
Notitie Verkeersstructuur 
 
De PPC geeft aan dat de ontsluitingsstructuur van Souburg Noord ontoereikend is. Argumenten zijn 
dat er slechts één aansluiting is op de Lekstraat (de hoofdontsluiting van Oost-Souburg) en dat de 
overige ontsluitingen via de Middelburgsestraat, de Esdoornstraat en de Berkenstraat als 30 km/u 
zone ontoereikend zijn. Hieronder wordt deze stelling kwantitatief getoetst. (Berekende intensiteiten 
zijn afgerond om te voorkomen dat een te grote precisie wordt gesuggereerd.) 
 
Gegenereerde autoverplaatsingen Souburg Noord 
In Souburg Noord wordt 14 ha bebouwd met 25 woningen per ha. Uitgangspunt is dat de 
uitbreidingswijk 350 woningen zal bevatten. Per woning worden per etmaal 2,5 autoverplaatsingen 
gegenereerd (ASVV p. 125). 
 
Het aantal autoverplaatsingen door bewoners bedraagt hiermee: 350 * 2,5 ≈ 880 per etmaal. 
 
Hier komen nog verplaatsingen bij door bezoekers aan de wijk (normaal), werkgelegenheid met een 
bovenwijkse functie (zeer gering) en (winkel)voorzieningen met een bovenwijkse functie (in principe 
geen winkelfuncties). Aangenomen wordt dat dit 10% extra verkeer oplevert. 
 
Het totaal aantal autoverplaatsingen bedraagt hiermee: 880 + 10% * 880 ≈ 970 per etmaal. 
 
Toedeling autoverplaatsingen aan netwerk 
Straat Functie I etm 2012 I etm extra I etm totaal I etm toelaatbaar Overschrijding 
Lekstraat Gebiedsontsluitingsweg 8.100 580 8.680 15.000 Nee 
Stemerdinglaan Gebiedsontsluitingsweg 12.200 390 12.590 15.000 Nee 
Middelburgsestraat Erftoegangsweg 2.400 490 2.890 5.000 Nee 
Esdoornstraat Erf 900 240 1.140 3.000 Nee 
Berkenstraat Erf 300 150 450 3.000 Nee 
 
Toelichting: 
• I etm: Etmaalintensiteit. 
• I etm 2012: Voor de Lekstraat is I etm 2000 bekend uit een telling en geëxtrapoleerd naar 2012. I 

etm van de Middelburgsestraat en de Burgemeester Stemerdinglaan zijn feitelijk onbekend; deze 
zijn op basis van ervaring (ruim) ingeschat. I etm van de Esdoornstraat en Berkenstraat zijn op 
basis van aantallen woningen bepaald. 

• I etm toelaatbaar: Hiervoor zijn geen algemene landelijke normen vastgelegd en ook in het 
stedelijke beleid is de wegcategorisering niet kwantitatief onderbouwd. De genoemde waarden 
zijn wenselijke grootte-ordes. 

• Ongeveer 60% van het autoverkeer (580 auto’s) gegenereerd door Souburg Noord wordt 
uiteindelijk via de Lekstraat (gebiedsontsluitingsweg) afgewikkeld. Het betreft het noordwestelijke 
gedeelte met de meeste woningen. Dit omvat het verkeer dat ontsloten wordt via de Lekstraat 
(Reijersweg; 35% ofwel 340 auto’s) en de Middelburgsestraat (25% ofwel 240 auto’s; zie 
verderop). 

• Ongeveer 40% van het autoverkeer (390 auto’s) gegenereerd door Souburg Noord wordt 
uiteindelijk via de Burgemeester Stemerdinglaan (gebiedsontsluitingsweg) afgewikkeld. Het betreft 
het zuidoostelijke gedeelte met de minste woningen. Dit omvat het verkeer dat ontsloten wordt via 
de Esdoornstraat (25% ofwel 240 auto’s; zie verderop) en de Berkenstraat (15% ofwel 150 auto’s; 
zie verderop). 

• De 490 extra auto’s op de Middelburgsestraat omvatten het verkeer dat ontsloten wordt via de 
Middelburgsestraat (25% ofwel 240 auto’s) en de Esdoornstraat (25% ofwel 240 auto’s). 

• Ongeveer 25% van het autoverkeer (240 auto’s) maakt gebruik van de ontsluiting Esdoornstraat. 
Zoals vermeld komt dit verkeer terecht op de Middelburgsestraat. 

• Ongeveer 15% van het autoverkeer (150 auto’s) maakt gebruik van de ontsluiting Berkenstraat. 
Dit verkeer komt binnendoor op de Stemerdinglaan terecht. 

 
Conclusie: de ontsluitingsstructuur van Souburg Noord is niet ontoereikend. Hoewel exacte 
intensiteitsgegevens en normen ontbreken, blijkt uit bovenstaande berekening dat de toelaatbare 
belastingen op de straten in het voorgestelde netwerk niet worden overschreden. Er is dus geen 
behoefte aan een extra gebiedsontsluitingsweg. 
 



Vormgeving ontsluitingsstructuur 
• Net zoals de directe aansluiting op de Lekstraat gebruik maakt van het eerste stukje van de 

Reijersweg, kan de aansluiting op de Middelburgsestraat gebruik maken van het eerste stukje van 
de Schroeweg. 

• De Reijersweg en de Schroeweg dienen binnen het plangebied als hoofdroute voor het langzaam 
verkeer en worden afgesloten voor het autoverkeer. Ten noordoosten van het plangebied 
bevinden zich nog enkele bedrijven. Voor de toegankelijkheid hiervan dient in elk geval de 
Schroeweg opengesteld te blijven voor het gemotoriseerd verkeer, zodat een ontsluiting via de 
Reijersdwarsweg blijft bestaan. 

• De komgrens dient noordwaarts verlegd te worden om op de Lekstraat ten noorden van het 
plangebied een overgang van 80 km/u naar 50 km/u mogelijk te maken. 

 
Routes langzaam verkeer 
 
De PPC merkt op dat de Reijersweg en de Schroeweg op de plankaart worden aangeduid als 
hoofdroutes voor het langzaam verkeer, terwijl ze in de toelichting eveneens worden aangegeven als 
auto-ontsluiting. 
 
Dit wordt aangepast in de toelichting. De genoemde wegen zijn inderdaad in principe alleen voor 
langzaam verkeer toegankelijk. Zoals hierboven is toegelicht kunnen van beide wegen alleen de 
zuidelijke uiteinden worden ingericht ten behoeve van de auto-ontsluiting. 
 
 
Vlissingen, 6 juni 2002 
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