recente analyse ‘Veilig Over Rijkswegen’ (2018) is geconcludeerd dat het relatieve 

ongevalsrisico voor de N35 lager is dan het landelijk gemiddelde voor niet-autosnelwegen (met name de 

Rijks-N-wegen). Voor de gehele N35 geldt dat naar de toekomst toe de intensiteit niet meer past bij de 

wenselijke intensiteit voor een verkeersveilige weginrichting conform de voorkeurskenmerken Duurzaam 

Veilig. Voornamelijk de voorrangskruispunten en erfaansluitingen zijn niet passend bij de functie die deze 

weg vervult in het wegennet. Vanwege de verwachte verkeerstoename wordt in de toekomst een afname 

van de verkeersveiligheid verwacht.  

Leefbaarheid 

Voor het aspect leefbaarheid is gekeken naar de thema’s luchtkwaliteit, geluid, barrièrewerking, natuur en 

landschap. Voor geluid is er mogelijk sprake van een aandachtspunt en wordt bij toenemende intensiteiten 

de barrièrewerking bij Mariënheem vergroot. 

Voor luchtkwaliteit (PM10 en NOx) zijn er in de huidige situatie geen knelpunten. De verwachting is dat ook in 

de toekomstige situatie geen knelpunten ontstaan.  

Voor het aspect geluid zijn er mogelijk wel knelpunten (overschrijdingen van het geluidproductieplafond). In 

alle doorgerekende scenario’s (2030, 2040, Laag en Hoog) zijn er toenames berekend ten opzichte van de 

situatie in het geluidregister.  

Op het gebied van de barrièrewerking worden bestaande knelpunten (met name in Mariënheem) in de 

toekomst vergroot. De toenemende intensiteiten zorgen voor groter wordende wachttijden op de 

voorrangskruispunten en de erfaansluitingen. De hiaten op de weg zijn te klein om dit veilig te kunnen doen 

(wachttijden op zijwegen nemen toe, toename ongevallen). 

Natuur en stikstofdepositie zijn aandachtspunten en mogelijke knelpunten. Er bevinden zich diverse NNN-

gebieden en Natura-2000 gebieden langs de N35. In de huidige wegligging is voor het aspect Landschap 

geen sprake van knelpunten, omdat het gaat om een bestaande weg. Wanneer in de toekomst mogelijk de 

wegligging zal veranderen, vormt dit wel een aandachtspunt. 

Welke knelpunten hebben prioriteit en op welke termijn doen deze zich voor? 

Op basis van de geschetste problematiek kunnen de knelpunten op het gebied van doorstroming als volgt 

worden geprioriteerd: 

1. Deeltraject Wijthmen-Raalte: De wegvakken die als eerste de capaciteit bereiken zijn Heino-Raalte in 

2030-Hoog en vanaf Wijthmen in 2040-Hoog (I/C-verhouding > 0,9). In de 2030/2040-Laag scenario’s 

treden geen knelpunten op (I/C blijft tussen 0,8 en 0,9); 

2. Deeltraject Raalte-Mariënheem. In dit deeltraject ligt het kruispunt N35/N348- Ommerweg/Almelosestraat 

en worden barrièreproblemen bij Mariënheem ervaren. De I/C-verhouding ligt in 2030/2040-Hoog tussen 

de 0,8 en 0,9 (I/C blijft < 0,8 in 2030/2040 Laag); 

3. Deeltraject Mariënheem-Nijverdal (incl. Salland-Twentetunnel). Dit traject heeft vergeleken met de andere 

trajecten iets lagere verkeersintensiteiten. Het deeltraject Haarle-Nijverdal heeft een I/C-verhouding van 

>0,9 (alleen scenario 2030/2040 Hoog), veroorzaakt door verkeersaantrekkende werking van het in de 

scenario’s gereed veronderstelde project Nijverdal-Wierden. 
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De belangrijkste kruisingen (met verkeerslichten) zijn gerangschikt naar wachtrijlengte/wachttijd van hoog 

naar laag op basis van het aantal voertuigverliesuren in het zichtjaar 2030: 

1. N35 – Tunnelweg;  

2. N35 – N348 Ommerweg/Almelosestraat;  

3. N35 – Raalterdwarsweg;  

4. N35 – Dalfserweg; 

5. N35 – Koelmansstraat. 

De reden dat de kruispunten tussen Raalte en Nijverdal hoger op de prioritering staan (in tegenstelling tot de 

wegvakken) wordt veroorzaakt doordat deze kruispunten over één doorgaande rijstrook voor de N35 

beschikken. De kruispunten tussen Wijthmen en Raalte beschikken over twee doorgaande rijstroken en 

hebben daardoor een betere verkeersafwikkeling. 

Voor verkeersveiligheid geldt dat de intensiteit niet passend is bij de wenselijke intensiteit voor een 
verkeersveilige weginrichting conform de voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig. Voor wat betreft 
leefbaarheid is er voor geluid, barrièrewerking en natuur en landschap mogelijk sprake van knelpunten. Voor 
de barrièrewerking in Mariënheem geldt dat deze bij toename van het verkeer in de toekomst wordt vergroot. 

Welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan beschikbaar en is fasering mogelijk? 

Op basis van de ontwerpcriteria ‘verbeteren doorstroming’, ‘vergroten verkeersveiligheid’ en de 

randvoorwaardelijke criteria leefbaarheid (voldoen aan wetgeving) zijn oplossingsrichtingen geselecteerd. De 

Ladder van Verdaas is hierbij toegepast om tot een breed pallet van oplossingsrichtingen te komen. Omdat 

de problematiek niet overal hetzelfde is, is de N35 Wijthmen-Nijverdal opgedeeld in vier deelgebieden: A) 

Wijthmen-Raalte; B) Mariënheem; C) Mariënheem – Nijverdal en D) Salland- Twentetunnel. 

Enkele maatregelen uit De Ladder van Verdaas bieden beperkt oplossend vermogen voor de korte, en 

middellange termijn. Voor de lange termijn biedt het aanpassen en/of de aanleg van nieuwe infrastructuur, 

inclusief ongelijkvloerse kruisingen, oplossend vermogen voor wat betreft doorstroming, verkeersveiligheid 

en leefbaarheid. 

Ruimtelijke ordening, Anders betalen en Smart Mobility 

De treden Ruimtelijke Ordening en Anders betalen bieden voor de korte en middellange termijn nu geen 

oplossing. Ruimtelijke Ordening is door al vastliggende plannen voor woningbouw en bouw van 

bedrijventerreinen moeilijk te beïnvloeden. Het te starten MIRT-Onderzoek Zwolle e.o. bekijkt de langere 

termijn en biedt wellicht wel perspectieven. Voor Anders betalen is geen ruimte in het Regeerakkoord. De 

impact van Smart Mobility maatregelen is nog onbekend of onzeker, omdat de maatregelen veelal nog niet 

op straat zijn getest. 

Mobiliteitsmanagement 

Voor de korte termijn is de verwachte inzet op mobiliteitsmanagement (gedragsbeïnvloeding; door een 

combinatie van werkgeversbenadering en tijdelijke beloning) nuttig maar beperkt effectief voor het oplossen 

van het probleem op de lange termijn. Voor wat betreft mobiliteitsmanagement kan een effect van ca. 100 

spitsmijdingen verwacht worden (op totaal van 9.400 in de 2-uurs ochtendspits + 2-uurs avondspits in twee 

richtingen samen) op de N35 tussen Heino en Raalte. 

OV en Fiets 

OV en Fiets worden nu niet als effectief gezien voor het oplossen van de problematiek op de N35. Het spoor 

ligt weliswaar parallel aan de N35, maar de bezetting van de huidige drie treinen overstijgt regelmatig de 

beschikbare zitplaatscapaciteit. Er is daarmee weinig restcapaciteit om een attractief alternatief te zijn voor 

de automobilist op de N35. Bovendien is de huidige spoorlijn enkelsporig, waardoor er nu geen ruimte is 

voor meer treinen.  

Voor fiets geldt dat orde van grootte 4% van het verkeer tussen Heino en Raalte (het drukste wegvak) een 

afstand tot 20 km aflegt. Voor wat betreft het doortrekken van de F35 (vanuit Zwolle naar Raalte) mag een 

verkeerseffect verwacht worden van ca. 10 spitsmijdingen per werkdag (op totaal van 9.400 in de 2-uurs 

ochtendspits + 2-uurs avondspits in twee richtingen samen) op de N35 tussen Heino en Raalte. 

Beter Benutten infrastructuur 

Er zijn drie maatregelen onderzocht: modal shift weg naar spoor, incidentmanagement/pechvakken en I-

VRI’s. Modal shift van goederenvervoer van weg naar spoor vraagt om voldoende (spoor)capaciteit. De 

huidige spoorverbinding langs de N35 is enkelspoor en biedt onvoldoende capaciteit om, naast het reguliere 
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personenvoervoer, goederen te vervoeren. Incidentmanagement en pechvakken zijn effectief om de 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de N35 te vergroten, maar bieden geen oplossing voor de 

doorstromingsproblematiek (geldt voor alle scenario’s). Met de I-VRI kan beter worden geanticipeerd op de 

verkeersstroom. De geconstateerde problematiek toont echter ook aan dat tijdens de spits de capaciteit van 

de kruispunten structureel onvoldoende is. Het flexibeler regelen van het verkeer kan dan ook beperkt 

bijdragen aan de vermindering van het knelpunt op de korte termijn, maar is niet voldoende 

probleemoplossend op de lange termijn. 

Aanpassen/nieuwe infrastructuur 

Bij het aanpassen van de infrastructuur worden er geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap gemaakt. 

Er zijn drie maatregelen onderzocht: het toepassen van een flexibele strook/wisselstrook (in combinatie met 

ongelijkvloerse aansluitingen), het uitbreiden van de opstelvakken bij de bestaande verkeerslichten naar 2 

rijstroken op de kruispunten Stationsweg, Molenweg/Tunnelweg en Grotestraat (in het trajectdeel 

Mariënheem-Nijverdal) en het toevoegen van capaciteit op het drukste traject Wijthmen-Raalte (2x2 

rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen, deelgebied A).  

Het toevoegen van een flexibele strook/wisselstrook zorgt voor extra capaciteit in de spitsrichting en zorgt in 

potentie voor een betere doorstroming en verbeterde verkeersveiligheid. Echter de ruimtewinst ten opzichte 

van reguliere capaciteitsuitbreiding (2x2) is beperkt. Bovendien is de inpassing nabij kunstwerken complex. 

De maatregel is dan ook niet verder onderzocht.  

Het uitbreiden van de opstelvakken bij de bestaande verkeerslichten naar 2 rijstroken op het trajectdeel 

Mariënheem-Nijverdal (waar kruispunten nog één rijstrook hebben voor doorgaand verkeer) biedt voor de 

korte termijn een verlichting. De effecten op natuur, landschap en barrièrewerking zijn nihil omdat de fysieke 

ingreep aan de weg beperkt blijft tot de kruispunten. Voor de langere termijn (2030/2040) heeft deze 

oplossing echter te weinig probleemoplossend vermogen, mochten de geprognosticeerde 

verkeersintensiteiten 2030/2040 Hoog uitkomen.  

Capaciteit toevoegen op het traject Wijthmen-Raalte (A) biedt een oplossing voor de 

doorstromingsproblematiek op het drukste deel van de N35 (in 2030/2040-Hoog). Geluidstoename en 

verslechtering van de luchtkwaliteit vormen een aandachtspunt. 

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur worden ook nieuwe doorsnijdingen gemaakt. Onder nieuwe 

infrastructuur wordt verstaan dat, naast het uitbreiden van trajectdeel A, ook een uitbreiding van de 

capaciteit wordt gerealiseerd op de trajectdelen B, C en D: 

• Extra rijstroken (2x1 of 2x2); 

• Omleiding Mariënheem, waarmee een nieuwe doorsnijding wordt gerealiseerd; 

• Tussen Mariënheem en Nijverdal keus voor het aanleggen van een nieuw tracé (C1) dat gebundeld wordt 

met het spoor (conform Marsroute) en welke ter hoogte van het ecoduct Twilhaar teruggaat naar het 

huidig tracé of het volgen van het huidige tracé van de N35 (C2). 

Voor wat betreft het gebruik van de N35 kan altijd gekozen worden voor een 80 km/h variant of een 100 

km/h variant (conform Marsroute).  

Effecten 

Met behulp van het NRM 2019 (Oost-Nederland) is de N35 doorgerekend voor het zichtjaar 2040 op basis 

van zowel het WLO-scenario Hoog als Laag. Het WLO-scenario 2040 Hoog is doorgerekend met 2x2 

rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen (conform Marsroute) met een maximumsnelheid van 80km/h en 

100km/h (bovenkant van de bandbreedte). Het WLO-scenario 2040 Laag is doorgerekend met 2x1 rijstroken 

en ongelijkvloerse aansluitingen met een maximum snelheid van 80 km/h (onderkant van de bandbreedte). 

De belangrijkste conclusies zijn: 

• Vrijwel geen verkeerstoename door de aanpassing naar 2x1 met ongelijkvloerse kruispunten en een 

maximumsnelheid van 80 km/h ten opzichte van de autonome situatie 2040 Laag. Dit is naar verwachting 

wel een onderschatting van de praktijk, doordat het NRM niet goed in staat is rekening te houden met 

kruispuntvertragingen. 

• De verkeerstoename tussen de autonome situatie 2040 (WLO-Hoog) en 2040 waarin de N35 is voorzien 

van 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 80 km/h is circa 20% 

(7.000 mvt/etmaal). Daarmee maken circa 35.000 mvt/etmaal van de N35 (tussen Raalte en Mariënheem 

iets minder). 

• De verkeerstoename tussen de autonome situatie 2040 (WLO-Hoog) en 2040 waarin de N35 is voorzien 

van 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/h is ruim 45% 

(tussen de 40.000 en 45.000 mvt/etmaal maken gebruik van de N35). 
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• Voor het scenario WLO Laag 2040 geldt dat met 2x1 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een 

maximumsnelheid van 80 km/h de knelpunten op de N35 tussen Wijthmen en Raalte niet worden 

opgelost (I/C-waarde ligt tussen 0,8 en 0,9, er is een beperkte restcapaciteit). Tussen Raalte en Nijverdal 

blijft de I/C waarde (uitgezonderd het wegvak Nijverdal-Stationsweg in de ochtendspits) onder de 0,8. 

Verkeerskundig gezien is het in WLO Laag 2040 mogelijk om een fasering toe te passen door dit laatste 

trajectdeel (inclusief Salland-Twentetunnel) met 2x1 rijstroken uit te voeren (en ongelijkvloerse 

aansluitingen). 

• Voor het scenario WLO Hoog 2040 geldt dat een uitbreiding van 2x2 rijstroken op de gehele N35 

noodzakelijk is. Een uitvoering met 2x1 rijstrook (met ongelijkvloerse kruisingen) op basis van het 2040 

Hoog scenario is daarmee niet robuust en toekomstvast (I/C-waarde >0,9, er is weinig/geen 

restcapaciteit). 

De varianten met de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/u hebben het grootste effect op de 

Leefbaarheidsaspecten. De luchtkwaliteit verslechtert en geluid neemt toe door de snelheidsverhoging en 

door de grote verkeersaantrekkende werking. In de varianten waar de maximumsnelheid gelijk blijft, zijn 

deze effecten minder sterk maar wel nog steeds aanwezig vanwege de verkeersaantrekkende werking. Voor 

de 2x2 variant is het aspect natuur een aandachtspunt, vanwege het grotere ruimtebeslag van de weg. 

Wanneer de weg niet langer door de kern van Mariënheem gaat, is dit een sterke verbetering voor het 

aspect barrièrewerking. Hier staat tegenover dat landschap een aandachtspunt is.  

Met behulp van het NRM 2019 zijn twee gevoeligheidsanalyses (N35 2x2 100 km/h en 80 km/h) uitgevoerd 

waarin de snelheidsverlaging van het hoofdwegennet naar 100 km/h is doorgevoerd. Uit deze 

gevoeligheidsanalyse blijkt dat in beide varianten de intensiteit nagenoeg gelijk blijft (verschillen van enkele 

honderden voertuigen). Op een totaal van 30.000 tot 40.000 voertuigen per etmaal is dat te verwaarlozen. 

Op basis hiervan kan dan ook geconcludeerd worden dat de verlaging van de snelheid op het 

hoofdwegennet geen extra verkeersaantrekkende werking heeft voor de N35 (2x2).  

Wat zijn de kosten van deze oplossingen? 

Ten behoeve van de kostenramingen is het noodzakelijk om een actueel schetsontwerp te hebben voor de 

aanpassing van de N35. Voor dit verkeerskundig onderzoek is de diepgang van de schetsontwerpen en 

kostenraming passend bij deze fase van het onderzoek. In de ontwerpen is uitgegaan van de 

ontwerprichtlijnen voor een stroomweg (met 2x2 rijstroken) met een maximumsnelheid van 100 km/h. Dit om 

enerzijds aan te sluiten bij het trajectdeel Zwolle-Wijthmen (nu al 100 km/h) als het trajectdeel Nijverdal-

Wierden (Tracébesluit gaat uit van 100 km/h). Anderzijds wordt het zinvol geacht om ook 

inpassingstechnisch van een worst-case situatie uit te gaan. 

Voor de kostenbepaling is een raming opgesteld conform de SSK 2010 systematiek met een 

variatiecoëfficiënt van 40%. Voor deeltraject C geldt dat twee subvarianten zijn onderzocht: 

• C1: 2x2 – Bundeling spoor (conform Marsroute); nabij Twilhaar terugkeer naar huidig tracé; 

• C2: 2x2 – Volgen huidig tracé N35 vanaf spoorwegovergang t/m Salland-Twente Tunnel. 

 

Trajectdeel Omschrijving Kosten 

Traject A Wijthmen-Raalte (2x2, excl. knooppunt Raalte) € 197 miljoen 

Traject B Mariënheem (2x2, omleiding Mariënheem) € 149 miljoen 

Traject C1 
Mariënheem – Nijverdal (2x2): Bundeling met spoor (conform 
Marsroute) welke nabij Twilhaar teruggaat naar het huidig tracé 

€ 129 miljoen 

Traject C2 
Mariënheem – Nijverdal (2x2): 
Volgen huidig tracé N35 vanaf huidige spoorwegovergang t/m 
Salland-Twente Tunnel 

€ 153 miljoen 

Traject D Salland- Twentetunnel (2x2) € 100.000 

Totaal traject optie C1  € 475 miljoen 

Totaal traject optie C2  € 499 miljoen 
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De totale kosten voor de N35 uitgaande van subvariant C1 bedragen € 475 miljoen; de totale kosten voor de 

N35 uitgaande van subvariant C2 bedragen € 499 miljoen. Wanneer uitgegaan wordt van een N35 

uitgevoerd als stroomweg met 2x1 rijstroken met ongelijkvloerse kruispunten is een grove inschatting dat de 

investeringen ca. 65% van de totaalkosten bedragen (€ 310 à 325 mln.), afhankelijk van de keuze voor C1 of 

C2. De besparing zit met name in traject A (Wijthmen-Raalte) waar de weg het minst hoeft te worden 

aangepast (er ligt ook al grotendeels een parallelstructuur). Voor de overige trajectdelen geldt dat er minder 

besparingen te realiseren zijn, doordat onder andere traject B een nieuw tracé betreft. In algemene zin geldt 

dat er bespaart kan worden op asfalt en deels in kunstwerken die je nog niet hoeft te slopen en/of te 

vervangen. Voor de grove inschatting geldt dat de aankoop van grond, inrichtingen aansluitingen etc. is 

meegenomen conform het 2x2 alternatief om toekomstvast te zijn en voorbereid te zijn op 2x2.  

Het uitbreiden van de opstelvakken bij de bestaande verkeerslichten naar 2 rijstroken op het trajectdeel 

Mariënheem-Nijverdal en het daarbij voorzien van de kruispunten van een I-VRI wordt ingeschat op  

ca. € 400.000 per kruispunt. 

Handelingsperspectief 
De scenario’s Laag en Hoog geven een bandbreedte voor de zwaarte van de toekomstige opgaven aan. De 
intensiteiten in de scenario’s 2030/2040 Laag hebben een I/C verhouding tussen de 0,8 en 0,9. Voor het 
deeltraject Wijthmen-Raalte geldt dat de intensiteiten in 2018 de geprognotiseerde intensiteiten van 2030-
Laag al benaderen. Strikt genomen is hierbij (nog) geen sprake van een knelpunt. Met name voor het 
trajectdeel Wijthmen – Raalte geldt wel dat de intensiteiten zowel in de huidige situatie als die voor 
2030/2040 Laag (ca. 20.000 mvt/etmaal respectievelijk 20.500 à 24.700 mvt/etmaal) niet passend zijn bij de 
wenselijke intensiteit voor een verkeersveilige weginrichting conform de voorkeurskenmerken Duurzaam 
Veilig. 

In de scenario’s 2030/2040-Hoog is er dusdanig weinig restcapaciteit op de weg over, dat een 
capaciteitsuitbreiding logisch zou zijn (I/C>0,9). Deze uitbreiding is overigens wel faseerbaar (in 2030 
trajectdeel Wijthmen – Raalte, in 2040 ook trajectdeel Raalte – Nijverdal).  

Overall geldt dat het aanpassen van de infrastructuur een positief effect heeft op de barrièrewerking in 

Mariënheem (door realiseren omleiding), maar mogelijke knelpunten oplevert voor de aspecten geluid, 

natuur en landschap. In een vervolgfase van het onderzoek moeten met name de aspecten geluid en natuur 

aandacht krijgen. 

Samenvattend is op basis van voorgaande het volgende handelingsperspectief samen te stellen. 

Handelingsperspectief 2030/2040 Laag 2030/2040-Hoog 

Korte termijn  
(1 – 5 jaar) 

Doorstroming: Uitbreiden opstelvakken bij 
bestaande verkeerslichten naar 2 
rijstroken en voorzien kruispunten van  
I-VRI 
Vergroting robuustheid en 
betrouwbaarheid N35: 
Incidentmanagement en pechvakken 

Doorstroming: Uitbreiden opstelvakken 
bij bestaande verkeerslichten naar 2 
rijstroken en voorzien kruispunten van  
I-VRI 
Vergroting robuustheid en 
betrouwbaarheid N35: 
Incidentmanagement en pechvakken 

Middellange termijn  
(5 – 10 jaar) 

Doorstroming: 2x1 rijstroken Wijthmen – 
Raalte (incl. ongelijkvloerse kruisingen)* 

Doorstroming: 2x2 rijstroken Wijthmen – 
Raalte (incl. ongelijkvloerse kruisingen) 

Lange termijn  
(10 – 20 jaar) 

Doorstroming: 2x1 rijstroken Raalte – 
Nijverdal (incl. ongelijkvloerse kruisingen)* 

Doorstroming: 2x2 rijstroken Raalte – 
Nijverdal (incl. ongelijkvloerse kruisingen) 

*) Door het wegvallen van de vertragingen als gevolg van het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen kan toch sprake zijn van een 

verkeersaantrekkende werking. Het NRM kan namelijk minder goed omgaan met kruispunten en kruispuntvertraging. Het ongelijkvloers 

maken van de kruispunten heeft naar verwachting een grotere reistijdverbetering/verkeersaantrekkende werking tot gevolg dan waar in 

het NRM nu vanuit wordt gegaan. Hierdoor kunnen de knelpunten op wegvakniveau toenemen en 2x2 rijstroken alsnog noodzakelijk 

zijn. 
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1 OPZET VAN DEZE RAPPORTAGE 

Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen en 

Nijverdal, bestaande uit de probleemanalysefase en oplossingsrichtingenfase. Deze rapportage brengt 

enerzijds de knelpunten en opgaven in beeld en ontwerpcriteria die worden gebruikt in de 

oplossingsrichtingenfase. Anderzijds gaat de rapportage in op de oplossingsrichtingen, de selectie en 

prioritering van de meest kansrijke oplossingen en de uitwerking ervan (schetsontwerp, kostenraming, 

effectbeschrijving).  

1.1 Rapport beschrijft resultaten van verkeerskundig onderzoek 

De structuur van de rapportage is weergegeven in figuur 1. 

 
Figuur 1: Structuur rapportage. 

 

1.2 Rapportage bestaat uit 6 hoofdstukken 

De eerste twee hoofdstukken vormen de inleiding van dit rapport. In hoofdstuk 1 is de structuur van het 

rapport toegelicht. Hoofdstuk 2 gaat in op de aanleiding en doelen van het onderzoek en de aanpak die is 

gevolgd. Hoofdstuk 3 gaat in op het functioneren van de N35 en in hoofdstuk 4 worden de 

probleemanalyse en de opgaven samengevat. Hoofdstuk 5 gaat in op de totstandkoming van de 

oplossingsrichtingen, waarna vervolgens in hoofdstuk 6 de oplossingsrichtingen nader worden beoordeeld 

aan de hand van de treden van de Ladder van Verdaas. Hoofdstuk 7 beschrijft de uitgewerkte (infra) 

oplossingsrichtingen (ontwerp en kosten) en de effectbeschrijving (verkeer en omgeving). 
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2 AANLEIDING EN AANPAK ONDERZOEK 

2.1 Aanleiding Verkeerskundig onderzoek N35 

De rijksweg N35 vormt een belangrijke verbinding tussen de economische regio’s Zwolle en Twente en is 
daardoor van grote economische betekenis voor Overijssel. In 2009 heeft de provincie Overijssel de ambitie 
voor de N35 vastgelegd in de Marsroute. De Marsroute houdt in: de ombouw van de N35 naar een autoweg 
met ongelijkvloerse aansluitingen, 2x2 rijstroken en 100 km/h. Dit moet leiden tot een betere doorstroming 
op de N35 en daarmee een snellere en meer betrouwbare verbinding tussen de twee economische centra. 
 
In 2018 heeft de provincie Overijssel de “Actualisatie Marsroute” uitgevoerd en aangeboden aan de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze actualisatie is in 2019 door Rijkswaterstaat getoetst, in de 
zogenoemde Dwarskijktoets. Deze actualisatie, de Dwarskijktoets en de zeven moties die ondertussen door 
de Tweede Kamer en Provinciale Staten van Overijssel zijn aangenomen (zie verder paragraaf 2.3), vormen 
de aanleiding voor een verkeerskundig onderzoek. Het onderzoek levert beslisinformatie voor het maken 
van bestuurlijke afspraken over mogelijke vervolgstappen. 
 

2.2 Overzicht vooronderzoek 

Vanaf 2009 zijn er diverse onderzoeken geweest naar dit traject. Om inzicht te geven in de voorgeschiedenis 

en context worden de inhoud en conclusies van deze onderzoeken hieronder toegelicht. Het huidig 

onderzoek haakt hierop aan, maar deelt niet per se dezelfde uitgangspunten en conclusies.  

2009: “Marsroute N35” (Provincie Overijssel) 
In 2009 heeft de provincie Overijssel de ambitie voor deze rijksweg vastgelegd in de Marsroute. Hierin heeft 

de regio haar visie op de opwaardering van de N35 tot stroomweg verwoord. De Marsroute gaat uit van een 

opwaardering van de N35 naar 2x2 rijkstroken, ongelijkvloerse kruispunten en een maximumsnelheid van 

100 km/h.  

2012: “MIRT Onderzoek N35 Wijthmen – Nijverdal, Probleemanalyse” (IenW) 
Om de ambitie voor de N35 van de provincie Overijssel in de juiste context te plaatsen hebben het Rijk en 

de regio in 2012 een gezamenlijk MIRT-onderzoek (probleemanalyse) uitgevoerd naar het traject Wijthmen-

Nijverdal. De onderwerpen doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid stonden hierin centraal. De 

conclusies van dit onderzoek zijn hieronder samengevat. 

Doorstroming 

De intensiteit van het verkeer op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal zal tussen 2012 en 2030 naar 

verwachting met 30 tot 60 procent toenemen (afhankelijk van het WLO-scenario). Voor de doorstroming 

geldt dat ondanks deze groei de reistijden op het tracé slechts beperkt zullen toenemen. Met de verwachte 

toename van de reistijd is er, op basis van het rijksbeleid, in de spits geen sprake van een knelpunt. Wel is 

er in 2030 een aandachtspunt voor het deeltraject Wijthmen-Heino, waar in 2030 dusdanig veel verkeer op 

dit tracé is dat er een grote kans op congestievorming en stilstand bestaat. Het onderzoek concludeert dat, 

op basis van het rijksbeleid, in 2030 beperkte mate knelpunten ontstaan met de doorstroming. Dit wordt door 

weggebruikers anders ervaren. 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid was in 2012 een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de groei van het verkeer tot 2030 

wordt dit aandachtspunt groter. Naar aanleiding van dit MIRT-onderzoek worden er in het kader van 

MeerVeilig3 verkeersveiligheidsmaatregelen op dit traject genomen. De verwachting is dat deze 

maatregelen, als gevolg van de verwachte verkeersgroei, een tijdelijk en maar gedeeltelijk effect hebben.  

Leefbaarheid 

Voor het aspect de leefbaarheid geldt dat de barrièrewerking in de kernen van Mariënheem en Raalte een 

belangrijk aandachtspunt is.  

2018: “Actualisatie Marsroute” (Arcadis) 
De provincie heeft in 2018 de Marsroute geactualiseerd en op basis daarvan geconcludeerd dat de realisatie 

van de volledige Marsroute op de middellange termijn (2030) nog steeds nodig is. De studie laat een 

verkeersgroei zien op de N35 van circa 40-60% in het scenario 2030 hoog. Het aantal motorvoertuigen 
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neemt in de periode 2017-2030 toe tot 25.000-27.000 mtv/etmaal. Doordat de capaciteit van de N35 

onvoldoende is om deze etmaal intensiteit te verwerken neemt de betrouwbaarheid van de reistijd af. 

2019: Advisering Antea 
Ingenieursbureau Antea heeft naar aanleiding van de actualisatie Marsroute op verzoek van Rijkswaterstaat 

voor de N35 Nijverdal-Wierden (Antea, 2019) op een aantal onderwerpen geadviseerd (zie toelichting 

hieronder). 

Wijzigingen wegontwerp 

In de memo “Toetsing N35 Marsroute richtlijnen wegontwerp” heeft Antea onderzocht of er afwijkingen zijn in 

het ontwerp ten aanzien van de huidige richtlijnen die van invloed zijn op het ruimtegebruik of de kosten. De 

hoofdconclusie is dat er enkele kleine afwijkingen zijn geconstateerd in het wegontwerp. Deze afwijkingen 

hebben betrekking op het ontwerp van de ongelijkvloerse kruisingen. Hier is uitgegaan van een 2x2 

Stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. Er is gebruik gemaakt van de richtlijn “Handboek 

wegontwerp Stroomwegen”1. 

Raming 

In de memo “Toets op Raming i.r.t. Ontwerp” concludeert Antea dat de voorgestelde ontwerpwijzigingen 

extra kosten met zich meebrengen. Vooral meer ruimtebeslag, grotere grondlichamen, meer 

geluidsschermen en hogere engineeringskosten zorgen voor een kostenverhogend effect op de 

investeringskosten. De verwachting is dat deze met 25% tot 45% toenemen. Deze stijging is groter dan de 

bandbreedte van de oorspronkelijke raming (+/- 30%). 

Planhorizon 

Uitgaande van de oplevering van een verdiepend vervolgonderzoek begin 2020 is de verwachting dat de 

Marsroute N35 op zijn vroegst rond 2030 gerealiseerd kan zijn. De indicatieve planning van Antea bevestigt 

dit. Antea beveelt om een meer toekomst vaste planhorizon – later dan 2030 - toe te passen, bijvoorbeeld 

2040. 

Geluidmaatregelen 

De verdiepte ligging ter plaatse van de doorsnijding in Raalte in de oorspronkelijke Marsroute (DHV, 2009) 

ging uit van taluds, dit leidt tot een geringe reductie van het geluid. Het is onduidelijk wat de volgen zijn van 

het vervallen van de verdiepte ligging voor de benodigde geluidsmaatregelen. Andere mogelijkheden om 

geluid te reduceren zijn schermen, wallen en stil asfalt. Om deze gevolgen inzichtelijk maken is nader 

onderzoek noodzakelijk, waaronder de uitwerking van het tracé. 

2019: “Dwarskijktoets” (Rijkswaterstaat) 
Met de in 2019 door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerde “Dwarskijktoets” is getoetst of de gebruikte 

gegevens uit de Actualisatie Marsroute van de Provincie nog actueel zijn. Hieruit is zijn een aantal 

conclusies en aanbevelingen gekomen.  

Een van de conclusies is dat het gewenst is om de N35 aan te passen in overeenstemming met de functie 

van nationale stroomweg met ten minste 2x1 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen, rijbaanscheiding, 

parallelwegen en een maximumsnelheid van 100 km/h. Vooral de aanleg van (geheel of gedeeltelijke) 

ongelijkvloerse kruisingen verbeteren de doorstroming aanzienlijk. Of een verbreding naar 2x2 rijstroken 

noodzakelijk is, moet een onderzoek naar de situatie in 2040 uitwijzen. Een belangrijke aanbeveling van de 

Dwarskijktoets is dat aanpassingen op de korte termijn toekomstige aanpassingen niet onmogelijk mogen 

maken. Of dat in de uitwerking van de korte termijn aanpassingen wordt geanticipeerd op lange termijn 

maatregelen. 

Een andere conclusie van de Dwarskijktoets is dat de raming voor het realiseren van de geactualiseerde 
Marsroute met inbegrip van de bevindingen van RWS ongeveer € 150 mln hoger is dan de raming van de 
provincie (€ 407 mln). Bovendien is in de bepaling van het verschil geen rekening gehouden met de PM-
posten Salland-Twentetunnel en voorbereiding en begeleiding. De omvang van deze PM-posten is op dit 
moment niet goed in te schatten.  
 

 

1 CROW publicatie 331, Handboek wegontwerp 2013 – regionale stroomwegen 
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De aanbevelingen van de Dwarskijktoets voor het verkeerskundig onderzoek zijn:  

• Gebruik, indien relevant, de voorgaande onderzoeken; 

• Raam de kosten opnieuw; 

• Gebruik 2040 als planhorizon; 

• Voer een integraal onderzoek uit met verschillende alternatieven voor het tracé; 

• Onderzoek de haalbaarheid van de Marsroute in de Salland- Twentetunnel (op tijd); 

• Geef aandacht aan de kruisingen met het Overijssels Kanaal en de raakvlakken met het spoor/ProRail; 

• Geef vroegtijdig aandacht aan de relatie inpassing en natuurwetgeving; 

• Betrek vroegtijdig de omgeving met als doel het behouden en uitbouwen van draagvlak voor de 

Marsroute. 

 

2.3 Overzicht besluiten BO MIRT en moties 

Het Verkeerskundig Onderzoek moet gezien worden in de politiek-bestuurlijke context waarin de N35 zich 

bevindt. Op 6 november 2014 is het Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen – Nijverdal, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu gepubliceerd in de Staatscourant2. Hierin zijn de doelstellingen geformuleerd dat de 

verkeersveiligheidsknelpunten aangepakt moeten worden, dat de weg stapsgewijs verbeterd moeten worden 

en deze doelen passen bij de fasering die is beschreven in de Marsroute uit 2009.  

Op diverse momenten is de N35 onderwerp geweest van gesprek in het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO 

MIRT) tussen Rijk en regio of in de Tweede Kamer. Hieronder zijn relevante moties, amendementen en 

besluiten van zowel de Tweede Kamer als van Provinciale Staten in chronologische volgorde opgesomd 

(van de afgelopen 2 jaar): 

• Op 20 juni 2018 is een motie aangenomen door de Provinciale Staten van Overijssel dat de resterende 

knelpunten op de N35 (na aanleg van knooppunt Raalte) zo snel mogelijk moeten worden opgeheven. 

Daarbij moeten de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid worden verbeterd. Het rijk is hiervoor primair 

verantwoordelijk, maar de provincie kan vanuit het economisch belang voor de regio’s Twente en Zwolle 

daar financieel aan bijdragen. De financiële middelen die in het kader van Kansen in Overijssel door de 

staten beschikbaar worden gesteld moeten ook voor de aanpak van de resterende knelpunten in de N35 

kunnen worden ingezet.  

• BO MIRT najaar 2018. Afspraak: “Op initiatief van de provincie Overijssel is de Marsroute N35 

geactualiseerd. Rijk en regio spreken af deze met elkaar te bespreken”3. 

• Op 4 november 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd 

over het uitstellen van de aanbesteding Nijverdal-Wierden naar aanleiding van de stikstofproblematiek. 

Op 14 november 2019 heeft de Gedeputeerde Staten van Overijssel als vervolg hierop een brief gestuurd 

aan de Provinciale Staten. Hierin staat dat de aanbesteding van de realisatie van de N35 Nijverdal-

Wierden voorlopig is uitgesteld.   

• In het Nota Overleg MIRT van 29 november 2018 zijn door de Tweede Kamer twee moties aangenomen 

met betrekking tot de geactualiseerde Marsroute: 

• De eerste motie, afkomstig van het lid von Martels4, roept op om samen met de provincie Overijssel 

de financiële consequenties in kaart te brengen en deze voor te leggen aan de Tweede Kamer voor 

de Voorjaarsnota. Daarnaast roept de motie op om in beeld te brengen binnen welke termijn een 

MIRT-verkenning naar verbreding van de N35 kan worden gestart. 

• De tweede motie, afkomstig van het lid van Aalst, roept op om het opwaarderen van de N35 als 

prioriteit aan te merken5.  

• Op 12 december 2018 is een motie aangenomen door de Provinciale Staten van Overijssel. Vanuit de 

resultaten van de Quick scan ‘Actualisatie Marsroute N35’ bereidt de provincie een verdere 

strategievorming richting Rijk voor met betrekking tot de opwaardering van de N35. 

• In navolging van het AO MIRT van juni 2019 is een motie aangenomen van het lid van Aalst waarbij men 

nogmaals om het geven van prioriteit vraagt en om tot een sluitende financiering te komen.6 

 

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-31455.pdf  
3 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000-A, nr. 78. 
4 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 44. 
5 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 31. 
6 Tweede Kamer vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 35000 A, nr. 126. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-31455.pdf


 

Onze referentie: D10006290:33  - Datum: 31 maart 2020 

  

 

VERKEERSKUNDIG ONDERZOEK N35 WIJTHMEN EN 

NIJVERDAL (KENMERK: 31152530) 

20 van 109 

• Op 8 november 2019 is er een voortgangsbrief gestuurd naar de Provinciale Staten van Overijssel met 

betrekking tot de N35 Wijthmen-Nijverdal. Na het MIRT-overleg 2018 heeft het Ministerie aangegeven dat 

er een aanvullend en verdiepend onderzoek naar de N35 Wijthmen-Nijverdal noodzakelijk is. Het rijk 

heeft aangegeven meer duidelijkheid te willen voordat besloten wordt over een mogelijk vervolg en wil 

daarom de uitkomsten van het verdiepend onderzoek afwachten. Dit is geagendeerd voor het MIRT-

overleg van 21 november 2019. 

• De volgende twee afspraken zijn gemaakt in het BO MIRT overleg van het najaar 2019: 

• “Rijk en regio bespreken in het eerste kwartaal van 2020, in een apart nog te organiseren BO, de 

uitkomsten van het aanvullende verkeersonderzoek naar de verkeersveiligheid en doorstroming op de 

N35 (Wijthmen-Nijverdal); 

• Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en het aanbod van de provincie Overijssel met 

betrekking tot de Marsroute worden in dit BO-afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de 

N35.”7 

• In het Nota Overleg MIRT van 25 november 2019 zijn er door de Kamer twee moties aangenomen met 

betrekking tot de N35: 

• De eerste motie, afkomstig van het lid van Aalst verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk met de 

regio de knoop door te hakken over de aanpak van de problemen op de N358; 

• De tweede motie, afkomstig van het lid von De Pater-Postma, verzoekt de regering, het aanbod van 

de provincie Overijssel zeer serieus te nemen en in het aparte bestuurlijk overleg een gezamenlijk 

einddoel af te spreken voor de verdere MIRT-planning van de N35 en aan te geven onder welke 

condities (tijd, geld, oplossingsrichtingen) de N35 op de MIRT-agenda kan komen9. 

De betreffende stukken zijn weergegeven in Bijlage A. 

 

2.4 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om de nut en noodzaak van een mogelijk aanpassing van N35 inzichtelijk te 

maken en de gevolgen van deze aanpassing in beeld te brengen. Daarnaast is het doel om voor 

geïdentificeerde knelpunten ten aanzien van doorstroming en verkeersveiligheid oplossingsrichtingen in 

kaart te brengen. Met het onderzoek worden de volgende vier hoofdvragen beantwoord: 

1. Wat zijn de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid? 

2. Welke knelpunten hebben prioriteit en op welke termijn doen deze zich voor (1-5 jr, 5-10 jr, 10-20 jr)? 

3. Welke oplossingsrichtingen zijn er voor deze knelpunten en is er een logische fasering mogelijk? 

4. Wat zijn de kosten van deze oplossingen? 

 

2.5 Fasering en planning 

In de kwartiermakers fase ligt de focus op het verzamelen van de beschikbare informatie. Vervolgens wordt 

in de eerste fase de probleemanalyse uitgevoerd. In de tweede fase ligt de focus op het definiëren en 

uitwerken van de oplossingsrichtingen. In het voorjaar van 2020 vindt besluitvorming plaats over het vervolg. 

Figuur 2 is een overzicht van de projectplanning.  

Figuur 2: Projectplanning verkeerskundige onderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal. 
 

 

7 Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 35300-A, nr. 57 
8 Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 35300 A, nr. 15. 
9 Tweede Kamer vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 35300 A, nr. 34. 
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2.6 Projectteam 

De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan, en besproken met, het projectteam N35. Dit projectteam 

bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden (provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De adviezen van het projectteam zijn verwerkt in deze 

rapportage. 

2.7 Aanpak 

Het stappenplan van dit project is 

schematisch weergegeven in figuur 3.  

In fase 0 hebben we ons gericht om de 

stand van zaken met betrekking tot de 

resultaten uit vorige onderzoeken en 

bestuurlijke overleggen scherp te stellen. Er 

zijn afspraken gemaakt over de 

uitgangspunten van het onderzoek.   

In de probleemanalysefase zijn de 

knelpunten op de drie hoofdthema’s: 

Doorstroming, Verkeersveiligheid en 

Leefbaarheid zoveel mogelijk kwantitatief 

inzichtelijk gemaakt voor zowel de huidige 

als toekomstige situatie. Door het 

functioneren van de weg op deze drie 

thema’s te vergelijken met de huidige en 

benodigde inrichting van de weg zijn de 

knelpunten voor de N35 inzichtelijk 

gemaakt.  

De analyse van knelpunten met betrekking 

tot doorstroming, veiligheid en leefbaarheid 

maakt de locatie en de omvang van 

knelpunten duidelijk. Hiermee is een goed 

beeld verkregen wanneer een knelpunt gaat 

ontstaan. De knelpunten zijn geprioriteerd 

op basis van kosten en baten. Het 

totaalaantal Voertuig Verlies Uren (VVU’s) zijn omgerekend in maatschappelijke kosten (Euro’s). Dit is 

gebaseerd op het NRM, aangevuld met de berekende verliestijden uit de dynamische simulaties voor de 

kruispunten. Eenzelfde aanpak wordt ook gevolgd voor, o.a., verkeersveiligheid. 

Na de prioritering van de knelpunten zijn oplossingsrichtingen opgesteld. Er is een transparant proces 

doorlopen om naast de voor de hand liggende, ook creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen voor de 

korte, middellange en lange termijn te identificeren. 

Aan de hand van ontwerpcriteria zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd. De zogenaamde ‘Ladder van 

Verdaas’10 vormt hierbij een belangrijke richtlijn evenals de in de MIRT-handreiking “Meer Bereiken” 

opgenomen vijf I’s (Informeren, Inrichten, Innoveren, In stand houden en Investeren (Infrastructuur)). Hierbij 

is niet alleen gekeken naar de aanleg van infrastructuur, maar ook naar mogelijkheden van bijvoorbeeld, OV, 

fiets en Smart Mobility. In dit kader is het door SmartwayZ.nl ontwikkelde Smart Mobility toolbox ingezet. Op 

basis van een effectbeoordeling en een inschatting van het oplossend vermogen zijn de meest kansrijke 

oplossingen geselecteerd voor verdere uitwerking. Er is een onderscheid gemaakt tussen 

oplossingsrichtingen voor de korte, middellange en lange termijn. 

 

10 De Ladder van Verdaas of Zevensprong van Verdaas is een verwijzing naar zeven aspecten die van invloed zijn op het verkeer- en 

vervoerssysteem. Dit zijn: ruimtelijke ordening, prijsbeleid, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, benutting, aanpassing aan de 
bestaande infrastructuur en nieuwe infrastructuur. 

 Figuur 3: Stappenplan verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal. 
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Voor lange termijn ontwikkelingen met grote onzekerheid worden in de regel scenario’s uitgewerkt. Het 

Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in het kader van de studie Welvaart 

en Leefomgeving (WLO) verschillende scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn vigerend voor MIRT 

Onderzoeken en MIRT Verkenningen. Voor het maken van lange termijn verkeersprognoses is het 

verkeersmodel NRM-Oost ingezet (Nederlands Regionaal Model Oost-Nederland). Dit model maakt gebruik 

van de WLO-scenario’s ‘Laag en ‘Hoog’. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van de prognosejaren 

2030 (middellange termijn) en 2040 (lange termijn). 

2.8 Gebiedsafbakening 

In figuur 4 is de gebiedsafbakening weergegeven. Het primaire studiegebied (rood omlijnd) betreft de N35 

tussen Wijthmen en Nijverdal. Dit begint ten zuiden van de ongelijkvloerse aansluiting Wijthmen (aansluiting 

Koelmanstraat) en eindigt net na de Salland-Twentetunnel. De Salland-Twentetunnel is de aansluiting met 

het tracé van het project Nijverdal-Wierden. In het Verkeerskundig Onderzoek worden ook de effecten van 

oplossingsrichtingen op de belangrijkste aansluitende wegen bepaald. 

 
Figuur 4: Gebiedsafbakening verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal. 
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3 DE N35 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de N35 beschreven en ingegaan op het economisch belang 

van de N35-corridor. Het hoofdstuk moet de lezer een beeld geven van het huidige functioneren van de weg, 

de positie in het Nederlandse wegennet en de rol in de (interregionale) economie. Toekomstige 

ontwikkelingen die het functioneren van de N35 beïnvloeden zijn het onderwerp van hoofdstuk 4. Het 

hoofdstuk start met een korte beschrijving van de geschiedenis van de N35 en de positie in het Nederlandse 

wegennet (paragraaf 3.2). 

3.2 N35 in het wegennetwerk 

De rijksweg N35 is de verbinding tussen Zwolle en Enschede (regio Twente), de twee grootste economische 
centra van Overijssel, zie figuur 5. De N35 heeft diverse verschijningsvormen, wat komt doordat de N35 
diverse functies vervult in het wegennet. Bij Zwolle heet de N35 de Ceintuurbaan en is onderdeel van de 
ringweg Zwolle. Dit deel van de N35 is een stedelijke stroomweg binnen de bebouwde kom en heeft 3 
rijstroken met een maximumsnelheid van 70km/h. De N35 sluit hier aan op de autosnelweg A28, die een 
belangrijke noord-zuid corridor is tussen de Randstad en Noord-Nederland (aansluiting 20).  
 
Tussen Zwolle en Wijthmen is de N35 (conform de Marsroute) opgewaardeerd naar een autoweg met 2x2 
rijstroken, 100 km/h. Na de ongelijkvloerse aansluiting Wijthmen gaat de N35 terug naar een profiel van een 
gebiedsontsluitingsweg met één rijstrook per richting, 80 km/h en gelijkvloerse kruispunten (zowel 
(voorrangskruispunten als met verkeerslichten). De N35 gaat vervolgens om Heino heen, loopt door de 
kernen van Raalte en Mariënheem richting Nijverdal. Ten oosten van Mariënheem is een gelijkvloerse 
spoorkruising met de enkelsporige spoorlijn Zwolle-Wierden(-Enschede). In 2016 is de Salland Twente-
Tunnel in Nijverdal geopend (2x1 rijstrook met 80 km/h). De kruispunten op het tracé (richting Wierden) zijn 
ook gelijkvloers. Na de opwaardering van N35 Nijverdal-Wierden naar 2x2 rijstroken 100 km/h zijn deze 
kruispunten ongelijkvloers. De opwaardering is vertraagd vanwege de recente stikstofproblematiek. Bij 
Wierden (aansluiting 32) gaat de N35 over in de A35 (100/130 km/h). Bij Azelo voegt de A35 samen met de 
A1, een belangrijke oost-west corridor tussen de Randstad en Twente. De A1 gaat verder richting Duitsland 
(Osnabrück) en is onderdeel van het Trans Europees Netwerk Transport (TEN-T). 

 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)  

Het Programma Aanpak Stikstof of kortweg PAS was een programma gericht op enerzijds het behoud en 

herstel van natuurwaarden die gevoelig zijn voor stikstof in ruim 130 beschermde Natura 2000-gebieden in 

Nederland. Anderzijds is het programma gericht op het scheppen van ruimte voor nieuwe activiteiten die 

stikstof neerslag veroorzaken in Natura 2000-gebieden. De Raad van State heeft in mei 2019 geoordeeld 

dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt, niet voldoet aan de eisen die het Europese 

Hof van Justitie daaraan stelt11. De PAS mag daarmee niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden 

gebruikt, zoals de aanleg van nieuwe, of de verbreding van bestaande, infrastructuur. De Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vervolgens een adviescollege Stikstofproblematiek 

ingesteld12. Het adviescollege kreeg de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen. 

In november 2019 hebben de Ministers van LNV, IenW en Milieu en Wonen de Tweede Kamer geïnformeerd 

om onder andere een snelheidsverlaging tot 100 km/h overdag op snelwegen in te voeren13. Daarna heeft 

IenW de gevolgen van de PAS-uitspraak voor IenW-projecten in beeld gebracht14. Daarbij is voor N35 

Nijverdal - Wierden een vertraging gecommuniceerd van 1 - 3 jaar. Bij de verdere uitwerking van 

oplossingsrichtingen moet rekening worden gehouden met deze uitkomsten en hoe het Kabinet hierover 

heeft besloten. 

 

11 https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/ 
12 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/12/remkes-voorzitter-adviescollege-stikstofproblematiek 
13 Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek, d.d. 13 
november 2019, kenmerk DGNVLG / 19260351. 
14 Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT, d.d. 20 november 2019, kenmerk IENW/BSK-
2019/247442. 
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Figuur 5: De N35 in het omliggende wegennet. 

 

Door de ligging en verschijningsvorm heeft N35 (zie figuur 5) in de huidige situatie drie functies: 

• Lokale ontsluiting, dit in verband met de diverse erfaansluitingen op de N35; 

• Regionale verbinding voor de aanliggende kernen (o.a. Heino, Raalte, Mariënheem en Nijverdal); 

• Stroomfunctie, de N35 is de regionale hoofdader voor diverse N-wegen zoals de N348, de N347 en de 

N36, maar ook de doorgaande verbindingsweg tussen de economische centra Zwolle en Twente (in het 

verlengde van de A35 en aansluitende A1 en A28).  

 

Vanaf de A1 bij Enschede naar Zwolle is de route via de N35 sneller (circa 52 minuten op basis van vrije 

reistijd) dan via de A1 en A50 (circa 59 minuten op basis van vrije reistijd). Hierdoor is de N35 een zeer 

aantrekkelijke route voor zowel bestemmings- als doorgaand verkeer.  

 

3.3 Verkeersbeeld N35  

Op werkdagen wikkelt de N35 Wijthmen – Nijverdal tussen de 15.000 en 20.000 mvt per etmaal af. Het 

vrachtverkeer heeft een aandeel van ongeveer 14%. Op het wegvak ter plaatse van Raalte, waar de noord 

zuid verbinding van de N348 een kort gedeelte samenloopt met de N35 is het aandeel van het vrachtverkeer 

groter, namelijk 19%. 
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Figuur 6: Verkeersintensiteiten en aandelen vrachtverkeer op de N35 (Inweva 2018). 

 

De grootste verkeersdruk op het onderzochte deel van de N35 bevindt zich tussen Wijthmen en Raalte 

(ongeveer 20.000 mvt/etmaal). Ten oosten van Raalte wikkelt de N35 ongeveer 15.000 mvt per etmaal af. 

Richting Nijverdal stijgt de intensiteit vervolgens weer richting de 19.000 mvt per etmaal. Deze verschillen in 

verkeersbelasting duiden op een verschil in gebruik van de N35 (lokale verbindingsweg versus doorgaande 

stroomweg).  

Om de N35 in de juiste context te kunnen plaatsen is in tabel 1 een vergelijking opgenomen van de N35 

(weginrichting, wegindeling en intensiteit) ten opzichte van zes andere Rijks N-wegen. Hieruit valt het 

volgende op: 

1. De andere Rijks N-wegen, welke als stroomweg zijn ingericht, hebben een vergelijkbare intensiteit; 

2. De N18, N36 en N48 zijn wegen in de regio met een vergelijkbare verkeersdruk. Twee hiervan zijn 

grotendeels (recent) als stroomweg heringericht, namelijk de N18 in 2018 en de N48 in 2011. Op de N48 

worden tussen 2020 en 2023 weefvakken aangelegd op het gedeelte ter hoogte van Ommen waarmee 

het wegprofiel aldaar uitkomt op 2x2 rijstroken; 

3. De wegen die nog als gebiedsontsluitingsweg ingericht zijn hebben veelal een veel lagere intensiteit dan 

de N35 in de huidige situatie. 

  

1

2

3

4

5

6
7

8 9 11
10

Telpunt Traject
Inweva intensiteiten 
2018  (mvt/werkdag)

Inweva intensiteiten 
2018  (% vrachtverkeer)

1 Zwolle <-> Wijthmen 25.900 11%

2 Wijthmen <-> Heino 20.100 11%

3 Rondweg Heino 17.900 14%

4 Heino <-> Raalte 20.100 14%

5 Raalte (t.h.v. kanaal) 18.400 19%

6 Raalte (Ommerweg - Almelosestraat) 19.300 14%

7 Mariënheem 15.200 14%

8 Mariënheem <-> Haarle 15.200 14%

9 Haarle <-> Nijverdal 17.900 12%

10 Nijverdal (Salland-Twente tunnel) 13.100 14%

11 Nijverdal <-> Wierden 23.600 14%
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Tabel 1: Vergelijking N35 ten opzichte van andere Rijks N-wegen 

Vergelijkbare 
N-wegen in 
beheer bij 
RWS 

Omschrijving Wegcategorie Snelheid & rijstroken Intensiteit 

N35 

De N35 loopt van Zwolle 
naar Wierden om Heino 
heen, door Raalte en 
Mariënheem, langs 
Nijverdal. Ter hoogte van 
Almelo gaat deze over in de 
A35 richting Enschede.  

Stroomweg/ 
gebieds-
ontsluitingsweg 

2x2 100 km/h (stroomweg) 
tussen Zwolle en Wijthmen.  
 
2x1 80 km/h 
(gebiedsontsluitingsweg) 
tussen Wijthmen en Wierden. 
Door Mariënheem is de 
snelheid 50 km/h. 

 
25.000 
mvt/etmaal 
 
 
 
 
15.000-24.000 
mvt/etmaal 

N18 

De N18 loopt van Varsseveld 
naar Enschede. De weg loopt 
om de kernen van Eibergen, 
Haaksbergen en Usselo heen 
en wordt ook wel de Nieuwe 
Twenteroute genoemd. 

Stroomweg/ 
gebieds-
ontsluitingsweg 

2x1 80 km/h 
(gebiedsontsluitingsweg) tussen 
Varsseveld en Groenlo.  
 
2x1 en 2x2 100 km/h 
(stroomweg) tussen Groenlo en 
Enschede.  

15.000 - 20.000 
mvt/etmaal 
 
 
 
10.000 – 20.000 
mvt/etmaal 

N33 
De N33 loopt van Assen-Zuid 
via Veendam en Appingedam 
naar de Eemshaven. 

Stroomweg/ 
gebieds-
ontsluitingsweg  

2x2 100 km/h (stroomweg) 
tussen A28 en A7. 
 
2x1 100 km/h (stroomweg) 
tussen A7 en Holwierde. 
 
2x1 80 km/h 
(gebiedsontsluitingsweg) tussen 
Holwierde en Eemshaven. 

17.000 - 30.000 
mvt/etmaal 
 
7.000 – 15.000 
mvt/etmaal 
 
2.000 – 7.000 
mvt/etmaal 
 

N36 

De N36 loopt van de A35 bij 
Almelo/ Wierden via 
Vriezenveen naar de N48 bij 
Ommen. 

Stroomweg 
1x2 100 km/h en tussen A35 – 
Almelo 2x1 80 km/h 

15.000 - 22.000 
mvt/etmaal 

 

N48 
De N48 loopt van knooppunt 
Hoogeveen naar de 
N34/N340 bij Ommen.  

Stroomweg 1x2 100 km/h  
15.000 - 20.000 
mvt/etmaal 

 

N57 

De N57 loopt van de 
noordkant van Middelburg 
(Walcheren) tot de A15/N15 
ten westen van Rozenburg 
(Europoort).  

Stroomweg/ 
gebieds-
ontsluitingsweg  

Afwisselend 2x1 en 2x2 
rijstroken met 100 km/h en  
80 km/h. 

7.000 - 25.000 
mvt/etmaal 
 

N59 

De N59 loopt vanaf 
Serooskerke op Schouwen-
Duiveland tot aan knooppunt 
Hellegatsplein.  

Stroomweg/ 
gebieds-
ontsluitingsweg  

2x1 80 km/h 
(gebiedsontsluitingsweg) tussen 
Serooskerke en Bruinisse. 
 
2x1 100 km/h (stroomweg) 
tussen Bruinisse en knooppunt 
Hellegatsplein. 

10.000 - 15.000 
mvt/etmaal 
 
 
15.000 – 25.000 
mvt/etmaal 
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3.4 N35 in de economische context 

De N35 verbindt de Overijsselse steden Zwolle, Almelo, Hengelo en Enschede. Door de aansluiting met de 

A1 is de N35 een belangrijke schakel in het wegennet dat (West-)Nederland met Duitsland verbindt.  

De N35 loopt door de COROP-gebieden Zuidwest-Overijssel (Heino, Raalte, Mariënheem) en Twente 

(Nijverdal, Wierden). In deze twee COROP-gebieden woont 68% van de ruim 1,1 mln inwoners van 

Overijssel (Bron: CBS Statline). De twee COROP-gebieden hebben een aandeel van 66% in de Overijsselse 

banen (575.000 banen in 2018). In COROP-gebied Twente zijn de meeste banen (295.300 in 2018).  

Sectoren met de grootste aandelen in de regionale werkgelegenheid zijn: Gezondheidszorg en Welzijn 

(18%), Handel (17%), Overige zakelijke dienstverlening (14%), Industrie (13%) en Onderwijs (7%). 

Relevante Topsectoren zijn Health en Tech. In Oost-Nederland heeft Topsector Tech een sterke basis rond 

de technologische industrie en de Universiteit Twente. De universiteit is samen met het Medisch Spectrum 

Twente belangrijk voor de ontwikkeling van Topsector Health (Zorg & Technologie). 

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Zuidwest-Overijssel en Twente was in 2018 ruim € 28 miljard. De 

twee COROP-gebieden hadden daarmee een aandeel van 3,6% in het Nederlandse BBP. In de periode 

2016-2018 was de groei van het BBP van de twee COROP-gebieden gelijk aan of grotere dan het landelijke 

gemiddelde (zie figuur 7). Het BBP per inwoner is 20% lager dan het landelijke gemiddelde (zie figuur 8).  

 

Figuur 7:Ontwikkeling BBP (Bron: CBS Statline).   Figuur 8: BBP per inwoners (Bron: CBS Statline). 

 

Voor de economische ontwikkeling van Zuidwest-Overijssel en Twente is de relatie met Noord-Overijssel 

belangrijk. Het BBP van dit COROP-gebied was in 2018 bijna € 15 mrd met een aandeel van bijna 2% in het 

Nederlandse BBP. De groei was in de periode 2016-2018 gelijk of groter dan het landelijke gemiddelde. 

In Noord-Overijssel hebben de volgende sectoren de grootste aandelen in de regionale werkgelegenheid: 

Gezondheidszorg en Welzijn (18%), Handel (15%), Overige zakelijke dienstverlening (12%), Onderwijs (8%) 

en Vervoer en Opslag (6%). 

De ontwikkeling van het BBP is een indicatie van de ontwikkeling van de mobiliteitsbehoefte. Deze is de 

laatste jaren, na de economische crisis, weer sterk toegenomen. In het Mobiliteitsbeeld geeft het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)15 een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele 

cijfers rond de mobiliteit in Nederland. Zo berekende het KiM dat de omvang van het verkeer op de 

rijkswegen tussen 2010 en 2018 met zo’n 15% toenam. Dit betreft niet alleen het personenautoverkeer van 

mensen in Nederland, maar ook het verkeer met bestel- en vrachtauto’s en buitenlands verkeer op 

Nederlandse rijkswegen. De omvang van het goederenvervoer (ton-km) op Nederlands grondgebied groeide 

in de periode 2010-2018 met ongeveer 10%. Het Mobiliteitsbeeld verkent ook de periode 2019-2024. Het 

KiM verwacht voor het personenvervoer relatief de meeste groei bij de trein, met 16% meer 

reizigerskilometers in 2024 dan in 2018. Het wegverkeer groeit in dezelfde periode gestaag, met 5% meer 

wegverkeer in totaal, en 8% meer op de rijkswegen. 

 

15 Mobiliteitsbeeld 2019, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), d.d. november 2019. 

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld/mobiliteitsbeeld-2019
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kimnet.nl%2Fpublicaties%2Frapporten%2F2019%2F11%2F12%2Fmobiliteitsbeeld-2019-vooral-het-gebruik-van-de-trein-neemt-toe&data=02%7C01%7Canton.vanmeulen%40arcadis.com%7C17c935bdff004f5eb94308d76c45667d%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637096917630644094&sdata=euSNcpeFYNmMGeRqsYsJzrXKAQ4UEC1BbWDT9kGE1Ss%3D&reserved=0
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3.5 Autonome ontwikkelingen 

Marsroute 

Zoals in bovenstaande paragraaf al is aangehaald is de N35 deels al omgebouwd conform de Marsroute, of 

is dit in voorbereiding. In de periode tussen 2009 en nu zijn dit de volgende projecten: 

• Zwolle-Wijthmen is in uitgevoerd volgens de Marsroute (2x2 rijstroken met 100 km/h). In 2018 is deze 

weg opengesteld. In 2009 was dit gedeelte al in voorbereiding en maakte daarom geen deel uit van de 

studie Marsroute 2009; 

• De Salland-Twentetunnel bij Nijverdal is gereed met 2x1 rijstrook met vluchtstrook en 80 km/h. Er is 

ruimte voor 2x2 rijstroken (met 80 km/h); 

• Knooppunt Raalte is in voorbereiding (2022 gereed). Het knooppunt wordt ongelijkvloers gerealiseerd. Er 

wordt rekening gehouden met een opwaardering van de N35 naar 2x2 rijstroken en een 

maximumsnelheid van 100 km/h; 

• Nijverdal-Wierden is in voorbereiding en wordt volgens de Marsroute uitgevoerd. Het traject wordt tussen 

2022 en 2024 opengesteld. Op moment van schrijven loopt er een procedure bij de Raad van State. 

 

Meer Veilig 3 (MV3) 

Het maatregelpakket Meer Veilig 3 beoogt het aantal doden en gewonden als gevolg van ongevallen op het 

hoofdwegennet verder te reduceren door een gerichte aanpak van risicolocaties. In totaal is € 15 miljoen 

beschikbaar gesteld door Rijk en regio, waarvan € 5 miljoen rijksbijdrage uit MV3, om 

kortetermijnmaatregelen te realiseren om de verkeersveiligheid te vergroten op de N35 tussen Wijthmen en 

Nijverdal. Algemene maatregelen op het hele traject zijn:  

• Het plaatsen van paaltjes langs de weg om het doorsteken naar de berm onmogelijk te maken;  

• Verwijdering en herplanting van bomen om het aantal aanrijdingen met bomen te verminderen; 

• Plaatsen van glasbolreflectoren in het midden van de weg om de rijbaanscheiding te benadrukken.  

 

Een aantal maatregelen is al gerealiseerd, voor de overige maatregelen worden de procedures nu doorlopen 

zodat de uitvoering gefaseerd tot 2022 uitgevoerd kan worden. Dit betreft o.a. het opheffen van een aantal 

in- en uitritten, het opheffen van de wegaansluitingen Zuthemerweg en Keizersveldweg met de N35 en de 

aanleg van nieuwe stukken parallelweg in combinatie met vier nieuwe (bajonet-) kruispunten ter hoogte van: 

• Heino noord, ter hoogte van het voormalige restaurant Peter Pan; 

• Heino-Raalte, ter hoogte van landgoed ’t Reelaer’; 

• Mariënheem west, ten westen van de kom van Mariënheem; 

• Mariënheem oost, ten oosten van de kom van Mariënheem. 

 

Met deze nieuwe (bajonet-) kruispunten wordt een gebundelde veilige oversteek plaats gecreëerd.  

Daarnaast onderzoek de gemeente Hellendoorn hoe de oversteekbaarheid (veiligheid) van de kruisingen 

N35 met de Stationsweg en Molenweg/Tunnelweg kunnen worden verbeterd.  

Vrachtwagenheffing 

Specifiek voor het vrachtverkeer geldt dat in het regeerakkoord is afgesproken dat in Nederland, net als in 

de ons omringende landen, een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Met een vrachtwagenheffing gaan 

Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de 

Nederlandse wegen. De N35 is niet opgenomen in het voorgestelde heffingsnetwerk. Dit in tegenstelling tot 

de A1, A50, A35 en A28 die wel zijn opgenomen in het voorgestelde heffingsnetwerk. In dit onderzoek is op 

twee manieren rekening gehouden met de vrachtwagenheffing. Ten eerste, de heffing is als 

oplossingsrichting opgenomen en, door middel van verschillende criteria, beoordeeld op het 

probleemoplossend vermogen. Ten tweede, in de bepaling van de (verkeerskundige) effecten van 

oplossingsrichtingen is aangenomen dat de N35 geen onderdeel is van het netwerk waarvoor de 

vrachtwagenheffing geldt (hoofdstuk 6.2). 

Snelheidsverlaging hoofdwegennet  

Door de recente stikstofproblematiek wordt de snelheid op het hoofdwegennet overdag verlaagd naar 100 

km/h. Deze maatregel wordt naar verwachting medio maart 2020 ingevoerd. Dit heeft mogelijk gevolgen 

voor de omvang van het verkeer dat gebruik maakt van de N35. In tabel 2 wordt de afstand en reistijd over 

de verschillende routes vergeleken. 
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Tabel 2 Vergelijking route Knooppunt Azelo (A1/A35) -Zwolle Noord (aansluiting 20, A28/N35). 

Route Afstand Reistijd 

Via N35 52 km 45 min 

Via A1/A50 - 120/130 km/h 95 km 55 min* 

Via A1/A50 – snelheidsverlaging 95 km 66 min 

* De A1 tussen Azelo en Beekbergen (knooppunt met A50), die nu nog filegevoelig is, wordt verbreed, waardoor de reistijd 

betrouwbaarder wordt. 

Op basis van bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat de route via de A1/A50 bijna 2 keer zo lang is 

(95 km vs. 52 km) en ook langer duurt (55 min. vs. 45 min.) dan de route over de N35. Na de 

snelheidsverlaging op het hoofdwegennet neemt de reistijd via de A1/A50 toe met 11 minuten naar 66 

minuten. Hiermee wordt de N35 nog aantrekkelijker, ook voor bestemmingen in de omgeving van Zwolle kan 

de N35 een sneller alternatief vormen. Als ook de Marsroute tussen Wijthmen en Nijverdal wordt 

gerealiseerd mét 100 km/h dan neemt de reistijd via de N35 verder af met circa 8 minuten (wordt 37 

minuten).  

 

Om op deze ontwikkeling te anticiperen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met behulp van het 

NRM2019 om de effecten van de snelheidsverlaging op het hoofdwegennet op de N35 inzichtelijk te maken. 

Daarnaast is in de oplossingsrichtingenfase een variant opgenomen die uitgaat van 80km/h op de N35. 

 

3.6 Conclusie 

De rijksweg N35 is de verbinding tussen Zwolle en Twente, de twee grootste economische centra van 

Overijssel. Door de ligging van de N35 vervult deze in de huidige situatie drie functies:  

1. de N35 heeft een lokale ontsluitingsfunctie;  

2. de N35 heeft een regionale verbindingsfunctie voor de aanliggende kernen; en 

3. de N35 heeft een stroomfunctie, als regionale hoofdader voor diverse andere aansluitende N-wegen en 

als doorgaande verbindingsweg tussen de economische centra Zwolle en Twente.  

 

De N35 is daarmee een zeer aantrekkelijke route voor zowel bestemmings- als doorgaand verkeer. Deze 

bijzondere functie van de N35 in het wegennet leidt, door de toenemende verkeersgroei, tot knelpunten op 

het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid, welke in hoofdstuk 4 verder worden 

behandeld. 
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4 PROBLEEMANALYSE EN OPGAVEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige problematiek ten aanzien van doorstroming, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. De toekomstige situatie van deze knelpunten wordt ook beschreven.  

4.2 Doorstroming 

De doorstroming op de N35 staat onder druk, met name rondom Raalte staat het verkeer in de spits vast. 

Het MIRT-onderzoek van 2012 concludeert dat in 2030 een beperkt knelpunt ontstaat op het gebied van 

doorstroming. De problematiek is in de praktijk echter complexer dan met behulp van geijkte 

verkeersmodellen (met name met NRM) aangetoond kan worden. Om een compleet en volledig inzicht te 

geven in de huidige en toekomstige knelpunten op de N35 is onderscheid gemaakt naar drie niveaus: 

1. Trajectniveau, de actuele reistijden op de N35 zijn inzichtelijk gemaakt om de omvang en de locatie van 

de huidige knelpunten aan te geven.  

2. Wegvakniveau, met behulp van het NRM-Oost 2019 zijn de intensiteiten voor 2030 en 2040 (laag/hoog-

scenario) bepaald om een bandbreedte aan te geven van de verwachte verkeersgroei en om toekomstige 

knelpunten op wegvakniveau te bepalen. Het NRM is echter niet geschikt om in detail uitspraken te doen 

over het functioneren van kruispunten. 

3. Kruispuntniveau, de verkeersafwikkeling op kruispunten is bepalend voor de doorstroming op de N35. 

Met behulp van een dynamisch model (VISSIM) en het WLO-scenario Hoog (2030) zijn de toekomstige 

wacht/reistijden bepaald. WLO Hoog (2030) heeft de hoogste verkeersintensiteiten. Een verkenning met 

dit scenario geeft inzicht in de maximale omvang van de problematiek. Toepassing van andere WLO-

scenario’s levert ongeveer dezelfde resultaten op. Verschillen in intensiteiten tussen de scenario’s zijn 

vooral te zien in de periode restdag en niet in de spitsperioden. 

 

4.2.1 Reistijd  

Met behulp van Floating Car Data (FCD) uit het NDW zijn voor werkdagen in 2019 de reistijden op de N35 

berekend. In figuur 9 is de reistijd op het gehele tracé (Zwolle-Nijverdal en Nijverdal-Zwolle) weergegeven. 

De reistijd is weergegeven voor het gehele traject (grijze lijn). Knooppunt Raalte is in de huidige situatie het 

grootste knooppunt in de doorstroming. Er is daarom een splitsing gemaakt naar twee deeltrajecten (Zwolle-

Raalte in oranje, Raalte-Nijverdal in zwart). Door het traject te splitsen wordt inzicht gegeven in de 

reistijdverliezen op het traject na knooppunt Raalte. 

De vrije reistijd (reistijd zonder vertraging) tussen Zwolle (A28) en Nijverdal is 25 minuten. Door de 
verkeerslichten op het traject is de reistijd gedurende de dag hoger (28/29 minuten). Verkeer op de N35 
moet bij met VRI geregelde voorrangskruispunten stoppen en krijgt groenlicht op basis van het 
regelprogramma van de VRI. In de spitsen is de reistijd significant hoger. Door wachtrijvorming voor de 
kruispunten loopt in de avondspits de reistijd richting Zwolle op tot 34 minuten. Richting Nijverdal is dit 37 
minuten.  
 

 

Figuur 9: Reistijden N35 op werkdagen in 2019. 
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Knooppunt Raalte 

Het grootste knelpunt is het kruispunt N35-N348 (knooppunt Raalte). Alle 

met verkeerslichten geregelde kruispunten vanaf Heino tot Nijverdal west 

(N348 zuid-N35, N35 – N348 noord, N35 – Almeloseweg, N35 – 

Tunnelweg) beschikken over 1 rijstrook voor het doorgaande verkeer, zo 

ook knooppunt Raalte. In combinatie met een hoge verkeersdruk 

van/naar de N348 leidt dit in de avondspits op de N35 tot wachtrijen met 

een lengte van ongeveer 3 km (zie het voorbeeld in figuur 10).  

Knooppunt Raalte is het grootste knelpunt op het traject Wijthmen - 

Nijverdal. Doordat het verkeer bij knooppunt Raalte moet wachten, kan in 

de avondspits het verkeer op de overige kruispunten op het traject 

Raalte-Nijverdal relatief ongestoord doorrijden. Zoals in figuur 9 te zien is, 

is er vrijwel geen reistijdverlies in de avondspits tussen Raalte en 

Nijverdal.  

Er worden voorbereidingen getroffen om knooppunt Raalte om te 

bouwen. Er wordt een planstudie uitgevoerd die tot een 

voorkeursoplossing leidt. Momenteel gaan de oplossingen uit van een 

ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en met de N35. De 

N348 gaat hierbij onder het spoor door en sluit met een ongelijkvloerse 

kruising aan op de N35. Het aantal rijstroken op de N35 blijft voorlopig 

twee De maximumsnelheid blijft 80 kilometer per uur.16 

Overige trajectdelen 
In tabel 3 staan de reistijden van het traject Zwolle-Nijverdal en Nijverdal-Zwolle in de “Free flow” (situatie 
zonder vertragingen), in de ochtendspits en in de avondspits. De grootste vertraging doet zich voor in de 
avondspits in de richting Zwolle-Nijverdal. De reisduur is hier 37 minuten, dit is 47% langer dan in de situatie 
zonder vertraging.  
 
Tabel 3: Reistijdfactoren. 

 Zwolle → Nijverdal Nijverdal → Zwolle 

Free-flow 25 minuten 25 minuten 

Ochtendspits 30 minuten/ reistijdfactor 1,21 34 minuten/ reistijdfactor 1,36 

Avondspits 37 minuten/ reistijdfactor 1,47 29 minuten/ reistijdfactor 1,16 

 
De N35 valt in de categorie “niet-autosnelweg welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet”. Voor deze 
categorie wordt (op basis van de SVIR) een twee keer zo lange reistijd gedurende de spits geaccepteerd ten 
opzichte van de Free Flow situatie. Op dit moment wordt deze norm niet overschreden.  
 
Omdat het verkeer voorbij Knooppunt Raalte weer door kan rijden, wordt in de huidige situatie de vertraging 
van ongeveer 12 minuten in de avondspits vrijwel volledig door het kruispunt N35-N348 veroorzaakt. 
Wanneer dit kruispunt wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting verplaatst de ‘bottleneck’ zich 
naar het volgende kruispunt, de N35-N348-Almelosestraat. Voor een vlotte en betrouwbare 
verkeersafwikkeling is het van belang dat alle kruispunten op deze weg over voldoende capaciteit 
beschikken. Het is daarom van belang om in meer detail te kijken naar de toekomstige verkeerafwikkeling op 
kruispuntniveau, zie paragraaf 4.2.5. 

 

16 Bron: website provincie Overijssel – Verbeteringen knooppunt Raalte 

De SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) hanteert de volgende streefwaarde op het gebied van 
reistijd: “De streefwaarde voor het hoofdwegennet is dat de gemiddelde reistijd op snelwegen tussen de 
steden in de spits maximaal anderhalf keer zo lang is als de reistijd buiten de spits. Op snelwegen rond 
de steden en niet-autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet is de gemiddelde reistijd in 
de spits maximaal twee keer zo lang als de reistijd buiten de spits.” 

Figuur 10: Wachtrij avondspits 03-
12-2019. 
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4.2.2 Intensiteiten per wegvak 

In tabel 4 is naast de huidige verkeersbelasting (2018, Inweva) de toekomstige verkeersdruk op de N35 

inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan met behulp van de gegevens uit het NRM-Oost 2019. Naast het basisjaar 

(2014) zijn de prognosejaren 2030 en 2040 gerapporteerd. Van deze zichtjaar zijn de scenario’s WLO-Laag 

en WLO-Hoog toegepast. Deze scenario’s geven inzicht in hoe de verkeersgroei zich ontwikkelt en met 

welke bandbreedte rekening gehouden moet worden. In figuur 11 staat de locatie van de verschillende 

telpunten. 

 
Figuur 11: Locatie telpunten N35 Wijthmen – Nijverdal. 
 
Tabel 4: Intensiteiten per etmaal (afgerond op 100-tallen), bron: Inweva, NRM-Oost 2019. 

Telpunt 2014 2018 (Inweva) 2030 laag 2030 hoog 2040 laag 2040 hoog 

1 20.900 25.900 (24%) 26.300 30.700 28.300 34.200 

2 14.800 20.100 (36%) 22.400 26.100 23.900 28.900 

3 15.900 17.900 (13%) 22.000 25.300 23.300 27.800 

4 17.300 20.100 (16%) 23.400 26.700 24.700 29.200 

5 14.000 18.400 (31%) 20.500 23.700 21.600 26.000 

6 14.200 19.300 (36%) 21.500 25.000 22.600 27.500 

7 12.100 15.200 (26%) 20.300 23.600 21.500 25.900 

8 12.600 15.200 (21%) 21.400 24.800 22.600 27.100 

9 13.900 17.900 (29%) 23.200 26.800 24.300 29.100 
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Telpunt 2014 2018 (Inweva) 2030 laag 2030 hoog 2040 laag 2040 hoog 

10 9.000* 13.100 (46%) 19.800 23.600 21.200 26.500 

11 19.600 23.600 (20%) 31.900 37.900 33.700 41.600 

* De relatief lage intensiteit op dit telpunt ten opzichte van de prognoses wordt veroorzaakt doordat in het basisjaar van het NRM de 

Salland-Twente tunnel nog niet gerealiseerd was. 

In de kolom van de huidige intensiteiten (2018) staat ook tussen haakjes de groeipercentages ten opzichte 

van 2014. Te zien is dat de gemiddelde toename (enkele telpunten daar gelaten) rond de 25% ligt.  

Scenario laag versus hoog 

Wat opvalt is dat op een aantal telpunten (telpunten 1 t/m 6) de intensiteiten in 2018 al de geprognotiseerde 

intensiteiten van WLO-Laag (2030) benaderen. Als tussen 2020 en 2030 de groei van het verkeer gelijk is 

aan die in de periode 2014-2018 dan zijn de intensiteiten op deze wegvakken gelijk aan de prognoses van 

WLO-Hoog. Of deze groei wordt gerealiseerd is nog onduidelijk en afhankelijk van de ontwikkeling van onder 

andere de economie/demografie. 

Voor alle WLO-scenario’s geldt dat de verwachtte intensiteit op de N35 hoger is dan de intensiteit die in 

conform Duurzaam Veilig als wenselijk wordt geacht. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid verkeer de intensiteit 

overschrijdt die verwacht/gewenst is voor het wegtype. Voor een gebiedsontsluitingsweg met 2x1 rijstrook is 

de maximaal wenselijke intensiteit 20.000 mvt/etmaal (zie ook probleemanalyse verkeersveiligheid, 

paragraaf 4.3.2, tabel 9). Deze ‘grens’ wordt in alle scenario’s en op alle wegvakken overschreden.  

In WLO-Hoog is de intensiteit, afhankelijk van het wegvak, 3.000-5.000 mvt/etmaal hoger dan in WLO-Laag. 

De verwachtte verkeersgroei vlakt in de toekomst af, vandaar ook de (relatief) beperkte toename van het 

verkeer tussen 2030 en 2040. Bij toepassing van WLO-Hoog nadert de intensiteit op de wegvakken tussen 

Wijthmen en Nijverdal 30.000 mvt/etmaal. 

Mariënheem 

Het is opvallend dat in 2018 de belasting rondom Mariënheem (telpunt 7) en Haarle (telpunt 8) lager is 

(ongeveer 15.000 mvt/etmaal) dan op de rest van het traject (circa 20.000 mvt/etmaal). De procentuele groei 

ten opzichte van 2014 is op deze telpunten ook lager dan op de andere punten. Dit verschil valt vrijwel weg 

in alle toekomstprognoses. Dit kan twee oorzaken hebben: 

1. Het verkeer tussen de kernen van Nijverdal en Raalte groeit sterker dan op de overige telpunten; 

2. De hoeveelheid doorgaand verkeer op de N35 neemt in de prognoses toe waardoor het lokale/regionale 

verkeer uitwijkt naar alternatieve routes.  

 

In 2030 en 2040 neemt de intensiteit op het traject tussen Nijverdal en Wierden sterk toe. Er is sprake van 

een verkeersaantrekkende werking door de opwaardering van dit trajectdeel naar 2x2 met 100 km/h. In de 

NRM-berekeningen 2030 en 2040 is dit project al gerealiseerd (hier is geen rekening gehouden met de 

recente stikstofproblematiek). De (bijna) verdubbeling van de intensiteit op deze locatie (telpunt 11) wordt 

niet alleen veroorzaakt door extra verkeer tussen Nijverdal en Wierden. Het is aannemelijk dat een groot 

deel van dit extra verkeer een regionale of doorgaande bestemming heeft en langer van de N35 

gebruikmaakt (richting Zwolle). Dit leidt tot een verzwaring van de verkeersdruk op het gehele N35 traject 

tussen Wijthmen en Nijverdal. In de toekomst is de intensiteit bijna gelijk aan de capaciteit van de weg (geen 

rekening houdende met de kruispunten).  

Spoorkruising 

De huidige spoorkruising is niet bepalend voor de doorstroming van het verkeer op de N35. Doordat er geen 

stations in de nabijheid van de overweg liggen zijn de dichtligtijden van de overweg zijn kort. Per sluiting is 

de dichtligtijd minder dan een minuut. Bij de huidige treinfrequentie (2 sprinters en 1 intercity v.v.) is de 

overweg per uur in totaal ca. 5 minuten gesloten (maximaal 8% van de tijd). Bij toenemende 

verkeersintensiteiten neemt de lengte van de wachtrij wel toe. Echter, de verkeerskruispunten hebben een 

grotere invloed op de doorstroming op de N35 en zijn dus grotere knelpunten dan de spoorkruising.  
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Wanneer de weg wordt aangepast naar een 2x2 rijstroken en/of wanneer de maximale snelheid toeneemt 

ten hoogte van de spoorkruising, is de spoorkruising een aandachtspunt. Volgens de wettelijke richtlijnen 

mag de veiligheidssituatie van een overweg in principe niet verslechten (zie onderstaand tekstkader). 

Wanneer er sprake is van een mogelijke verslechtering, kunnen de mogelijkheden van een ongelijkvloerse 

spoorkruising worden onderzocht. 

 

4.2.3 Selected-link analyse 

Om inzicht te geven in de herkomst- en bestemmingslocaties van het verkeer dat gebruik maakt van de N35 

is een selected link-analyse uitgevoerd op het wegvak Raalte-Heino (drukste wegvak) voor het prognosejaar 

204017 hoog, deze is weergeven in figuur 12. Bij een selected link-analyse wordt op één locatie gekeken 

waar het verkeer op die plek vandaan komt en waar het naartoe gaat.  

Zoals in figuur 12 te zien is, is er een sterke relatie te zien tussen Twente en Zwolle: Het grootste gedeelte 

van het verkeer tussen Raalte en Heino heeft bestemming Zwolle (80% van het verkeer rijdt ten noorden van 

Wijthmen nog op de N35). Ongeveer 20% van het verkeer vanuit deze link rijdt snelweg A28 op richting 

Groningen, 15% van het verkeer rijdt de A28 op richting Amersfoort. 

 

Op de A35, net ten noorden van knooppunt Azelo maakt 30% (8.900 mvt/etmaal) van het verkeer al gebruik 

van de A35. Dit betreft grotendeels lange afstand (doorgaand) verkeer. Tussen Nijverdal-Wierden neemt het 

toe naar 11.900 mvt/etmaal (42%), dit betekent dat circa 3.000 mvt/etmaal afkomstig zijn uit de omgeving 

Almelo/Wierden. Vanuit Nijverdal (Grotestraat) zijn nog eens circa 1.000 mvt/etmaal afkomstig.  

Een kwart van het verkeer heeft een relatie met de N348 ten zuiden van Raalte. Dit is regionaal verkeer met 

een herkomst/bestemming van onder andere Bathmen en Holten. Duidelijk te zien is de relatie op de N332 

richting Lochem (6% van het verkeer). 

 

17 In het NRM is het wegennet tussen 2030 en 2040 gelijkwaardig, het is daarom onwaarschijnlijk dat er tussen 2030 en 2040 

(laag/hoog) grote verschillen zijn (procentueel gezien) tussen de herkomst en bestemming zoals in deze H/B-analyse beschreven.  

In de “Derde-kadernota railveiligheid”, hoofdstuk 7.2 (Overwegveiligheid) staat het volgende over de 

wijziging van overwegen: 

“De verkeersfunctie van bestaande overwegen (gebruik van een spoorbaanvak of openbare weg) mag 

niet worden gewijzigd tenzij door de initiatiefnemer aan de hand van een risicoanalyse kan worden 

aangetoond dat door aanvullende maatregelen de overwegveiligheid niet verslechtert en daarmee de 

risico’s worden beheerst. De aanvullende maatregelen kunnen ook in het gebied rond de betreffende 

overweg worden gevonden.” 

Hier wordt ook verwezen naar “Nota Mobiliteit, deel III, Kabinetsstandpunt, p. 129.”. Hier staat het 

volgende: 

“Het beleid is erop gericht het hoge veiligheidsniveau duurzaam te bestendigen door te streven naar 

permanente verbetering van de veiligheidssituatie van het spoorvervoer.” 
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Figuur 12: Selected-link analyse wegvak Raalte-Heino, 2040 WLO-scenario hoog in mvt/etmaal 

 

De Selected-Link analyse laat zien dat een groot aandeel doorgaand- en regionaal verkeer (zijnde de niet 

direct aanliggende kernen) gebruik maakt van de N35 en dat deze daarmee een belangrijke verbinding 

vormt tussen de economische kernen Zwolle en Twente. 

4.2.4 Intensiteit/ capaciteit verhoudingen 

Zoals in paragraaf 4.3.2 is geconcludeerd, wordt in de toekomst de N35 over de gehele lengte zwaarder 

belast. De intensiteit/capaciteit (I/C) is een maatstaf die wordt gebruikt voor de bepaling van de restcapaciteit 

van een weg. Dit zegt alleen iets over de verkeersafwikkeling op wegvakniveau, kruispuntvertragingen zijn 

hier niet in verwerkt. De volgende grenswaarden zijn gehanteerd: 

• Groen: Voldoende restcapaciteit met goede verkeersafwikkeling (I/C-verhouding <0,8);  

• Oranje: Beperkte restcapaciteit op het wegvak (I/C-verhouding 0,8-0,9);  

• Rood: Weinig/geen restcapaciteit op het wegvak (kans op congestie en wachttijd door stilstand, I/C-

verhouding >0,9).  

 

In figuur 13 en figuur 14 zijn voor WLO-Laag en WLO-Hoog de I/C waarden in de ochtendspits voor het 

zichtjaar 2040 weergegeven. De resultaten voor het zichtjaar 2030 zijn opgenomen in Bijlage B. In de figuren 

is de I/C waarde per wegvak en per rijrichting in groen/oranje/rood weergegeven. De figuren tonen aan dat in 

de ochtendspits de I/C verhouding met name hoog is voor het verkeer richting Zwolle. In de avondspits zijn 

de I/C verhoudingen van de wegvakken in de richting van Nijverdal juist hoger. Dit geldt voor alle scenario’s, 

alleen is daar het effect minder uitgesproken vanwege de lagere intensiteiten. In alle toekomstige scenario’s 

zijn er knelpunten geconstateerd. In de lage scenario’s is de I/C verhouding net iets onder de grens van 0,9.  
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Figuur 13 I/C-verhoudingen 2040 laag ochtendspits uit NRM-Oost 2019. 

 
Figuur 14: I/C-verhoudingen 2040 hoog ochtendspits uit NRM-Oost 2019. 
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De belangrijkste knelpunten zijn (voor de scenario’s Hoog): 

• Heino – Raalte in 2030 (I/C- waarde rond 0,90) en vanaf Wijthmen in 2040 (I/C-waarde rond 0,92).  

• Haarle – Nijverdal in 2030 (I/C- waarde van 0,90) en 2040 (I/C-waarde van 0,92), tussen Raalte en 

Haarle zit de weg wel tegen de capaciteit aan maar wordt nog net niet overbelast (I/C-waarde van 0,86 in 

2030 en 0,88 in 2040).  

 

De belangrijkste knelpunten zijn (voor de scenario’s Laag): 

• Heino – Raalte in 2030 (I/C- waarde rond 0,84) en 2040 (I/C-waarde rond 0,87).  

• Haarle – Nijverdal in 2030 (I/C- waarde van 0,83) en 2040 (I/C-waarde van 0,85) 

 

De I/C verhouding geeft aan op welke doorgaande wegvakken een knelpunt ontstaat. Deze methodiek houdt 

geen rekening met vertraging op kruispunten. Uit de resultaten van deze analyse kan dus worden 

geconcludeerd dat zelfs wanneer alle vertragingen op de kruispunten worden opgelost, er nog steeds 

problemen met de doorstroming zijn. Dit komt doordat de N35 beperkte tot geen restcapaciteit heeft 

(afhankelijk van het scenario).  

Intensiteiten tijdens de spits 

De resultaten van bovenstaande analyses geven geen compleet beeld. De NRM-berekeningen laten 

namelijk zien dat tussen de verschillende scenario’s de intensiteiten in de spits minder toenemen ten 

opzichte van de etmaalperiode, zie tabel 5. Dit betekent dat de wegvakcapaciteit in de spits wordt bereikt (de 

I/C -verhoudingen laten dit zien). Het verkeer wordt daardoor gedwongen aan de randen van de spits te 

gaan rijden om grote vertragingen te voorkomen. Door de knelpunten is het mogelijk dat verkeer uitwijkt naar 

andere routes, of zich op andere momenten verplaatst.  

 

De opwaardering van het traject Nijverdal – Wierden veroorzaakt een grote groei van het verkeer op dat 

traject (verdubbeling ten opzichte van huidige intensiteit, zie telpunt 11 in tabel 4). Deze aanpassing heeft 

een verkeersaantrekkende werking en kan ervoor zorgen dat de maximale capaciteit op de rest van de N35 

sneller wordt bereikt.  

Tabel 5: Intensiteitsgroei spitsen versus etmaal op wegvak Heino-Raalte uit NRM-Oost 2019. 

 
Richting Zwolle 
(ochtendspits/etmaal) 

Richting Raalte 
(avondspits/etmaal) 

2030 Laag 1.186 / 11.400 1.181 / 12.000 

2030 Hoog 1.255 / 13.000 (106% / 114%) 1.305 / 13.700 (110% / 114%) 

2040 Laag 1.236 / 12.000 1.245 / 12.700 

2040 Hoog 1.297 / 14.200 (105% / 118%) 1.363 / 14.900 (109% / 117%) 

 

4.2.5 Capaciteit van de kruispunten 

Kruispunten zijn maatgevend in de verkeersafwikkeling van een weg. Om te bepalen of en in hoeverre de 

kruispunten op de N35 in staat zijn om het verkeer te verwerken, zijn de belangrijkste kruispunten met 

behulp van een dynamisch model gesimuleerd (VISSIM). De doorstroming op elk afzonderlijk kruispunt is 

met behulp van dit model getoetst met toepassing van WLO-Hoog voor het zichtjaar 2030. Toepassing van 

WLO-Laag zou tot ongeveer dezelfde resultaten leiden. De verklaring hiervoor is dat de scenario’s Laag en 

Hoog vooral verschillen ten aanzien van de intensiteiten tijdens de periode restdag (zie tabel 5). 

De N35 is opgedeeld in drie deelgebieden, dit zijn: 

1. Deelgebied Heino met de kruispunten Dalfserweg en Raalterdwarsweg; 

2. Deelgebied Raalte met de kruispunten N35/N348 (Ommerweg) en Almelosestraat; 

3. Deelgebied Haarle met de kruispunten Stationsweg, Tunnelweg en Grotestraat. 
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De dynamisch berekeningen zijn een versimpelde afspiegeling van de werkelijkheid, de volgende 

uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd: 

• De verkeersbelasting is afkomstig uit het NRM 2019 voor 2030 hoog. De twee maatgevende ochtend- en 

avondspitsuren zijn gemodelleerd met een opwarm- en een afkoelperiode. Dit houdt in dat voorafgaand 

aan de spitsperiode het verkeersmodel wordt gevuld met verkeer om te voorkomen dat het eerste 

kwartier een te afwijkend verkeersbeeld wordt verkregen omdat het verkeersmodel nog geen verkeer 

bevat. 

• De huidige infrastructuur (kruispunten en wegvakken) is gemodelleerd; 

• Met behulp van het programma COCON zijn de verkeerslichtenregelingen ontworpen voor elk kruispunt. 

De maximale cyclustijd (tijd waarbinnen alle verkeerstromen een keer groen hebben gehad) is 120 

seconden. Prioriteit bij een verkeerslichtenregeling is de verkeersafwikkeling van de zijwegen. Er moet 

voldoende groentijd zijn om het verkeer op de zijwegen af te wikkelen. Daarmee voorkomen we dat er 

filevorming op de zijwegen ontstaat en niet op de N35 (overschatting verkeersafwikkeling N35). 

 

De knelpunten en wachtrijlengtes van de dynamische berekeningen zijn respectievelijk weergegeven in 

figuur 15 en tabel 6. 

 
Figuur 15: De drie knelpunten op de N35. Rood is tijdens de ochtendspits en blauw tijdens de avondspits. Schematisch 
staat weergegeven tot hoever de wachtrijvorming optreedt.  

 

Tabel 6: Lengte van de wachtrij (aantal meters) van de drie knelpunten. 

Locatiepunt Wachtrij ochtendspits Locatiepunt Wachtrij Avondspits 

1. N35/Tunnelweg 1.850 meter 3. N35/Tunnelweg 1.600 meter 

2. N35/N348 

(Ommerweg/Almelosestraat) 
1.500 meter   
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Uit het dynamisch verkeersmodel komen een drietal knelpunten 

naar voren op twee locaties, waarvan twee in de ochtendspits en 

één in de avondspits. De knelpunten ontstaan op de 

spitsrichting, in de ochtendspits richting Zwolle en in de 

avondspits richting Nijverdal zie figuur 15.  

Knelpunt 1 en 3 

Het kruispunt N35/Tunnelweg vormt in beide spitsperioden een 

knelpunt. In de ochtendspits komt de wachtrij voorbij het ecoduct 

Twilhaar en in de avondspits voorbij het kruispunt met de 

Stationsweg. Het gevolg is dat het verkeer op de zijwegen wordt 

geblokkeerd en dat over enkele kilometers schokgolven zijn voor 

het verkeer op de N35. 

Knelpunt 2 

Het kruispunt N35/N348 Ommerweg/Almelosestraat vormt een knelpunt, waarbij er terugslag ontstaat tot 

voorbij het kruispunt met de Almelosestraat. In praktijk zal het verkeerslicht zodanig ingesteld moeten 

worden om te voorkomen dat deze situatie ontstaat zodat verkeer het kruisingsvlak met de Almelosestraat 

niet blokkeert (zie figuur 16). 

Verkeersafwikkeling rondom Heino 

Op het kruispunt met de Koelmansstraat wordt in de huidige situatie terugslag geconstateerd bij het 

samenvoegpunt na het kruisingsvlak waar het verkeer samenvoegt naar één rijstrook. Hierdoor wordt het 

kruisingsvlak regelmatig (kortstondig) geblokkeerd. Daarnaast levert de hoge verkeersbelasting en het 

samenvoegen ook risico’s op het gebied van verkeersveiligheid, in de spits is verkeer minder geneigd elkaar 

de ruimte te geven waardoor kop-staart ongevallen kunnen ontstaan. Dit zorgt voor een lagere 

beschikbaarheid (bij een ongeval wordt de weg geblokkeerd) van de weg. 

Dergelijke problemen worden in de dynamische verkeersmodelberekeningen nog niet gesignaleerd op de 

kruispunten rondom Heino (welke ook over twee rijstroken voor de N35 beschikken). Het is echter wel de 

verwachting dat dergelijke problemen zich op termijn gaan voordoen als de verkeersdruk toeneemt.  

Tabel 7: Reistijd per deelgebied en per spitsperiode. 

Richting 

Deelgebied Heino Deelgebied Raalte Deelgebied Haarle 

Ochtendspits Avondspits Ochtendspits Avondspits Ochtendspits Avondspits 

Free flow 6 minuten 3 minuten 8 minuten 

Ri. Nijverdal 
7 minuten 

(+1 minuut) 

9 minuten 

(+3 minuten) 

4 minuten 

(+1 minuut) 

4 minuten 
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Figuur 16: Rechtdoorgaand verkeer op de N35 
blokkeert het kruispunt met de Almelosestraat 
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4.2.6 Conclusie doorstroming 

Op het gebied van de doorstroming raken naar de toekomst toe zowel de kruispunten als de wegvakken 
overbelast. In figuur 17 is een overzicht weergegeven van de knelpunten. 

 
Figuur 17: Knelpunten op het gebied van doorstroming. 

 

Reistijd 

Uit de reistijd analyse blijkt dat in de huidige situatie de kruispunten maatgevend zijn voor de doorstroming. 

Met name knooppunt Raalte vormt een knelpunt. Deze wordt op korte termijn al omgebouwd, maar vanwege 

de huidige weginrichting zal het verkeer bij het eerstvolgende kruispunt alsnog vastlopen. De overbelasting 

van het kruispunt in de spits leidt tot reistijden op het traject Zwolle-Nijverdal die circa 1,5 keer zo lang duren 

dan buiten de spits. 

Intensiteiten 

Naar de toekomst toe neemt de verkeersbelasting toe op de gehele N35. De huidige intensiteiten (2018) zijn 

ten opzichte van 2014 (basisjaar NRM) behoorlijk toegenomen. Afhankelijk van het telpunt zijn er toenames 

van gemiddeld 25% te constateren. Wanneer de trend van de grote toename tussen 2014 en 2018 zich 

doorzet in de toekomst, zal de intensiteiten op deze wegvakken eerder aansluiten bij het scenario ‘hoog’ dan 

bij scenario ‘laag’. Gezien dat de scenario’s afhankelijk zijn van economische groeiperspectieven is het 

onzeker of het hoge scenario ook daadwerkelijk zal uitkomen. Op basis van de huidige inzichten en 

geconstateerde verkeerstoenames lijkt een hoger scenario wel plausibel. 

Voor alle scenario’s geldt dat de verwachtte intensiteit op de N35 de wenselijke intensiteit conform 

Duurzaam Veilig (dat wil zeggen, de hoeveelheid verkeer die je mag verwachten bij een dergelijk type weg) 

overschrijdt. Voor een gebiedsontsluitingsweg met 2x1 rijstrook is de maximaal wenselijke intensiteit 20.000 

mvt/etmaal (zie ook probleemanalyse verkeersveiligheid, paragraaf 4.3.2, tabel 9). Deze ‘grens’ wordt in alle 

scenario’s op alle wegvakken overschreden.  

Het hoge WLO-scenario gaat uit van een verkeersdruk tussen de 25.000 mvt/etmaal (2030) en 29.000 

mvt/etmaal (2040) op de N35. Dit leidt ertoe dat de I/C waarden tijdens de spits op trajectdelen boven de 0,9 

uitkomt. De lage scenario’s vallen net onder de grenswaarde van de I/C verhouding van 0,9. Strikt genomen 
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is hier dan (nog) geen sprake van een knelpunt maar naar de toekomst toe is ook hier geen sprake van een 

robuuste situatie. De wegvakken die als eerste de capaciteit bereiken, zijn: 

• Heino – Raalte in 2030-Hoog en vanaf Wijthmen in 2040-Hoog.  

• Haarle – Nijverdal in 2030-Hoog en 2040-Hoog, tussen Raalte en Haarle zit de weg wel tegen de 

capaciteit aan maar wordt nog net niet overbelast. 

 

Capaciteit van de kruispunten 

Uit het dynamisch model (VISSIM) blijkt dat de kruispunten op korte termijn al overbelast zullen raken. Met 

name de kruispunten met de Tunnelweg en de Ommerweg/Almelosestraat zijn kwetsbaar doordat hier maar 

één doorgaande rijstrook voor de N35 aanwezig is. In de spits worden hier wachtrijen van 1.5 km tot bijna 2 

km kilometer verwacht en vertragingen van circa 5 minuten geconstateerd. De kruispunten rondom Heino 

(Koelmansstraat, Dalfserweg en Raalterdwarsweg) beschikken over meer capaciteit (2 rijstroken voor de 

N35) maar zijn kwetsbaar doordat verkeer na het kruisingsvlak moet samenvoegen. Door de toenemende 

intensiteit neemt het risico op ongevallen op deze locaties toe. Voor alle voorrangskruispunten op het traject 

geldt dat de doorstroming op de zijwegen, de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid onder druk komen te 

staan. Door de hoge intensiteiten op de N35 in de spits is het niet mogelijk voor verkeer vanaf de zijwegen 

om goed en veilig de N35 op te draaien (zie voor nadere toelichting paragraaf 4.4.5, barrièrewerking).  

4.3 Verkeersveiligheid 

De toenemende intensiteiten op de N35 hebben zijn weerslag op de verkeersveiligheid. Dit wordt 

aangetoond door de resultaten van de kwantitatieve analyse van ongevalscijfers voor de periode 2014-2018 

en anderzijds door de resultaten van een kwalitatieve analyse naar de weginrichting. 

4.3.1 Ongevalscijfers 

Rijkswaterstaat rapporteert de stand van zaken op het gebied van de verkeersveiligheid op het 

Rijkswegennet in ‘Veilig over Rijkswegen’. Het meest recente onderzoek kijkt naar ongevallen tot en met 

2016. In ‘Veilig over Rijkswegen’ is geconcludeerd dat het relatieve ongevalsrisico voor de N35 lager is dan 

het landelijk gemiddelde voor niet-autosnelwegen (met name de Rijks-N-wegen), dit is weergegeven in 

figuur 18 (< 1,0; groen). 

 
Figuur 18: Relatief risico op niet-autosnelwegen op basis van geregistreerde ernstige slachtofferongevallen op 
Rijkswegen in de periode 2014-2016 (bron: Veilig over Rijkswegen). In de figuur is met kleurgebruik aangegeven welke 
trajecten een risicoscore onder het landelijk gemiddelde hebben (groen), tussen één en tweemaal het landelijk 
gemiddelde hebben (oranje) en groter dan twee keer het landelijk gemiddelde hebben (rood). 
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Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van geregistreerde ongevallen door de politie (BRON, 

2014 t/m 2018), zie tabel 6. In totaal zijn er 289 ongevallen gebeurd op de gehele N35 in de periode 2014-

2018. Van deze ongevallen is voor 48% de exacte locatie niet bekend. In totaal zijn er 88 ongevallen met 

een betrouwbare locatie geregistreerd in het projectgebied (km 8,4 – 33,0) hierbij vielen 30 slachtoffers18 

waaronder vier verkeersdoden (waarvan 1 in 2016 en 3 in 2018). In het studiegebied (Wijthmen – Nijverdal) 

gebeurden in 2018 42 ongevallen, waarbij 12 slachtoffers vielen. Dit aantal ligt hoger dan de voorgaande 

jaren.  

Ten tijde van het opstellen van dit document waren nog geen cijfers beschikbaar voor het jaar 2019. De 

verwachting is dat deze geen ander beeld uit zal komen vergeleken met de vorige jaren.  

 
Tabel 8: Aantal ongevallen slachtoffers (ViaStat) op de N35. 

Jaren Totaal N35 Studiegebied 

 Ongevallen Slachtoffers Ongevallen Slachtoffers 

2014 55 15 12 8 

2015 52 8 7 4 

2016 35 4 4 1 

2017 66 17 23 5 

2018 81 12 42 12 

Totaal 289 56 88 30 

 

Vervoerswijze, aard en tijdstip ongevallen 

Om betrouwbare uitspraken te doen zijn bij de volgende analyses alleen de ongevallen in het studiegebied 

meegenomen (88) waarvan de locatie betrouwbaar is 

geregistreerd. 

Vervoerswijze 

Van 28 van de 30 slachtoffers (2014 t/m 2018) op de N35 is de 

vervoerswijze bekend, het betrof 18 keer een inzittende van een 

personenauto. De overige slachtoffers waren inzittende van een 

andere vervoerswijze. Bij 8 slachtoffers van ongevallen was een 

vrachtauto betrokken. Dit is een relatief hoog aantal, gezien het 

percentage vrachtverkeer op deze weg (14%). Reden hiervoor is 

dat bij een ongeval waarbij een vrachtwagen is betrokken, sneller 

een slachtoffer valt wegens de massa van het voertuig. 

 

Aard van de ongevallen 

Van 75 van de 88 ongevallen is de aard bekend, zie figuur 19. 

Kop-staart ongevallen komen het meest voor (40), gevolgd door 

flankongevallen (19).  

 

18 In deze analyse wordt gesproken over het aantal slachtoffers, dit is een sommatie van ziekenhuisgewonden, slachtoffers met licht 

letsel en dodelijke slachtoffers 

53%

25%

11%

11%

Aard ongevallen studiegebied

Kop-staart Flank Frontaal Overig

Figuur 19: Aard ongevallen (bron: ViaStat). 

Belangrijk om te vermelden is dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden uit de toename 

van het aantal ongevallen in onderstaande tabel. De registratiegraad van het aantal ongevallen is de 

laatste jaren toegenomen doordat ook gebruik wordt gemaakt van data van verzekeraars. Er is dus niet 

één op één een verband te leggen tussen de toename van het aantal ongevallen in relatie tot de 

verkeersveiligheid op de N35. 
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8 ongevallen waren frontaal ongevallen, hierbij vielen 10 slachtoffers. Dit zijn meer slachtoffers dan bij 

kopstaart- (8) en flankongevallen (4).  

Op Rijks N-wegen zonder fysieke rijbaanscheiding (zoals de N35) ten opzichte van wegen mét 

rijbaanscheiding vinden relatief veel ernstige ongevallen plaats. Bij niet gescheiden rijbanen is een frontale 

botsing mogelijk door het afwijken van de eigen rijstrook, bijvoorbeeld bij een inhaalactie of een stuurfout 

(Veilig over Rijkswegen 2016, deel a, definitief, tabel 39 & 40).  

Tijdstip 

De kop-staart ongevallen zijn geconcentreerd rond de spitsperiodes, de flankongevallen vinden vooral in de 

ochtend plaats (9:00 tot 12:00). De overige ongevallen vinden verspreidt over de dag plaats.  

De meeste ongevallen vonden opvallend genoeg plaats aan het eind van de ochtend, tussen 11:00 en 

12:00, gevolgd door 7:00 tot 8:00 en 16:00 tot 17:00 (de spitsen). Zoals in de alinea hierboven is 

aangegeven vinden er voornamelijk flankongevallen in de ochtend plaats. Dit heeft te maken met een 

hogere snelheid buiten de spits (maximumsnelheid is 80 km/h) in relatie tot voertuigen die de weg op 

draaien of oversteken met een lage snelheid (voorrangskruispunten, erfaansluitingen of invoegend verkeer 

vanaf tankstations). In de spits vinden er voornamelijk kop-staart ongevallen plaats door de schokgolven 

voor de verkeerslichten. In de spits ligt de snelheid lager waardoor er minder kans op flankongevallen 

bestaat. 

Locatie ongevallen 

Van de 88 ongevallen (2014-2018) die hebben plaatsgevonden in het projectgebied vielen er 55 op een 

wegvak en 33 op een kruispunt (zie ook tabel 8). In totaal zijn er 30 slachtoffers gevallen bij deze 

ongevallen, hiervan vielen er 23 op een wegvak en 7 op een kruispunt. Alle dodelijke ongevallen gebeurden 

op een wegvak. In 2018 zijn er overigens veel ongevallen geregistreerd op een kruispunt (dit waren er 16), in 

2017 waren dit er nog twee, hierbij vielen geen slachtoffers. 

De meeste ongevallen vinden plaats tussen hm 19,0 en 19,9, dit is rond het kruispunt met Nieuwe 

Deventerweg/ Burgermeester Zuidwijklaan (toekomstige Knooppunt Raalte) en tussen 21,0 en 21,9 

(kruispunt met Ommerweg en het kruispunt met de Almelosestraat), zie figuur 20. Het betrof hier vooral kop-

staart ongevallen en staat in directe verbinding met de filevorming (schokgolven) gedurende de spitsen voor 

het kruispunt. Deze ongevallen zorgen, naast de al zware spits, voor een lagere beschikbaarheid van de 

N35 doordat verkeer de weg blokkeert. 

 
Figuur 20: Ongevalslocaties studiegebied N35 

 

De meeste slachtoffers vielen tussen km 31,0 en 32,9 ter hoogte van het Ecoduct Twilhaar. Het ging hier om 

frontale en eenzijdige ongevallen. Hoewel inhalen op het grootste deel van de N35 is verboden is daar een 

uitzondering op gemaakt tussen de Tunnelweg (Haarle) en de Grotestraat (Nijverdal). Daarnaast ontbreken 

op deze locatie parallelwegen waardoor landbouwverkeer mogelijk gebruik maakt van de N35. De N35 golft 
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tussen Haarle en Nijverdal, het verticale alignement werken hier zichtbeperkend. Op locaties waar 

tegengesteld verkeer inhaalt geldt een verhoogd risico’s op (ernstige) frontale ongevallen, wat uit de 

ongevalscijfers duidelijk naar voren komt.  

4.3.2 Weginrichting in relatie tot functie van de weg 

De N35 is tussen Wijthmen en Nijverdal vormgegeven als een gebiedsontsluitingsweg met 1x2 rijstroken. De 

weg voldoet overigens niet aan alle wenselijke kenmerken van een gebiedsontsluitingsweg conform 

Duurzaam Veilig gezien de aanwezigheid van erfaansluitingen en doorsteken. De N35 kent over een lengte 

van bijna 25 kilometer dertien kruispunten. Hiervan zijn er zeven uitgerust met een VRI en zijn er zes 

kruispunten vormgegeven als voorrangskruispunt. De maximumsnelheid op de N35 is grotendeels 80 km/h, 

ter hoogte van Mariënheem ligt de N35 binnen de bebouwde kom en geldt een snelheid van 50 km/h. De 

N35 heeft de functie van een stroomweg maar is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg en is daarom een 

“grijze weg” (grijze wegen zijn getypeerd als wegen waar in de praktijk meerdere functies worden 

gecombineerd of wegen waarbij de inrichting niet overeenkomt met de functie van de weg). 

Wenselijke intensiteiten conform Duurzaam Veilig  

De intensiteiten op de N35 zijn tussen 2014 en 2018 fors toegenomen, bijvoorbeeld op het traject tussen de 

Ommerweg en de Almelosestraat van 14.200 naar 19.300 motorvoertuigen per etmaal. De N35 kent tussen 

Wijthmen en Nijverdal met uitzondering van de Salland-Twentetunnel een intensiteit van 15.000 tot 21.000 

mvt/etm in 2018. De prognose is dat de intensiteiten stijgen naar 23.000 tot 27.000 mvt/etm in 2030 en 

25.000 tot 30.000 mvt/etm in 2040.  

Volgens Duurzaam Veilig is een intensiteit tot 20.000 mvt/etmaal geschikt voor de huidige inrichting 

(gebiedsontsluitingsweg type 2), zie tabel 9. Deze intensiteit wordt in 2018 voor op het traject tussen Heino 

en Raalte al overschreven, de verwachting is dat dit de komende jaren voor meer trajecten gaat gebeuren. 

De I/C-verhouding op de wegvakken is in scenario 2030-hoog hoger dan 0,8 in de spitsrichting. Dit houdt in 

dat er een grote kans op constante verstoringen door terugslag van kruispunten maar ook door afslaand en 

overstekend verkeer. Op basis hiervan is geconcludeerd dat op trajectdelen de huidige intensiteit niet past 

bij de wenselijke intensiteit voor een verkeersveilige weginrichting, in de toekomst geldt dit voor de gehele 

N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. 

Tabel 9: Wenselijke intensiteiten volgens de ‘Voorkeurskenmerken Duurzaam Veilig’. 

Type Stroomweg Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg 

Aantal 

rijstroken 

Nationaal 

(2x2 of meer) 

Regionaal 

(2x1) 

Type 1  

(2x2) 

Type 2  

(1x2) 

Type 1  

(1 rijbaan) 

Type 2  

(1 rijbaan) 

Buiten de 

bebouwde 

kom 

> 15.000 7.000-20.000 > 20.000 5.000-20.000 < 6.000 < 6.000 

 

Weginrichting 

De N35 voldoet niet aan de belangrijkste eisen voor de inrichting van een 80 km/h weg (SWOV, r-2017-7), 

dit betreft veilige inrichting van bermen (aanwezigheid obstakelvrije zone of geleiderail), een fysieke of lastig 

overrijdbare rijrichtingscheiding, geen erfaansluitingen en een veilige inrichting van kruispunten.  

Bermen 

Langs de gehele N35 staan er obstakels op minder dan vijf meter, het gaat hierbij om bomen, steile taluds 

en geluidswerende voorzieningen. Er is een geleiderail aanwezig bij de kunstwerken en op enkele andere 

wegvakken. Hierdoor geldt op de N35 een verhoogde kans op (ernstige) eenzijdige en vast voorwerp 

ongevallen.  

Rijrichtingscheiding 

De N35 kent in het projectgebied geen fysieke rijrichtingscheiding. Wel kent de N35 een dubbele 

asmarkering met een tussenafstand van ongeveer zestig centimeter. Alleen ter hoogte van kruispunten en 

van het tankstation nabij Raalte is het lastig de fysieke rijrichting te overrijden. Inhalen is op het grootste deel 

van de N35 verboden, uitzondering is de N35 tussen de Tunnelweg (Haarle) en de Grotestraat (Nijverdal). 

Op deze locatie ontbreken parallelwegen waardoor landbouwverkeer gebruik maakt van de N35. De N35 
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golft tussen Haarle en Nijverdal, het verticale alignement werken hier zichtbeperkend. Op locaties waar 

tegengesteld verkeer inhaalt geldt een verhoogd risico’s op (ernstige) frontale ongevallen.  

Erfaansluitingen & kruispunten 

De N35 heeft van Wijthmen tot de spoorkruising in Mariënheem grotendeels een parallelvoorziening aan één 

zijde van de weg, op deze locaties liggen wel diverse solitaire oversteken. Verkeer vanaf de erven moet hier 

rechtdoor de N35 oversteken naar de parallelweg, bij een hoge intensiteit verkeer op de N35 kan het kruisen 

van de weg erg moeilijk zijn. Hierbij is de kans aanwezig dat bewoners/bezoekers van de erven ongeduldig 

worden en grotere risico’s nemen. In het projectgebied liggen 13 solitaire oversteken (o.b.v. luchtfoto eind 

2018). De komende jaren stijgt naar verwachting de intensiteit op de N35, waardoor het oversteken ook 

lastiger wordt. Hierdoor geldt een verhoogde kans op flankongevallen met hoge snelheidsverschillen. 

Daarnaast verwachten andere weggebruikers geen afslaand verkeer, hierdoor geldt een verhoogde kans op 

kopstaart- en flankongevallen. 

De N35 kent een aantal ongeregelde 

voorrangskruispunten met erftoegangswegen, op deze 

kruispunten kan het in de spits moeilijk zijn om de 

rijksweg op te draaien. De N35 kent bovendien twee 

tankstations, nabij Raalte en Haarle, waarvan de toe- 

en afritten krap zijn ingericht (zie figuur 21). Daarnaast 

kent de N35 op een aantal locaties bushaltes 

(bijvoorbeeld nabij de Hagenweg). Weggebruikers 

richting de tankstations en de lijnbussen verlaten de 

N35 met een lage snelheid, dit levert een verhoogde 

kans op kopstaart ongevallen op.  

De N35 kent veel erfaansluitingen en kruispunten waardoor er regelmatig verkeer met een lage snelheid de 

N35 afslaat of oprijdt. Andere weggebruikers verwachten dit niet en/of nemen de plotselinge 

snelheidsverlaging te laat waar waardoor kopstaart ongevallen ontstaan. Bij hogere intensiteiten zal het 

aantal kopstaart ongevallen verder toenemen.  

Kwetsbare verkeersdeelnemers 

De N35 ligt ter hoogte van Mariënheem binnen de bebouwde kom, de snelheidslimiet is 50 km/h. Midden in 

het dorp ligt een (ongeregeld) voorrangskruispunt. Er ligt een voetgangerstunnel met een fietsgoot, waar 

vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt. De doorsnijding van de N35 door het dorp levert een verhoogd 

risico voor slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers op.  

De N35 kent voor het grootste deel parallelwegen. Door de vertraging op de N35 zal een deel van de 

weggebruikers via de parallelwegen of het overige onderliggend wegennet rijden. De parallelwegen langs de 

N35 worden ook gebruikt door fietsers, zo is de parallelweg tussen Heino en Raalte de snelste route voor 

middelbare scholieren. De combinatie van sluipverkeer op de parallelwegen en fietsers is risicovol, met 

name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers.  

Spoorkruising 

Tussen Mariënheem en Haarle kruist de N35 het spoor gelijkvloers. Een gelijkvloerse spoorkruising met een 

drukke gebiedsontsluitingsweg levert risico’s op. De N35 ligt rondom de spoorkruising in een krappe boog, 

de combinatie van stilstaand verkeer voor de spoorwegovergang en de krappe bogen zorgt voor een 

verhoogde kans op kopstaart ongevallen.  

4.3.3 Verkeersveiligheid in relatie tot autonome verkeersgroei 

Toename onveiligheid op lokale wegen 

De reistijd tussen Zwolle en Nijverdal is in de (huidige) avondspits 1,47 keer zo lang als de vrije reistijd. De 

verwachting is dat het reistijdverlies de komende jaren verder oploopt. Hoe meer vertraging (doorgaand) 

verkeer heeft op de N35 hoe meer weggebruikers kiezen voor een alternatieve route. Regionaal en lokaal 

verkeer kiest voor ongewenste lokale routes via erftoegangswegen en/of parallelwegen. Deze wegen zijn 

niet ingericht voor doorgaand verkeer. Bovendien maken andere weggebruikers zoals (brom/snor)fietsers en 

landbouwvoertuigen gebruik van deze routes. Naarmate de vertraging op de N35 toeneemt zal het 

sluipverkeer op parallelwegen maar ook op de Hondemotsweg (Heino – Raalte) en de Raamsweg (Raalte – 

Figuur 21: Toerit tankstation ter hoogte van Raalte. 
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Mariënheem) toenemen. Dit is onwenselijk vanuit verkeersveiligheid omdat het aantal conflicten tussen 

gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers toeneemt.   

Toename onveiligheid op kruispunten/ oversteken 

De N35 kent nog diverse erfaansluitingen, solitaire oversteken, kruispunten zonder voorsorteervakken en 

doorsnijdt een dorpskern (Mariënheem). Als de intensiteit op de wegvakken toeneemt wordt het kruisen van 

de N35 lastiger, het gaat hierbij met name over linksaf de N35 oprijden of oversteken. De hiaten worden 

kleiner, overstekende en kruisende weggebruikers worden ongeduldiger en zullen op den duur meer risico’s 

nemen. De verwachting is dan ook dat het aantal (flank)ongevallen op kruispunten en oversteken zal 

toenemen.  

Toename schokgolven en kopstaart ongevallen 

De hogere, toekomstige I/C-verhouding (gegeven de autonome verkeersgroei) op de N35 zorgt ervoor dat 

een kleine verstoring kan leiden tot schokgolven en tot filevorming. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om 

terugslag van een verkeerslicht, een afslaand voertuig dat afremt, de spoorkruising die dichtgaat of een 

schrikreactie vanwege een oversteker. Door de hogere I/C-verhouding zal een lichte verstoring (remactie) 

leiden tot een schokgolf en daarmee ook leiden tot meer kopstaart ongevallen. Een toenemende 

verkeersdrukte zal leiden tot een hoger aantal kopstaart-ongevallen. 

Frontale ongevallen 

Door de toenemende verkeersdrukte nemen de hiaten om in te halen af en nemen de colonnes van verkeer 

toe. Door de aanwezigheid van vrachtverkeer (>10%) en landbouwverkeer op delen van de N35 zal de 

behoefte om in te halen toenemen terwijl de kansen om veilig in te halen afnemen. De verwachting is dan 

ook dat frontale ongevallen blijven gebeuren, het aantal (in omvang) is wel laag.  

4.3.4 Conclusie verkeersveiligheid 

De kwantitatieve ongevalsanalyse laat een duidelijke relatie zien tussen de locatie en de aard van de 

ongevallen in relatie tot de weginrichting. Ter hoogte van Raalte (waar het verkeer in de spits stilstaat) 

vinden de meeste kop-staart ongevallen plaats. Dit leidt tot een verminderde beschikbaarheid van de N35 

doordat ongevallen de weg blokkeren, naast de al regulier zware spits. Daar waar een parallelstructuur en 

inhaalverbod ontbreekt (ter hoogte van ecoduct Twilhaar) vinden de meeste frontale ongevallen plaats. Het 

scheiden van verkeer is noodzakelijk om dit knelpunt op te lossen. 

 

Voor de gehele N35 geldt dat naar de toekomst toe de intensiteit (circa 25.000 mvt/etmaal en meer) niet past 

bij de wenselijke intensiteit voor een verkeersveilige weginrichting conform de voorkeurskenmerken 

Duurzaam Veilig. Reeds in de huidige situatie geldt dit al bijna voor het trajectdeel Wijthmen-Raalte. 

Voornamelijk de voorrangskruispunten en erfaansluitingen zijn niet passend bij de functie die deze weg 

vervult in het wegennet. 

 

Vanwege de verwachte verkeerstoename wordt in de toekomst een afname van de verkeersveiligheid 

verwacht. Door de filevorming op de N35 zal meer verkeer gebruik gaan maken van lokale (onveiligere) 

routes, daarnaast neemt de kans op ongevallen op de voorrangskruispunten en oversteken toe doordat 

hiaten kleiner worden. Dit geldt ook voor de ongevallen op de wegvakken door de toename in schokgolven 

(kop-staart) of frontale ongevallen om langzamer rijdende voertuigen (buiten de spitstijden om) in te halen 

daar waar dit eigenlijk niet veilig kan. 

De conclusies op het gebied van verkeersveiligheid komen op het gebied van weginrichting (Duurzaam 

Veilig) overeen met het in 2012 opgeleverde MIRT-Onderzoek. Ook de conclusie dat het grootste 

ongevalsrisico vooral ligt rondom Raalte en op het traject Mariënheem-Nijverdal wordt gedeeld. Op het 

gebied van de ongevalsgegevens zijn de resultaten niet één op één vergelijkbaar. Enerzijds is voor de 

voorliggende rapportage gebruik gemaakt van de meest recente gegevens (geregistreerde ongevallen door 

de politie (BRON, 2014 t/m 2018)). Anderzijds is de registratiegraad van ongevallen sterk verbeterd.  
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4.4 Leefbaarheid 

De leefbaarheid van de N35 is onderzocht voor de aspecten luchtkwaliteit, geluid, natuur, landschap en 

barrièrewerking. Deze aspecten worden in onderstaande paragrafen toegelicht.  

4.4.1 Luchtkwaliteit  

Om de luchtkwaliteit in de huidige situatie en in de toekomst inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van de 

informatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hier is gekeken naar de 

stoffen NO2 en PM10  voor de jaren 2017 en 2030. Er is gekeken of er een overschrijding is van de wettelijke 

normen van deze stoffen.  

In onderstaande tabel staan voor deze stoffen de luchtkwaliteit in 2017 en 2030. Er is geen overschrijding 

van de wettelijke norm voor deze stoffen. In figuur 22 en figuur 23 staat de concentratie van deze stoffen 

weergegeven voor het jaar 2017. Voor 2030 is het beeld hetzelfde, deze kaarten zijn niet apart ingevoegd.  

Tabel 10: Resultaten luchtkwaliteit in 2017 en 2030. 

Stof Grenswaarde Maximale waarde 2017 Maximale waarde 2030 

NO2 40 µg/ m3 25 µg/ m3 9 µg/ m3 

PM10 40 µg/ m3 18 µg/ m3 15 µg/ m3 

 

 
Figuur 22: Concentratie NO2 in 2017 (geldt ook voor 2030). 
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Figuur 23: Concentratie PM10 in 2017 (geldt ook voor 2030). 
 

4.4.2 Geluid 

De geluidwetgeving voor rijkswegen werkt volgens de zogenoemde systematiek met 

geluidproductieplafonds. De geluidproductieplafonds (GPP’s) geven de geluidproductie aan die een rijksweg 

die op de geluidplafondkaart staat maximaal mag voortbrengen op de zogenoemde referentiepunten. 

Referentiepunt 

Referentiepunten zijn denkbeeldige punten en liggen op ca. 100 meter afstand van elkaar, en op ca. 50 

meter afstand van de buitenste rijstrook van een rijksweg. Aan beide zijden van de weg liggen 

referentiepunten. De hoogte bedraagt 4 meter boven lokaal maaiveld. Hun posities liggen vast in het 

geluidregister. In onderstaande figuur is de ligging van de referentiepunten langs een weg schematisch 

aangegeven. 

 

Geluidregister 

Het geluidregister is een landelijke gegevensbank waarin de ligging van alle referentiepunten is opgenomen, 

en ook de hoogte van het geldende geluidproductieplafond per referentiepunt. Het geluidregister bevat ook 

de zogenaamde brongegevens (ligging van de weg, verkeersintensiteit, snelheid, type wegdek) en gegevens 

over bestaande geluidwallen en -schermen. 
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Methode 

De wegvakken, geluidschermen en de referentiepunten zijn gedownload uit het geluidregister (vigerende 

versie op 27-11-2019). In Geomilieu (versie 5.20) is een model gemaakt waarin deze gegevens geladen zijn. 

Verder is een bodemmodel gemaakt om de reflecties van de weg te modelleren. Er is geen rekening 

gehouden met reflecties van andere harde gebieden. Dit model is doorgerekend en de berekende 

geluidniveaus op de referentiepunten zijn gebruikt als referentie. Er is in het model geen rekening gehouden 

met de maaiveldhoogte.  

Vervolgens zijn de verkeersmodellen vanuit het basisjaar (2014) en de prognosejaren 2030 en 2040 

doorgerekend in Geomilieu. Voor 2030 en 2040 is een ‘Laag’ en ‘Hoog’ scenario doorgerekend. De 

berekende geluidwaarden zijn vergeleken met de berekening uit het geluidregister. De resultaten van deze 

berekeningen zijn opgenomen in onderstaande figuren.  

Belangrijk aandachtspunt is dat deze resultaten indicatief zijn. In een vervolgonderzoek moet de 

toekomstprognose door het Geluidloket worden berekend om de werkelijke plafondoverschrijding te bepalen. 

Dit wordt berekend met een hoger detailniveau en met een ander rekenhart dan Geomilieu, waardoor 

resultaten kunnen afwijken.  

Resultaten 

Voor alle scenario’s geldt dat aan de randen van het projectgebied hogere geluidwaarden zijn berekend dan 

in de registersituatie. Dit komt doordat in de registersituatie de snelheid van de afrit bij de N757 (linksboven 

in de figuren) lager is dan in het verkeersmodel. Ook bij de tunnel bij Nijverdal zijn hogere geluidwaarden 

berekend dan in de registersituatie. Dit komt doordat in de registersituatie ten hoogte van de tunnel de 

intensiteiten op 0 zijn gezet. Dit is omdat er geen geluidemissie is van het verkeer in de tunnel. Daarnaast 

ontstaan er verschillen doordat er in het geluidmodel geen rekening wordt gehouden met hoogte. 

2030 Laag 
In het scenario “2030 Laag” is de geluidwaarde op de referentiepunten voor het grootste deel van het 
onderzoeksgebied ongeveer gelijk aan de geluidwaarde in de registersituatie, zie figuur 24. Tussen 
Wijthmen en Heino en tussen Heino en Raalte is de geluidwaarde enkele tienden dB onder de 
plafondwaarde, ten hoogte van Heino en tussen Raalte en Nijverdal is de geluidwaarde enkele tienden 
boven de plafondwaarde.  
 

 
Figuur 24: Vergelijking scenario 2030 Laag met geluidregister. 
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2030 Hoog 

In het scenario “2030 Hoog” is de geluidwaarde op de referentiepunten voor het grootste deel van het 

onderzoeksgebied iets hoger dan in de registersituatie, zie figuur 25.  

 
Figuur 25: Vergelijking scenario 2030 Hoog met geluidregister. 

Op de meeste plekken is de berekende geluidwaarde circa 0,5 dB hoger dan in de registersituatie. Ter 

hoogte van Mariënheem is de toename iets groter omdat in het verkeersmodel er gerekend is met 80 km/h in 

plaats van 50 km/h. Ten hoogte van Raalte is ten noorden van de weg lager dan de omliggende punten 

doordat zich hier een geluidscherm bevindt. 

 

2040 Laag 

De resultaten van het scenario 2040 Laag zijn vergelijkbaar met die van 2030 Hoog. Op de meeste plekken 

is de berekende geluidwaarde circa 0,5 dB hoger dan in de registersituatie.  
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Figuur 26: Vergelijking scenario 2040 Laag met geluidregister. 

 

2040 Hoog 

In het scenario 2040 Hoog zijn de hoogste geluidwaarden berekend. Dit is omdat de verkeersintensiteiten 

voor dit scenario het hoogst zijn. Voor het grootste deel van het traject worden geluidwaarden berekend die 

circa 1 dB hoger zijn dan in de registersituatie. Bij Nijverdal zijn deze nog iets hoger, tot circa 2,5 dB. Hier is 

het verschil in intensiteit tussen het scenario en de registersituatie nog iets groter. In het noordwesten (de 

afrit bij de N757) is de hoogste toename 4 dB. 

 
Figuur 27: Vergelijking scenario 2040 Hoog met geluidregister. 
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De conclusie is dat in alle scenario’s er referentiepunten zijn met een geluidwaarde die hoger is dan de 

geluidwaarde in de registersituatie. In het scenario 2040 Hoog is de toename maximaal 2,5 dB ten opzichte 

van de registersituatie. De toenames zijn indicatief, omdat geen rekening is gehouden met hoogte en omdat 

de berekeningen niet door het Geluidloket uitgevoerd zijn. Vanwege de toenames is het aspect geluid 

mogelijk een knelpunt. 

In een eventuele vervolgfase moet onderzocht worden wat de impact van de uitgewerkte oplossingen is op 

geluid. Daarnaast wordt indicatief onderzocht of er maatregelen getroffen kunnen worden om de toename 

weg te nemen. 

4.4.3 Natuur 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet regelt de bescherming van 

natuurgebieden, en planten- en diersoorten. Volgens deze wet moet onderzocht worden of een plan de 

kwaliteit van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van soorten kan verslechteren of een 

significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Naast de Wet natuurbescherming is er wet- en regelgeving op provinciaal niveau. Hier is de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Beleidsregels Natuur Overijssel 2017 van kracht. 

Het tracé van de N35 is gelegen nabij een aantal NNN-gebieden (NatuurNetwerk Nederland). Deze zijn 

weergegeven in figuur 28. De NNN-gebieden omvatten de voormalige EHS-gebieden en de Natura2000 

gebieden. In de figuur staat ook het Ecoduct Twilhaar, dat is gerealiseerd in 2011. Naast het ecoduct is er op 

deze locatie ook een ruime ecopassage onder de spoorlijn gerealiseerd en zijn enkele faunatunnels onder 

de N35 gerealiseerd. 

Voorheen waren nog twee andere ecoducten voorzien, ten noorden en ten zuiden van Heino, maar deze 

worden vooralsnog niet gerealiseerd. Conclusie uit het MIRT-onderzoek van 2012 was dat natuur geen 

knelpunt is, maar wel onder voorwaarde dat de twee ecoducten gerealiseerd zouden worden. Omdat dit niet 

is gebeurd, moet de situatie opnieuw bekeken worden wanneer de plannen voor de wegaanpassing 

concreet zijn. 

Wanneer de N35 verlegd of verbreed wordt, kan het zijn dat de nieuwe wegdelen op een NNN-gebied 

komen te liggen of op een Natura-2000 gebied. In het geval van een NNN-gebied kan het zijn dat de afname 

van de oppervlakte van deze gebieden elders gecompenseerd moeten worden. Voor Natura-2000 gebieden 

moet een inventarisatie plaatsvinden van voorkomende beschermende soorten in het gebied. 

Inventarisatiegegevens zijn maximaal drie jaar geldig, dus het heeft geen zin om dit uit te voeren voordat er 

een concrete plannen zijn voor de realisatie. Wel kan al eerder een quick-scan uitgevoerd worden waarin in 

kaart wordt gebracht wat de mogelijk voorkomende soorten zijn in het gebied. Dit is in de vorm van een 

bureaustudie en een veldbezoek.  

In de Oplossingsrichtingenfase in deze rapportage wordt indicatief toegelicht of er te verwachten effecten 

zijn op natuur. Bij het uitwerken van oplossingsrichtingen kan ook rekening gehouden worden met het zo min 

mogelijk aantasten van bestaande ‘natuurlijke’ structuren (houtopstanden, bos, watergangen) en rekening 

gehouden worden met de ligging van NNN-gebieden.  
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Figuur 28: Natuurnetwerk Nederland en Natura2000 gebieden rondom de N35. 

 

4.4.3.1 Stikstofdepositie 

Er zijn drie Natura2000 gebieden dicht bij de N35: Boetelerveld, Sallandse Heuvelrug en Wierdense veld.  

Conclusie uit het MIRT-onderzoek uit 2012 was dat met name het gebied Boetelerveld door de hoge 

concentraties stikstof in het gebied (door o.a. landbouw en verkeer) onder druk staat.  

Berekeningen van stikstofdepositie worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Daarin worden eisen gesteld aan de maximaal toegestane stikstofdepositie op beschermde Natura-2000 

gebieden vanwege economische activiteiten.  

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd invulling gegeven aan de maximaal toegestane 

hoeveelheid stikstofuitstoot van projecten. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 

2019 is het Programma Aanpak Stikstof ongeldig verklaard. Hierdoor is het binnen Nederland (momenteel) 

moeilijk om een vergunning te verlenen voor projecten waarbij stikstofdepositie op natuurgebieden 

plaatsvindt. Voor projecten zonder stikstofdepositie is vergunningverlening wel mogelijk. Bij een toename 

van depositie (meer dan 0,01 mol/ha/jr) is een ecologische beoordeling nodig en mogelijk een ADC-toets19. 

Mocht naar aanleiding van dit onderzoek besloten worden tot een (vervolg)aanpak van de N35, dan is 

stikstofdepositie een aandachtspunt. Met de AERIUS-Calculator kan worden berekend wat de emissie is van 

stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. Op het moment 

van schrijven wordt nog gewerkt aan de wetgeving rondom stikstofdepositie.  

  

 

19 Voor toelichting op ADC toets, zie https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-

toestemmingsbesluiten/adc-toets/  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/adc-toets/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/adc-toets/
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4.4.4 Landschap 

De N35 doorkruist waardevol landschap. De kwaliteiten van dit landschap betreffen de volgende zaken:  

• Stuwwallen  

• Agrarische cultuurlandschappen  

• Cultuurhistorische waarden (landgoederen)  

 

Voor alle drie aspecten heeft de Provincie Overijssel kwaliteitsambities geformuleerd. De kwaliteitsambities 

hebben allen betrekking op het borgen van deze waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee is er geen 

sprake van knelpunten of aandachtspunten bij de autonome ontwikkeling van de N35. 

 
Figuur 29: Aanwezige landschapskwaliteiten langs tracé N35. 
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4.4.5 Barrièrewerking 

De N35 zorgt voor een ongewenste barrière in onder andere 

Mariënheem en in een aantal recreatieve routes, daarnaast is de 

N35 een knelpunt op het gebied van oversteekbaarheid.  

Maatschappelijk knelpunt in Mariënheem 

De N35 is aangelegd door de woonkern van Mariënheem. De 

doorsnijding wordt als een maatschappelijk knelpunt ervaren. Het 

knelpunt wordt in de toekomst vergroot door de toenemende 

intensiteiten (>20.000 mvt/etmaal). Dit blijkt uit de onderzochte 

scenario’s 2030/2040 Laag/Hoog. Vanwege deze hogere 

intensiteiten neemt de oversteekbaarheid nog verder af en de 

omgevingshinder (lucht/geluid) toe.  

 

De voorzieningen in het zuidelijke deel (o.a. school en kerk) zijn 

vanwege de barrièrewerking niet optimaal bereikbaar vanuit het 

noordelijke deel. Om de oversteekbaarheid van de weg in het 

dorp te verbeteren is naast de gelijkvloerse kruising een fiets-

/voetgangerstunnel gerealiseerd, zie figuur 30. Het gebruik van 

deze tunnel is echter beperkt. Fietsers ervaren de onderdoorgang 

door de trappen en de fietsgoot als een grotere hindernis dan de 

oversteekbaarheid van de N35. Groepen voetgangers gebruiken de tunnel wel gedurende de dag, echter 

door afzonderlijke overstekers wordt deze beperkt gebruikt (sociale veiligheid kan hier een oorzaak van zijn).  

Raalte 

De N35 doorkruist ook Raalte. Anders dan in Mariënheem is deze barrière ontstaan vanwege realisatie van 

een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van de weg. Het grootste deel van het dorp (inclusief het centrum) 

ligt aan de zuidkant van de weg.  

In de structuurvisie Raalte zijn direct ten noorden van de N35 in Raalte een tweetal aanvullende 

woongebieden voorzien (Franciscushof en Salland II) van een kleine 500 woningen. Hiermee zal het belang 

van een goede koppeling tussen Raalte-Noord en het „oude dorp‟ toenemen. In de oplossingsrichting 

knooppunt Raalte wordt rekening gehouden met het aspect barrièrewerking en zijn enkele verbindingen voor 

langzaam verkeer voorzien. Daarnaast is er al een onderdoorgang ten westen van het kruispunt met de 

N35/N348 Ommerweg/Almelosestraat aanwezig waardoor de barrière in Raalte minder hoog wordt 

gewaardeerd dan die in Mariënheem. 

Oversteekbaarheid 

Barrièrewerking is verbonden met oversteekbaarheid. 

Daarnaast heeft dit thema ook raakvlakken met de 

doorstroming (wachttijd verkeer voor een kruispunt vanaf 

de zijwegen van de N35) en verkeersveiligheid (grotere 

kans op ongevallen bij afname hiaten). In dit geval wordt 

voornamelijk ingegaan op de oversteekbaarheid wat ook 

een raakvlak heeft met de doorstroming (wachttijd). In 

paragraaf 4.3 is al ingegaan op de 

verkeersveiligheidseffecten. 

 

De N35 kent in de huidige situatie erfaansluitingen en 

voorrangskruispunten. Gemotoriseerd verkeer, maar ook 

fietsers (van/naar erven) moeten hierdoor de N35 veilig 

over kunnen steken. Zoals de 

verkeersveiligheidsanalyse aangaf vinden er al 

veelvuldig flankongevallen plaats door afslaand/overstekend verkeer. De foto van figuur 31 laat zien dat in 

de huidige situatie dit al wordt ervaren als knelpunt. Naar de toekomst zal dit alleen toenemen wegens de 

hogere intensiteiten op de N35. Daarnaast neemt de oversteekbaarheid verder af, wachttijden nemen toe 

waardoor de hiaatacceptatie kleiner wordt met een groter risico op een ongeval.  

Figuur 30: Onderdoorgang Mariënheem. 

Figuur 31: Verkeersbord Mariënheem. 
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Vanuit de Methode Harders zijn de grenswaarden voor wachttijd bepaald, zie figuur 32. 

 
Figuur 32: Grenswaarden voor wachttijd vanuit de Methode Harders. 

 

Op basis van NRM-intensiteiten 2030 Hoog rijden er in de ochtendspits ter hoogte van Mariënheem 2.100 

motorvoertuigen per uur (voor beide richtingen samen). Een wachttijd berekening (methode Harders) voor dit 

scenario laat zien dat de wachttijd op de zijrichtingen meer is dan 20 seconden (“Lange wachttijd”). Met deze 

intensiteiten passeert er bij een gelijke verdeling van het verkeer elke 1,8 seconde een auto. Dit is 

onvoldoende voor verkeer om op de N35 in te kunnen voegen, dan wel over te kunnen steken en zal leiden 

tot lange wachttijen en wachtrijen op de zijwegen.  

 

Geconcludeerd wordt dat bij de toenemende intensiteiten de hiaten in de spits zodanig klein zijn dat op de 

voorrangskruispunten en erfaansluitingen er geen goede oversteekbaarheid mogelijk is waardoor de 

doorstroming op de zijwegen onder druk komt te staan en de barrièrewerking van de N35 toeneemt. 

4.4.6 Conclusies Leefbaarheid 

Voor het aspect luchtkwaliteit worden geen knelpunten verwacht: de concentraties NO2 en PM10 liggen nu 

ruim onder de wettelijke grenswaarden. In de toekomst is de verwachting dat deze concentraties nog verder 

zakken doordat de achtergrondconcentraties dalen. Ook voor het aspect Landschap is er geen sprake van 

knelpunten of aandachtspunten bij de autonome ontwikkeling van de N35. 

Voor het aspect geluid zijn er wel mogelijke knelpunten. In alle doorgerekende scenario’s zijn er toenames 

berekend ten opzichte van de situatie in het geluidregister. Hierdoor is geluid een mogelijk knelpunt. In de 

oplossingsrichtingenfase wordt indicatief gekeken wat het effect van de uitgewerkte oplossingen is op geluid.  

Natuur en stikstofdepositie zijn aandachtspunten en mogelijke knelpunten. Afhankelijk van de gekozen 

oplossingsrichting moet in een vervolgfase van het project nader onderzoek worden uitgevoerd. 

Op het gebied van de barrièrewerking wordt het knelpunt in Mariënheem vergroot. Dit raakt ook tevens de 

wachttijden op de voorrangskruispunten (niet alleen in Mariënheem) en de erfaansluitingen. Bij intensiteiten 

hoger dan 20.000 mvt/etmaal (en bijhorende spitspieken) kan verkeer (gemotoriseerd maar ook langzaam 

verkeer) niet meer veilig oversteken/invoegen. De hiaten op de weg zijn te klein om dit veilig te kunnen doen. 

Dit vergroot de barrièrewerking van de N35 en raakt ook de aspecten doorstroming (wachttijden op 

zijwegen) en verkeersveiligheid (toename ongevallen). 
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4.5 Rangorde van knelpunten 

De resultaten van verschillende analyses laten zien dat er op de N35 vooral een sprake is van een probleem 

met de doorstroming van het verkeer. Problemen met de verkeersveiligheid worden veroorzaakt door de 

hoge intensiteiten op de N35 in relatie tot de weginrichting (vorm en functie van de weg). Vooral ter hoogte 

van knooppunt Raalte vinden relatief veel kop-staart ongevallen plaats. Daar waar een parallelstructuur en 

een inhaalverbod ontbreekt (traject Haarle-Nijverdal) vinden de meeste frontale ongevallen plaats. Vanwege 

de verwachte toename van het verkeer neemt de verkeersveiligheid af. Door filevorming ontstaan meer kop-

staartongevallen en kiezen automobilisten voor onveiligere alternatieve routes. Op voorrangskruispunten 

neemt de tijd die beschikbaar is voor oversteken af en de kans op ongevallen toe. Omdat de problematiek 

met de verkeersveiligheid gerelateerd is aan de hoge intensiteiten wordt geadviseerd om 

verkeersveiligheidsmaatregelen te combineren met oplossingsrichtingen voor de doorstroming. 

Voor de onderwerpen die vallen onder het thema Leefbaarheid zoals luchtkwaliteit, geluid en natuur geldt 

dat deze een randvoorwaarde vormen voor de uitwerking van oplossingsrichtingen. De probleemanalyse 

maakt duidelijk dat nergens in het onderzoeksgebied de normen voor NO2 en PM10 worden overschreden. 

Voor geluid geldt dat in alle WLO-scenario’s de verkeersintensiteiten toenemen. Dit zorgt er in alle scenario’s 

voor dat er referentiepunten zijn waar de geluidwaarde hoger is dan de geluidwaarde in de registersituatie. 

De berekende toenames zijn indicatief maar geven wel aan dat er ten aanzien van geluid er knelpunten 

verwacht worden. 

Wanneer de N35 wordt verlegd of verbreed kan het zijn dat nieuwe wegdelen op of dichter bij een NNN-

gebied of Natura-2000 gebied komen te liggen. In het geval van een NNN-gebied kan dit leiden tot 

compensatie elders. Hier moet rekening mee worden gehouden tijdens de uitwerking van 

oplossingsrichtingen. Dit geldt ook voor de depositie van stikstof in de Natura2000 gebieden in de buurt van 

de N35 zoals het Boetelerveld, de Sallandse Heuvelrug en het Wierdense Veld. 

De N35 zorgt voor een ongewenste barrière in Mariënheem waarvoor een maatwerkoplossing moet worden 

gezocht bij de uitwerking van een oplossingsrichting.  

De problematiek kan in ruimtelijke zin worden samengevat in de volgende deelgebieden: 

• Deeltraject Wijthmen-Raalte. De wegvakken die als eerste de capaciteit bereiken zijn Heino-Raalte in 

2030-Hoog en vanaf Wijthmen in 2040-Hoog (I/C-verhouding > 0,9). In de 2030/2040-Laag scenario’s 

treden geen knelpunten op (I/C blijft tussen 0,8 en 0,9); 

• Deeltraject Raalte-Mariënheem. In dit deeltraject ligt het kruispunt N35/N348- Ommerweg/Almelosestraat 

en worden barrièreproblemen bij Mariënheem ervaren. De I/C-verhouding ligt in 2030/2040-Hoog tussen 

de 0,8 en 0,9 (I/C blijft < 0,8 in 2030/2040 Laag); 

• Deeltraject Mariënheem-Nijverdal (incl. Salland-Twentetunnel). Dit traject beschikt over gelijkvloerse 

kruispunten (voorrang/VRI), maar heeft vergeleken met de andere trajecten lagere verkeersintensiteiten. 

Dit knelpunt is niet in voorgaande studies geconstateerd. Het deeltraject Haarle-Nijverdal heeft een I/C-

verhouding van >0,9 (alleen scenario 2030/2040 Hoog), veroorzaakt door verkeersaantrekkende werking 

van het in de scenario’s gereed veronderstelde project Nijverdal-Wierden.20.  

 

Aanvullend zijn analyses uitgevoerd naar de voertuigverliesuren die ontstaan op de verschillende kruisingen 

met de N35. De maatgevende kruisingen (met VRI’s) zijn hieronder gerangschikt (van hoog naar laag) op 

basis van het aantal voertuigverliesuren in het zichtjaar 2030 (WLO-Hoog): 

1. N35 - Tunnelweg 

2. N35 - N348 Ommerweg/Almelosestraat 

3. N35 - Raalterdwarsweg  

4. N35 - Dalfserweg 

5. N35 - Koelmansstraat 

 

20 Dit knelpunt komt niet uit de voorgaande uitgevoerde studies en analyses. Mogelijk heeft het gebruik van een nieuwere versie van 

het NRM Oost-Nederland en het zichtjaar 2040 een invloed gehad op dit resultaat. In de Actualisatie Marsroute is gebruikgemaakt van 
NRM Oost-Nederland, het WLO-Hoog scenario en zichtjaar 2030. 
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4.5.1 Verkenning van de oplossingsrichtingen en ontwerpcriteria 

De probleemanalyse laat zien dat er een belangrijke opgave ligt in het verbeteren van de doorstroming en 

verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Voor de knelpunten ten aanzien van 

doorstroming en verkeersveiligheid worden in de vervolgfase verschillende oplossingsrichtingen 

geïdentificeerd. Het resultaat is een lijst met oplossingsrichtingen waaruit een selectie wordt gemaakt voor 

verdere uitwerking. Voor het maken van deze selectie worden oplossingsrichtingen beoordeeld op hun 

doelbereik met behulp van scores op de criteria: 

• Afname I/C-verhouding (verbeteren doorstroming, toekomstbestendigheid oplossingsrichting); 

• Afname voertuigverliesuren (verbeteren doorstroming); 

• Afname wachttijden aansluitingen (verbeteren doorstroming); 

• Barrièrewerking (Leefbaarheid); 

• Impact op natuur en landschap (Leefbaarheid); 

• Afname aantal ongevallen (Verkeersveiligheid); 

• Luchtkwaliteit (Leefbaarheid); 

• Geluidsbelasting (Leefbaarheid).  

 

Op basis van de ontwerpcriteria ‘verbeteren doorstroming’, ‘vergroten verkeersveiligheid’ en de 

randvoorwaardelijke criteria Leefbaarheid worden oplossingsrichtingen geselecteerd. In hoofdstuk 5 wordt 

de totstandkoming van de oplossingsrichtingen beschreven. In hoofdstuk 6 worden de oplossingsrichtingen 

langs de Ladder van Verdaas nader beschouwd en beoordeeld. Hoofdstuk 7 gaat in op de uitgewerkte 

oplossingsrichtingen en de verschillende effecten. 
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5 TOT STAND KOMING OPLOSSINGSRICHTINGEN 

5.1 Toelichting Ladder van Verdaas 

Op basis van gedefinieerde opgaven en ontwerpcriteria in paragraaf 4.5.1 is, in 

samenwerking met het projectteam, gekeken naar diverse oplossingsrichtingen. De 

ladder van Verdaas is toegepast bij het definiëren van een breed pallet van 

oplossingsrichtingen. De achterliggende gedachte van de ladder van Verdaas is dat 

verkeersproblematiek en beperkte fysieke ruimte vraagt om een multimodale mix van 

maatregelen. Er wordt pas nieuwe infrastructuur aangelegd als andere maatregelen 

het probleem niet in voldoende mate oplossen.  

De ladder van Verdaas bestaat uit de volgende treden (zie figuur 33): 

1. Ruimtelijke ordening; via ruimtelijke ordening de mobiliteit beperken of bundelen.  

2. Anders betalen; mobiliteitsgedrag van de weggebruiker beïnvloeden door 

betalingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld betaald parkeren of rekeningrijden. 

3. Mobiliteitsmanagement; maatregelen die gedragsverandering, en dus 

vermindering van autogebruik, bij automobilisten teweegbrengen (zowel bij 

personen- als goederenvervoer). 

4. OV en Fiets; maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer en fiets 

bevorderen. 

5. Beter benutten bestaande infrastructuur; verbeter de efficiëntie van bestaande 

wegen. 

6. Aanpassen bestaande infrastructuur; gedeeltelijke verbreding en spitsstroken. 

7. Aanleggen nieuwe infrastructuur; gehele verbreding. 

 

Voor het bepalen van oplossingsrichtingen is met name gekeken naar 

infrastructuuroplossingsrichtingen binnen de bestaande gebruiksruimte. 

5.2 Deelgebieden en oplossingsrichtingen 

Omdat de problematiek niet overal hetzelfde is, is het onderzoeksgebied opgedeeld in vier deelgebieden. 

Voor ieder deelgebied zijn relevante oplossingsrichtingen geïdentificeerd en beoordeeld. Het 

onderzoeksgebied is opgedeeld in de volgende vier deelgebieden (zie ook figuur 34): 

• A: Wijthmen-Raalte: In dit gebied is de I/C verhouding het hoogst (2030/2040-Hoog) en zijn weinig 

natuurgebieden; 

• B: Mariënheem: Hier loopt de huidige N35 door de woonkern van Mariënheem en wordt een nieuw 

tracédeel overwogen. De spoorwegovergang en de mogelijkheid voor een nieuwe locatie voor deze 

overgang valt ook onder dit deel; 

• C: Mariënheem – Nijverdal: In dit gebied loopt de N35 langs/ door natuurgebieden en heeft ten opzichte 

van de rest van het tracé een lagere verkeersintensiteit;  

• D: Salland- Twentetunnel: Deze tunnel is gerealiseerd. De tunnel is nu uitgerust van 2x1 rijstroken (80 

km/h), maar is geschikt voor 2x2 rijstroken (max. 80 km/h, geen 100 km/h). 

 

Figuur 33: Zeven treden 
van de ladder van 
Verdaas. 
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Figuur 34: Gebiedsindeling voor de oplossingsrichtingen. 

 

Op basis van resultaten van de probleemanalyse, het eerdere MIRT-Onderzoek en expertkennis zijn in 

samenwerking met het projectteam oplossingsrichtingen geïdentificeerd. 

In totaal zijn 26 oplossingsrichtingen gedefinieerd. De groslijst met oplossingsrichtingen is opgenomen in 

Bijlage C. Voor iedere trede van de Ladder van Verdaas zijn meerdere oplossingsrichtingen gedefinieerd. 

Voor de treden “Nieuwe infrastructuur” en “Aanpassen bestaande infrastructuur” zijn de meeste 

oplossingsrichtingen aangedragen. In figuur 35 is de verdeling van oplossingsrichtingen over de treden van 

de Ladder van Verdaas weergegeven.  

 
Figuur 35: Verdeling oplossingsrichtingen over treden van de ladder van Verdaas. 
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5.3 Resultaten beoordeling oplossingsrichtingen 

Om inzicht te krijgen in het probleemoplossend vermogen van een oplossingsrichting zijn de volgende 

criteria gebruikt in de beoordeling: 

1. Afname I/C-verhouding 

2. Afname voertuigverliesuren 

3. Afname wachttijd aansluitingen 

4. Barrièrewerking 

5. Natuur en landschap 

6. Afname aantal ongevallen 

7. Luchtkwaliteit 

8. Geluidbelasting 

 

Het criterium Afname I/C-verhouding is gebruikt om inzicht te krijgen in de robuustheid/ 

toekomstbestendigheid van een oplossingsrichting. Hoe groter de afname van de I/C-verhouding des te 

meer capaciteit beschikbaar komt voor het voldoen aan toekomstige vraag naar weginfrastructuur. Scores 

op de criteria Afname voertuigverliesuren (N35) en Afname wachttijd aansluitingen geven aan in welke mate 

een oplossingsrichting bijdraagt aan de doorstroming op de N35. De overige indicatoren geven aan in welke 

mate de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren of verslechteren. 

De scores van de (clusters van) oplossingsrichtingen zijn op basis van expert judgement en eerdere 

effectstudies bepaald (--- tot +++). De kwalitatieve effectscores zijn omgezet naar gestandaardiseerde 

kwalitatieve scores (zie Bijlage D) ten opzichte van het referentiealternatief. Het referentiealternatief is de 

huidige ligging en inrichting van de weg met de autonome ontwikkeling van het verkeer. Er is geen rekening 

gehouden met het effect van eventuele compenserende en mitigerende maatregelen. 

In tabel 11 is een overzicht van de opgestelde oplossingsrichtingen weergegeven. Deze is tot stand 

gekomen in samenwerking met de projectgroep.  

Tabel 11 Rangorde van oplossingsrichtingen op basis van expert judgement en gewogen sommatie. 

Omschrijving oplossingsrichting 
Trede Ladder van 

Verdaas 
Termijn 

A+B+C+D: Capaciteit toevoegen over gehele N35, 2x2 rijstroken 
met ongelijkvloerse aansluitingen (80 km/h) Nieuwe infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

Rekeningrijden; variabilisering van autokosten Anders betalen Middellange termijn 

A1: Capaciteit toevoegen (2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluitingen) op het trajectdeel Zwolle-Raalte 
(Almelosestraat/Ommerweg, 80 km/h) Aanpassen infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

Treinverbinding Enschede-Zwolle OV en fiets Lange termijn 

A+B+C+D: Capaciteit toevoegen over gehele N35, 2x2 rijstroken 
met ongelijkvloerse aansluitingen conform de Marsroute (100 
km/h) Nieuwe infrastructuur Lange termijn 

Flexibele stroken, wisselstrook (A1 principe) in combinatie met 
ongelijkvloerse aansluitingen Aanpassen infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

Modal shift naar spoor (goederenvervoer) Beter benutten 
Middellange 
termijn/Lange termijn 

B2: Omlegging Mariënheem, 2x1 rijstrook met ongelijkvloerse 
aansluiting (80 km/h) Nieuwe infrastructuur Middellange termijn 

B4: Omlegging Mariënheem, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluiting (80 km/h) Nieuwe infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 
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Omschrijving oplossingsrichting 
Trede Ladder van 

Verdaas 
Termijn 

C1: Opstelvakken bij de verkeerslichten uitbreiden naar 2 
rijstroken op het trajectdeel Mariënheem-Nijverdal (kruispunten 
Stationsweg, Molenweg/Tunnelweg en Grotestraat) Aanpassen infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

B3: Omlegging Mariënheem, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluiting conform de Marsroute (100 km/h) Nieuwe infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

Vrachtwagenheffing op N35 Anders betalen 
Middellange 
termijn/Lange termijn 

Werkgeversaanpak; Slim roosteren personeel/studenten Mobiliteitsmanagement Middellange termijn 

App voor reisadvies Mobiliteitsmanagement Korte termijn 

I-VRI’s op alle kruispunten Beter benutten Korte termijn 

A2: Capaciteit toevoegen (2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluitingen) op het trajectdeel Zwolle-Raalte 
(Almelosestraat/Ommerweg) conform de Marsroute (100 km/h) Aanpassen infrastructuur Korte termijn 

Spitsmijden-project Mobiliteitsmanagement Korte termijn 

C2: Capaciteit toevoegen, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluitingen, op het trajectdeel Mariënheem – Nijverdal 
conform de Marsroute (100 km/h) Nieuwe infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

C2: Capaciteit toevoegen, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
aansluitingen, op het trajectdeel Mariënheem – Nijverdal (80 
km/h) Nieuwe infrastructuur 

Middellange 
termijn/Lange termijn 

Incident management + Pechvakken Beter benutten Korte termijn 

B1: Plaatsen van een verkeerslicht in Mariënheem op kruispunt 
Hellendoornseweg/De Jongstraat Aanpassen infrastructuur Korte termijn 

Hoogwaardig OV (HOV) op de N35 OV en fiets Korte termijn 

Snelfietspad doortrekken (F35) OV en fiets Middellange termijn 

Carpool Mobiliteitsmanagement Korte termijn 

HUB's (P+R) Ruimtelijke ordening  Middellange termijn 

Hubs voor personeel bedrijventerreinen Ruimtelijke ordening  Middellange termijn 

 

De bovenstaande (vetgedrukte) oplossingen zijn nader beschouwd in hoofdstuk 6 langs de treden van de 

Ladder van Verdaas. Op basis van een kwalitatieve beoordeling is een selectie gemaakt van bovenstaande 

oplossingsrichtingen die door middel van een ontwerp en een kostenraming nader zijn uitgewerkt (zie 

hoofdstuk 7).  
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6 BEOORDELING OPLOSSINGEN AAN DE HAND VAN 
DE LADDER VAN VERDAAS 

De in het voorgaande hoofdstuk gecategoriseerde oplossingsrichtingen worden in dit hoofdstuk verder 

uitgewerkt. De volgorde van de paragrafen volgt de treden van de ladder van Verdaas. Steeds wordt daarbij 

een korte beschrijving gegeven van de oplossing, de effectbeschrijving en een beoordeling of de 

oplossingsrichting binnen de betreffende trede voldoende probleemoplossend vermogen heeft en nader 

uitgewerkt dient te worden. 

6.1 Ruimtelijke ordening 

6.1.1 Korte beschrijving 

Met behulp van ruimtelijke ordening kan mobiliteit worden gebundeld en/of beperkt. De twee grootste 

agglomeraties zijn regio Zwolle met 675.000 inwoners21 en de regio Twente (Almelo, Hengelo, Enschede) 

met ruim 625.000 inwoners22. Deze agglomeraties worden met elkaar verbonden door de N35. Daarnaast 

verbindt de N35 de kleinere kernen zoals o.a. Raalte, Heino en Nijverdal. 

6.1.2 Effectbeschrijving 

De planning voor woningbouw ligt tot 2024 grotendeels vast23. In het gebiedsgerichte MIRT-Onderzoek 

Zwolle e.o. (start voorzien medio 2020) wordt onderzoek gedaan naar zowel mobiliteit als verstedelijking. 

Aan de randen van onder andere Zwolle liggen grote bedrijventerreinen en distributiecentra. Ook hier geldt 

dat de plannen voor deze bedrijventerreinen vastliggen. Gegeven het feit dat de mogelijkheden in de sfeer 

van ruimtelijke ordening beperkt zijn (ingreep in woningbouw, bouw bedrijventerreinen) is het effect hiervan 

beperkt. 

De conclusie is dat de trede ‘Ruimtelijke Ordening’ geen oplossing biedt voor de geschetste 

problematiek en de opgaven op de N35 op de korte en middellange termijn. Het te starten MIRT-

Onderzoek bekijkt de langere termijn en biedt wellicht wel perspectieven. 

6.2 Anders betalen 

6.2.1 Korte beschrijving 

Anders betalen staat voor het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag van de weggebruiker door 

betalingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld betaald parkeren of rekeningrijden. Er zijn binnen de kaders van de 

huidige wet- en regelgeving drie opties voor maatregelen voor een algemene vorm van prijsbeleid: 

1. Een nationale kilometerheffing. 

2. Een regionale vorm van prijsbeleid. 

3. Parkeerbeleid. 

 

Specifiek voor het vrachtverkeer geldt dat in het regeerakkoord is afgesproken dat in Nederland, net als in 

de ons omringende landen, een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Met een vrachtwagenheffing gaan 

Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de 

Nederlandse wegen. In het conceptwetsvoorstel24 is het voorgestelde netwerk opgenomen (zie figuur 36). 

De N35 is niet opgenomen in het voorgestelde heffingsnetwerk. Dit in tegenstelling tot de A1, A50, A35 en 

A28 die wel zijn opgenomen in het voorgestelde heffingsnetwerk. 

 

21 Bron: https://regiozwolle.info/over-regio-zwolle/regio-zwolle/ 
22 Bron: https://www.regiotwente.nl/over-regio-twente/organisatie 
23 Bron: https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwikkelstrategie-wonen-2019-2024.pdf   
24 https://www.vrachtwagenheffing.nl/actueel/nieuws/2019/06/26/internetconsultatie-van-start  

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwikkelstrategie-wonen-2019-2024.pdf
https://www.vrachtwagenheffing.nl/actueel/nieuws/2019/06/26/internetconsultatie-van-start
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Figuur 36: Voorgestelde heffingsnetwerk vrachtwagenheffing 
 

6.2.2 Effectbeschrijving 

Een nationale kilometerheffing is nu geen optie voor nadere uitwerking: het huidige regeerakkoord biedt hier 

geen ruimte voor (zie kader). Hetzelfde geldt voor een regionale vorm van prijsbeleid. Voor een regionale 

vorm van prijsbeleid bestaan op dit moment geen concrete ideeën binnen de N35. Het aanpassen van het 

parkeerbeleid is een expliciete lokale – gemeentelijke – verantwoordelijkheid. Naar verwachting zullen 

wijzigingen in parkeerbeleid een zeer beperkte invloed op de mobiliteit op de N35 hebben, maar vooral effect 

hebben op de ‘lokale’ mobiliteit (P+R, transferia). In veel kernen langs de N35 is parkeren nog gratis of kan 

geparkeerd worden met blauwe schijf. 

 

De N35 is niet opgenomen in het netwerk voor vrachtwagenheffing. Voor vrachtverkeer is deze wel nu al een 

aantrekkelijke route vanwege de reistijd en afstand. Daardoor is de toename van het vrachtverkeer bij de 

inwerkingtreding van de vrachtwagenheffing waarschijnlijk beperkt. Er is wel een lichte toename van 

vrachtverkeer verwacht wanneer de N35 opgewaardeerd wordt. Er ontstaat namelijk de mogelijkheid dat 

vrachtverkeer wat nu nog over de A1/A50 rijdt, in de situatie met vrachtwagenheffing alsnog de route via de 

‘gratis’ N35 verkiest. Dit effect is geen onderdeel geweest van de effectstudie voor vrachtwagenheffing25. 

De conclusies is dat ‘Anders betalen’ (inclusief vrachtwagenheffing) momenteel geen oplossing 

biedt voor de geschetste problematiek en de opgaven op de N35. 

 

 

25 Effectstudie vrachtwagenheffing, eindrapport, MuConsult in opdracht van IenW, d.d. september 2018. 

Voor het betalen naar gebruik is aandacht geweest in het klimaatakkoord van de zomer 2019. Daarin is 

afgesproken dat het kabinet ten behoeve van de volgende kabinetsformatie varianten van betalen naar 

gebruik zal onderzoeken, voorbereidingen zal schetsen en waar mogelijk of nodig deze voorbereidingen 

daadwerkelijk ook zal treffen. Landelijk wordt er dus uitvoering gegeven aan dit onderwerp. 
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6.3 Mobiliteitsmanagement 

6.3.1 Korte beschrijving 

Mobiliteitsmanagement wordt door CROW26 omschreven als het organiseren van slim reizen. Uitgangspunt 

is dat de auto in de moderne westerse wereld niet volledig kan worden gefaciliteerd en dat de behoeften van 

de reiziger kunnen worden benut om alternatieven meer te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, P+R of om 

op andere tijdstippen te reizen óf om niet te reizen. Het vergt oplossingen op maat van meerdere partijen: 

overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteit regelen dat samen. 

Bij mobiliteitsmanagement gaat het om maatregelen die gedragsverandering, en dus vermindering van 

autogebruik, bij automobilisten teweegbrengen (zowel bij personen- als goederenvervoer). Langs de N35-

corridor worden door diverse overheden initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement ontplooid. 

Hieronder volgt een overzicht: 

• De focus van de werkgeversaanpak vanuit de provincie Overijssel ligt op de ca. 800 bedrijven met meer 

dan 100 werknemers. Daarmee worden ongeveer 200.000 werknemers bereikt. Er zijn ongeveer 200 

actieve partners die aangesloten zijn bij de werkgeveraanpak en via gemeenten en Parkmanagers zijn 

ca. 30 grote bedrijventerreinen in Overijssel actief betrokken. 

• Op basis van de effectrapportages van Beter Benutten27 wordt uitgegaan van ca. 2.000 spitsmijdingen 

voor de regio Twente en ca. 1.200 voor Regio Zwolle-Kampen. 

• Zwolle: Algehele werkgeversaanpak met bedrijventerreinen Hessenpoort, Oosterenk, Marslanden.  

• Fietsmaatjes: Ruim 5.000 medewerkers hebben de afgelopen maanden aan Fietsmaatjes deelgenomen. 

Hiervan is 2/3e deel automobilist. In totaal hebben de deelnemers 206.000 dagen geregistreerd gefietst. 

De actie duurde in totaal 25 weken, met daarin 125 werkdagen. Dit betekent dat er gemiddeld per 

werkdag tijdens de actieperiode 1.648 mensen op de fiets naar het werk zijn gegaan in plaats van met de 

auto (is voor geheel Overijssel). 

• Raalte: Bedrijventerrein de Zegge en de gemeente doen actief mee in een werkgeversbenadering. 

• Nijverdal: Mobiliteitsplan voor ’t Lochter, bieden van fietsen als alternatief voor de automobilist. 

 

6.3.2 Effectbeschrijving 

De potentie voor gedragsverandering van groepen reizigers op de N35 is sterk afhankelijk van de 

aantrekkelijkheid van alternatieven. De N35 kenmerkt zich als een lange corridor met een middengebied 

bestaande uit kleine kernen (Raalte, Nijverdal, Heino). Op basis van de herkomst/bestemming, 

verkeerstromen en ervaringen uit eerdere mobiliteitsmanagementprojecten is per alternatief de potentie voor 

gedragsverandering geschat. Tabel 12 vat de resultaten samen. 

Tabel 12: Samenvatting potentie voor gedragsverandering. 

Gedragskeuze Potentie/ effect 

Andere route 

Beperkt. Lange-afstandsverkeer heeft via A1/A50 een andere routemogelijkheid. Deze 

route is echter nu nog filegevoelig. Na de realisatie van de verbreding A1 Apeldoorn-Azelo 

(2x3, deels 2x4), is de route wel een alternatief. 

Andere tijd 

Zeer beperkt, met name vanwege spitsen (7-9 uur; 16.00-18.30 uur). Het is moeilijk om 

het reisschema te veranderen, de 9-tot-5-mentaliteit zit gebakken in de samenleving. 

Bovendien is ons hele sociale leven ingesteld op werk en studie tussen die tijden. Veel 

mensen hebben daardoor nauwelijks de mogelijkheid om hun tijden aan te passen. 

Andere modaliteit 

Beperkt voor spoor (aparte beschrijving paragraaf 6.5). Huidige 3 treinen (2 Sprinters, 1 

Intercity) kennen capaciteitstekort in spits. Gedeeltelijke spoorverdubbeling biedt ruimte 

voor extra, 4de trein. Biedt mogelijk verlichting.  

Beperkt voor fiets (zie aparte beschrijving paragraaf 6.6): Voor aantal specifieke 

gebruikersgroepen (korte afstanden) kan (elektrische) fiets aangemoedigd worden.  

 

26 Mobiliteit en gedrag - Handreiking slim reizen, CROW, 2010 
27 Programma Beter Benutten vervolg, eindrapportage, november 2018  
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Gedragskeuze Potentie/ effect 

Samen reizen Ondanks nieuwe diensten die samen reizen ondersteunen is de potentie beperkt. 

Niet/minder reizen 
Potentie vanwege stijging populariteit thuiswerken (is afhankelijk van type bedrijf en 

bedrijfstak). 

 

Door het diffuse speelveld, de vele stakeholders en wijdverspreide bedrijven(-terreinen) is het niet 

gemakkelijk om met één of een paar werkgevers die probleem ‘veroorzaken’ een gedragsverandering tot 

stand te brengen. De potentiële effecten van de gedragskeuze ‘niet/minder reizen’ zijn ingeschat aan de 

hand van recente studies in het kader van de MIRT-Verkenning A2 (knooppunt Deil Knooppunt Vught)28 en 

de A27 Houten - Hooipolder29. Op basis van ‘waterval’-methodiek is een inschatting te maken van het 

verwachte verkeerseffect (figuur 37). 

 

Figuur 37: Werkwijze watervalmethodiek. 

 

Op basis van de cijfers van de probleemanalyse rijden er in totaal bijna 30.000 voertuigen per etmaal tussen 

Heino en Raalte (o.b.v. 2040 WLO-scenario hoog). In de 2-uurs ochtendspits + 2-uurs avondspits in twee 

richtingen samen op traject Heino-Raalte zijn dit 9.400 mvt. Met behulp van de gehanteerde 

(deel)percentages ontstaat het beeld geschetst in tabel 13. 

Tabel 13: Potentie mobiliteitsmanagement 

Kwantitatieve 
beoordeling 

Aantal Pct Pct Omschrijving 

A. Doelgroep 9.400 100% 100% Voertuigen tussen Heino-Raalte in de spits. 

B. Relevante 

doelgroep 
4.042 43% 43% 

Voertuigen op Heino-Raalte met 

herkomst/bestemming die ligt in het gebied tussen 

Raalte en Almelo.30 

 

28 MIRT-Verkenning A2 Knooppunt Deil – Vught Verdere uitwerking en uitvoering uniforme afweeg- en evaluatiemethode Quick Win 

Pakket, Mu-Consult, d.d. juni 2019. 
29 Mobiliteitsscan A27 Houten – Hooipolder, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, d.d. april 2019. 
30 43% van de op de N35 richting zuidoosten rijdende voertuigen op Heino-Raalte heeft een bestemming die ligt in het gebied tussen 

Raalte en Almelo (57% rijdt verder dan Almelo of ten zuiden van Raalte). 
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Kwantitatieve 
beoordeling 

Aantal Pct Pct Omschrijving 

C. Bereikte doelgroep 2.425 60% 26% 
Aanname aantal werknemers bij werkgevers die 

meewerken aan werkgeversaanpak  

D. Deelnemers 303 12,5% 3,23% Aanname 1 op de 8 wordt deelnemer 

E. Gedragsreacties 191 63% 2,03% 
Blijvende gedragsverandering gedurende meerdere 

dagen per week 

F. Structurele 

verandering 
95 50% 1,02% Aantal structurele spitsmijdingen 

 

Potentieel is het verwachte maximale verkeerseffect daarmee ca. 95 spitsmijdingen per werkdag op de N35 

tussen Heino en Raalte (effect ca. 1% op totaal van 9.400 in de 2-uurs ochtendspits + 2-uurs avondspits in 

twee richtingen samen op de N35).  

 

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat maatregelen op het vlak van Mobiliteitsmanagement 

beperkt perspectief bieden op de korte termijn, maar op de lange termijn geen oplossing biedt voor 

de geschetste problematiek en de opgaven op de N35. 

 

6.4 Smart Mobility 

6.4.1 Korte beschrijving 

Smart Mobility oplossingen zijn gericht op het verbeteren van de reiskwaliteit voor de bestuurder, door het 

toepassen van hardware of software. Middelen van smart mobility zijn het beïnvloeden van de 

mobiliteitsvoorkeur van reizigers en deze voorkeur faciliteren. Beïnvloeden kan door in te zetten op 

bijvoorbeeld slimme ruimtelijke planning en ontwikkeling. Het realiseren van oppik punten voor 

internetaankopen is hiervan een voorbeeld. De voorkeur van reizigers faciliteren kan middels slimme 

voertuigen (bijvoorbeeld voertuigen die automatisch hun snelheid aanpassen aan de geldende 

snelheidslimiet) en verkeersmanagement (bijvoorbeeld parkeren met real-time parkeerdata). Smart Mobility 

kan zowel vanuit de overheid komen, als vanuit de markt.  

6.4.2 Effectbeschrijving 

Voor het beoordelen van de effecten van is gebruik gemaakt van de binnen programma SmartwayZ.NL 
ontwikkelde Smartbox, ‘het bouwstenenmodel voor smart mobility-oplossingen’31. Met het beantwoorden van 
vragen in een model, wordt er uit een lijst van 110 maatregelen een top 25 gegenereerd (zie figuur 38). 

De vragen zijn gericht op het probleem (aanleiding, type probleem, structureel/incidenteel, doelgroep, etc.) 

en er kan aangegeven worden wie de probleemeigenaar is, op welk termijn het probleem opgelost dient te 

worden en welk budget daarvoor beschikbaar is. In overeenstemming met het doel van dit 

Verkeersonderzoek N35, is uitgegaan van de lange termijn (2025 en verder). Daarbij is geen limiet gesteld 

aan het budget om te kijken wat theoretisch mogelijk zou zijn aan smart mobility oplossingen voor de N35. 

De maatregelen die als ‘kansrijk’ uit de Smartbox komen vallen vooral in de categorie CITS (Coöperatieve 

Intelligente Transport Systemen). Doordat voertuigen met elkaar communiceren kan de capaciteit van het 

wegennet vergroot worden. 

 

31 SmartwayZ, https://www.smartwayz.nl/, geraadpleegd op 11-6-2018. 

https://www.smartwayz.nl/
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Figuur 38: Top 25 in potentie geschikte maatregelen die de Smartbox heeft gegenereerd voor de N35 (bron: SmartwayZ, 
‘Smartbox, het bouwstenenmodel voor smart mobility-oplossingen’, versie 2.1, 27 februari 2018).  
 

De genoemde voorbeelden kunnen wel meer capaciteit creëren, maar de omvang hiervan is onduidelijk (nog 

niet gekwantificeerd). Daarbij kan het ook zijn dat er door smart mobility juist nieuwe mobiliteit wordt 

gegenereerd. De makers van de Smartbox geven het volgende aan: “De impact van Smart Mobility 

maatregelen is in veel gevallen nog onbekend of onzeker omdat de maatregel nog niet op straat is getest, 

nog niet beschikbaar is of alleen in een zeer specifieke casus is toegepast […]. De beoogde impact moet 

altijd verder onderzocht worden door de specifieke locatie, doelgroep of verkeersstroom etc.”32 Dit beeld is 

bevestigd in het advies wat de commissie voor de milieueffectrapportage recent gaf in haar toetsingsadvies 

voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken. Ze geeft aan dat “sommige Smart Mobility 

maatregelen nog niet op grote schaal zijn toegepast, waardoor de effectiviteit van deze maatregelen onzeker 

is”33. De Commissie beveelt aan om “deze maatregelen toch te beschrijven en mogelijk te betrekken bij de 

uiteindelijke samenstelling van het voorkeursalternatief. Door toepassing en monitoring van maatregelen, 

ook al is het effect ervan nog onzeker, kan immers ervaring worden opgedaan waarvan in andere projecten 

gebruik kan worden gemaakt kunnen immers de onzekerheid over de effectiviteit wegnemen”.  

De conclusie is dat Smart Mobility onder de huidige omstandigheden geen oplossing biedt (voor 

zowel de korte als lange termijn) voor de geschetste problematiek en de opgaven op de N35. Dit is 

vanwege de onzekerheid in ontwikkelingen op dit gebied. 

 

 

32 SmartwayZ, ‘Smartbox, het bouwstenenmodel voor smart mobility-oplossingen’, versie 2.1, 27 februari 2018.  
33 Commissie voor de milieueffectrapportage, MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken, d.d. mei 2019/ 
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6.5 OV-spoor 

6.5.1 Korte beschrijving 

OV-maatregelen kunnen het autogebruik verminderen. Echter de huidige 3 treinen op het spoor parallel aan 

de N35 zijn met name in de spits vol (zie kader), wanneer puur gekeken wordt na reizigersaantallen versus 

beschikbaar aantal zitplaatsen (uitgaande van de cijfers zoals door Keolis via de Provincie zijn aangereikt). 

Deze cijfers zijn niet getoetst aan de landelijke normen zoals NS deze hanteert, er is puur gekeken naar 

zitplaatscapaciteit. De provincie heeft ambities om een vierde trein te laten tijden, die nodig is om voldoende 

zitplaatscapaciteit te kunnen bieden. Daarbij is het spoortraject parallel aan de N35 grotendeels enkelsporig, 

waarmee het rijden van een vierde trein infrastructurele aanpassingen vraagt (extra spoorverdubbeling). De 

vraag is dus of spoor in de huidige situatie voor de automobilist op de N35 een reëel alternatief is34. 

Analyse bezetting treindiensten Zwolle-Enschede v.v.35 

 

Voor de bezetting van de treindienst Zwolle richting Enschede geldt het volgende:  

• In de ochtendspits is op donderdag de ritten van 7:35 uur en 8:05 uur de bezetting het grootst (200 tot 

235 reizigers); op vrijdag trekt de rit van 8:05 nog meer reizigers (gemiddeld 295 reizigers met een 

uitschieter op naar 469 reizigers). 

• De middagdrukte komt vanaf de rit van 13:35 uur op gang (gemiddeld meer dan 200 reizigers) en houdt 

aan tot en met de rit van 18:05 uur. In deze periode zijn er meerdere uitschieters van meer dan 300 

reizigers per rit (uitschieters tot 487 reizigers).  

Voor de bezetting van de treindienst Enschede richting Zwolle geldt het volgende: 

• In de ochtendspits is de bezetting van de ritten van 7:22 uur en 7:52 uur met gemiddeld 259 tot 316 

reizigers het grootst (soms met uitschieters met gemiddeld 288 tot 450 reizigers). 

• De middagspits komt vanaf de rit van 14:22 uur op gang (gemiddeld meer dan 200 reizigers) en houdt 

aan tot en met de rit van 17:52 uur. In deze periode zijn er meerdere uitschieters van meer dan 300 

reizigers, maar ook van meer dan 400 reizigers. De hoogste getelde bezetting betrof 536 reizigers. 

De aantallen reizigers (bezetting) moeten worden afgezet tegen de beschikbare capaciteit: 

• De treinen van Keolis (treintype Flirt, Stadler) zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: een Flirt IV-treinstel 

met een capaciteit van 241 zitplaatsen en 228 staanplaatsen respectievelijk een Flirt III treinstel met een 

capaciteit van 180 zitplaatsen en 179 staanplaatsen. 

• Op de drukste momenten worden de treinstellenen gecombineerd waarmee het aantal zitplaatsen op 

421 komt (staanplaatsen 407).  

• Gegeven bovenstaande bezettingscijfers is de zitplaatscapaciteit regelmatig onvoldoende. De ritten op 

donderdagen (om 16:52 richting Zwolle) met een gemiddelde van 437 reizigers bieden onvoldoende 

capaciteit om de reizigers (gemiddeld 437) te laten zitten. Maar ook op andere ritten in november was de 

zitplaatscapaciteit onvoldoende. 

 

6.5.2 Effectbeschrijving 

Openbaar Vervoer is nu geen aantrekkelijk alternatief voor de N35-automobilist. Doordat het patroon van 

herkomst-bestemmingsrelaties diffuus is, is het lastig hiervoor een goed OV-alternatief te realiseren. 

Aantakken op het spoor vanuit de omliggende kernen is een optie, echter de trein biedt nu geen 

restcapaciteit in de spits (de gemiddelde bezetting is nu al hoog in relatie tot het aantal geboden zitplaatsen). 

Daarnaast heeft een aantal grote kernen langs de N35 (bijvoorbeeld Hellendoorn) geen rechtstreekse 

spooraansluiting. 

Het OV biedt beperkte mogelijkheden tot het nemen van maatregelen. Het ontbreekt, wanneer gekeken 

wordt naar de zitplaatscapaciteit, aan restcapaciteit en is niet probleemoplossend voor de problematiek op 

de N35 als gevolg van een diffuus H/B-patroon met relaties waarvoor het OV (inclusief spoor) geen 

 

34 Er is nu niet gekeken naar de bus. Bus 166 rijdt van Zwolle via Heino naar Raalte v.v.. De bus is langzamer dan spoor (bus doet 

diverse haltes aan) en daardoor minder attractief als alternatief voor de automobilist. In het gebied tussen Raalte en Nijverdal is een 
buurtbus actief (513). 
35 Bron: Analyse bezetting treindienst Zwolle-Enschede voor november 2019, Keolis/Provincie Overijssel. 
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aantrekkelijk alternatief is. Daarnaast biedt het spoor nu geen capaciteit voor het rijden van extra treinen 

(enkelspoor). 

De conclusie is dat het OV (spoor) onder de huidige omstandigheden geen oplossing biedt voor de 

geschetste problematiek en de opgaven op de N35. 

6.6 Fiets 

6.6.1 Korte beschrijving 

Fietsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het autogebruik. Op basis van het 

Mobiliteitsbeeld 2017 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat – ook met een e-bike – de 

gemiddelde afstand voor de gemiddelde fietser niet verder komt dan ca. 15 km. Het grootste percentage 

fietsers blijft binnen de 7,5 km. De maximumsnelheid van een E-bike is 25 km/h. De speed pedelec is in 

opkomst en maakt grotere afstanden mogelijk (maximumsnelheid 45 km/h)36. Vooral 55- tot 75-jarigen 

schaften een speed pedelec aan. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft in het Mobiliteitsbeeld 

onderzocht dat van alle verplaatsingen per E-bike bijna 20 procent verder reikt dan 7,5 kilometer en 8 

procent verder dan 15 kilometer (zie figuur 39). 

 
Figuur 39: Verdeling van de fiets en E-bike verplaatsingen over afstandsklassen. Bron CBS OViN, bewerking KiM37. 

 

6.6.2 Effectbeschrijving 

De provincie Overijssel en de regio Twente werken aan de F35, een snelfietsroute tussen Nijverdal en 

Enschede (figuur 40). Het overige deel van de N35 bestaat uit kleinere kernen. Om aantrekkelijke fietsroutes 

voor woon-werkverkeer te creëren zijn de afstanden tussen deze kernen en Zwolle te groot (Zwolle-Heino is 

ca. 16 km; Heino-Raalte is ruim 8 km; Raalte-Nijverdal is 13 km). Doordat het patroon van herkomst-

bestemmingsrelaties erg diffuus is, is het lastig hiervoor een Snelfietsroute te realiseren. Op basis van 

fietspotentie onderzoek is onderstaand snelfietsnetwerk gedefinieerd (zie figuur 40).  

Op basis van gegevens van het CBS stonden op 1 juli 2019 111,7 speed pedelecs per 100.000 inwoners 

geregistreerd in de provincie Overijssel. Deze aantallen zijn nog (te) laag om echt een effect te hebben op 

het autogebruik op de N3538. 

Op basis van de H/B-analyse (welke in de probleemanalysefase is vastgesteld), legt in orde van grootte 1% 

van het verkeer tussen Heino en Raalte een afstand af tot 10 km; 3% legt afstanden af tussen 10 en 20 km 

 

36 Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs, bron CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/35/aantal-speed-

pedelecs-met-60-procent-gestegen).  
37 Bron: https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld/publicaties/rapporten/2017/10/23/mobiliteitsbeeld-2017.  
38 Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs, bron CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/35/aantal-speed-

pedelecs-met-60-procent-gestegen). 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/35/aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/35/aantal-speed-pedelecs-met-60-procent-gestegen
https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld/publicaties/rapporten/2017/10/23/mobiliteitsbeeld-2017
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(bron: NRM), totaal 4%. Dit betekent dat fietsmaatregelen met name probleemoplossend kunnen zijn, daar 

waar sprake is van rechtstreekse, snelle fietsverbindingen.  

 
Figuur 40: Snelfietsnetwerk F35 (bron: Regio Twente). 

 

Op basis van de cijfers van de probleemanalyse rijden er in totaal bijna 9.400 voertuigen in de 2-uurs 

ochtendspits + 2-uurs avondspits in twee richtingen samen op traject Heino-Raalte. De potentiële effecten 

van de keuze voor de Fiets zijn ingeschat aan de hand van recente studies in het kader van de MIRT-

Verkenning A2 (knooppunt Deil Knooppunt Vught)39. Met behulp van de gehanteerde (deel)percentages 

ontstaat het beeld geschetst in tabel 14. 

Tabel 14: Potentie fiets 

Kwantitatieve 

beoordeling 
Aantal Pct Pct Omschrijving 

A. Doelgroep 9.400 100% 100% Voertuigen tussen Heino-Raalte. 

B. Relevante 

doelgroep 
376 4% 4% 

4% van de voertuigen op Heino-Raalte legt 

afstanden af tot 20 km (bron NRM). 

C. Bereikte doelgroep 124 33% 1,32% 
Voertuigeigenaren geïnformeerd via (lokale) media, 

huis aan huis, mediaberichten. 

D. Deelnemers 50 40% 0,53% 
2 op de 5 bereikte potentiële gebruikers probeert de 

snelfietsroute uit. 

E. Gedragsreacties 20 40% 0,21% 
2 op de 5 van de deelnemers blijft meerdere dagen 

per week fietsen. 

F. Structurele 

verandering 
10 50% 0,11% 

Zij doen dit gemiddeld de helft van de keren dat zij 

de reis maken. 

 

Potentieel is het verwachte maximale verkeerseffect daarmee ca. 10 spitsmijdingen per werkdag op de N35 

tussen Heino en Raalte (effect ca. 0,1% op totaal van 9.400 in de 2-uurs ochtendspits + 2-uurs avondspits in 

 

39 MIRT-Verkenning A2 Knooppunt Deil – Vught Verdere uitwerking en uitvoering uniforme afweeg- en evaluatiemethode Quick Win 

Pakket, Mu-Consult, d.d. juni 2019. 
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twee richtingen samen op het traject Heino-Raalte op de N35). Op basis van de H/B-gegevens, de analyses 

van het KiM en Mu-Consult wordt geconcludeerd dat fietsmaatregelen niet oplossend zijn op korte termijn en 

ook geen afdoende oplossing bieden voor de problematiek op de N35 op de lange termijn (effectinschatting 

<<1%). 

De conclusie is dat de fiets onder de huidige omstandigheden geen oplossing biedt voor de 

geschetste problematiek en de opgaven op de N35. 

6.7 Beter benutten infrastructuur 

6.7.1 Korte beschrijving 

In het programma Beter Benutten werkten Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de 

drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De nadruk lag vooral op maatregelen die reizigers in 

staat stelden op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Dat gebeurde aan de hand 

een aantal belangrijke thema’s: ITS, Fiets, Gedrag, Logistiek, Samenwerken met werkgevers, 

Onderwijs/(regionaal) OV, P+R en Parkeren, Spitsmijden, Infra-aanpassingen en Duurzaamheid. De 

volgende drie maatregelen in het teken van Beter Benutten infrastructuur voor de N35 onderzocht: 

• Modal shift naar spoor (goederenvervoer); 

• Incident management + Pechvakken; 

• I-VRI’s. 

 

6.7.2 Effectbeschrijving 

De Beter Benutten maatregelen dienen ervoor om de mobiliteit zodanig te faciliteren of te prioriteren dat er 

minder vertraging ontstaat. Dit is op basis van de huidige infrastructuur. 

Modal shift naar spoor 

Deze maatregel houdt in dat goederenvervoer niet per vrachtwagen maar zoveel mogelijk in bulk via het 

spoor te verplaatsen. De huidige spoorverbinding langs de N35 betreft een enkelspoor, dit biedt 

onvoldoende capaciteit om, naast het reguliere personenvoervoer, goederen te vervoeren. Als het spoor 

tussen Zwolle en Wierden wordt verdubbeld kan een modal shift naar het spoor van goederen bijdragen aan 

een vermindering van de verkeersdruk op de N35. De exacte vermindering van de verkeersdruk zal ook in 

die situatie beperkt zijn. Het vrachtverkeer op de N35 is gemiddeld 14% van het verkeersaanbod. Daarvan is 

slechts een beperkt deel geschikt om over te stappen op het spoor (de potentie is kleiner, zie de 

voorbeelden bij mobiliteitsmanagement en fiets) waarmee deze oplossing geen afdoende oplossing biedt 

voor de problematiek op de N35 op de lange termijn. 

Incident management + pechvakken 

De essentie van deze maatregel is om de beschikbaarheid (en daarmee betrouwbaarheid) van de N35 voor 

het verkeer te garanderen. Niets is vervelender dan een lange file na een ongeval of incident. Dit wordt 

veroorzaakt doordat dit soort gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn. Er kan rekening worden gehouden met 

een reguliere file, door eerder of later te vertrekken van huis. Echter een incident of ongeval is niet te 

voorspellen en zorgt voor onverwachte vertragingen. Door actief incident management (bergers binnen 

bepaalde tijd ter plaatse) te plegen kan de vertraging door een pechgeval/ongeval sterk worden verminderd 

doordat de weg snel vrijgemaakt kan worden. Eenzelfde effect wordt bereikt door voldoende pechvakken 

langs de weg te realiseren.  

 

De maatregelen zijn weliswaar effectief om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de N35 te 

vergroten, ze bieden echter geen oplossing voor de reguliere capaciteitsproblematiek van de N35 

(kruispunten/wegvakken) en zijn daarmee niet probleemoplossend voor de problematiek op de N35 en de 

opgaven op de lange termijn. 

I-VRI’s 

Met behulp van I-VRI’s is er communicatie tussen de weggebruiker en het verkeerslicht mogelijk. De I-VRI 

‘weet’ welke auto’s, fietsers en bussen eraan komen. Het verkeerslicht kan efficiënter afgestemd worden 

waarmee bepaalde stromen prioriteit gegeven worden, bijvoorbeeld fietsers, hulpdiensten of het openbaar 

vervoer. Ook kunnen ze een groep vrachtwagens groen geven zodat die in één keer door kan rijden. 
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Weggebruikers kunnen op hun beurt onder meer op hun telefoon de groen- en roodtijden zien. Dit alles moet 

onder andere de doorstroming verbeteren, en daarmee de CO2-uitstoot omlaag brengen.  

De I-VRI is een flexibeler verkeerslicht die beter in staat is te anticiperen op het aankomende verkeer. Echter 

de in hoofdstuk 4.2.5 geconstateerde problematiek toont aan dat tijdens de spits de capaciteit van de 

kruispunten structureel onvoldoende is. Het flexibeler regelen van het verkeer kan bijdragen aan een 

vermindering van het knelpunt op de korte termijn, echter is het niet probleemoplossend voor de 

problematiek op de N35 op de lange termijn. 

De conclusie is dat het Beter Benutten van de infrastructuur onder de huidige omstandigheden geen 

oplossing biedt voor de geschetste problematiek en de opgaven op de N35. 

6.8 Aanpassen/ nieuwe Infrastructuur 

6.8.1 Korte beschrijving 

Het aanpassen van de infrastructuur of nieuw aanleggen van infrastructuur zijn respectievelijk de één-na-

laatste en laatste trede van de Ladder van Verdaas. Als de andere tredes onvoldoende probleemoplossend 

vermogen bieden voor het geconstateerde knelpunt komen deze twee tredes in beeld. In dit hoofdstuk is het 

uitgangspunt dat de nu geplande autonome ontwikkelingen ook gerealiseerd worden (onder andere 

bajonetkruisingen). 

 

Aanpassen infrastructuur 

Onder deze trede worden de oplossingen verstaan die geen nieuwe doorsnijding van het landschap 

behoeven. Uitbreiding van het aantal rijstroken van de N35 naar 2x2 met ongelijkvloerse aansluitingen wordt 

gezien als aanpassing, tenzij (zoals bij Mariënheem) een nieuw tracédeel (omleiding) wordt voorzien. Het 

aanpassen van het aantal opstelvakken ter hoogte van de kruispunten of het toepassen van een 

wisselstrook wordt ook geschaard onder aanpassen infrastructuur. De volgende oplossingen zijn 

beschouwd: 

• Flexibele stroken, wisselstrook (A1 principe) in combinatie met ongelijkvloerse aansluitingen; 

• A1: Capaciteit toevoegen (2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen) op het trajectdeel Zwolle-

Raalte (N35/N348 Almelosestraat/Ommerweg, 80 km/h); 

• A2: Capaciteit toevoegen (2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen) op het trajectdeel Zwolle-

Raalte (N35/N348 Almelosestraat/Ommerweg) conform de Marsroute (100 km/h); 

• B1: Plaatsen van een verkeerslicht in Mariënheem op kruispunt Hellendoornseweg/De Jongstraat; 

• C1: Opstelvakken bij de verkeerslichten uitbreiden naar 2 rijstroken op het trajectdeel Mariënheem-

Nijverdal (kruispunten Stationsweg, Molenweg/Tunnelweg en Grotestraat). 

 

Nieuwe infrastructuur 

Daar waar voor de N35 een nieuwe doorsnijding wordt gemaakt, zoals in het geval van de omleiding 

Mariënheem als de bundeling van de N35 met het spoor tussen Mariënheem en Nijverdal, wordt oplossingen 

onder het kopje nieuwe infrastructuur geschaard. De volgende oplossingen zijn beschouwd: 

• A+B+C+D: Capaciteit toevoegen over gehele N35, 2x1/2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen 

(80 km/h); 

• A+B+C+D: Capaciteit toevoegen over gehele N35, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen 

conform de Marsroute (100 km/h); 

• B2: Omleiding Mariënheem, 2x1 rijstrook met ongelijkvloerse aansluiting (80 km/h); 

• B3: Omleiding Mariënheem, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluiting conform de Marsroute (100 

km/h); 

• B4: Omleiding Mariënheem, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluiting (80 km/h); 

• C2: Capaciteit toevoegen, 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen, op het trajectdeel 

Mariënheem – Nijverdal (80 km/h). 
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6.8.2 Effectbeschrijving 

6.8.2.1 Effectbeschrijving Verkeer 

Wisselstrook in combinatie met ongelijkvloerse aansluitingen 

Het toepassen van een wisselstrook zorgt voor extra capaciteit voor de spitsrichting. Gezien de N35 een 

duidelijk spitsprofiel heeft (’s ochtends richting Zwolle en ’s avonds omgekeerd) is dit een efficiënte wijze om 

extra capaciteit toe te voegen om het verkeer beter door te laten stromen. Een wisselstrook heeft daarnaast 

als voordeel dat het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het lokale verkeer dat over een korte lengte 

gebruik maakt van de hoofdrijbaan en de kosten van de aanleg voor de infrastructuur en mogelijke 

grondonteigening zijn mogelijk lager. 

Een wisselstrook heeft echter ook nadelen: 

• De ‘ruimtewinst’ ten opzichte van een 2x2 is relatief gezien beperkt, de wisselstrook moet vrij liggen van 

de andere rijbanen om een logisch wegbeeld te creëren (of volledig in de barriers worden gezet); 

• Als het verkeer voornamelijk gebruik maakt van de N35 over een korte lengte heeft de aanleg van een 

wisselstrook beperkt nut; 

• Inpassing nabij kunstwerken is lastiger omdat bij viaducten de wisselstrook een eigen dek zou moeten 

hebben vanwege het wegbeeld. 

 

Op basis van bovenstaande argumenten is voor de oplossingsrichting wisselstrook geconcludeerd 

dat de voordelen niet opwegen tegenover de nadelen, met name de ‘ruimtewinst’ ten opzichte van 

een 2x2 is te beperkt. Deze oplossingsrichting wordt daarom niet verder uitgewerkt in dit onderzoek. 

Uitbreiding opstelvakken bij kruispunten 

Op de N35 tussen Mariënheem en Nijverdal zijn de gelijkvloerse kruispunten de flessenhalzen voor de 

doorstroming. Dit wordt onderschreven in het memo40 van Arcadis (september 2018) waarin verschillende 

kruispuntenvormen voor de kruispunten N35 met de Stationsweg en Tunnelweg/Molenweg zijn onderzocht. 

De volgende opties/varianten zijn beschouwd: 

1. Huidige vormgeving (niets doen); 

2. VRI Stationsweg met 1 doorgaande rijstrook per richting op N35 en niets doen op Tunnelweg/Molenweg; 

3. VRI Stationsweg met 2 rijstroken voor doorgaand verkeer N35: 

a. VRI Tunnelweg/Molenweg afgesloten voor autoverkeer met alleen geregelde oversteek voor fietsers; 

b. VRI Tunnelweg/Molenweg met 2 rijstroken voor doorgaand verkeer;  

4. Anticiperen op de Marsroute met ongelijkvloerse kruising Stationsweg en Tunnelweg minimaal benodigde 

VRI (of afsluiten voor autoverkeer). 

 

Uit dit onderzoek bleek dat de huidige vormgeving en een VRI met een enkele rijstrook voor de N35 

structureel onvoldoende capaciteit hebben om het verkeer af te wikkelen (conclusies in lijn met de 

dynamische simulaties welke in hoofdstuk 4.2.5 zijn toegelicht). Het verdubbelen van de opstelcapaciteit op 

de N35 is voor de korte termijn een verbetering van de doorstroming. In 2030 leidt dit (afhankelijk van het 

exacte ontwerp van het kruispunt) tot cyclustijden tussen de 2 en de 4 minuten, wat geen robuuste 

verkeerssituatie is (robuust zou een cyclustijd van maximaal 2 minuten zijn). Hierbij is nog geen rekening 

gehouden met een mogelijk extra verkeersaantrekkende werking als een ander trajectdeel van de N35 wel 

zou worden opgewaardeerd.  

De conclusie uit het onderzoek naar de opstelvakken is dat het uitbreiden van het aantal 

opstelvakken voor de verkeerslichten op de korte termijn (tot 2030) een bijdrage levert aan het 

verbeteren van de doorstroming. Dit is echter geen oplossing voor de lange termijn. Dit is omdat de 

verwachte verkeersintensiteiten in 2030/2040-Hoog dermate hoog zijn dat deze maatregel dan geen 

effect meer heeft. 

 

40 Memo: ‘Vergelijking scenario's kruising N35 met stationsweg en Tunnelweg/Molenweg met uitdieping doorstroming’, 12 september 

2018, referentie: 079977338 A. 
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Aanpassen/nieuwe infrastructuur naar 2x1 rijstrook met ongelijkvloerse aansluitingen 

Het ongelijkvloers maken van de aansluitingen en inrichten van de N35 als stroomweg (2x1 rijstrook) met 

parallelwegen zorgt voor een sterke verbetering van de verkeersveiligheid. Het bestemmingsverkeer (lokaal) 

wordt fysiek gescheiden van het doorgaande verkeer (regionaal) en de gelijkvloerse kruisingen worden 

opgeheven wat de verkeersveiligheid sterk ten goede komt. Op het trajectdeel Wijthmen-Raalte is op basis 

van de probleemanalyse geconcludeerd dat 2x2 rijstroken noodzakelijk is voor een goede doorstroming in 

Hoog-2030/2040. Of op het trajectdeel Raalte-Nijverdal met 2x1 rijstrook kan worden volstaan zal moeten 

blijken uit de NRM-berekeningen. Deze variant is nader beschouwd in hoofdstuk 7. 

Aanpassen/nieuwe infrastructuur naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen 

De meeste oplossingsrichtingen zijn faseringsstappen van een aanpassing van de N35 naar 2x2 rijstroken 

met ongelijkvloerse aansluitingen (80 km/h of 100 km/h). Het toevoegen van capaciteit op de N35 (naar 2x2 

rijstroken) en het opheffen van de gelijkvloerse kruispunten naar ongelijkvloerse aansluitingen zorgt voor een 

significante verbetering van de doorstroming (zowel op de N35 als zijwegen) en verkeersveiligheid. Door de 

N35 als een stroomweg in te richten beschikt deze over voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen 

(doorstroming) en voldoet de inrichting ook aan de functie die de weg vervult (verkeersveiligheid). Door de 

weg uit te rusten met parallelwegen wordt het bestemmingsverkeer (lokaal) gescheiden van het doorgaande 

verkeer (regionaal) en de gelijkvloerse kruisingen worden opgeheven wat de verkeersveiligheid sterk ten 

goede komt. Deze variant is nader beschouwd in hoofdstuk 7. 

In hoofdstuk 7 is nader ingegaan op de effecten van de aanpassing van de N35 naar 2x1 of 2x2 

rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen en de mogelijke faseerbaarheid hierin. De conclusies 

vormen dan ook onderdeel van hoofdstuk 7. 

6.8.2.2 Effectbeschrijving Leefbaarheid 

Wisselstrook in combinatie met ongelijkvloerse aansluitingen 

De wisselstrook zorgt in de spitsrichting voor een verbeterde doorstroming en kan daardoor zorgen voor een 

aantrekkende werking van verkeer. Dit zorgt voor een verslechtering van de luchtkwaliteit (PM10 en NOx) 

maar levert hoogstwaarschijnlijk geen overschrijding op van de wettelijke norm. De verkeersaantrekkende 

werking zorgt ook voor een toename van het wegverkeerslawaai. Deze is wel beperkt omdat de 

maximumsnelheid niet wijzigt. Mogelijk worden de wettelijke normen overschreden, waardoor 

geluidmaatregelen onderzocht moeten worden (bijvoorbeeld in de vorm van een stiller wegdektype of een 

geluidscherm). 

Vanwege het bredere wegprofiel is natuur een aandachtspunt. Mogelijk worden NNN-gebieden gebruikt voor 

de verbreding van de weg, deze gebieden moeten gecompenseerd worden. Ook moet een onderzoek naar 

de effecten op Natura2000 gebieden uitgevoerd worden. Dit geldt voor beschermde planten- en diersoorten, 

en voor de toename van stikstofdepositie.  

Barrièrewerking is een aandachtspunt omdat deze door de verbreding en het mogelijk plaatsen van barriers 

moeilijker oversteekbaar wordt. Landschap is geen aandachtspunt omdat de wegligging niet wijzigt. 

Conclusie is dat er bij realisatie van een wisselstrook de aspecten geluid, natuur en barrièrewerking 

aandachtspunten zijn.  

Uitbreiding opstelvakken bij kruispunten 

De uitbreiding van de opstelvakken is voor het aspect Leefbaarheid slechts een kleine wijziging. De 

maximumsnelheid van 80 km/h wijzigt niet. Door de verkeersaantrekkende werking zou luchtkwaliteit iets 

kunnen verslechteren, maar het effect zal klein zijn. Dit wordt namelijk deels gecompenseerd door de 

afname van de files. De verkeersaantrekkende werking zal ook een klein effect hebben op de hoeveelheid 

wegverkeerslawaai, maar ook dit zal beperkt zijn.  

De effecten op natuur, landschap en barrièrewerking zijn nihil omdat de fysieke ingreep aan de weg beperkt 

blijft tot de kruispunten.  

Conclusie is dat er bij het uitbreiden van opstelvakken geen negatieve effecten zijn voor de 

leefbaarheid. 
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Aanpassen/nieuwe infrastructuur naar 2x1 rijstrook met ongelijkvloerse aansluitingen 

De luchtkwaliteit verslechtert iets door de snelheidsverhoging en door de grote verkeersaantrekkende 

werking, echter dit blijft beperkt doordat de maximumsnelheid van 80 km/h behouden blijft en doordat de 

hoeveelheid files zal afnemen. Door de verkeersaantrekkende werking neemt wegverkeerslawaai toe, 

mogelijk worden de wettelijke normen hier overschreden. In een vervolgonderzoek moet een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd worden waar de plafondwaardes getoetst worden. 

Wanneer de weg niet verbreed wordt, zal het effect op Natuur beperkt zijn. Wel zal de toename van 

stikstofdepositie moeten worden onderzocht. Dit is met name omdat het nieuwe wegtracé dichter bij het 

natuurgebied Boetelerveld komt te liggen.  

Wanneer de weg niet langer door de kern van Mariënheem gaat, is dit een sterke verbetering voor het 

aspect barrièrewerking. Landschap is hier wel een aandachtspunt, de effecten op dit aspect moeten in een 

vervolgfase nader onderzocht worden.  

Aanpassen/nieuwe infrastructuur naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen 

Binnen deze oplossing is gekeken naar een variant met een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 

km/h en een variant waar de maximumsnelheid 80 km/h blijft. De variant met de snelheidsverhoging heeft 

het grootste effect op de Leefbaarheidsaspecten.  

De luchtkwaliteit verslechtert door de snelheidsverhoging en door de grote verkeersaantrekkende werking. 

Ook hier is het echter onwaarschijnlijk dat de wettelijke normen worden overschreden. Dit is omdat de 

achtergrondconcentraties in de toekomst waarschijnlijk sterk afnemen. Wegverkeerslawaai neemt ook sterk 

toe, hier worden hoogstwaarschijnlijk de normen wél overschreden. In een vervolgonderzoek moet een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd worden waar de plafondwaardes getoetst worden. Bij overschrijding van 

deze waardes moet onderzoek op woningniveau worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar 

maatregelen als een stiller wegdektype en geluidschermen. Wanneer dit geen oplossing blijkt, kunnen 

gevelmaatregelen getroffen worden.  

In de variant waar de maximumsnelheid gelijk blijft, zijn deze effecten minder sterk maar wel nog steeds 

aanwezig vanwege de verkeersaantrekkende werking.  

In beide varianten is het aspect natuur een aandachtspunt, vanwege het grotere ruimtebeslag van de weg. 

Mogelijk worden NNN-gebieden gebruikt voor de verbreding van de weg, deze gebieden moeten 

gecompenseerd worden. Ook moet een onderzoek naar de effecten op Natura2000 gebieden uitgevoerd 

worden. Dit geldt voor beschermde planten- en diersoorten, en voor de toename van stikstofdepositie. Dit is 

ook omdat het nieuwe wegtracé dichter bij het natuurgebied Boetelerveld komt te liggen. 

Wanneer de weg niet langer door de kern van Mariënheem gaat, is dit een sterke verbetering voor het 

aspect barrièrewerking. Landschap is hier wel een aandachtspunt, de effecten op dit aspect moeten in een 

vervolgfase nader onderzocht worden.  

Conclusie is dat het aanpassen van de infrastructuur een positief effect heeft op de barrièrewerking 

in Mariënheem, maar mogelijke knelpunten oplevert voor de andere aspecten. In een vervolgfase van 

het onderzoek moeten met name de aspecten geluid en natuur aandacht krijgen. 
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7 UITGEWERKTE OPLOSSINGSRICHTINGEN EN 
EFFECTBESCHRIJVING 

Zoals in hoofdstuk 6 is onderbouwd heeft alleen het aanpassen of aanleg van nieuwe infrastructuur 
voldoende probleemoplossend vermogen om de geconstateerde problematiek (in de scenario’s 2030/2040 
Laag en Hoog) op te lossen. In overeenstemming met de projectgroep is afgesproken in de ontwerpen uit te 
gaan van de ontwerprichtlijnen voor een stroomweg met een snelheid van 100 km/h. Dit om enerzijds aan te 
sluiten bij het trajectdeel Zwolle-Wijthmen (nu al 100 km/h) als het trajectdeel Nijverdal-Wierden 
(Tracébesluit gaat uit van 100 km/h). Anderzijds wordt het zinvol geacht om ook inpassingstechnisch van 
een worst-case situatie uit te gaan. Afhankelijk van de effecten kan een fasering worden opgesteld om de 
N35 in verschillende fasen aan te passen.  
 
In de NRM-berekeningen is wel een onderscheid gemaakt in de maximumsnelheid op de N35 om de 
verkeerseffecten te bepalen. De stappen zoals aangegeven in figuur 41 zijn voor deze nadere uitwerking 
doorlopen. 
 

 
Figuur 41: Uitwerking oplossingsrichtingen 
 

7.1 Verkeerseffecten 

Intensiteiten 

Met behulp van het NRM 2019 (Oost-Nederland) is de N35 doorgerekend voor het zichtjaar 2040 op basis 

van het hoge scenario met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen met een maximumsnelheid van 80 

km/h en 100 km/h (bovenkant van de bandbreedte). Aanvullend is een berekening uitgevoerd waarin de N35 

met 2x1 rijstrook en ongelijkvloerse aansluitingen is uitgevoerd op basis van het scenario 2040 Laag 

(onderkant van de bandbreedte). Van de telpunten zoals weergegeven in figuur 42 (locaties) zijn in tabel 15 

de intensiteiten (mvt/etmaal) van de verschillende scenario’s (basisprognoses) en varianten weergegeven. 

 
Figuur 42: Locaties telpunten N35 
 

NRM-berekeningen

• Op basis van 2040 
Hoog:

• N35 2x2 100 km/h

• N35 2x2 80 km/h

• Op basis van 2040 Laag:

• N35 2x1 80 km/h

Ontwerp

• SO op basis van 
ontwerp Marsroute

• 2x2 rijstroken met 
ongelijkvloerse 
aansluitingen

• Ontwerpsnelheid 100 
km/h

SSK

• SSK 2010 systematiek

• Bandbreedte 40%

• Deterministisch 
bedrijfseconomische 
uitgangspunten
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Tabel 15: Intensiteiten (mvt/etmaal) van de verschillende varianten (NRM-2019) 

 

Telpunt 

2030 

Laag 2030 Hoog 

2040 

Laag 2040 Hoog 

2040 Laag 

2x1 80km/u 

2040 Hoog  

2x2 80km/u 

2040 Hoog 2x2 

100km/u 

1 26.300 30.700 28.300 34.200 27.800 39.800 47.400 

2 22.400 26.100 23.900 28.900 23.200 34.700 42.600 

3 22.000 25.300 23.300 27.800 23.200 34.900 44.400 

4 23.400 26.700 24.700 29.200 24.700 36.000 44.400 

5 20.500 23.700 21.600 26.000 22.100 32.300 39.500 

6 21.500 25.000 22.600 27.500 20.300 31.300 39.200 

7 20.300 23.600 21.500 25.900 - - - 

8 21.400 24.800 22.600 27.100 24.600 35.400 42.600 

9 23.200 26.800 24.300 29.100 - - - 

10 19.800 23.600 21.200 26.500 22.700 33.700 39.800 

11 31.900 37.900 33.700 41.600 34.200 46.900 52.100 

 

Op basis van de intensiteiten uit bovenstaande tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

• Vrijwel geen verkeerstoename door de aanpassing naar 2x1 met ongelijkvloerse kruispunten ten opzichte 

van de autonome situatie 2040 Laag:  

• De I/C knelpunten op trajectdelen (voornamelijk Wijthmen-Raalte) worden niet opgelost (zie 

verderop, I/C waarden) waardoor verkeer welke nu de N35 mijdt niet wordt aangetrokken (in 

tegenstelling tot de 2x2 80km/h). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het NRM minder goed kan 

omgaan met kruispunten en kruispuntvertraging. In de praktijk is de vertraging op kruispunten ook 

groot, het ongelijkvloers maken heeft daardoor een grotere reistijdverbetering tot gevolg dan waar 

in het NRM nu vanuit wordt gegaan (grotere verkeersaantrekkende werking wordt verwacht); 

• Doordat de snelheid gelijk blijft is er geen extra verkeersaantrekkende werking. 

 

• De vergelijking in verkeersaantrekkende werking tussen de autonome situatie 2040 (hoog) en 2040 2x2 

80 km/h is circa 20% extra verkeerstoename (7.000 mvt/etmaal), waarmee circa 35.000 mvt/etmaal 

gebruik maken van de N35 (tussen Raalte en Mariënheem iets minder). Dit is puur verkeer wat door de 

capaciteitsverruiming (wegvallen I/C knelpunten = reistijdwinst, zie verderop bij I/C waarden) wordt 

aangetrokken naar de N35 (snelheid blijft immers gelijk). 

 

• De vergelijking in verkeersaantrekkende werking tussen de autonome situatie 2040 (hoog) en 2040 2x2 

100 km/h is ruim 45% extra verkeerstoename. In deze situatie maken tussen de 40.000 en 45.000 

mvt/etmaal gebruik van de N35. Het extra verkeer ten opzichte van de 80 km/h variant is verkeer wat 

wordt verleid gebruik te maken van de N35 door de toename in maximumsnelheid (hogere snelheid = 

reistijdwinst).  

 

• Verschil in verkeerstoename tussen de 2x2 80 km/h en 100 km/h is fors (verschilt circa 8.000 tot 10.000 

mvt/etm), door de snelheidsverhoging wordt meer verkeer verleid gebruik te maken van de N35:  

• Dit wordt onderschreven doordat op de A1 een afname te zien is van circa 2.500 mvt/etmaal 

tussen de 80 km/h en 100 km/h variant. In de 100 km/h variant wordt de N35 richting de A28 en 

richting ‘t Harde (en vice versa) voor verder weg gelegen bestemmingen aantrekkelijker. 

• In de 100 km/h variant gaat meer verkeer vanaf de N348 (noord- en zuid) richting Zwolle gebruik 

maken van de N35 waardoor het traject tussen Wijthmen en Raalte zwaarder wordt belast. Dit 

verkeer reedt voorheen onder andere op de N337 richting Zwolle (waar een afname is te 
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constateren). Zie ook de verschilplot (mvt/etmaal) tussen de 2x2 80 km/h en 100 km/h variant in 

figuur 43. 

 

 
Figuur 43: Verschilplot (mvt/etmaal) tussen 2040 Hoog, N35 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen met 100 
km/h versus 80 km/h (rood is toename, groen is afname). 

 

IC-waarden 

In figuur 44 tot en met figuur 46 zijn achtereenvolgens de I/C waarden weergeven van de varianten 2040 

Laag met 2x1 rijstroken 80 km/h, 2040 Hoog met 2x2 rijstroken 80 km/h en 2040 Hoog met 2x2 rijstroken 

100 km/h. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• De beide varianten met 2x2 rijstroken hebben geen I/C knelpunten meer. De hoogst gemeten I/C waarde 

(variant 100 km/h, wegvak tussen Heino en Raalte) is 0,59. Dit geeft aan dat ondanks de 

verkeersaantrekkende werking en het hoge WLO-scenario (worst-case) de N35 over ruim voldoende 

capaciteit beschikt om het verkeer vlot en veilig af te wikkelen.  

 

• De variant met 2x1 rijstroken heeft nog wel I/C knelpunten, gelijk aan de autonome situatie. Deze 

doorrekening is gebaseerd op het scenario 2040 Laag (onderkant bandbreedte voor 2040), de locatie van 

de knelpunten zijn: 

• Tussen Wijthmen en Raalte is de I/C waarde tussen de 0,8 en 0,9 (afhankelijk v/d spitsrichting); 

• Tussen Nijverdal en de ongelijkvloerse aansluiting Stationsweg in de ochtendspits (richting Zwolle) 

is de I/C waarde eveneens tussen de 0,8 en 0,9. Op de tegenrichting en in het verlengde van dit 

wegvak (richting Raalte) daalt de I/C waarde onder de 0,8 (sommige delen zelfs onder de 0,7).  
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Figuur 44: I/C-waarden 2040 Laag met N35 2x1 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen, 80 km/h in de ochtendspits 
 

 
Figuur 45: I/C-waarden 2040 Hoog met N35 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen, 80 km/h in de ochtendspits 
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Figuur 46: I/C-waarden 2040 Hoog met N35 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen, 100 km/h in de ochtendspits 

 

2x1 versus 2x2 en scenario Laag versus Hoog 

Op basis van bovenstaande gegevens (intensiteiten en I/C waarden) kan antwoord gegeven worden op de 

vraag of 2x2 noodzakelijk is en bij welk scenario dit het geval is. 

 

2040 Laag 

Uitgaande van het lage scenario blijft de IC-waarde tussen (voornamelijk) Wijthmen en Raalte tussen de 0,8 

en 0,9 in de projectvariant 2x1 met ongelijkvloerse kruisingen. Voor dit trajectdeel lijkt alleen het 

opwaarderen met ongelijkvloerse aansluitingen onvoldoende. Zoals eerder benoemd zal het NRM het 

verkeersaanbod ten gevolge van de opwaardering naar ongelijkvloerse aansluitingen onderschatten, 

waardoor het knelpunt op wegvakniveau kan toenemen en 2x2 rijstroken alsnog noodzakelijk blijken te zijn 

(in scenario 2040 Laag). Daarnaast geeft Duurzaam Veilig aan dat bij een intensiteit hoger dan 20.000 

mvt/etmaal een wegprofiel van 2x2 rijstroken gewenst is (zie tabel 9, wenselijke intensiteit conform 

Duurzaam Veilig). 

Tussen Raalte en Nijverdal blijft de I/C waarde (uitgezonder het wegvak Nijverdal-Stationsweg in de 

ochtendspits) onder de 0,8 (scenario 2040 Laag). In dit scenario is er ook in de Salland-Twente tunnel geen 

noodzaak om uit te breiden naar 2x2 rijstroken. Verkeerskundig gezien (kijkende naar de I/C waarden) is het 

mogelijk om een fasering toe te passen door dit trajectdeel met 2x1 rijstroken uit te voeren (en 

ongelijkvloerse aansluitingen). Als het trajectdeel Wijthmen-Raalte wel wordt opgewaardeerd of een hogere 

snelheid krijgt, dient rekening te worden gehouden met een verkeersaantrekkende werking (hier is nu nog 

geen specifiek onderzoek naar gedaan).  

2040 Hoog 

In het hoge scenario is 2x2 rijstroken op de gehele N35 noodzakelijk. Uitgaande van het rustigste wegvak 

(wegvak 6, Raalte-Mariënheem), zou de capaciteit niet 3.200 pae41 (2x2) maar 1.575 pae worden (capaciteit 

 

41 Pae staat voor personen-auto-equivalenten, een eenheidsmaat om de verkeersdruk aan te geven (alle voertuigen worden 

omgerekend naar personenauto’s). 
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1 rijstrook). In de spitsrichtingen rijden er in 2040 Hoog tussen de 1.500 en 1.600 pae waarmee een I/C 

waarde van 1.0 zou worden gehaald (is daarmee een knelpunt). Alle overige wegvakken hebben een hogere 

intensiteit en zijn dus ook een knelpunt. Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat een 

uitvoering met 2x1 rijstrook op basis van het 2040 Hoog scenario niet robuust en toekomstvast is.  

Gevoeligheidsanalyses hoofdwegennet 100 km/h 

De verlaging van de maximumsnelheid is een van de maatregelen die het kabinet neemt vanwege de 

stikstofcrisis. De snelheidsverlaging is nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen, zodat weer ruimte 

ontstaat voor de bouw. De snelheidsverlaging wordt medio maart 2020 ingevoerd en kan gevolgen hebben 

voor het verkeersbeeld op de N35 (verkeersaantrekkende werking) omdat de reistijd op het hoofdwegennet 

toeneemt. Om dit inzichtelijk te maken zijn twee gevoeligheidsanalyses (op basis van 2040 scenario Hoog, 

N35 opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/h of 80 km/h) uitgevoerd 

met het NRM 2019 waarin de snelheid van het hoofdwegennet op 100 km/h is gezet.  

Uit deze gevoeligheidsanalyse blijkt dat in beide varianten de intensiteit nagenoeg gelijk blijft (verschillen van 

enkele honderden voertuigen). Op een totaal van 30.000 tot 40.000 voertuigen per etmaal is dat te 

verwaarlozen. Op basis hiervan kan dan ook geconcludeerd worden dat de verlaging van de snelheid op het 

hoofdwegennet geen extra verkeersaantrekkende werking heeft voor de N35 (bovenop het effect van de 

aanpassing van de N35 naar 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen).  

In de huidige situatie zal de verlaging van de snelheden op het hoofdwegennet, met een dus niet 

aangepaste N35, naar verwachting niet resulteren in een grote verkeersaantrekkende werking (de 

problematiek op de N35 wordt immers niet aangepakt). Dit is echter niet met NRM-berekeningen 

onderbouwd. 

Geconcludeerd wordt dat er in de scenario’s 2030/2040-Hoog dusdanig weinig restcapaciteit op de 

N35 over is, dat een capaciteitsuitbreiding logisch zou zijn (I/C>0,9). Deze uitbreiding is faseerbaar: 

in 2030 eerst het trajectdeel Wijthmen – Raalte; in 2040 gevolgd door het trajectdeel Raalte – 

Nijverdal (NB: er is geen onderzoek gedaan naar de verkeersaantrekkende werking van een 

aanpassing van Wijthmen-Raalte op het traject Raalte-Nijverdal).  

De intensiteiten in de scenario’s 2030/2040 Laag liggen lager wat ook resulteert in een I/C verhouding 

tussen de 0,8 en 0,9. Hiervoor biedt een variant met 2x1 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen 

voldoende oplossend vermogen (NB: Het NRM kan minder goed omgaan met kruispunten en 

kruispuntvertraging. Door het wegvallen van de vertragingen als gevolg van het realiseren van 

ongelijkvloerse kruisingen kan toch sprake zijn van een verkeersaantrekkende werking).  

Tenslotte geldt voor alle scenario’s dat Duurzaam Veilig aangeeft dat bij een intensiteit hoger dan 

20.000 mvt/etmaal een wegprofiel van 2x2 rijstroken gewenst is (wenselijke intensiteit conform 

Duurzaam Veilig). 

7.2 Ontwerpen 

Ten behoeve van de kostenramingen is het noodzakelijk om een actueel schetsontwerp te hebben voor de 

aanpassing van de N35. Voor dit verkeerskundig onderzoek is de diepgang van de schetsontwerpen 

passend bij deze fase van het onderzoek. De exacte wegligging, aansluitvormen, hoogtes en keuzes voor 

onderdoorgangen/viaducten moeten nog worden uitgewerkt/gemaakt. Per wegvak/aansluiting kan een 

afzonderlijke inpassingsstudie uitgevoerd worden. Om dat in deze fase van het project te voorkomen is 

besloten om aan te sluiten bij het eerder opgestelde ontwerp van de Marsroute uit 2009. Zoals eerder 

aangegeven is in overeenstemming met de projectgroep afgesproken om de N35 te ontwerpen als een 

stroomweg 100 km/h met 2x2 rijstroken (conform Marsroute ontwerp). 

De volgende uitgangspunten voor de ontwerpen zijn gehanteerd: 

• Aanpassingen ontwerp aansluitend bij detailniveau Marsroute (2D in autocad); 

• Geen ontwerpoptimalisaties ten behoeve van aansluitvormen en wegligging; 

• Knooppunt Raalte valt buiten het verkeerskundig onderzoek, er wordt aangesloten op de betreffende 

plangrenzen; 

• De volgende optimalisatievoorstellen zijn doorgevoerd (conform update Marsroute 2018): 

• Koelmansstraat wordt geen aansluiting maar een onderdoorgang. Wel wordt de parallelweg 

Ganzenpanweg op de Koelmansstraat aangesloten;  
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• Aansluiting N348/Almelosestraat wordt een Haarlemmermeeraansluiting welke op de bestaande 

spoorwegovergang Almelosestraat aansluit. De N35 blijft rondom de aansluiting hoog en gaat 

daarmee over het kanaal en het spoor heen; 

• Spoorwegovergang ten oosten van Mariënheem wordt een viaduct (bij bundeling N35 met spoor); 

• Tracé Mariënheem-Nijverdal zijn er 2 opties uitgewerkt: 

• Bundeling met spoor (conform Marsroute) welke ter hoogte van Twilhaar teruggaat naar het 

huidig tracé (optimalisatie); 

• Volgen huidig tracé N35 vanaf huidige spoorwegovergang t/m Salland-Twente Tunnel. 

• Aansluiting Grotestraat aanpassen naar het huidig tracé (Haarlemmermeeraansluiting). 

• Salland-Twentetunnel opwaarderen naar 2x2 met 80 km/h. 

 

De schetsontwerpen zijn opgenomen in bijlage E. 

 

 
Figuur 47: Voorbeeld schetsontwerp N35, aansluiting Grotestraat (Nijverdal) 

 

7.3 Kosten 

Voor de kostenbepaling is een raming opgesteld conform de SSK 2010 systematiek (CROW-publicatie 137) 

met een variatiecoëfficiënt van 40% (passend bij deze onderzoeksfase). Voor de volledige uitgangspunten 

van deze kostenraming wordt verwezen naar de ‘Kostenmemo Verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen-

Nijverdal v B’. Ook voor de kostenraming is het tracé opgedeeld in 4 trajecten, zie figuur 48, dit betreft: 

• A: Wijthmen-Raalte (excl. knooppunt Raalte); 

• B: Mariënheem; 

• C: Mariënheem – Nijverdal: 

• C1: Bundeling met spoor (conform Marsroute) welke ter hoogte van Twilhaar teruggaat naar het 

huidig tracé (optimalisatie); 

• C2: Volgen huidig tracé N35 vanaf huidige spoorwegovergang t/m Salland-Twente Tunnel. 

• D: Salland- Twentetunnel. 
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Figuur 48: Gebiedsindeling voor de oplossingsrichtingen. 

 

De totale kosten van de verschillende trajecten en de sommatie voor het gehele tracé zijn (afgerond op 

miljoenen, uitgezonderd traject D) opgenomen in tabel 16. 

Tabel 16: SSK-raming N35 Wijthmen-Nijverdal 

Trajectdeel Kosten 

Traject A € 197 miljoen 

Traject B € 149 miljoen 

Traject C1 € 129 miljoen 

Traject C2 € 153 miljoen 

Traject D* € 100.000 

Totaal traject optie C1 € 475 miljoen 

Totaal traject optie C2 € 499 miljoen 

* Voor trajectdeel D is in de raming alleen uitgegaan van kosten die gemaakt moeten worden om de markering aan te passen. De 

huidige asfaltbreedte in de Salland-Twente tunnel is geschikt om (onder bepaalde voorwaarden) uitgebreid te worden naar 2x2 

rijstroken. Als tunnelinstallaties aangepast moeten worden om de (verkeers)veiligheid te waarborgen of overige maatregelen 

noodzakelijk zijn om 2x2 rijstroken te realiseren is hier in deze raming geen rekening gehouden. 

De investeringskosten (incl. BTW) bedragen voor de opwaardering van de N35, waarbij tussen Mariënheem 

en Nijverdal de bundeling met het spoor wordt verkozen, op € 475 miljoen. De bandbreedte hierbij ligt, met 

een variatiecoëfficiënt van 40%, tussen € 285 miljoen en € 665 miljoen.  

Als wordt gekozen om de huidige N35 te optimaliseren (tussen Mariënheem en Nijverdal) bedragen de 

investeringskosten (incl. BTW) € 499 miljoen. De bandbreedte hierbij ligt, met een variatiecoëfficiënt van 

40%, tussen € 200 miljoen en € 699 miljoen. De opgestelde SSK-ramingen zijn getoetst door RWS. 

Ondanks dat de bouwkosten voor optie C2 circa € 7 miljoen goedkoper uitvalt is deze optie bijna 25 miljoen 

duurder dan optie C1. Het grootste verschil (in kosten) tussen beide opties zit in de vastgoedkosten die voor 

optie C2 (optimalisatie van het huidig tracé) fors hoger liggen (C1: 4.5 miljoen versus C2: 38.5 miljoen). In 
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optie C2 wordt door de uitbreiding naar 2x2 rijstroken diverse boerderijen, bedrijven en woningen die direct 

aan de N35 liggen geraakt welke uitgekocht dienen te worden. Doordat de wegligging bij optie C1 gebundeld 

is met het spoor hoeft er vrijwel geen vastgoed uitgekocht te worden. Opgemerkt dient te worden dat de 

wegligging bij optie C2 nog geoptimaliseerd kan worden waardoor deze kosten lager uit kunnen vallen.  

Kosteninschatting 2x1 en optimalisatie kruispunten 

Wanneer de N35 wordt uitgevoerd als stroomweg met 2x1 rijstroken met ongelijkvloerse kruispunten is een 

grove inschatting (er is geen ontwerp/SSK-raming opgesteld voor deze inschatting) dat de investeringen ca. 

65% van de totaalkosten bedragen (€ 310 à 325 mln.), afhankelijk van de keuze voor C1 of C2. De 

besparing zit met name in traject A (Wijthmen-Raalte) waar de weg het minst hoeft te worden aangepast (er 

ligt ook al grotendeels een parallelstructuur). Voor de overige trajectdelen geldt dat er minder besparingen te 

realiseren zijn, doordat onder andere traject B een nieuw tracé betreft. In algemene zin geldt dat er bespaart 

kan worden op asfalt en op kunstwerken die nog niet gesloopt en/of vervangen hoeven te worden. Voor de 

grove inschatting geldt dat de aankoop grond, inrichtingen aansluitingen etc. is meegenomen conform het 

2x2 alternatief om toekomstvast te zijn en voorbereid te zijn op 2x2.  

Het uitbreiden van de opstelvakken bij de bestaande verkeerslichten naar 2 rijstroken op het trajectdeel 

Mariënheem-Nijverdal en het daarbij voorzien van de kruispunten van een I-VRI wordt ingeschat op  

ca. € 400.000 per kruispunt. 

Kosten ten opzichte van eerdere onderzoeken 

De kosten voor de N35 Wijthmen-Nijverdal uit dit onderzoek benaderen de genoemde kosten in de 

Dwarskijktoets (2019) van Rijkswaterstaat (circa 560 miljoen). Beide ramingen zijn hoger dan de Actualisatie 

Marsroute (2018) van Arcadis (407 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de actualisatie uitging van 

een indexatie van de ramingen uit 2009. Voorliggende kostenramingen zijn geen indexaties maar ramingen 

gebaseerd op prijspeil 2020. Tevens zijn diverse posten en risico’s welke in de actualisatie te laag zijn 

ingeschat (wegens de indexatie) opnieuw berekend waardoor de totaalbedragen van de Dwarskijktoets en 

voorliggende raming meer op elkaar aansluiten. 
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BIJLAGE A – BESLUITEN BO MIRT, MOTIES EN BRIEVEN 

 

Op 20 juni 2018 wordt in de Provinciale 
Statenvergadering een motie voorgesteld 
waarin Gedeputeerde Staten wordt 
gevraagd in kaart te brengen wat tot nu 
toe gerealiseerd is om de Marsroute tot 
stand te brengen en wat de resterende 
knelpunten zijn om de Marsroute tot 
stand te brengen en daar afspraken over 
te maken met het Rijk voor januari 2019. 
De motie werd tijdens de stemming 
aangenomen.  
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Op 29 november 2018 wordt in de Tweede 

Kamer een motie voorgesteld (Kamerstuk 35 

000-A, nr. 31) waarin de minister wordt 

gevraagd om de opwaardering van de N35 

naar 2x2 rijstroken 100 km/ als prioriteit aan te 

merken. 
De motie werd tijdens de stemming 

aangenomen. 

 

Op 29 november 2018 wordt in de Tweede 

Kamer een motie voorgesteld (Kamerstuk 35 

000-A, nr. 44) waarin de minister wordt 

gevraagd om samen met de provincie, 

onderzoek te doen naar de financiële 

consequenties voor de realisatie van de 

Marsroute. Daarnaast werd de minister 

verzocht om voor de Voorjaarsnota van 2019 

aan te geven wanneer een MIRT-verkenning 

kan worden gestart. De motie werd tijdens de 

stemming aangenomen. 
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Op 12 december 2018 wordt in de Provinciale 

Statenvergadering een motie aangenomen 

waarin de provincie wordt gevraagd samen 

met het Rijk te verkennen welke 

financieringsarrangementen er mogelijk zijn 

voor de realisatie van de volledige Marsroute 

N35, zodat helderheid kan ontstaan over de 

start van de MIRT verkenning. Deze motie sluit 

aan bij de motie Von Martels c.s. en de motie 

Van Aalst die in de Tweede Kamer zijn 

aangenomen op 29 november 2018. De motie 

werd tijdens de stemming aangenomen. 

 

Op 25 juni 2019 wordt in de Tweede Kamer 

een motie voorgesteld (Kamerstuk 35 000-A, 

nr. 126) waarin wordt geconstateerd dat er 

geen gehoor wordt gegeven aan de prioriteit 

die door de Kamer aan de N35 is gesteld. De 

minister wordt gevraagd zo snel mogelijk 

uitvoering te geven aan de motie die de N35 

tot prioriteit stelde en met de provincie 

Overijssel tot een sluitende financiering te 

komen. De motie werd tijdens de stemming 

aangenomen. 
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Op 8 november 2019 is er een voortgangsbrief 

gestuurd naar de Provinciale Staten van 

Overijssel met betrekking tot de N35 

Wijthmen-Nijverdal. Na het MIRT-overleg 2018 

heeft het Ministerie aangegeven dat er een 

aanvullend en verdiepend onderzoek naar de 

N35 Wijthmen-Nijverdal noodzakelijk is. Het 

rijk heeft aangegeven op dit moment geen 

prioriteit te zien in de aanpak van de N35 en 

wil daarom de uitkomsten van het verdiepend 

onderzoek afwachten. Provincie, gemeenten 

en partners in de regio geven wel prioriteit aan 

de realisatie van de N35. Dit is geagendeerd 

voor het MIRT-overleg van 21 november 2019. 

 

Op 25 november 2019 wordt in de Tweede 

Kamer een motie voorgesteld (Kamerstuk 35 

300-A, nr. 15) waarin de regering wordt 

verzocht, zo spoedig mogelijk met de regio de 

knoop door te hakken over de aanpak van de 

problemen op de N35. De motie werd tijdens 

de stemming aangenomen. 
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Op 25 november 2019 wordt in de Tweede 

Kamer een motie voorgesteld (Kamerstuk 35 

300-A, nr. 34) waarin de regering wordt 

verzocht, het aanbod van de provincie 

Overijssel zeer serieus te nemen en in het 

aparte bestuurlijk overleg een gezamenlijk 

einddoel af te spreken voor de verdere MIRT-

planning van de N35 en aan te geven onder 

welke condities (tijd, geld, 

oplossingsrichtingen) de N35 op de MIRT-

agenda kan komen. De motie werd tijdens de 

stemming aangenomen. 

 

  



 

Onze referentie: D10006290:33  - Datum: 31 maart 2020 

  

 

VERKEERSKUNDIG ONDERZOEK N35 WIJTHMEN EN 

NIJVERDAL (KENMERK: 31152530) 

94 van 109 

BIJLAGE B – I/C VERHOUDING ALLE SCENARIO’S  
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I/C verhoudingen projectvarianten 
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BIJLAGE C - GROSLIJST OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Nr. Titel Categorie 
Trede Ladder van 
Verdaas 

Termijn 

1 Snelfietspad Fiets OV en Fiets Middellange termijn 

2 Spitsmijden-project Smart mobility 
Mobiliteits- 

management 
Korte termijn 

3 Treinverbinding Enschede-Zwolle Trein OV en Fiets Lange termijn 

4 

A+B+C+D. Capaciteit toevoegen 
(2x2 rijstroken) met 
ongelijkvloerse aansluitingen, 
conform Marsroute (100 km/h) 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 
Lange termijn 

5 

A+B+C+D. Capaciteit toevoegen 
(2x2 rijstroken) met 
ongelijkvloerse aansluitingen, 80 
km/h 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

6 

A: Capaciteit toevoegen 
Wijthmen-Raalte 
(Almelosestraat/Ommerweg) (100 
km/h), ongelijkvloerse 
aansluitingen, (2x2) 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

7 

A: Capaciteit toevoegen 
Wijthmen-Raalte 
(Almelosestraat/Ommerweg) (80 
km/h), ongelijkvloerse 
aansluitingen, (2x2) 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

8 B1: Mariënheem; VRI plaatsen 
Aanpassen 

infrastructuur 

Aanpassen 

infrastructuur 
Korte termijn 

9 

B2: Omlegging Mariënheem (2x1) 
met ongelijkvloerse aansluitingen; 
80 km/h, incl. spoorkruising 

Capaciteit Nieuwe infrastructuur 
Middellange termijn/Lange 

termijn 

10 

B3: Omlegging Mariënheem (2x2) 
met ongelijkvloerse aansluitingen; 
Marsroute 100 km/h, incl. 
spoorkruising 

Capaciteit Nieuwe infrastructuur 
Middellange termijn/Lange 

termijn 

11 

B4: Omlegging Mariënheem (2x2) 
met ongelijkvloerse aansluitingen; 
80 km/h, incl. spoorkruising 

Capaciteit Nieuwe infrastructuur 
Middellange termijn/Lange 

termijn 

12 

C1: Kruispunten opwaarderen 
naar VRI en capaciteit naar 2x2 
rijstroken (ter hoogte van de VRI) 
uitbreiden voor de kruispunten: 
Stationsweg, Tunnelweg en de 
Nijverdalseweg. 

Aanpassen 

infrastructuur 

Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

13 

C2: Capaciteit toevoegen tussen 
huidige spoorwegovergang en 
Nijverdal (2x2 rijstroken), conform 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 
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Nr. Titel Categorie 
Trede Ladder van 
Verdaas 

Termijn 

Marsroute 100 km/h met 
ongelijkvloerse aansluitingen 

14 

C3: Capaciteit toevoegen tussen 
huidige spoorwegovergang en 
Nijverdal (2x2 rijstroken), 80 km/h 
met ongelijkvloerse aansluitingen 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

15 
Flexibele stroken, wisselstrook 
(A1 principe) 

Capaciteit 
Aanpassen 

infrastructuur 

Middellange termijn/Lange 

termijn 

16 Carpool Smart mobility 
Mobiliteits-

management 
Korte termijn 

17 HOV N35 OV OV en Fiets Korte termijn 

18 HUB's (P+R) Ruimtelijk Ruimtelijke Ordening Middellange termijn 

19 
Werkgeversaanpak; Slim 
roosteren personeel/studenten 

Smart mobility 
Mobiliteits-

management 
Korte termijn 

20 
Hubs voor personeel 
bedrijventerreinen 

Ruimtelijk Ruimtelijke Ordening Middellange termijn 

21 
Rekeningrijden; variabilisering 
van autokosten 

Rekeningrijden Anders betalen Middellange termijn 

22 Vrachtwagenheffing op N35 Rekeningrijden Anders betalen Middellange termijn 

23 
Modal shift naar spoor 
(goederenvervoer) 

Overig 
Beter benutten 

infrastructuur 
Middellange termijn 

24 
Incident management + 
Pechvakken 

Overig 
Beter benutten 

infrastructuur 
Korte termijn 

25 App voor reisadvies Smart mobility 
Mobiliteits- 

management 
Korte termijn 

26 I-VRIs Smart mobility 
Beter benutten 

infrastructuur 
Korte termijn 
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BIJLAGE D - BEOORDELING OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Oplossingsrichting Type Trede Termijn 
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Snelfietspad Infrastructuur OV en Fiets Middellange termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spitsmijden-project Anders betalen 
Mobiliteits-

management 
Korte termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 

Treinverbinding Enschede-Zwolle Infrastructuur OV en Fiets Lange termijn + + + 0/+ 0 0/+ + + 

A+B+C. Capaciteit toevoegen (2x2) 
overal, Marsroute (100 km/h) 

Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Lange termijn +++ +++ +++ + -- ++ -- -- 

A+B+C Capaciteit toevoegen 2x2 
overal (80 km/h), ongelijkvloers 

Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
+++ +++ +++ + -- +++ - - 

A: Capaciteit toevoegen Zwolle-
Raalte (Almelosestraat/Ommerweg) 
(100 km/h), ongelijkvloers, (2x2) 

Infrastructuur 
Aanpassen 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
++ ++ ++ 0 - + - - 

A1: Capaciteit toevoegen Zwolle-
Raalte (Almelosestraat/Ommerweg) 
(80 km/h), ongelijkvloers (2x2) 

Infrastructuur 
Aanpassen 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
++ ++ ++ 0 - ++ - - 

B1: Mariënheem; VRI Infrastructuur 
Aanpassen 

infrastructuur 
Korte termijn 0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

B2: Omlegging Mariënheem (2x1); 
80 km/h, incl. spoorkruising 

Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
0 0 0/+ ++ - 0/+ + + 
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Oplossingsrichting Type Trede Termijn 
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B3: Omlegging Mariënheem (2x2); 
Marsroute 100 km/h, incl. 
spoorkruising 

Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
0 0 0/+ ++ - 0/+ 0/+ 0/+ 

B4: Omlegging Mariënheem (2x2); 
Marsroute 80 km/h, incl. 
spoorkruising 

Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
0 0 0/+ ++ - 0/+ + + 

C1: VRI aanpassen (2x2) 
Tunnelweg-Nijverdalseweg + 
stationsweg 

Infrastructuur 
Aanpassen 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
0 + + + 0 + 0 0 

C2: 2x2 Marsroute 100 km/h Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
+ + + 0/+ -- + - - 

C3: 2x2 Marsroute 80 km/h Infrastructuur 
Nieuwe 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
+ + + 0/+ -- + - - 

Flexibele stroken, wisselstrook (A1 
principe) 

Infrastructuur 
Aanpassen 

infrastructuur 
Middellange 

termijn/Lange termijn 
++ ++ + 0 0 + 0 0 

Carpool 
Mobiliteits-

management 
Mobiliteits-

management 
Korte termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOV N35 Infrastructuur OV en Fiets Korte termijn 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 

HUB's (P+R) Aanpassen infra 
Ruimtelijke 
Ordening 

Middellange termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Oplossingsrichting Type Trede Termijn 
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Werkgeversaanpak; Slim roosteren 
personeel/studenten 

Mobiliteits-
management 

Mobiliteits-
management 

Korte termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 

Hubs voor personeel 
bedrijventerreinen 

Ruimtelijke 
ordening 

Ruimtelijke 
Ordening 

Middellange termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rekeningrijden; variabilisering van 
autokosten 

Anders betalen Anders betalen Middellange termijn ++ ++ ++ 0 0/+ 0/+ + + 

Vrachtwagenheffing op N35 Anders betalen Anders betalen Middellange termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

Modal shift naar spoor 
(goederenvervoer) 

Beter Benutten 
Beter benutten 
infrastructuur 

Middellange termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ + + + 

Incident management + Pechvakken Beter Benutten 
Beter benutten 
infrastructuur 

Korte termijn 0 0/+ 0 0 0 + 0 0 

App voor reisadvies 
Mobiliteits-

management 
Mobiliteits-

management 
Korte termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 

I-VRIs 
Mobiliteits-

management 
Beter benutten 
infrastructuur 

Korte termijn 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 
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BIJLAGE E – SCHETSEN OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 

De schetsen van de oplossingsrichtingen zijn als apart bestand bijgevoegd. 
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BIJLAGE F - KOSTENRAMINGEN 

 

De SSK-ramingen zijn als apart bestand bijgevoegd. 
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