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Programma van vanavond

 Opening wethouder Wiersema
 Prestentatie Fietspaden en Wegen Knelpuntenplan
 Vragen / discussie
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Hoe zijn we begonnen

 Vragen, wensen uit de samenleving
 Samen met de inwoners opstellen
 Meetbaar maken voor een discussie
 De knelpunten objectiever maken
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Opzet van het FWK plan

 Verkeersveiligheid
 Fietspaden
 Wegen
 Knelpunten
 Parkeren
 Communicatie
 Reacties enquête vanuit inwoners
 Onderzoek RTV Drenthe
 Financiën
 Areaal
 Onderhoud
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Verkeersveiligheid  gehele gemeente Tynaarlo
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Verkeersveiligheid
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Areaal
Wat beheren we nu werkelijk:
 Totale lengte verharding: 758 KM
 Wegen:

Totale lengte rijbaan: 450 KM
 Fietspaden:

Totale lengte rijbaan: 109 KM
 Zandwegen totale lengte : 44 KM



><

Hoe zijn we tot keuzes gekomen

Multi criteria analyse: -- / - / +- / + / ++
 Verkeersveiligheid
 Bereikbaarheid
 Utilitair
 Recreatief
 Intensiteit
 Politieke gevoeligheid
 Kosteneffectiviteit
 Behoefte inwoners
 Technische realiseerbaarheid
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Hoe zijn we tot keuzes gekomen
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Prioritering 2022

 Fietspad Oude Tolweg (komt uit de F)
 Esweg (komt uit de W)
 Aansluiting Esweg – Burgemeester Legroweg (komt uit de K)
 Groningerstraat Midlaren (komt uit de W)
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Fietspad Oude Tolweg
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Fietspad Oude Tolweg

 Ligging
 Gelegen tussen Zuid-Es en Westlaren.

Probleem
 Grootste deel van dit pad is aangelegd conform de richtlijnen. 

Echter, het laatste stuk slingert door een woonwijk.
 Oplossing
 Ontbrekende schakel aanleggen conform de richtlijnen van het 

CROW. 
 Kosten
 € 122.400,-- /  € 183.600,--
 Aandachtspunten
 Het fietspad gaat deels over een zandweg.
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Esweg
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Esweg

 Ligging
 In de bebouwde kom van Eelde tussen de Burg. J.G. Legroweg en 

de Hoofdweg.
 Probleem
 Onduidelijke inrichting van de weg; is de strook verharding naast de 

weg een fietsstrook, voetpad of een parkeerstrook? Weinig tot geen 
ruimte voor langzaam verkeer. Dat levert gevaarlijke situaties op. Er 
is een redelijk hoge parkeerdruk. Het probleem is vergelijkbaar met 
de Hoofdweg (ged.) tussen Eelde en Paterswolde. 

 Oplossing
 Herinrichting van de weg met duidelijke ruimtes voor de diverse 

weggebruikers. 
 Kosten 
 € 816.000,-- / € 1.224.000,--
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Aansluiting Esweg – Burg. Legroweg
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Aansluiting Esweg – Burg. Legroweg

 Ligging
 In het buitengebied Eelde.

 Probleem
 Het betreft een voorrangskruising met een linksaf vak. Dit past niet 

in een verblijfsgebied, een 60 km/uur zone.


 Oplossing
 Herinrichten tot rotonde. Er is voldoende ruimte voor.

 Kosten
 € 530.400,-- /  € 795.600,--
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Groningerstraat Midlaren
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Groningerstraat Midlaren

 Ligging
 Gelegen in de bebouwde kom van Midlaren.

Probleem
 Snelheden liggen relatief hoog. Overlast van motoren. 
 Veel (recreatief) fietsverkeer op het te smalle dubbel bereden 

fietspad. Weg voldoet niet aan de normen voor een weg gelegen in 
een verblijfsgebied 
Oplossing

 Fietspad opheffen of aanwijzen als voetpad. Fietsers op de rijbaan. 
Komgrenzen versterken en versmallen. In het gehele traject enkele 
fysieke barrières (bloembakken) en versmallingen aanleggen

 Kosten
 € 15.000,-- /  30.000,--
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