
Verkeersavond Knegsel 2 februari 2015 

Huidige verkeersstromen  

Maatregelen VVP 



Doel van de presentatie 

 Inzicht in huidige verkeerstromen 

 Informatie wijziging 30 en 60 km/uur 



Inhoud presentatie 

1. Huidige verkeerstellingen 

2. Begrip Duurzaam Veilig en de gekozen 

wegencategorisering 

3. Verkeersmaatregelen in Knegsel voor de 

komende jaren  



1. Huidige verkeerstellingen 



Gegevens van de laatste 4 jaar 

 V85 : Maximale snelheid die door 85% van 

de weggebruikers op een weg wordt 

gereden. 

 Mvt/etmaal: gemiddeld aantal 

motorvoertuigen in 24 uur  



2800-3000 

mvt/etmaal 

1100-1600 

mvt/etmaal 

5300-5600 

mvt/etmaal 

2600-3100 

mvt/etmaal 

2650-3000 

mvt/etmaal 

1450-1600 

mvt/etmaal 

40-45 

km/uur 

85 

km/uur 

90 

km/uur 

65 

km/uur 

40-50 

km/uur 

50 

km/uur 



2. Begrip Duurzaam Veilig en 
gekozen wegencategorisering 



Duurzaam Veilig 

 Landelijk is eind jaren 90 gestart met 

inrichting wegennet volgens het principe 

van Duurzaam Veilig 

 Dit principe is dan ook uitgangspunt bij de 

uitwerking van het VVP 2012-2016 



Duurzaam Veilig 

 Doelen: 

- voorkomen van (ernstige) ongevallen 

- nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel 

 indien ongeval onvermijdelijk 



Principes Duurzaam Veilig 

• Functionaliteit van wegen 

- stroomwegen (SW) 

- gebiedsontsluitingswegen (GOW) 

   50 (70) en 80 km/uur 

- erftoegangswegen (ETW) 

   30 en 60 km/uur 



Principes Duurzaam Veilig 

• Vergevingsgezindheid  van de omgeving 

en weggebruikers onderling 

- Omgeving: eventuele foutjes mogen niet leiden tot 

ernstige afloop 

- Weggebruiker: rekening houden met minder 

bekwame weggebruiker 



Wegencategorisering 

 In 2012 heeft gemeenteraad een bepaalde 

wegencategorisering gekozen, 

rekening houdend met het Duurzaam 

Veilig principe 





3. Verkeersmaatregelen in Knegsel 
voor de komende jaren 



Snelheid in Knegsel 

 Binnen bebouwde kom: 

30 km/uur 

 Buiten de bebouwde kom: 

60 km/uur 









Voorrangsregeling 

 Binnen bebouwde kom: 

gelijkwaardige kruisingen 







Voorrangsregeling 

 Buiten de bebouwde kom: 

- ETW I voorrangs kruisingen  

- ETW 2 gelijkwaardige kruisingen 

 









Vervolg 

 Komende maand worden concept 

verkeersbesluiten gepubliceerd waarop 

iedereen op kan reageren 

 Vanaf mei 2015 aanpassen snelheid 

(afhankelijk van bezwaren) 



Vervolg 

 Uitvoering voorrangsregelingen wordt 

maatwerk 

 Quick wins (bord/belijning) zo snel 

mogelijk uitvoeren 

 Herinrichting kruisingen worden nog 

nader ingepland 

 




