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1 Harmonisatie 
verkeersveiligheidsplan 

1.1 Aanleiding  

Sinds 1 januari 2011 zijn de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten 

gefuseerd tot de gemeente Eijsden – Margraten. De fusiegemeente is 

gelegen in het zuidelijkste puntje van Nederland. De gemeente telt 15 

kernen en 20 buurtschappen. In het zuiden grenst Eijsden-Margraten aan 

de Nederlands/Belgische grens. Aan de westkant vormt de Maas, die bij 

Eijsden Nederland binnenkomt, de natuurlijke grens tussen Nederland en 

Wallonië. De gemeente Eijsden-Margraten is een middelgrote gemeente 

met circa 25.000 inwoners. De gemeente kent een rijke historie en is 

daarmee o.a. een woon- en toeristenplaats in een uniek en bijzonder mooi 

grensgebied midden in de Euregio. Jaarlijks ontvangt de gemeente 

bezoekers uit zowel binnen- als buitenland. 

 

Om de verkeersveiligheid voor zowel de inwoners als de bezoekers te 

waarborgen beschikten zowel de voormalige gemeente Eijsden als de 

voormalige gemeente Margraten over een verkeersbeleidsplan. Na de 

fusie per 1 januari 2011 dienen nu ook de verkeersveiligheidsplannen van 

beide gemeenten geharmoniseerd te worden tot één 

verkeersveiligheidsplan (VVP).  

 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om 

beide verkeersveiligheidsplannen te harmoniseren tot een eenduidig 

verkeersveiligheidsplan inclusief een bijbehorend uitvoeringsprogramma. 

Het verkeersveiligheidsplan is daarnaast weer volledig bij de tijd gebracht 

door de verkeersveiligheidscijfers tot en met 2010
1
 te hanteren. Op deze 

wijze ontstaat een actueel en gedragen verkeersveiligheidsplan.  

 

1.2  Inleiding 

In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 750 verkeersdoden en 18.000 

ziekenhuisgewonden in het wegverkeer. Deze tol voor onze mobiliteit 

wordt maatschappelijk als veel te hoog ervaren. Rijk, Provincies en 

gemeenten hebben elk hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan 

een veiliger verkeer. De mogelijkheden van gemeenten moeten hoog 

worden aangeslagen. Een groot gedeelte van de verkeersongevallen 

vindt immers plaats op wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de 

gemeenten. 

De gemeente is daarnaast vaak het eerste aanspreekpunt bij klachten 

van burgers over de verkeersveiligheid. Het gemeentebestuur moet bij de 

afhandeling van deze klachten een afweging maken waarbij een 

antwoord gezocht wordt op meerdere vragen: is er daadwerkelijk sprake 

van een onveilige situatie en moeten maatregelen worden getroffen? Aan 

welke klachten moet de hoogste prioriteit worden toegekend? 

 

Ambtelijk en bestuurlijk bestaat daarom behoefte aan een actueel 

rapport, waarin richting wordt gegeven aan het gemeentelijke 

verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Dit 

verkeersveiligheidsplan fungeert als een toetsingskader voor toekomstige 

reconstructie- en nieuwbouwplannen. Het bevat een prioritering op basis 

waarvan een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen en 

kostenraming voor de komende jaren is opgesteld. 

 

 

                                                        
1
 Gelet op een sterke afname van de registratiegraad van alle type ongevallen in 

2011, door verandering van de registratiewijze bij de politie zijn deze cijfers niet 
toepasbaar voor analyses.  
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1.3  Doelstelling 

Het beleidsterrein verkeersveiligheid heeft raakvlakken met verschillende 

andere taken van overheidszorg zoals ruimtelijke ordening, verkeer, 

beheer en onderhoud van wegen, onderwijs en welzijn, milieu, 

voorlichting, openbare orde en veiligheid. Juist deze vele 

aanrakingspunten staan in de praktijk dikwijls een samenhangende 

aanpak in de weg. Een aanpak op vele, heel verschillende fronten is 

nodig en verschillende disciplines moeten een inbreng leveren.  

Het doel van het verkeersveiligheidsplan is om systematisch een 

samenhangend beleid te formuleren en uit te voeren waarin alle aspecten 

integraal zijn verwerkt. 

 

De volgende inhoudelijke doelstellingen zijn geformuleerd voor het 

verkeersveiligheidsbeleid: 

 

1. Het verkeersonderwijs op de basisscholen, de voorlichting aan 

de bevolking en aan afzonderlijke groepen binnen de gemeente 

en de handhaving door de politie dienen behouden te blijven en 

zo nodig te worden verbeterd. Hierbij is bijzondere aandacht 

nodig voor de integratie van de activiteiten van de gemeente, het 

Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid, de politie en 

VVN;  

2. Met het oog op een Duurzaam Veilig wegennet is (in regionaal 

overleg) vastgesteld wat de functie van elke weg is. Daarbij dient 

het feitelijke gebruik en de vormgeving van de infrastructuur af te 

worden gestemd op de functie die de weg heeft gekregen, De 

bestaande categorisering van de gemeente Eijsden-Margraten is 

in het verkeersveiligheidsplan als uitgangspunt gehanteerd;  

3. De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar 0 

verkeersslachtoffers in 2025;  

 

 

4. De gemeente Eijsden-Margraten stelt zich ten doel om een 

goede behandeling van klachten ten aanzien van de dreiging 

van het verkeer te blijven realiseren, waarbij een afname van de 

dreiging die van het verkeer uitgaat wordt bereikt. 

  

De taakstelling die op basis van dit beleidsplan in het Meerjaren-

uitvoeringsprogramma is geformuleerd moet zodanig zijn dat de 

bovenstaande doelstellingen gehaald kunnen worden. 

 

1.4 Werkwijze  

1.4.1 Fasen in de planvorming 

Dit beleidsplan is de eerste stap in de planvorming. In dit beleidsplan zijn 

aandachtspunten en taakstellingen geformuleerd waarmee de gestelde 

doelen gerealiseerd moeten worden. De fase na het beleidsplan betreft 

de vertaling van de taakstellingen in een Meerjarenuitvoeringsprogramma 

(MUP). In dit MUP worden alle gemeentelijke projecten voor de komende 

vijf jaar met een doorkijk naar de lange termijn over elkaar heen gelegd 

om zodoende projecten in de uitvoeringsfase te combineren. 

Reconstructies van wegen worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk 

gecombineerd met het aanbrengen van de gewenste 

verkeersmaatregelen en de juiste markering. Dit MUP wordt jaarlijks 

aangepast en uitgewerkt in een actieplan. Dit actieplan vormt de basis 

voor de uitvoering. 

 

1.4.2  Inhoudelijke aanpak 

Het beleidsplan is opgebouwd vanuit een viertal invalshoeken teneinde 

het integrale karakter van het verkeersveiligheidsbeleid te waarborgen. 

Deze invalshoeken zijn: 
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A) De educatieve invalshoek: het toerusten van de weggebruikers 

tot hun verkeerstaak door middel van verkeerseducatie; hieron-

der wordt verstaan: verkeersonderwijs, voorlichting en 

handhaving. Deze invalshoek is derhalve gericht op het 

menselijk gedrag in het verkeer; 

B) De preventieve invalshoek: het realiseren van een "duurzaam 

veilig verkeerssysteem", waarin de kans op ongevallen minimaal 

is. Hierbij gaat het vooral om een veilige verkeersomgeving 

(infrastructuur) waarbij zowel de bestaande als nieuw aan te 

leggen infrastructuur in beschouwing wordt genomen; 

C) De invalshoek verkeersongevallen: het terugdringen van het 

aantal en de ernst van de verkeersongevallen. Deze invalshoek 

wordt ook wel de objectieve invalshoek genoemd omdat de 

geregistreerde ongevallen centraal staan; 

D) De invalshoek verkeersdreiging: het terugdringen van de 

gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde groepen 

weggebruikers veroorzaakt. Deze invalshoek wordt ook wel de 

subjectieve invalshoek genoemd omdat de gevoelens en 

klachten centraal staan. 

 

De invalshoeken A en B staan voor een actief beleid: het vermijden van 

situaties die aanleiding kunnen geven tot ongevallen of klachten. De 

invalshoeken C en D staan voor een reactief beleid: het veilig maken van 

situaties die eerder aanleiding gaven tot ongevallen of klachten. Uiteraard 

bestaan er verbanden tussen de verschillende invalshoeken.  

Voor elk van de invalshoeken is een systematische aanpak nodig om tot 

een gericht beleid te kunnen komen. Een systematische aanpak houdt in: 

Stap 1. Inventarisatie 

Stap 2. Analyse 

Stap 3. Formulering van aandachtspunten 

 

 

De per invalshoek geformuleerde aandachtspunten zijn in een afsluitende 

stap geïntegreerd tot één integrale lijst van aandachtspunten. Deze lijst is 

voorzien van een prioriteitstelling. Hierin is vastgelegd welke 

aandachtspunten op korte en langere termijn in uitvoering genomen 

moeten worden. Deze aandachtspunten worden uitgewerkt in het MUP 

hetgeen taakstellend is ten aanzien van het verkeersveiligheidsbeleid. 

 

Het Beleidsplan Verkeersveiligheid is tot stand gekomen op basis van 

een analyse van met verkeersveiligheid verband houdende aspecten. Het 

brede terrein van de verkeersveiligheid is benaderd vanuit vier 

invalshoeken educatie, preventie, objectief en subjectief. Een aantal 

keuzes die in het beleidsplan zijn gemaakt, zijn gebaseerd op vigerend 

beleid van verschillende overheden (Politie, Provincie en Rijk). Andere 

keuzes zijn gemaakt op basis van inventarisaties, toetsing en 

prioriteitstelling per invalshoek.  

 

In hoofdstuk 2 is eerst het algemene verkeersveiligheidsbeleid 

uiteengezet. Daarna komen de vier invalshoeken achtereenvolgens aan 

de orde. Hoofdstuk 3 behandelt het gemeentelijke 

verkeersveiligheidsbeleid ten aanzien van educatie. In hoofdstuk 4 komt 

preventie aan bod in de vorm van het toepassen van een Duurzaam 

Veilig verkeerssysteem. In hoofdstuk 5 zijn de ongevallen geanalyseerd. 

In Hoofdstuk 6 komt de subjectieve verkeersonveiligheid, ofwel de 

verkeersdreiging, aan de orde.  

 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen in overleg met de wethouder verkeer 

en medewerkers van de gemeente Eijsden-Margraten.  
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2   Beleid 

In dit hoofdstuk wordt het beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid op 

rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau beschreven. 

 

2.1  Rijksbeleid met betrekking tot verkeersveiligheid 

2.1.1  Nota Mobiliteit 

Het actuele nationale Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid is op 

hoofdlijnen beschreven in de Nota Mobiliteit. Deze Nota is opgesteld door 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en is vastgesteld in 2005. De 

Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan dat kaders en 

doelen geeft voor het verkeers- en vervoersbeleid voor de (middel)lange 

termijn.  

Het hoge abstractieniveau van de Nota Mobiliteit is ten aanzien van 

verkeersveiligheid concreter gemaakt in het strategisch plan 

Verkeersveiligheid waarin doelstellingen op het gebied van het aantal 

verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in cijfers zijn geformuleerd.  

 

2.1.2  Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 

De aangescherpte verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020 is een daling 

van 53% van het aantal verkeersdoden en 34% van het aantal 

ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002. In dit plan staan tevens 

diverse maatregelen om de aangescherpte doelstelling op het gebied van 

het aantal verkeersslachtoffers te behalen. 

Het plan is in principe gebaseerd op drie pijlers die het 

verkeersveiligheidsbeleid in de afgelopen jaren succesvol hebben 

gemaakt, namelijk: 

 

Samenwerking 

Het verkeersveiligheidsbeleid wordt niet alleen door de rijksoverheid 

opgesteld, maar er zijn veel partijen die input hebben geleverd voor het 

‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020’. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om andere overheden, handhavers, kennisinstituten en 

belangenorganisaties.  

 

Integrale aanpak 

Door dwarsverbanden te leggen met andere beleidsterreinen wordt een 

integrale aanpak nagestreefd.  

 

Duurzaam Veilig 

De Duurzaam Veilig visie wordt voortgezet om de kans op ongevallen 

verder te verkleinen. 

 

2.1.3  Duurzaam Veilig 

Op 15 december 1997 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

het Startprogramma Duurzaam Veilig ondertekend. De richtlijnen uit de 

visie Duurzaam Veilig worden sinds de vaststelling van het 

Startprogramma door gemeenten veelvuldig toegepast bij het 

(her)inrichten van het wegennet.  

 

Ontwerpprincipes 

De visie heeft een preventieve werking, waarbij de aanpak erop is gericht 

fouten en overtredingen minder gemakkelijk te laten optreden of de 

consequenties ervan op te vangen door bij inrichting van het 

verkeerssysteem rekening te houden met de menselijke maat. Hiermee 

rekeninghoudend dienen de omgeving (zoals de weg) en het voertuig 
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zodanig te zijn ingericht dat eventuele fouten van de weggebruiker niet 

direct leiden tot ongevallen. Hiermee biedt de infrastructuur dan ook 

ondersteuning en bescherming bij het deelnemen aan het verkeer. 

Daarnaast moet de mens door middel van voorlichting en educatie goed 

zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk moet de (on)veiligheid 

van zijn verkeersgedrag worden gecontroleerd. Duurzaam veilig is zeker 

niet alleen 'infrastructuur'. 

 

Duurzaam Veilig richt zich op een goede afstemming van functie, vorm 

en feitelijk gebruik van de weg. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Het wijzigen van een van deze aspecten heeft 

directe gevolgen voor de andere twee aspecten. Wanneer het gebruik 

van een weg verandert, zal de vormgeving en daarmee de functie moeten 

wijzigen. Als echter een weg anders wordt vormgegeven heeft dit directe 

gevolgen voor het gebruik en daarmee de functie. Krijgt een weg een 

andere functie dan heeft dit uiteindelijk tot gevolg dat de vorm en het 

gebruik aangepast moet worden.  

 

Elke wegfunctie hoort bij een specifieke wegcategorie met een 

kenmerkende snelheidslimiet en inrichting: 

- de toegang tot de aanliggende erven verzorgen: 

erftoegangswegen met een lage snelheid; 

- de ontsluiting van gebieden verzorgen: 

gebiedsontsluitingswegen met een hogere snelheid; 

- grote verkeersstromen opvangen, vaak over grotere afstanden: 

stroomwegen met de hoogste snelheid. 

 

Fasering 

Voor de invoering van Duurzaam Veilig is gekozen voor een aanpak in 

twee fasen. De eerste fase van Duurzaam Veilig (1997-2001) was vooral 

gericht op het indelen van het wegennet in verschillende wegcategorieën.  

De tweede fase van Duurzaam Veilig, vanaf 2004, richt zich naast de 

verdere inrichting van de verblijfsgebieden op het veilig inrichten van de 

verkeersaders binnen en buiten de bebouwde kom. De weginrichting 

dient zodanig te zijn, dat elke weggebruiker kan afleiden welk gedrag 

gewenst is.  

2.2  Provinciaal beleid met betrekking tot 
verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid heeft topprioriteit. Dit betekent dat de provincie aan de 

hand van het huidige beleid blijft inzetten op: 

Aanpak infrastructuur. 

Bewuste en kosteneffectieve toepassing van Duurzaam Veilig bij de 

aanleg en inrichting van het gehele Limburgse wegennet, inclusief de 

wegencategorisering. Het aanbrengen van de Essentiële 

Herkenbaarheidkenmerken op alle wegen in het kader van beheer en 

onderhoud. 

Aanpak educatie. 

Bewerkstelligen dat iedere verkeersdeelnemer gedurende zijn hele leven 

beschikt over de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie voor 

veilige verkeersdeelname. 

Aanpak handhaving. 

Handhaving als curatieve, gedragscorrigerende maatregel. Dit is en blijft 

noodzakelijk, ondanks het feit dat in Limburg vooral wordt ingezet op 

preventieve maatregelen via de twee vorige punten. 

 

2.2.1  Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid 
Limburg 

Op provinciaal niveau vormt het Regionaal Orgaan voor de 

Verkeersveiligheid (ROV) op het gebied van verkeersveiligheid een 

belangrijk onderdeel binnen de provinciale organisatie. Het ROVL 

(Limburg) is in de provincie Limburg actief. Dit is een overlegplatform met 

als taak: het bevorderen van de inspanningen op het gebied van de 

verkeersveiligheid binnen de provincie Limburg, waarbij een 

geïntegreerde, systematische en planmatige aanpak voorop staat. 
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Het ROVL bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, 

wegbeheerders, onderwijsinstellingen, politie, justitie en een aantal 

particuliere organisaties op het gebied van verkeer en vervoer. 

 

De ambitie van het ROVL is dat Limburg de meest verkeersveilige 

provincie van Nederland wordt. De landelijke doelstellingen voor 2010 zijn 

gehaald en in kwantitatieve termen heeft het ROVL zich ten doel gesteld 

om het aantal verkeersslachtoffers in 2025 terug te brengen naar 0 

slachtoffers. Bij de realisatie hiervan gaat het om de volgende punten
2
: 

 

1) Educatie en bewustwording; 

De ambitie is dat iedere verkeersdeelnemer gedurende het hele 

leven de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie heeft voor 

een veilige deelname aan het verkeer. 

2) Samenwerking en bestuurlijk draagvlak; 

De ambitie is dat de positie van de regio’s door ondersteuning van 

regionale coördinatoren en regionaal besteedbare gelden verder 

vorm krijgt. Het is voor iedereen inzichtelijk wie zich waar en met 

welk thema bezighoudt als het gaat om verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid staat stevig op de politieke agenda. 

3) Kennismanagement; 

De ambitie is dat kennis is gestructureerd, toegankelijk is gemaakt 

en overgedragen aan belanghebbenden. Het verder ontwikkelen 

waar nodig blijft een actiepunt maar wat er reeds is toegankelijk en 

daarmee, beter bruikbaar maken, staat voorop. 

4) Innovatie; 

Onze ambitie is dat zowel op technologisch gebied als op sociaal 

gebied diverse projecten gestart worden. Het doel is om inzicht te 

krijgen op de brede ontwikkelingen in de samenleving en hun 

impact op verkeersveiligheid. 

                                                        
2
 Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Visie 

Verkeersveiligheid (www.rovl.nl). 

Voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid is de Vision Zero 

opgesteld. De belangrijkste overtuiging hierin is dat het onacceptabel is 

dat er in het verkeer nog ernstige slachtoffers vallen. Vanuit die 

overtuiging werkt het ROVL aan een visie dat het verkeer in de toekomst 

geen slachtoffers meer zal hoeven eisen. Nul slachtoffers op termijn.
3
 

 

2.3 Maastricht – Heuvelland  

VVPH (Verkeersveiligheidsproject Heuvelland) 

Sinds 1988 zijn de vijf gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de 

Geul, Vaals, Meerssen en Eijsden-Margraten verbonden in het 

samenwerkingsverband VVPH. Het VVPH heeft als doel het 

verkeersgedrag en de verkeersmentaliteit te beïnvloeden en te 

verbeteren en zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de 

verkeersveiligheid in het Heuvelland. Het VVPH organiseert, faciliteert en 

financiert verkeersacties om dit gezamenlijke doel te bereiken. 

 

Naast de vijf gemeenten hebben ook Veilig Verkeer Nederland (VVN 

district Limburg), Consent onderwijsbegeleidingsdienst, Regiopolitie Zuid-

Limburg en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) zitting 

in de projectgroep.  

 

De voorzittersrol van het VVPH, op zowel ambtelijk als bestuurlijk gebied, 

ligt bij de gemeente Gulpen-Wittem. De projecten worden gefinancierd 

door de deelnemende gemeenten op basis van een vast bedrag per 

inwoner. Verder wordt voor diverse projecten en activiteiten gezocht naar 

extra financiering in de vorm van subsidies en sponsoring. 

 

 

 

 

                                                        
3
 Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid Limburg, Jaarverslag 2008, juli 2009. 
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Heuvelland samen natuurlijk bereikbaar! 

In juli 2005 heeft de provincie Limburg een uitvoeringsplan opgesteld voor 

de bereikbaarheid van het Heuvelland. Aanleiding voor dit uitvoeringsplan 

was de druk die het toeristisch-recreatieve gemotoriseerde verkeer op 

gezette tijden en specifieke locaties legt op het Heuvelland. In het 

uitvoeringsplan zijn een groot aantal projecten opgenomen die vooral 

betrekking hebben op de doorstroming van het verkeer in het Heuvelland 

en het oplossen van parkeerproblematiek op sommige punten.  

 

Er is echter ook aandacht besteed aan verkeersveiligheid door wegen 

met een beperkte verkeersfunctie vrij te maken voor gemotoriseerd 

verkeer. Op die manier worden gebieden gecreëerd met aaneengesloten 

autovrije wegen, waardoor de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer 

hier verbetert. Andere projecten met betrekking tot verkeersveiligheid zijn 

bijvoorbeeld de aanleg van vrijliggende fietspaden of herinrichtingen van 

gevaarlijke kruispunten.  

 

Het uitvoeringsplan omvatte projecten met uitvoering in de periode 2005-

2010. De meeste projecten zijn inmiddels ook uitgevoerd. Er is echter nog 

geen nieuw uitvoeringsplan opgesteld.  

 

2.4  Politie 

De gemeente Eijsden – Margraten valt onder de politie basiseenheid (BE) 

Limburg Zuid. 

De Politie onderscheidt diverse taakvelden, waaronder criminaliteit, 

verkeershandhaving, bijzondere wetten en openbare orde. Ten aanzien 

van verkeer is het doel het aantal verkeersovertredingen terug te dringen 

door een intensievere handhaving van de verkeersregels. Een strengere 

handhaving van de bestaande verkeersregels helpt mee het aantal 

verkeersgewonden en ziekenhuisgewonden terug te dringen. Daarbij is 

de verkeershandhaving met name gericht op de volgende speerpunten: 

 

• draagplicht helm; 

• draagplicht autogordel; 

• roodlicht negatie;  

• alcoholgebruik in het verkeer; 

• overschrijding maximum toegestane snelheid; 

• autodiefstallen; 

• agressie in het verkeer. 

 

2.5 Gemeentelijk beleid met betrekking tot 
verkeersveiligheid 

Voorgaand beleid 

De gemeente Eijsden – Margraten bestond voor 2011 uit de voormalige 

gemeente Eijsden en de voormalige gemeente Margraten. Beide 

gemeenten hadden elk hun eigen verkeersveiligheidsplan. Deze plannen 

dateren uit 2000 respectievelijk 1996. Beide plannen waren weliswaar 

anders van opzet, echter in beide plannen kregen in het bijzonder de 

volgende zaken de aandacht:  

 

• Educatie 

Een duurzame aanpak middels de zogenaamde 

permanente verkeerseducatie. Deze aanpak gaat er van uit 

dat weggebruikers educatie en voorlichting krijgen 

gespecificeerd op de wijze waarop zij op hun leeftijd 

deelnemen aan het verkeer en ze bewust te maken van 

hun verkeersgedrag. 

• Handhaving 

Gericht op verkeersgedrag waarbij bewust of onbewust 

verkeersregels worden overtreden waardoor 

verkeersonveiligheid wordt gecreëerd. 
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• Infrastructuur 

Wegen inrichten conform de visie Duurzaam Veilig 

waardoor een veilig, herkenbaar en inherent wegennet 

ontstaat.  

Duurzaam Veilig: 

� Conform vastgestelde wegcategorisering; 

� aanleggen 30 km/uur en 60 km/uur zones; 

� ongevallenanalyse. 

� Waar mogelijk werd er binnen de gemeente 

gestreefd naar toepassing van Shared Space 

oplossingen en het beperken van bebording. 

 

In 2006 heeft de voormalige gemeente Margraten een onderzoek uit laten 

voeren naar de invoering van Duurzaam Veilig. Op basis van deze 

beleidsnotitie zijn voor diverse wegen in de gemeente nog aanvullende 

maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Deze maatregelen, 

zoals het vervolmaken van 30/60 km zones is op dit moment afgerond.  

 

 

2.6   Actiepunten beleid 

Wil het verkeersveiligheidsbeleid effect hebben dan moet aan een 

aantal voorwaarden worden voldaan: 

• Er dient voldoende gewicht aan verkeersveiligheid te 

worden toegekend. Dit is in grote mate bepalend voor de 

effectiviteit en de kwaliteit van het gevoerde beleid. 

• Er moet een goede organisatie, samenwerking en 

structurele overlegstructuur bestaan tussen de 

verschillende disciplines die raakvlakken hebben met 

verkeer en vervoer. 

• Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn 

om het verkeersveiligheidsbeleid tot uitvoering te brengen. 

• Er dient voldoende kennis en informatie met betrekking tot 

verkeersveiligheid aanwezig te zijn en gecommuniceerd te 

worden. 
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3   Educatie 

3.1 Algemeen 

Bij het onderwerp educatie gaat het om het formuleren van beleid, dat is 

gericht op het verbeteren van het menselijke gedrag in het verkeer. De 

geëigende middelen hiertoe zijn voorlichting, verkeersonderwijs en 

handhaving. 

 

Als wegbeheerder kan de gemeente slechts beperkt invloed uitoefenen 

als het gaat om verkeersonderwijs en daarmee het opleiden van 

verkeersdeelnemers. Rijopleiding is een zaak van de rijksoverheid; de 

verantwoordelijkheid voor verkeersonderwijs ligt primair bij de scholen. 

De taak van de gemeente concentreert zich op de aspecten voorlichting 

en handhaving en het scheppen van de juiste kaders voor 

verkeersonderwijs. 

 

Bij de inventarisatie van het beleid dat gevoerd wordt op het onderdeel 

educatie is de volgende onderverdeling aangehouden: 

• activiteiten van derden; 

• voorlichting en educatie; 

• handhaving. 

 

3.2 Activiteiten van derden 

Bij het vormgeven van het educatieve beleid is inhaken op activiteiten van 

andere overheden en organisaties van groot belang. Onder activiteiten 

van derden worden de landelijk gecoördineerde campagnes van het 

Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid, Provincie, Politie, VVN en 

Rijkswaterstaat verstaan. Deze campagnes zijn breed opgezet met 

aandacht voor voorlichting, onderwijs en handhaving zoals “Laat je zien”, 

de “BOB-actie”, “de scholen zijn weer begonnen”, “Broemritten” en de 

“Heuvellandquiz”.  

De gemeente Eijsden-Margraten sluit hierbij aan door het verspreiden 

van posters en informatiemateriaal met betrekking tot deze acties. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met VVN. Zo verzorgt de gemeente 

bijvoorbeeld het ophangen van de posters en de doeken met de tekst: 

“De scholen zijn weer begonnen”. 

Door gebruik te maken van andere media zoals de website van de 

gemeente, de lokale omroep en het huis-aan-huis blad kan de gemeente 

een nog breder publiek bereiken. 

 

 

3.3 Voorlichting en educatie 

Permanente Verkeerseducatie 

Het streven is om de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven de 

benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een 

veilige deelname aan het verkeer. In 2002 hebben de gezamenlijke 

regionale- en provinciale organen voor verkeersveiligheid de 

uitgangspunten voor beleid vastgesteld om te komen tot een succesvolle 

invoering van Permanente Verkeerseducatie (PVE). Bij verkeerseducatie 

gaat het om activiteiten die bijdragen aan het vervullen van voorwaarden 

voor verkeersveilig gedrag bij individuele weggebruikers. Die 

voorwaarden zijn: kennen (kennis), kunnen (vaardigheid) en willen 

(motivatie). Daarnaast is het van belang dat de weggebruiker 

verkeersveilig gedrag ook daadwerkelijk in de praktijk brengt (doen). 

Binnen PVE worden zes doelgroepen onderscheiden. De indeling van de 

doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en 

vervoersmodaliteit.  
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Het gaat om de volgende zes groepen: 

• 0-4 jaar; 

• 4-12 jaar; 

• 12-16 jaar; 

• beginnende bestuurders (16-25); 

• rijbewijsbezitters (25-60 jaar); 

• ouderen vanaf circa 60 jaar. 

 

De gemeente schenkt via diverse informatiekanalen aandacht aan de 

diverse doelgroepen.  

 

Rijbewijsbezitters 

Voor de oudere en/of gehandicapte verkeersdeelnemers worden door 

VVN dit jaar zogenaamde scootmobielritten georganiseerd. Tijdens deze 

ritten krijgen ouderen een deskundig advies over het veilig deelnemen 

aan het verkeer met een scootmobiel, en wordt de verkeerskennis 

opgefrist. 

 

Doelgroep 4 - 12 jaar: VerkeersEducatie BasisOnderwijs (VEBO) 

Ook verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs maakt deel 

uit van de landelijke aanpak Permanente Verkeerseducatie voor 0 tot 

100-jarigen. Jaarlijks vormen jongeren t/m 24 jaar circa 50% van alle 

verkeersslachtoffers (landelijke cijfers). Nadere analyse van de 

ongevalgegevens toont aan dat jongeren in 70% van deze 

verkeersongevallen juridisch gezien de veroorzaker zijn. De oorzaken van 

hun relatief hoge ongevalbetrokkenheid zijn voornamelijk gelegen in de 

toename van de automobiliteit en de complexiteit van het hedendaagse 

verkeer en het niet goed kunnen beheersen c.q. toepassen van de 

verkeersregels. De kwaliteit van het verkeersonderwijs is een zeer 

belangrijke factor hierin. 

Verkeersonderwijs is verplicht op de basisscholen voor minimaal één uur 

per week. Om te stimuleren dat voldoende aandacht wordt geschonken 

aan verkeerseducatie is de regeling Nadere Subsidieregels Verkeers-

educatie (NSVE) ontwikkeld. 

 

De gemeente heeft hiervoor met bijna alle binnen haar gemeente 

functionerende besturen van basisscholen een convenant gesloten: 

• per bestuur wordt een Verkeercoördinatoronderwijs (VCO) 

aangesteld die als aanspreekpunt functioneert binnen de school; 

• uitvoerende taken rondom dit project komen per school bij de 

Verkeerscoördinator te liggen; 

• de gemeente en provincie stelt hiervoor geld ter beschikking; 

• de school stelt jaarlijks een actieplan op; 

• de gemeente verkrijgt subsidie bij de provincie voor dit project. 

 

Naast de convenanten kunnen de scholen ook in aanmerking voor het 

Limburgs VerkeersveiligheidsLabel (LVL). Het Verkeersveiligheidslabel is 

een (landelijk) keurmerk dat basisscholen kunnen behalen als ze voldoen 

aan een aantal criteria. Momenteel beschikt de Basisschool in Mesch 

over dit label.  

 

Sinds 1 januari 2008 is bij het ROVL de NSVE van kracht. Vanuit de 

NSVE kan de gemeente een beroep doen op: 

• convenantgelden; 

• werkbudget voor verkeerseducatieve activiteiten op scholen, 

gekoppeld aan de verkeerseducatieconvenanten; 

• projectsubsidie voor educatieprojecten die buiten de kaders van 

het convenant vallen. 

 

Verkeersonderwijs is verplicht op de basisscholen. Dit wil echter niet 

automatisch zeggen dat het ook doelmatig en effectief gebeurt.  
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Voorlichting 

De gemeente verschaft informatie aan de inwoners via onder andere 

regionale- en diverse dorpsbladen en de gemeentelijke website. Daarin 

worden tevens alle openbare bekendmakingen en andere officiële 

mededelingen gepubliceerd. Ten aanzien van verkeersveiligheid wordt 

regelmatig iets gepubliceerd. Dit wordt vooral gedaan, wanneer er ten 

aanzien van een (verkeers-)project voorlichting gewenst is. Om de 

bewoners van Eijsden-Margraten bij moeilijke processen meer bij de 

besluitvorming te betrekken, en zo meer draagvlak voor de maatregelen 

te creëren, is het mogelijk dat een besluit via een arrangement met de 

bewoners en/of betrokkenen wordt genomen.  

 

Klachten over verkeersgerelateerde zaken kunnen per brief, per email of 

via het servicepunt (telefonisch) ingediend worden.  

Voor voorlichting door de gemeente geldt dat via andere media zoals 

website en lokale ,media de voorlichting met betrekking tot 

verkeersregels, verkeersveiligheid en/of omleidingen beter 

gecommuniceerd kunnen worden. 

 

 

3.4  Handhaving 

De politieverkeerstaak is te verdelen in een repressieve en een 

preventieve taak. 

 

De repressieve verkeerstaak van de Politieregio Zuid is in het 

korpsbeleid vastgelegd en is gericht op de aanpak van 

verkeersonveiligheid. De Politieregio Zuid heeft zogenaamde 

handhavingteams gericht op het controleren van verkeer. Speerpunten 

van deze handhavingteams zijn onder andere het controleren van 

alcoholgebruik, snelheid, gordels en roodlicht negatie. 

 

De aanpak van deze speerpunten wordt lokaal uitgevoerd. Dit houdt in 

dat per basiseenheid handhavingactiviteiten ten aanzien van deze 

speerpunten plaatsvinden. Deze activiteiten worden in het beleidsplan 

van de basiseenheid vastgelegd. In gemeente Eijsden-Margraten vinden 

nu en dan snelheidscontroles plaats door de politie.  

 

Door deze regionale handhavingteams is er voor de basiseenheden meer 

ruimte om te reageren op lokale klachten.  

De gemeente beschikt zelf over apparatuur om snelheidsmetingen te 

verrichten, zoals een “Smiley” en een wegkantradar. Deze apparatuur 

wordt met name gebruikt om klachten van bewoners over te hard rijden te 

onderzoeken. Met deze snelheidsapparatuur kan ook de intensiteit van 

het verkeer worden gemeten. Dit wordt gebruikt voor de verkeersmonitor 

van de gemeente (bijhouden verkeersintensiteit op vaste locaties) 

alsmede om separate verkeerstellingen uit te voeren.  

 

3.5  Actiepunten educatie en handhaving 

Educatie 

• Voorlichting van specifieke doelgroepen, afhankelijk van de 

ongevalanalyse; 

• Voorlichting over verkeersregels en landelijke campagnes 

• Intensiveren via website en lokale media. 

• Communicatie  

 

Handhaving 

• Ongevallocaties en handhavingsacties in overleg met de 

ambtenaar verkeer; 

• Voortzetten van het meten van verkeersintensiteit op vaste 

locaties (volgens telprogramma). 
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4   Preventie 

4.1  Duurzaam Veilig verkeerssysteem 

Bij preventief veiligheidsbeleid gaat het met name over het in gang zetten 

van een beleid, dat op termijn moet leiden tot een duurzaam veilig 

verkeerssysteem. In een duurzaam veilig verkeerssysteem is de kans op 

ongevallen minimaal. De ongevallen die nog gebeuren zijn niet ernstig 

van afloop. Een duurzaam veilig verkeerssysteem vereist daarom: 

• een infrastructuur die zodanig is vormgegeven, dat er een 

geringe kans bestaat op ernstige ongevallen; 

• voertuigen die zodanig zijn uitgerust, dat de gevolgen voor de 

inzittenden bij een aanrijding minimaal zijn; 

• verkeersdeelnemers die zodanig zijn opgeleid, dat zij hun taken 

in een dergelijk systeem vlekkeloos kunnen uitvoeren. 

 

Het streven is om in 2020 landelijke dekking te hebben van de invoering 

van Duurzaam Veilig. Een duurzaam veilig verkeerssysteem is niet van 

vandaag op morgen te realiseren. Preventie richt zich binnen het 

verkeersveiligheidsbeleid op succes voor de lange termijn. Een duurzaam 

veilig verkeerssysteem is technisch mogelijk en is een voorwaarde om 

het aantal ongevallen en slachtoffers drastisch naar beneden te brengen. 

De invoering van alle op Duurzaam Veilig-visie gebaseerde maatregelen 

heeft in totaal naar schatting tot een reductie geleid van ruim 30% 

verkeersdoden in 2007 ten opzichte van het scenario waarbij vanaf 1998 

het beleid en de risico’s ongewijzigd zouden zijn gebleven
4
. 

  

De gemeente kan slechts beperkt invloed uitoefenen als het gaat om 

veilige voertuigen en goed opgeleide verkeersdeelnemers. Het 

belangrijkste aangrijpingspunt voor een gemeentelijke wegbeheerder is 

daarom het werken aan een duurzaam veilige weginfrastructuur. Vaak 

bestaat het misverstand dat Duurzaam Veilige (infrastructurele) 

maatregelen duur zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat de baten van 

Duurzaam Veilig beleid van de afgelopen periode twee tot vier keer zo 

hoog zijn dan de kosten
4
. 

 

4.2 Ruimtelijke plannen 

Het realiseren van een duurzaam veilig wegennet begint bij het 

ontwikkelen van ruimtelijke plannen. Maatregelen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening zijn van groot belang voor de verkeersveiligheid. Het 

is zaak om eventuele verkeersveiligheidseffecten van ontwikkelingen 

groot of klein vroegtijdig te onderkennen.  

 

Naast de grote op het verkeer invloedrijkere ontwikkelingen is het zeer 

van belang dat ook van de kleinere ontwikkelingen met een 

verkeersaantrekkende werking zoals bijvoorbeeld een wijkzorgcentrum, 

een supermarkt, zwembad, sporthal, brede school de consequenties op 

het gebied van verkeer inzichtelijk worden gemaakt. 

Het is zaak de gevolgen van alle ontwikkelingen dus goed te 

onderzoeken en indien mogelijk met elkaar in verband te brengen. Voor 

de grote ontwikkelingen is het inzetten van een verkeersmodel zeer 

geschikt.  

                                                        
4
 http://www.swov.nl/: Factsheet_Duurzaam_Veilig_uitgangspunten.pdf, februari 

2010 
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Hiermee kunnen de toe- en afnames van verkeer inzichtelijk worden 

gemaakt en kunnen diverse scenario’s tegen elkaar worden afgewogen 

alvorens een besluit wordt genomen. 

Ook bij andere ruimtelijke plannen (bouwplannen en reconstructieplannen 

van wegen, renovaties van rioleringen en herbestratingen) dient het 

aspect verkeersveiligheid getoetst te worden en (bij voorkeur) ook 

expliciet beschreven te worden in een verkeersveiligheidsparagraaf die 

gecontroleerd wordt door de beleidsmedewerker verkeer. 

 

In een verkeersveiligheidsparagraaf dient het volgende aan de orde te 

komen: 

• Hoe worden de nieuwe verkeerstromen afgewikkeld? Is er 

een toename in verkeer en mogelijk verkeersonveiligheid? 

Hoe wordt het parkeren en het op/afrijden van het terrein 

rondom de ontwikkeling opgelost? 

• Voldoen de nieuw aan te leggen wegen aan de criteria voor 

een duurzaam veilig wegennet? Zijn de straten met een 

verblijfsfunctie zodanig ingericht, dat automobilisten hun 

snelheid aanpassen aan de maximumsnelheid. 

• Kunnen de dagelijkse verplaatsingen te voet (naar 

basisscholen, winkels, halten openbaar vervoer, enz.) worden 

uitgevoerd zonder dat een drukke verkeersweg behoeft te 

worden overgestoken? Indien het oversteken van een 

dergelijke weg onvermijdelijk is, wordt dan een 

oversteekvoorziening aangebracht? Zijn de voorzieningen 

voor gehandicapten voldoende toegankelijk? 

• Kan voor de dagelijkse verplaatsingen per fiets (naar scholen, 

winkelcentra, werkgebieden, sportaccommodaties, enz.) 

gebruik worden gemaakt van veilige fietsroutes? Worden op 

de kruisingen met verkeersaders oversteekvoorzieningen 

getroffen? 

 

Om problemen op verkeersgebied bij de grote en kleinere ruimtelijke 

ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat er 

tussen de diverse disciplines (ruimtelijke ordening, civiele werken, 

verkeer, toerisme) die bij het project betrokken zijn nauw en structureel 

overleg gevoerd wordt. Het elkaar benaderen voor een integrale afweging 

in een project moet een automatisme worden. Vaak wordt het onderdeel 

verkeer onderbelicht en te laat in de planvorming betrokken waardoor 

problemen achteraf opgelost moeten worden. De gemeente Eijsden-

Margraten is reeds gestart met het projectmatig werken. De komende 

jaren zal dit op peil moeten worden gehouden. 

 

4.3 Streefbeeld wegcategorisering 

De categorisering, het indelen van het bestaande wegennet volgens een 

bepaalde categorie-indeling, wordt grotendeels bepaald door de 

bestaande ruimtelijke structuur. De uitkomst van de categorisering is 

daarnaast afhankelijk van een aantal keuzes die gemaakt zijn ten aanzien 

van functies van wegen. Binnen Duurzaam Veilig is onderscheid gemaakt 

in drie wegcategorieën: 

 

- Stroomweg: dit zijn de (auto)snelwegen, waar de doorstroming 

van het verkeer de primaire functie is. Om dit op een veilige 

wijze mogelijk te maken, worden verschillende rijrichtingen 

fysiek van elkaar gescheiden en zijn er geen gelijkvloerse 

kruisingen. Binnen de gemeente Eijsden-Margraten is alleen de 

A2 een stroomweg. Stroomwegen kennen buiten de bebouwde 

kom een maximumsnelheid van 130, 120, of 100 km/uur. Binnen 

de bebouwde kom komen stroomwegen niet voor. 

- Gebiedsontsluitingsweg: deze wegen hebben als primaire 

functie om kernen en gebieden met elkaar te verbinden. Op de 

wegvakken heeft doorstroming de hoogste prioriteit. Op 

kruispunten ligt de snelheid lager, zodat op veilige wijze verkeer 

kan worden uitgewisseld met aansluitende erftoegangswegen, of 
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juist met een stroomweg. Buiten de bebouwde kom dient op 

gebiedsontsluitingswegen een maximum snelheid van 80 km/u 

te gelden en dienen er vrijliggende fietspaden gerealiseerd te 

worden. Binnen de kom kan bij ruimtegebrek volstaan worden 

met voldoende brede fietsstroken. Bij een fysieke 

rijbaanscheiding is binnen de bebouwde kom een 

maximumsnelheid van 70 km/uur op gebiedsontsluitingswegen 

mogelijk. 

- Erftoegangsweg: erftoegangswegen hebben als doel om 

individuele woningen, bedrijven en andere reisdoelen bereikbaar 

te maken. De erftoegangsweg vormt het begin en het eind van 

vrijwel iedere reis. Omdat op zowel de wegvakken als 

kruispunten het uitwisselen van verkeer de primaire functie is, 

dient de snelheid van het verkeer relatief laag te liggen. Buiten 

de bebouwde kom is de maximumsnelheid 60 km/uur, binnen de 

bebouwde kom is deze 30 km/uur. Een aaneenschakeling van 

erftoegangswegen vormt een verblijfsgebied. 

 

In 2008 is een vastgestelde Integrale Wegcategorisering van de Provincie 

opgesteld. In 2012 is de categorisering van zowel Eijsden als Margraten 

reeds tegen het licht gehouden en is de categorisering geactualiseerd en 

vastgesteld.    

 

In deze paragraaf geven we een totaalbeeld van de gewenste 

categorisering van alle wegen in de gemeente. In het vigerende 

wensbeeld voor wegcategorisering, dat door provincie is opgesteld, is 

binnen de categorie erftoegangsweg onderscheid gemaakt tussen type 1 

en type 2. Wegen van het type 1 zijn een beperkt aantal 

erftoegangswegen met een bepaalde mate van verzamelfunctie voor 

omliggende buurten of kernen en met een functie voor de afwikkeling van 

openbaar vervoer en/of hulpdiensten. Het is er daardoor drukker dan op 

de wegen van het type 2 en vaak maakt het openbaar vervoer ook 

gebruik van deze wegen. Bij de weginrichting en de vormgeving van de 

verkeersmaatregelen wordt doorgaans op deze type 1-wegen rekening 

gehouden met hun verzamelfunctie (breder dan 4,50 m). 

 

Op Afbeelding 1 is het vigerende wensbeeld van de Provincie ten aanzien 

van de wegcategorisering voor de gemeente Eijsden-Margraten 

opgenomen. Met nadruk wordt gesteld dat dit een wensbeeld is en dat op 

verschillende wegen de feitelijke vormgeving nog afwijkt van het 

wensbeeld. In het kader van het opstellen van dit VVP is het 

categoriseringswensbeeld opnieuw kritisch bezien. 

 

 

Afbeelding 1: Wegcategorisering gemeente Eijsden - Margraten per 

1 januari 2011 
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Dit gewijzigde wensbeeld in de Integrale Wegcategorisering is opgesteld 

op basis van een analyse van de huidige en gewenste functie van de 

desbetreffende wegen in het totale wegennet, het gebruik van deze 

wegen (intensiteiten, type verkeer) en de huidige vormgeving van deze 

wegen. 

 

De Integrale Wegcategorisering van de Provincie vormt de basis voor de 

categorie-indeling van alle wegen binnen de gemeente Eijsden-

Margraten.  

 

4.4 Stand van zaken  

Veel wegen binnen de gemeente Eijsden-Margraten zijn reeds ingericht 

conform de visie Duurzaam Veilig waarbij de richtlijnen voor de te 

onderscheiden wegcategorieën zijn gehanteerd. Gesteld kan worden dat 

de gemeente op de goede weg is wat betreft het implementeren van de 

Duurzaam Veilig visie. Echter gezien de ambitieuze doelstelling van de 

gemeente ten aanzien van de verkeersveiligheid om te streven naar 0 

slachtoffers, zijn we nog niet klaar. Er zijn nog voldoende wegen waarvan 

de inrichting aangepast dient te worden waardoor verkeersdeelnemers op 

een nog veiligere wijze deel kunnen nemen aan het verkeer. De komende 

jaren dient extra aandacht uit te gaan naar een verdere uitbreiding en de 

afronding van de 30- en 60 km/uur-zones.  

 

Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom 

Het categoriseren gebeurt naar functie, vormgeving en gebruik. Op dit 

moment is de wegencategorisering buiten in overeenstemming met het 

wensbeeld.  

 

Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom 

Buiten de bebouwde kom worden de erftoegangswegen ingericht als 

onderdeel van 60 km/uur-zones. Alle voorrangsregelingen komen in deze 

zones te vervallen, dat betekent dus dat op deze kruispunten de regel 

“verkeer van rechts gaat voor” geldt. Ook voor erftoegangswegen buiten 

de bebouwde kom zijn snelheidsremmende maatregelen wenselijk op 

wegvakken waar zich gevaarlijke situaties voordoen, waar te hard 

gereden (V85 hoger dan 67 km/uur) wordt en/of waar veel fietsverkeer op 

het wegvak voorkomt. De snelheidsremmende maatregelen op deze 

wegen dienen te worden vormgegeven conform de daarvoor geldende 

CROW-richtlijnen. Waarbij het belangrijk is om rekening te houden met 

landbouwverkeer en fruittelers in Eijsden-Margraten. Belangrijk is echter 

dat de juiste maatregelen op de juiste locatie worden aangebracht. Dit is 

verder toegelicht onder het kopje verkeersmaatregelen. 

 

Het invoeren van de 30 en de 60 km/uur-zones betekent niet dat alle 

wegen binnen vier jaar volledig moeten zijn heringericht. Naast de 

genoemde wegen waar extra aandacht voor de inrichting direct 

noodzakelijk is bij het implementeren van de wegcategorie, is het voor de 

overige wegen ook belangrijk dat de weginrichting afgestemd wordt op de 

categorie. Deze wegen met een lage verkeersintensiteit zullen de 

komende jaren sober en doelmatig ingericht worden. Dit betekent dat 

minimaal de bebording en de voorrangssituaties worden aangepast en 

waar noodzakelijk een verkeersremmende maatregel wordt aangelegd. 

Een optimale inrichting voor deze wegen wordt meegenomen bij 

reconstructies van deze wegen en/of riolering. Op deze wijze ontstaat er 

op korte termijn meer duidelijkheid en herkenbaarheid bij de 

weggebruiker over het type weg waar men zich bevindt en het gewenste 

gedrag en wordt werk met werk gemaakt. 

 

Verkeersmaatregelen 

De verschillende verkeersmaatregelen hebben meestal hetzelfde doel, 

namelijk het omlaag brengen van de snelheid. Elke situatie vraagt echter 

om een specifieke maatregel. Zo werkt een zogenaamde sluis 

(horizontale remmer) alleen bij voldoende tegenliggers. Geschikte wegen 
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voor dit type remmer zijn wegen met een intensiteit tussen de 2.000 en 

de 4.000 mvt/etmaal.  

Bij een te lage intensiteit heeft deze maatregel door het ontbreken van 

tegenliggers nauwelijks effect en bij een te hoge intensiteit kan het juist 

averechts werken door filevorming en irritatie bij de weggebruiker. Een 

verticale remmer (drempel) werkt onafhankelijk van de intensiteit op de 

weg maar stuit vaak op weerstand. Echter tegenwoordig is er veel 

onderzoek verricht naar de juiste vormgeving van drempels en is het 

comfort voor de weggebruiker bij de juiste snelheid verbeterd. Ook de 

trillingshinder is met name bij de moderne asfaltdrempel afgenomen.  

 

 

  
‘Oude’ drempel in 

elementverharding 

‘Moderne’ drempel in 

asfaltverharding 

 

Belangrijk is dat de verkeersmaatregelen eenvoudig worden uitgevoerd: 

geen felgekleurde paaltjes en geen verkeersborden wanneer deze niet 

noodzakelijk zijn. Hoe rustiger het wegbeeld, des te rustiger is de 

weggebruiker. 

 

Bij het aanbrengen van verkeersmaatregelen dient rekening te worden 

gehouden met het feit of een weg onderdeel uitmaakt van een 

buslijnenroute en/of aanrijdroute voor hulpdiensten. Beide groepen 

hebben specifieke zaken waarmee men rekening dient te houden. Zo 

ervaren ambulances en brandweerauto’s regelmatig hinder door 

verkeersdrempels, of komen bussen in de knel bij te krappe 

wegversmallingen of asverspringingen. Bij verkeersmaatregelen waarbij 

sprake is van ov-routes of hulpdienstroutes wordt daarom altijd gekozen 

voor maatwerk en dient zeer terughoudend omgegaan te worden met het 

aanbrengen van verticale snelheidsremmers (drempels etc.).  

 

Gebiedsontsluitingswegen  

Een kenmerk van gebiedsontsluitingswegen is de maximumsnelheid van 

50 of 80 km/uur. Bij een ongeval dat plaatsvindt met dergelijke snelheden 

is de kans op een ernstige afloop groot. Dit is zeker het geval bij 

ongevallen tussen gemotoriseerd- en langzaam verkeer. De visie 

Duurzaam Veilig schrijft dan ook voor om op gebiedsontsluitingswegen 

het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) te scheiden van het 

gemotoriseerde verkeer door middel van (vrijliggende) fietsstroken.  

Gescheiden fietsvoorzieningen dragen bij aan een verbetering van de 

subjectieve verkeersveiligheid. Zo neemt het gevoel van 

verkeersveiligheid voor fietsers toe en daarmee wordt het fietsgebruik 

binnen de gemeente verder gestimuleerd. Daarnaast zal door een 

scheiding van langzaam en snel verkeer het aantal ernstige ongevallen 

verder afnemen.  

 

Verkeersmodel 

De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over een verkeersmodel 

waarmee men kan berekenen welke effecten het reduceren van de 

snelheden door een andere inrichting tot gevolg heeft. Men kan dan zien 

of de herinrichting van wegen voldoende effectief is of dat men 

aanvullende maatregelen moet nemen zoals het knippen van wegen of 

andere sturende maatregelen om het gewenste effect te bereiken.  
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4.5 Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (EHK) en 
komgrenzen 

Naast de inrichting van het wegvak zoals breedte van de rijbaan, trottoirs, 

parkeren, verhardingstype etc. maakt markering een groot deel uit van 

een inrichting conform Duurzaam Veilig. Uit diverse onderzoeken is 

gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even 

duidelijk is op welke categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend 

(snelheids)gedrag daar gewenst is. De weg moet als het ware “self 

explaining” zijn en ertoe leiden dat de weggebruiker als vanzelf het 

gewenste gedrag vertoont. Om dit te bewerkstelligen is in 2004 de 

landelijke richtlijn “Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van 

weginfrastructuur” geïntroduceerd. Deze richtlijn beschrijft de gewenste 

inrichting voor de wegcategorieën. De belangrijkste essentiële kenmerken 

en, in aanvulling daarop, het ideaalbeeld voor de wegen die in de 

gemeente Eijsden-Margraten voorkomen, zijn weergegeven in de tabel 

op de volgende pagina. 

 

Op het gebied van het aanbrengen van de juiste markering conform de 

EHK voldoen momenteel maar weinig wegvakken aan de gestelde eisen. 

Het streven van de gemeente is om minimaal de wegen die de komende 

jaren voor nieuwe markering in het kader van beheer in aanmerking 

komen te voorzien van wegmarkering conform EHK. Bij de inrichting van 

de erftoegangswegen streeft de gemeente naar uniformiteit van 

maatregelen. Bij de inrichting als erftoegangsweg type 1 wegen wordt 

(binnen de ontwerpkaders voor een erftoegangsweg) rekening gehouden 

met de hogere intensiteiten en/of de aanwezigheid van het openbaar 

vervoer en/of de hulpdiensten. 

 

Relatie met openbaar vervoer 

De Provincie Limburg vraagt aandacht voor de snelheid en doorstroming 

van het openbaar vervoer in de discussie over de categorisering. Gesteld 

wordt dat alle wegen waar frequent een openbaar vervoerlijn op rijdt in 

principe gecategoriseerd moeten worden als gebiedsontsluitingsweg. In 

geval van een lagere frequentie (1 maal per uur een vraagonafhankelijke 

buslijn of minder) wordt een erftoegangswegfunctie geaccepteerd, mits 

de snelheidsremmende maatregelen geen beperkingen opleveren voor 

het openbaar vervoer. Dit naar aanleiding van de intentie-overeenkomst 

‘Gebaande wegen voor OV’ afgesloten met Provincie Limburg, ROVL, en 

de concessiehouder.  

 

Openbaar vervoerlijnen diep in de wijken en dorpen hebben echter veelal 

een ontsluitende, sociale functie. Snelheid is daarmee van minder groot 

belang, waardoor de categorisering gebiedsontsluitingsweg niet altijd 

noodzakelijk is. Een veranderende dienstregeling kan immers niet 

betekenen dat de categorisering en weginrichting op dat moment ook 

moet worden aangepast. Lijnvoering via (goed ingerichte) 

erftoegangswegen type 1 is daarom ook acceptabel. 

 

Relatie met routes hulpdiensten 

Los van de problematiek met betrekking tot de wegcategorisering in 

relatie tot de hulpdienstenroutes, stelt de brandweer dat de stijging van 

de opkomsttijden een algemeen landelijk probleem is. Uit onderzoek van 

het CBS in 2007 is gebleken dat de landelijke richtlijn van 8 minuten 

opkomsttijd in 70% van de gevallen wordt overschreden. Een van de 

redenen hiervan is volgens de branchevereniging van de brandweer 

(NVBR) de toename van de snelheidsremmende maatregelen. 

De brandweer spreekt haar zorg uit over toekomstige wijzigingen in het 

snelheidsregime als gevolg van een veranderende wegcategorisering en 

daarmee samenhangend een toename van het aantal 

snelheidsremmende maatregelen. Dit mede gelet op het voornemen van 

de minister om de opkomstrichtlijn van acht minuten om te zetten in een 

aan de gemeenten opgelegde wettelijke verplichting.  
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De inrichting van wegen moet dusdanig zijn dat hulpdiensten zonder 

onnodig oponthoud gebruik kunnen maken van het wegennet, maar dit 

mag niet leiden tot extra verkeersonveiligheid. Hiervoor heeft het CROW 

de Branpolance ontwikkeld.  

 

De Branpolance is een denkbeeldig voertuig ontwikkeld uit de specifieke 

kenmerken van een brandweerauto, politieauto en een ambulance. Door 

bij het wegontwerp uit te gaan van dit ontwerpvoertuig is een weg voor 

alle hulpdiensten toegankelijk. 

 

 

De Branpolance is opgebouwd 

uit vier hoofdpunten: 

- hoogte, tenminste 

4,20 meter; 

- breedte, tenminste 

2,60 (exclusief 

spiegels); 

- vrije ruimte tussen de 

banden, tenminste 

1,24 meter; 

- bodemvrijheid, 

tenminste 0,10 

meter.
5
 

 

Deze maten zijn de minimale waarden. Een voertuig van deze omvang 

moet een infrastructurele maatregel kunnen passeren. 

Bij wegafsluitingen dient men retroreflecterende afzetpalen met 3-kant 

sleutel toe te passen. 

 

                                                        
5
 CROW, ASVV Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom, april 2004. 

 

 

Afbeelding 2: de Branpolance 
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Binnen de 
bebouwde kom 

  

Buiten de 
bebouwde kom 

Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg
6
 Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg 

7
 

Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (direct realiseren) Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (direct realiseren) 

Snelheidsregime 50 km/u (of 70 km/u) 30 km/u Snelheidsregime 80 km/u  60 km/u 

Kantmarkering 
Onderbroken (3-3) of 
opsluitband 

Opsluitband of geen 
markering 

Kantmarkering Onderbroken (3-3) 
Onderbroken (1-3) of geen 
markering 

Rijrichtingscheidi
ng 

Dubbele asstreep of 
middenberm 

Nee 
Rijrichtingscheidi
ng 

Dubbele asstreep of 
middenberm 

Nee, behalve in 
onoverzichtelijke situaties (3-
1)  

Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren) Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren) 

Fietsvoorziening 
Ja, liefst vrijliggend, indien 
niet mogelijk fietsstrook met 
1-1 streep 

Nee Fietsvoorziening Ja, vrijliggend 
Mogelijk op drukke 
fietsroutes; fietsstrook of 
vrijliggend fietspad 

Parkeren 
Bij voorkeur niet, indien 
noodzakelijk in vakken naast 
de rijbaan 

Ja, op de rijbaan Parkeren 
Bij voorkeur niet, indien 
noodzakelijk in vakken naast 
de rijbaan 

Ja, zowel in vakken naast of 
op de rijbaan 

Drempels/Plateau
s 

Nee Mogelijk 
Drempels/Plateau
s 

Nee Mogelijk 

Voorrangsregelin
g 

Ja 
Nee, alle kruispunten 
gelijkwaardig 

Voorrangsregelin
g 

Ja 
Nee, alle kruispunten 
gelijkwaardig 

Kruispunten met 
GOW 

Bij voorkeur rotonde, anders 
VRI 

Uitritconstructie of 
voorrangskruispunt met 
poortconstructie 

Kruispunten met 
GOW 

Bij voorkeur rotonde, anders 
VRI 

Voorrangskruispunt met 
poortconstructie 

                                                        
6
 Voor erftoegangswegen is binnen de Limburgse Uitvoeringskenmerken Wegen+ onderscheidt gemaakt tussen erftoegangswegen type I en type II. Deze wegen hebben een 

andere inrichting, voornamelijk door de aanwezigheid van openbaar vervoer op wegen van type I. 
7
 Type I wegen hebben veelal een kantmarkering of fietsstrook en type II 

wegen veelal geen markering. 
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Afbeelding 3: Essentiële Herkenbaarheidkenmerken 

Op erftoeganswegen wordt conform Duurzaam Veilig als 

komgrensconstructie veelal een sluisje in combinatie met een 

verkeersdrempel toegepast. De bedoeling is dat bij het sluisje het 

verkeer de bebouwde kom inrijdend voorrang verleent aan het 

uitrijdende verkeer (Afbeelding 6). Op gebiedsontsluitingswegen 

wordt tegenwoordig veelal de horizontale komgrens toegepast in de 

vorm van een chicane (Afbeelding 5) of, als binnen afzienbare afstand 

een kruispunt gelegen is, dan wordt het kruispunt van een rotonde 

voorzien.  

 

Binnen de gemeente is het raadzaam op erftoegangswegen met 

enige verkeersfunctie de komgrens uit te rusten met een sluis 

inclusief (optische) drempel. Bij erftoegangswegen met relatief hoge 

verkeersintensiteit of wegen waar zich een buslijn bevindt, dient de 

drempel op de komgrens achterwege te blijven.  

Dit kan door middel van een optische drempel. Dit houdt in dat wel 

fysiek een drempel wordt aangelegd, maar het hoogteverschil 

verwaarloosbaar is.  

 

 

 

In Eijsden-Margraten zijn niet alle komgrenzen op 

gebiedsontsluitingswegen voldoende ingericht conform Duurzaam 

Veilig: 

• Eijsden, Kloppenbergweg (nabij Zoerbeemden) 

• Eijsden, Groenstraat (nieuwe komgrens nabij rotonde 

Rijksweg wordt nog gerealiseerd) 

• Withuis (noordelijke komgrens nabij Kommelsweg) 

Afbeelding 6: komgrensconstructie bij een erftoegangsweg 
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Afbeelding 5: komgrensconstructie bij een gebiedsontsluitingsweg 
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• Oost-Maarland, , noordelijke komgrens Oosterweg 

• Oost-Maarland, zuidelijke komgrens Kloppenbergweg, 

 

Op meerdere locaties op gebiedsontsluitingswegen ontbreekt een 

komgrens maatregel volledig. 

Ook zijn er komgrensmaatregelen op gebiedsontsluitingswegen 

aangelegd die niet aansluiten bij het voorstel conform Afbeelding 5. 

Echter er is wel een remmende maatregel aanwezig. Het aanpassen 

van deze maatregelen heeft geen prioriteit in dit VVP.  

 

Niet alle erftoegangswegen zijn momenteel uitgerust met een 

kommaatregel. Op veel plaatsen ontbreekt het sluisje, drempel of 

enige vorm van verkeersremming. Daarnaast bevinden enkele 

komgrenzen zich op een locatie die niet als bebouwde kom kan 

worden aangeduid. Visueel is er in de omgeving geen enkel element 

aanwezig dat de aandacht trekt en de weggebruiker attendeert op het 

aanpassen van de gereden snelheid. 

Bebouwde komgrenzen op erftoegangswegen gecategoriseerd als 

type 1 en de gebiedsontsluitingswegen dienen als eerste te worden 

aangepakt om de vormgeving te laten voldoen aan de eisen volgens 

Duurzaam Veilig, de bebouwde komgrenzen op de rustigere 

erftoegangswegen, die een beperkte functie hebben, kunnen later 

worden aangepakt. De aanpassing van komgrenzen op provinciale 

wegen gebeurt in overleg met de provincie.  

 

4.6 Actiepunten preventie 

Voor het succesvol voeren van een preventief 

verkeersveiligheidsbeleid moet vooral aandacht uitgaan naar de 

volgende punten:  

 

• voorkomen of oplossen van potentiële leefbaarheid- en 

verkeersveiligheidsknelpunten bij uitbreidingen en nieuwe 

ontwikkelingen; 

• verkeersveiligheidsaudit bij grote ruimtelijke projecten; 

• inrichting conform Duurzaam Veilig implementeren in 

ontwerp, reconstructies en beheerprogramma; 

• completeren van het wensbeeld wegcategorisering conform 

Duurzaam Veilig inclusief de Essentiële 

Herkenbaarheidkenmerken; 

• bebouwde komgrenzen meer en beter accentueren; 

• uniformiteit in verkeersmaatregelen, maatwerk op OV- en 

hulpdienstroutes.  
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5   Verkeersongevallen 

5.1  Algemeen 

De gemeente Eijsden-Margraten is abonnementhouder op ViaStat. 

ViaStat is een internetplatform met diverse toepassingen op het 

gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De 

gemeente Eijsden-Margraten gebruikt dit platform voor informatie ten 

aanzien van ongevalgegevens.  

  

De registratiegraad van verkeersongevallen is sterk afhankelijk van 

de ernst van het ongeval. Naarmate de ernst afneemt, wordt een 

kleiner deel geregistreerd. Dit geldt met name voor ongevallen waarbij 

alleen fietsers betrokken zijn. Op basis van afloop worden veelal de 

volgende typen onderscheiden, waarbij tevens de registratiegraad is 

vermeld: 

1. ongevallen met dodelijke afloop (100%); 

2. ongevallen waarbij een of meerdere slachtoffers in een 

ziekenhuis worden opgenomen (70%); 

3. ongevallen met letsel, die echter niet zo ernstig zijn dat 

ziekenhuisopname noodzakelijk is (24%); 

4. ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums-

ongevallen). De registratie hiervan is zeer beperkt en zeer 

onvolledig. 

 

Afgezien van de onvolledige registratiegraad komt het ook voor dat in 

de verwerking van de registratieformulieren fouten worden gemaakt. 

De betrouwbaarheid van de ongevalgegevens is redelijk, maar niet 

gegarandeerd.  

 

 

 

Bij de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse is gewerkt met de 

slachtofferongevallen (1 t/m 3) en zijn de uitsluitend materiële schade 

ongevallen vanwege de lage registratiegraad buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Een uitgebreide analyse van de verkeersongevallen cijfers is 

opgenomen in bijlage 1. De belangrijkste resultaten van deze analyse 

zijn in paragraaf 5.2 beschreven.  

 

5.2  Resultaten ongevallenanalyse 

Op basis van de ongevallenanalyse kan gesteld worden dat de 

gemeente Eijsden-Margraten het goed doet, maar dat gemeentes met 

vergelijkbare oppervlakte en inwoneraantal (in Limburg) het beter 

doen op het gebied van verkeersveiligheid. In vergelijking met de 

landelijke verkeersveiligheidscijfers doet Eijsden – Margraten het 

beter dan gemiddeld.   

 

Dat betekent echter niet dat de gemeente Eijsden-Margraten minder 

aandacht mag besteden aan het verder aanpakken van de 

verkeersonveiligheid. Het is belangrijk dat men streeft naar zo weinig 

mogelijk slachtofferongevallen en hierbij is elk slachtoffer er één te 

veel.  

 

Daarnaast zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten de locaties 

achterhaald waar veel ongevallen plaatsvinden. De 

ongevallenanalyse is gericht op de slachtofferongevallen op de 

gemeentelijke wegen. Niet voor alle slachtofferongevallen is echter de 

exacte locatie bekend. Voor de in het beheer zijnde wegen van de 

gemeente zijn in Afbeelding 7 voor de jaren 2006-2010 de ongevallen 

met exacte locaties weergegeven.  
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Afbeelding 7: kaart slachtofferongevallen (ViaStat-Online, Data 

Source © 2009 Tele Atlas N.V.)  

 

Aan de hand van voorgaande ongevallenkaart vallen een aantal 

wegen qua verkeersongevallen op. Zo hebben op bepaalde wegen in 

de jaren 2006-2010 meerdere slachtofferongevallen plaatsgevonden. 

Op vooral deze wegen waar de afgelopen vijf jaar meerdere 

ongevallen hebben plaatsgevonden, is te stellen dat de 

verkeerveiligheid nog verbeterd kan worden. De ongevallenanalyse 

heeft geresulteerd in een aantal aandachtsgebieden. Zie hiervoor 

Tabel 1: aandachtsgebieden gemeente Eijsden-Margraten. De 

geselecteerde aandachtsgebieden bevatten ongeveer 75% van het 

totale aantal slachtofferongevallen.  

 

Tabel 1: aandachtsgebieden gemeente Eijsden-Margraten 

 

Het vermoeden bestaat dat op de geselecteerde aandachtsgebieden 

de functie, vorm en het feitelijke gebruik niet in overeenstemming zijn.  

 

 

 

Aandachtsgebieden 

1. Oosterweg / Kloppenbergweg / Emmastraat / Pr. Hendrikstraat 

2. St. Geertruiderweg / Bukel  

3. Eckelraderweg / Molenweg / Langsteeg / Herkenraderberg 

(Mergellandroute) 

4. Sprinkstraat 
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5.3   Aandachtspunten verkeersveiligheid 

1. Oosterweg / Kloppenbergweg / Emmastraat / Pr. 

Hendrikstraat 

 

  

  

  

  

 

Deze wegen vormen een belangrijke verbinding tussen Eijsden en 

Maastricht. De route kenmerkt zich door diverse bochten, matig 

vormgegeven komgrenzen, een breed profiel, markering die niet 

voldoet aan de richtlijnen, matige verlichting en bomen dicht langs de 

rijbaan. Deze inrichting leidt tot ongewenst weggedrag zoals 

regelmatig inhalen en vooral in de nachtperiode hoge snelheden.  

 

In de voorbije jaren hebben op deze verbinding 17 ongevallen 

plaatsgevonden, waaronder zes slachtofferongevallen, waaronder 

één met dodelijke afloop. De belangrijkste oorzaken van deze 

slachtofferongevallen waren foutief inhalen en het niet voldoende 

voorrang verlenen op kruisingen (tweezijdige ongevallen). Daarnaast 

zijn er ook diverse ongevallen gebeurd als gevolg van het teveel 

rechts rijden en daarbij naast de rijbaan terecht komen(eenzijdige 

ongevallen).  

 

Advies  

Om de verkeersveiligheid op de Oosterweg – Kloppenbergweg te 

verbeteren stellen wij diverse maatregelen voor. Deze maatregelen 

zijn gericht op het verlagen van de gemiddelde snelheid op deze 

verbinding. 

 

Wij stellen de volgende maatregelen voor:  

● Beide komgrenzen van Oost-Maarland en de 

noordelijke komgrens van Eijsden op de 

Kloppenbergweg dienen volwaardig uitgevoerd te 

worden conform het voorgestelde ontwerp in paragraaf 

4.5. De komgrens van Eijsden en het voorsorteervak 

naar het bedrijventerrein dienen zoveel als mogelijk in 

elkaar geïntegreerd te zijn.  
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● Het voorsorteervak ter hoogte van het dagstrand 

voorzien van een fysieke middenbermen aan 

weerszijden conform de geldende normen. De 

middenberm bij Camping Oosterdriessen combineren  

met de noordelijke komgrens van Oost-Maarland.  

● Over het gehele tracé de markering uitvoeren conform 

de EHK (Essentiële Herkenbaarheidskenmerken). De 

EHK schrijft voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de 

bebouwde kom voor om een onderbroken 

kantmarkering toe te passen en een dubbele 

asmarkering.  

● De noordelijke komgrens van Eijsden uitvoeren 

conform het voorgestelde ontwerp (paragraaf 4.5). 

Deze komgrens trachten te combineren met de 

middenberm ter hoogte van het linksafvak naar het 

bedrijventerrein.  

● Uitvoering van de maatregelen combineren met 

eventuele maatregelen uit te voeren door de gemeente 

Maastricht op het aansluitende wegvak. 

 

2. St. Geertruiderweg / Bukel  

 

De St. Geertruiderweg verbindt Eijsden met St. Geertruid. De weg is 

gemiddeld 5,80 meter breed en de intensiteit bedraagt circa 1.500 

mvt/etmaal. Deze weg wordt ook veelvuldig gebruikt door recreanten 

zowel op de fiets als te voet (onderdeel fietsroutes en wandelroutes). 

Ter plaatse van de Voerenweg is een oversteekplaats voor 

fietsverkeer. Deze fietsoversteek wordt veelvuldig gebruikt.  

 

In totaal hebben in de afgelopen 3 jaar 8 ongevallen plaatsgevonden, 

waarvan 2 slachtofferongevallen. Deze slachtofferongevallen vonden 

plaats in de nabijheid van St. Geertruiderweg huisnummer 3. Deze 

ongevallen waren allebei het gevolg van slippende en / of fout door de 

bocht rijdende motorvoertuigen.  

 

Verkeerstechnisch gezien is de St. Geertruiderweg een 

erftoegangsweg. De intensiteit is laag en de weg heeft een 

verblijfsfunctie. Daarbij is de (gemiddelde) wegbreedte van 5,80 m te 

smal (vormgeving) om de weg op te waarderen naar een GOW 

(minimaal 6,40 rijbaan excl. fietspad benodigd). Om de 

verkeersveiligheid op de St. Geertruiderweg te verbeteren zijn er drie 

locaties die specifiek aandacht verdienen, de fietsoversteek 

Voerenweg, de St. Geertruiderweg ter hoogte van huisnummer 3 en 

de kruising tussen de St. Geertruiderweg en Moerslag. In volgende 

drie afbeeldingen zijn deze drie locaties weergegeven.  
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Afbeelding 8: Aandachtslocaties St. Geertruiderweg / Moerslag 

 

Bij de uitvoering van een erftoegangsweg kan een suggestiestrook 

gerealiseerd worden. Hiermee verkrijgt de fietser een plaats op deze 

weg. Voor de voetgangers zal bekeken moeten worden of er 

onverharde voetpaden gecreëerd kunnen worden. Het lopen op de 

rijbaan blijft ongewenst. Gemeente Eijsden – Margraten is op dit 

moment reeds bezig met het voorbereiden van 

voetgangersvoorzieningen op een deel van dit tracé.  

 

Advies  

Om de verkeersveiligheid op de St. Geertruiderweg / Bukel te 

verbeteren stellen wij de volgende drie maatregelen voor:  

● De kruising met de Voerenweg uitvoeren met een 

kruispuntplateau conform de geldende normen voor 

een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en een 

maximale snelheid van 60 km/h. 

● Over het gehele tracé van de St. Geertruiderweg 

aanbrengen van suggestiestroken. 

● Ook op de kruising met Moerslag aanbrengen van een 

kruispuntplateau conform de geldende richtlijnen, 

rekening houdend met de afwatering. 

● Bij eventuele uitvoering van de maatregelen dient 

rekening gehouden te worden met de aanwezigheid 

van vele fruittelers op de St. Geertruiderweg (van en 

naar de veiling in Margraten).  
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3. Eckelraderweg / Molenweg / Langsteeg / Herkenraderberg 

(Mergellandroute) 

 

De Molenweg verbindt Gronsveld met St. Geertruid en halverwege 

doorsnijdt de Molenweg Eckelrade. Op deze route hebben de 

afgelopen jaren een 20-tal ongevallen plaatsgevonden. 

Op de kruising tussen de Molenweg en de Dorpstraat in Eckelrade 

hebben twee slachtofferongevallen plaatsgevonden met als meest 

recente dieptepunt een dodelijk ongeval in 2011. Dit ongeval was het 

gevolg van foutief oversteken. De gemeente Eijsden-Margraten heeft 

reeds maatregelen getroffen om de situatie ter plaatse te verbeteren. 

Op de onderstaande foto’s zijn deze maatregelen te zien. Deze 

aanvullende maatregelen zijn getroffen om fietsers meer rugdekking 

te geven ter plaatse van de kruising.  

 

 

 
 

 

De Langsteeg verbindt St. Geertruid en Herkenrade met Mheer. De 

Langsteeg is in de wegcategorisering van de gemeente Eijsden – 

Margraten opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg buiten de 

bebouwde kom, met opvallend aandachtspunt de verlaagde snelheid 

(60km) ter plaatse van Herkenrade. De Langsteeg maakt onderdeel 

uit van de Mergelland autoroute.  

De ongevallen die plaatsgevonden hebben op de Langsteeg, ter 

hoogte van de Herkenraderberg, zijn vooral ongevallen die te wijten 

zijn aan te hoge snelheid en de plaats van de weggebruikers op de 

weg. De ongevallen op de Langsteeg zijn grotendeels gebeurd op de 

wegvakken en niet ter plaatse van de kruisingen.  
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Advies  

Om de situatie voor fietsers ter hoogte van Eckelrade blijvend te 

verbeteren stellen wij voor om de Dorpstraat aan te sluiten op de 

Molenweg door middel van een uitritconstructie. Hierdoor dient 

verkeer dat afslaat aanzienlijk meer snelheid te minderen dan in de 

bestaande situatie. Om de situatie voor de fietser verder te verbeteren 

en te voorkomen dat fietsers (door uitwijkende voertuigen) van 

achteren worden aangereden heeft het de voorkeur om de fietsstrook 

verhoogd uit te voeren en over de uitritconstructie te leiden.  

 

Om de verkeersveiligheid over de gehele route tussen Gronsveld en 

Hoogcruts te verbeteren stellen wij daarnaast voor om de snelheid 

buiten de bebouwde kom te verlagen naar 60km/h en waar mogelijk 

vrijliggende fietsvoorzieningen aan te brengen. 

 



 

Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten | Harmonisatie verkeersveiligheidsplannen  | 23 augustus 2013 | versie 3 | Klant vertrouwelijk      36 

In onderstaande twee afbeeldingen zijn de principe details 

weergegeven voor de inrichting van de voormalige Mergellandroute. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het deel Gronsveld – Mheer en 

het deel Mheer – Hoogcruts. Dit onderscheid is het gevolg van het 

verschil in gebruik van beide wegdelen. Tussen Gronsveld en Mheer 

bedraagt de verkeersintensiteit circa 4000 / 5000 motorvoertuigen per 

etmaal en is er veel fietsende schooljeugd aanwezig. Op het deel 

tussen Mheer en Hoogcruts bedraagt de verkeersintensiteit circa 

1500 / 2000 motorvoertuigen per etmaal.  

 

 
 

Principedetails Gronsveld – Mheer Principedetails Mheer – Hoogcruts 

 
 

De wegen tussen Gronsveld en Hoogcruts krijgen dan de volgende 

kenmerken:  
 

• Buiten de bebouwde kom is de maximum snelheid over het 

gehele tracé 60km/h, binnen de bebouwde kom is het 

50km/h  

• Kruisingen zowel binnen als buiten de bebouwde kom 

uitvoeren als voorrangskruisingen. De Mergellandroute heeft 

voorrang op de aansluitende wegen.  

• De wegen buiten de bebouwde kom tussen Gronsveld en 

Mheer worden aan weerszijden voorzien van een vrijliggend 

fietspad van 2,00m. Vanaf Mheer tot en met Hoogcruts wordt 

aan weerszijden een fietsstrook (1,5m) gerealiseerd, bij 

voorkeur uitgevoerd in rood asfalt. De wegen binnen de 

bebouwde kom worden voorzien van suggestiestroken van 

1,5m breedte die door middel van markering op de rijbaan 

worden aangebracht. 

• De huidige wegbreedte wordt beperkt aangepast en 

fluctueert.  
 

De veranderingen in de inrichting hebben de volgende voordelen ten 

opzichte van de bestaande situatie: 
 

• Buiten de kom is het op veel punten vanwege het reliëf en 

het bochtige tracé niet mogelijk en in het kader van 

verkeersveiligheid niet gewenst om harder te rijden dan 60 

km/h. 

• Door de verlaagde snelheid zal de gemiddeld gereden 

snelheid op de gehele route lager worden. Hierdoor heeft de 

weggebruiker meer tijd om te anticiperen op 

verkeerssituaties en neemt de verkeersveiligheid toe.  

• Ook bij een lagere maximumsnelheid is sprake van een 

goede doorstroming; 

• Deze inrichting van de wegen is een praktische invulling van 

de richtlijnen uit Duurzaam Veilig.  

• Deze inrichting sluit in hoofdlijnen aan op de inrichting van 

de Mergellandroute in de gemeente Gulpen-Wittem.  
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Naast voordelen kent deze inrichting echter ook enkele 

aandachtspunten die mogelijk van invloed kunnen zijn:  

 

• Deze inrichting voldoet niet aan de landelijk geldende 

richtlijnen. Dit komt de eenduidigheid naar de weggebruiker 

niet ten goede. Daarnaast is de combinatie van 

snelheidsregime 50km/h en 60km/h landelijk gezien niet 

gewenst. 

• Door het ontbreken van verkeersremmende maatregelen in 

combinatie met het handhaven van het brede (bestaande) 

profiel buiten de bebouwde kom is het afdwingen van een 

maximum snelheid van 60km/h niet eenvoudig. 

 

In onderstaande tabel zijn de principe details en kenmerken vertaald 

naar maatregelen per wegvak tussen Gronsveld en Hoogcruts.  

 

Wegvak  Aanpassingen 

Gronsveld – 

Eckelrade 

(vrijliggende 

fietsvoorzieningen) 

- Aanbrengen onderbroken kantmarkering 

- Doorgetrokken dubbele asmarkering 

- Breedte handhaven 

- Vrijliggende fietspaden verbreden (1,7m - > 2,0m) 

- Snelheid 60 km/h 

Gronsveld – 

Eckelrade 

(suggestiestroken) 

- Aanbrengen onderbroken kantmarkering 

- Doorgetrokken dubbele asmarkering 

- Breedte handhaven  

- Aanbrengen vrijliggende fietsvoorzieningen 

(totale verbreding circa 2,4m) 

- Snelheid 60 km/h 

Eckelrade – St. 

Geertruid 

- Aanbrengen onderbroken kantmarkering 

- Doorgetrokken dubbele asmarkering 

- Breedte handhaven  

- Aanbrengen vrijliggende fietsvoorzieningen 

(totale verbreding circa 2,4m) 

- Snelheid 60 km/h 

St. Geertruid - St. 

Geertruid   

- Aanbrengen suggestiestroken 1,5m 

- Verwijderen asmarkering  

- Snelheid 50 km/h 

Wegvak  Aanpassingen 

St. Geertruid – 

Herkenrade 

- Fietsstroken 1,5m op rijbaan 

- Asmarkering verwijderen  

- Snelheid 50 km/h 

Herkenrade – 

Mheer  

- Aanbrengen onderbroken kantmarkering 

- Doorgetrokken dubbele asmarkering 

- Breedte handhaven  

- Aanbrengen vrijliggende fietsvoorzieningen 

(totale verbreding circa 2,4m) 

- Snelheid 60 km/h 

Mheer – Mheer  - Aanbrengen suggestiestroken 1,5m 

- Verwijderen asmarkering 

- Snelheid 50 km/h 

Mheer – Noorbeek  - Versmallen rijbaan (10,0m -> 7m) 

- Fietsstroken 1,5m op rijbaan 

- Asmarkering verwijderen  

- Snelheid 60 km/h 

Noorbeek – 

Noorbeek  

- Handhaven bestaande situatie 

- Snelheid 50 km/h 

Noorbeek – 

Hoogcruts  

- Fietsstroken 1,5m op rijbaan 

- Asmarkering verwijderen  

- Snelheid 60 km/h 
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4. Sprinkstraat  

In het centrum van Margraten hebben ter hoogte van de Sprinkstraat 

en het Amerikaplein een tweetal slachtofferongevallen 

plaatsgevonden met als oorzaak fout door bocht rijden en slippen.  

 

 

 
 

 

 

Advies 

Om de verkeersveiligheid op de Sprinkstraat te verbeteren is het 

wenselijk om de kruisingen met de Pastoor Brouwersstraat en het 

Amerikaplein aan te passen. Bij voorkeur wordt deze aanpassing 

uitgevoerd in combinatie met de reconstructie van het Amerikaplein 

en het Centrum van Margraten. Indien de wens bestaat om deze 

werkzaamheden, voorafgaand aan de reconstructie, uit te voeren kan 

de situatie ter plaatse verbeterd worden door:  

• Aanbrengen kruispuntplateau tussen de Sprinkstraat en het 

Amerikaplein en het verwijderen van de bestaande 

verharding. Op dit moment is er een verschil in verharding 

tussen beide wegen (kleur / Sprinkstraat lijkt op een uitrit). 

Dit is voor de weggebruiker momenteel onduidelijk en kan 

ook zorgen voor het niet (altijd) verlenen van voorrang.  

• Daarnaast kan het kruispuntplateau uitgebreid worden tot 

aan de kruising met de Pastoor Brouwerstraat. Door de 

kruising met de Pastoor Brouwerstraat uit te voeren als 

uitritconstructie is het voor de weggebruiker duidelijk dat de 

Sprinkstraat onderdeel uitmaakt van een 30 km-zone en dat 

verkeer van rechts voorrang heeft.  
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6  Meerjaren 
uitvoeringsprogramma 

In dit hoofdstuk worden adviezen zoals beschreven in paragraaf 5.3 

uitgewerkt in een meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). In het MUP 

zijn de maatregelen en acties onderverdeeld naar infrastructurele en 

niet infrastructurele maatregelen. Deze zijn opgenomen in de 

volgende tabellen.  
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9
 De totale kosten van herinrichting van de Mergellandroute bedraagt circa €3.500.000. zie ook bijlage.  

Prioriteit Kern Infrastructurele Maatregel 
Toelichting in 

paragraaf: 
Kosten 

1 
Oost-Maarland – 

Eijsden 

Aanpassen komgrens Oost-Maarland (noord en zuid), Eijsden 

(noord) op Oosterweg reconstrueren 
5.3.1 / 4.5.2 150.000 € 

1 
Oost-Maarland – 

Eijsden 
Aanpassen markering conform EHK  Kloppenbergweg-Oosterweg  5.3.1 15.000 € 

1 Oost-Maarland  
Voorsorteervak dagstrand voorzien van fysieke middenbermen 

aan weerszijden conform de geldende normen.  
5.3.1 100.000 € 

2 Oost-Maarland 
Middenberm bij Camping Oosterdriessen combineren met de 

noordelijke komgrens van Oost-Maarland 
5.3.1 35.000 € 

2 Moerslag St. Geertruiderweg / Bukel inrichten met suggestiestroken  5.3.2 15.000 € 

1 Moerslag 
Kruising St. Geertruiderweg / Moerslag en St. Geertruiderweg / 

Voerenweg uitvoeren met kruispuntplateau 
5.3.2 40.000 € 

3 Eckelrade Realisatie uitritconstructie Eckelrade/Molenweg  5.3.3 25.000 € 

1 Eckelrade Aanbrengen portalen en 60km/u-zone bebording op Molenweg 5.3.3. 15.000 € 

2 Gronsveld – Hoogcruts 
Aanpassen wegen Mergellandroute en aanbrengen 

fietsvoorzieningen (St. Geertruid-Mheer als eerste fase)
9
 

5.3.4 1.250.000 € 

2 Margraten 
Aanpassen kruising Sprinkstraat – Amerikaplein, door middel van 

kruispuntplateau 
5.3.5 20.000 € 
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1 
Gemeente Eijsden-

Margraten  
Jaarlijks budget kleine verkeersmaatregelen  50.000 € / jaar  

Prioriteit Kern Infrastructurele Maatregel 
Toelichting in 

paragraaf: 
Kosten 

1 
Gemeente Eijsden – 

Margraten 

Vervolmaken van inrichting conform Duurzaam Veilig 

implementeren in ontwerp, reconstructies en beheerprogramma 
 

 50.000 € voor periode 2013-

2016 

1 
Gemeente Eijsden – 

Margraten  

Completeren van het wensbeeld wegcategorisering conform 

Duurzaam Veilig inclusief de Essentiële 

Herkenbaarheidkenmerken. 

 - 

1 
Gemeente Eijsden – 

Margraten 
Bebouwde komgrenzen meer en beter accentueren  10.000 € / jaar   

1 
Gemeente Eijsden – 

Margraten 

Uniformiteit in verkeersmaatregelen, maatwerk op OV- en 

hulpdienstroutes 
 - 



 

Verkeersveiligheidsplan Eijsden-Margraten | Harmonisatie verkeersveiligheidsplannen  | 23 augustus 2013 | versie 3 | Klant vertrouwelijk      42 

 

Kern Niet infrastructurele Maatregelen 
Toelichting in 

paragraaf: 
Kosten 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 

Voorkomen of oplossen van potentiële leefbaarheid- en 

verkeersveiligheidsknelpunten bij uitbreidingen en nieuwe 

ontwikkelingen 

 - 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 
verkeersveiligheidsaudit bij grote ruimtelijke projecten;  - 

Gemeente Eijsden – 

Margraten  
Voorlichting van doelgroepen   10.000 € / jaar  

Gemeente Eijsden – 

Margraten 
Voorlichting over verkeersregels en landelijke campagnes  2.500 € / jaar 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 
Intensiveren via website en lokale media   1.500 € / jaar 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 
Communicatietrajecten ten aanzien van verkeersveiligheid   - 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 

Ongevallocaties en handhavingacties in overleg met de 

ambtenaar verkeer 

Uitbreiding van de bestaande handhaving 

 - 

Gemeente Eijsden – 

Margraten 

Voortzetten van het meten van verkeersintensiteit op vaste 

locaties (volgens telprogramma) 
 2.500 € / jaar 
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1 Verkeersongevallen Analyse Eijsden – Margraten  
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De gemeente Eijsden-Margraten is abonnementhouder op ViaStat. ViaStat is een internetplatform met diverse toepassingen op het gebied van 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemeente Eijsden-Margraten gebruikt dit platform voor informatie ten aanzien van 

ongevalgegevens.  

  

De registratiegraad van verkeersongevallen is sterk afhankelijk van de ernst van het ongeval. Naarmate de ernst afneemt, wordt een kleiner deel 

geregistreerd. Dit geldt met name voor ongevallen waarbij alleen fietsers betrokken zijn. Op basis van afloop worden veelal de volgende typen 

onderscheiden, waarbij tevens de registratiegraad is vermeld: 

1. ongevallen met dodelijke afloop (100%); 

2. ongevallen waarbij een of meerdere slachtoffers in een ziekenhuis worden opgenomen (70%); 

3. ongevallen met letsel, die echter niet zo ernstig zijn dat ziekenhuisopname noodzakelijk is (24%); 

4. ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums-ongevallen). De registratie hiervan is zeer beperkt en zeer onvolledig. 

 

Afgezien van de onvolledige registratiegraad komt het ook voor dat in de verwerking van de registratieformulieren fouten worden gemaakt. De 

betrouwbaarheid van de ongevalgegevens is redelijk, maar niet gegarandeerd.  

 

 

Bij de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse is gewerkt met de zogenaamde slachtofferongevallen (1 t/m 3) en zijn de uitsluitend materiële schade 

ongevallen vanwege de lage registratiegraad buiten beschouwing gelaten. 

 

Een uitgebreide analyse van de verkeersongevallen cijfers is opgenomen in bijlage 1.  

 

Toepassingsgebied 
Voorafgaand aan de verkeersveiligheidsanalyse is geïnventariseerd welke wegen gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Eijsden-Margraten. In de 

onderstaande afbeelding is het grondgebied van de gemeente oranje omlijnd. De wegen die in het beheer zijn van de gemeente, maken deel uit van de 

analyse. Het overgrote deel van het wegennet is in het beheer van de gemeente, met uitzondering van de A2 die uiteraard in beheer is bij Rijkswaterstaat. 

Ook de provinciale wegen N278 en N598 zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.  
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 Vergelijking wegbeheerders 
Het is interessant de wegen van Rijkswaterstaat en provincie toch kort op te nemen in de verkeersveiligheidsanalyse. Op deze manier is het zichtbaar in 

welke verhouding ongevallen plaatsvinden op wegen van de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. In tabel 1 is een overzicht van het totale aantal 

verkeersongevallen (2006 t/m 2010) verdeeld over de drie verschillende wegbeheerders. 

 

Verhouding slachtofferongevallen 

Gemeente 65% 

Provincie 19% 

Rijkswaterstaat 16% 

Tabel 2: ongevallencijfers wegbeheerders 

 

Het ‘totaal ongevallen’ is opgebouwd uit de ‘slachtofferongevallen’ en de ‘uitsluitend materiaal schade-ongevallen’ (ums-ongevallen). Onder de 

slachtofferongevallen vallen vier subcategorieën, variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen.  

De ums-ongevallen zijn buiten beschouwing gelaten omdat de ernst van dergelijke ongevallen niet groot is. Daarnaast is de laatste jaren de 

registratiegraad van de ums-ongevallen steeds verder afgenomen waardoor de ongevallencijfers een vertekend beeld kunnen geven. De registratie van 

de slachtofferongevallen is betrouwbaarder en daarom richt dit onderzoek zich specifiek op deze ongevallencategorie.  

 

Uit de cijfers van de slachtofferongevallen blijkt dat de gemeente in verhouding tot de overige twee wegbeheerders meer dan de helft van het aantal 

ongevallen voor haar rekening neemt. De exacte verhoudingen zien er procentueel gezien als volgt uit:  

 

Weg-

beheerders 

Totaal 

ongevallen 

Slachtoffer 

ongevallen 

Ernstige 

ongevallen 

Dodelijke 

ongevallen 

Ziekenhuis 

ongevallen 

Overige gew. 

ongevallen 

UMS- 

ongevallen 

Gemeente 455 70 21 2 19 49 385 

Provincie 116 21 12 1 11 9 95 

Rijkswaterstaat 97 17 13 3 10 4 80 

Totaal 668 108 46 6 40 62 560 

 

In eerste instantie lijkt deze verhouding voor de gemeente in vergelijking tot de provincie en Rijkswaterstaat niet goed uit te vallen. Echter dient men per 

wegbeheerder rekening te houden met de weglengte van het totale aantal wegen. De provincie en Rijkswaterstaat hebben binnen de gemeente Eijsden-

Margraten maar een beperkt aantal wegen (A2, N278 en N598) in het bezit.  

Het gemeentelijke wegennet heeft een totale weglengte van 400 kilometer. Voor de provincie (N278 en N598) ligt deze waarde op 11 kilometer en voor 

Rijkswaterstaat is die 9 kilometer. 
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Als men bij de ongevallenanalyse rekening houdt met de weglengte resulteert dit in heel andere verhoudingen waarbij de gemeente juist veel beter scoort 

dan de provincie en Rijkswaterstaat. 

 

Slachtofferongevallen per km weglengte 

Gemeente 0,175 

Provincie 1,91 

Rijkswaterstaat 0,94 

 

 

Bij bovenstaande verhouding is echter geen rekening gehouden met het verschil in intensiteiten. Het aantal slachtofferongevallen per 1.000.000 

voertuigkilometers geeft een beter beeld. De intensiteit op de A2 en N278 ligt vele malen hoger dan op gemeentelijke wegen. De intensiteiten voor deze 

twee wegen zijn respectievelijk circa 38.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Voor de N598 is de gemiddelde intensiteit 4000 motorvoertuigen per 

etmaal. De gemiddelde intensiteit voor alle gemeentelijke wegen is geschat op 1.500 motorvoertuigen per etmaal.  

Aan de hand van bovenstaande cijfers en de weglengte is de slachtofferkans per 1.000.000 voertuigkilometers berekend.  

 

Slachtofferkans per 1.000.000 voertuigkilometers  

Gemeente 0,064 

Provincie 0,125 

Rijkswaterstaat 0,014 

 

Op basis van de cijfers uit bovenstaande tabel blijkt de A2 relatief het veiligst te zijn. Ook uit andere ongevalonderzoeken blijken autosnelwegen in 

Nederland de laagste kans op een slachtofferongeval te hebben. De provinciale wegen (N278 en N598) scoren minder, terwijl de gemeentelijke wegen 

een relatief lage slachtofferongevallenkans kennen. 

 

 Ontwikkelingen verkeersveiligheid 2006-2010 
 is een overzicht van de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid in de voormalige gemeentes Eijsden en Margraten, thans Eijsden-Margraten, in de 

periode 2006-2010. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de ernst van het ongeval. De ongevallengegevens zijn exclusief de wegen die niet in het 

beheer van de gemeente zijn (A2, N278 en N598).  
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Tabel 3: ontwikkeling verkeersveiligheid Eijsden-Margraten 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er binnen 

de gemeente een daling te zien is van 

zowel het totale aantal ongevallen als van 

de slachtofferongevallen. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat de aantallen van 

een zodanige kleine omvang zijn, dat 

verschillen in het aantal ongevallen 

veroorzaakt kunnen worden door 

toevalligheden.  

Het op een juiste wijze voeren van verkeersveiligheidsbeleid kan eraan bijdragen dat de daling van het aantal ongevallen verder voortzet.  

 

Verder is er een aanzienlijke daling te zien in het aantal UMS-ongevallen. Dit komt niet doordat er veel minder ongevallen hebben 

plaatsgevonden in 2009 en 2010, maar doordat de registratiegraad van ongevallen met alleen materiële schade drastisch is gedaald.  

 

De in dit onderzoek gepresenteerde ongevallencijfers kunnen voor een klein deel afwijken van de ongevallencijfers uit een voorgaand onderzoek van VIA. 

De kleine afwijking kan zijn veroorzaakt doordat ongevallen op kruispunten tussen gemeentelijke wegen en provinciale wegen door VIA bijvoorbeeld aan 

de gemeentelijke weg zijn toegekend en in dit onderzoek aan de provinciale weg. Hierdoor zijn bepaalde ongevallen juist wel of juist niet meegenomen in 

één van de twee onderzoeken.  

 

Jaar Totaal 

ongevallen 

Slachtoffer 

ongevallen 

Ernstige 

ongevallen 

Dodelijke 

ongevallen 

Ziekenhuis 

ongevallen 

Overige 

gew. 

ongevallen 

UMS- 

ongevallen 

2006 95 14 1 0 1 13 81 

2007 134 20 6 2 4 14 114 

2008 123 16 3 0 3 13 107 

2009 76 14 7 0 7 7 62 

2010 27 6 4 0 4 2 21 

Totaal 455 70 21 2 19 49 385 
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Analyse slachtoffers per vervoerwijze 

In  is de uitsplitsing te zien van het aantal slachtoffers in Eijsden-Margraten per vervoerwijze. Deze laat zien dat 34% van het totaal aantal slachtoffers in 
een auto reed. Het aandeel langzaam verkeer (voetgangers, brom/snorfietsers en fietsers) in het aantal slachtoffers bedraagt 56%. 

 

In vergelijking met alle gemeentelijke wegen in Limburg valt op dat bij geen enkele vervoerswijze een groot verschil op te merken is met de cijfers in 

Eijsden-Margraten. Zo is gemiddeld in Limburg het aantal slachtoffers in een auto 37% en het aantal slachtoffers in het langzaam verkeer 52%. Deze 

verschillen zijn marginaal te noemen. 

 

Slachtoffers per vervoerw ijze (gemeentelijke wegen Eijsden-Margraten)

Personenauto

34%

Motor

8%

Overige voert uigen

2%

Bromf iet s +

24%

Fiet s

27%

Voetganger

5%

Afbeelding 9: slachtoffers per vervoerwijze 

Analyse toedracht top 10 

Van alle slachtofferongevallen op gemeentelijke wegen is een ‘toedracht top 10’ gemaakt. Dit is een lijst van de meest voorkomende oorzaken van een 

slachtofferongeval. De top 10 ziet er als volgt uit: 

 

1 Geen voorrang verlenen 22% 

2 Fout door bocht 14% 

3 Onvoldoende rechts rijden 12% 

4 Slippen 12% 

5 Te veel rechts rijden 10% 

6 Geen doorgang verlenen 8% 

7 Fout inhalen/snijden 6% 

7 Fout oversteken 6% 

9 Macht over stuur verliezen 4% 

10 Fout in-/uitvoegen 2% 
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Uit de top 10 blijkt duidelijk dat ‘geen voorrang verlenen’ de belangrijkste oorzaak van slachtofferongevallen is op de gemeentelijke wegen in Eijsden-

Margraten. Dit komt overeen met de top 10 voor alle gemeentelijke wegen in Limburg, waar ‘geen voorrang verlenen’ met 31% bovenaan in de top 10 

staat. De volgende punten zijn wel opvallend, zo blijkt een veel groter percentage, 14% tegen 5%, in Eijsden-Margraten fout door de bocht als 

hoofdoorzaak te hebben. Ook de percentages voor onvoldoende rechts rijden, 12% tegen 4%, slippen, 12% tegen 4%, en te veel rechts rijden, 10% tegen 

3%, wijken opvallend veel af van de Limburgse gemiddeldes. In Eijsden-Margraten is daarentegen het percentage voor geen doorgang verlenen lager, 9% 

tegen 17% gemiddeld, en komt de nummer drie uit de Limburgse top 10, onvoldoende afstand houden, niet eens voor in de top 10 van Eijsden-Margraten.  

 

 Eijsden-Margraten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 
Binnen de gemeente Eijsden-Margraten zijn in de periode 2006-2010 70 slachtofferongevallen gebeurd. Dit komt neer op ongeveer twaalf 

slachtofferongevallen per jaar. Daarnaast is af te leiden dat het aantal slachtofferongevallen (jaarlijks) nog steeds afneemt. Hieruit is te concluderen dat de 

voormalige gemeentes Eijsden en Margraten steeds beter zijn gaan scoren op het gebied van verkeersveiligheid. Om aan te geven hoe goed zij samen 

scoren, is een vergelijking gemaakt met drie andere Zuid Limburgse gemeenten van vergelijkbare omvang als de huidige gemeente Eijsden-Margraten. 

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat elke gemeente zo zijn eigen karakteristieke eigenschappen heeft waardoor verschillen in de 

resultaten van een onderlinge vergelijking een andere oorzaak kan hebben.  

 

Tabel 4: vergelijking gemeenten slachtofferongevallen 

 

In vergelijking met Echt-Susteren, Gulpen-Wittem en Roerdalen hebben in de 

voormalige gemeente Eijsden en Margraten de afgelopen vijf jaar het meeste 

aantal slachtofferongevallen plaatsgevonden.  

 

Met behulp van de slachtofferongevallen per kilometer weglengte is het 

mogelijk gemeenten beter onderling te vergelijken. Het totale gemeentelijke 

wegennet in Limburg heeft een lengte van 12.165 kilometer. In totaal hebben 

hierbij de afgelopen vijf jaar 5.929 slachtofferongevallen plaatsgevonden. Dit komt neer op 0,487 slachtofferongevallen per kilometer weglengte voor 

geheel Limburg.  

 

In onderstaande tabel is voor het aantal slachtofferongevallen per kilometer weglengte een vergelijking gemaakt met de eerder vernoemde drie 

gemeenten. Hierbij hebben de gemeenten een totale weglengte van: 

- Eijsden-Margraten: 400 kilometer 

- Echt-Susteren: 440 kilometer 

- Gulpen-Wittem: 308 kilometer 

- Roerdalen: 354 kilometer 

Jaar Eijsden-

Margraten 

Echt-

Susteren 

Gulpen-

Wittem 

Roerdalen 

2006 14 21 14 17 

2007 20 22 11 19 

2008 16 6 12 5 

2009 14 9 12 8 

2010 6 4 8 5 

Totaal 70 62 57 54 
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Gemeente Slachtofferongevallen/ 

kilometer weglengte 

Eijsden-Margraten 0,175 

Echt-Susteren 0,141 

Gulpen-Wittem 0,185 

Roerdalen 0,152 

Tabel 5: vergelijking gemeenten slachtofferongevallen per kilometer weglengte 

 

Er kan dus gesteld worden dat de gemeente het goed doet, maar dat gemeentes met vergelijkbare oppervlakte en inwoneraantal het beter doen op het 

gebied van verkeersveiligheid. Dat betekent dat de gemeente Eijsden-Margraten niet minder aandacht mag besteden aan het verder aanpakken van de 

verkeersonveiligheid. Het is belangrijk dat men streeft naar zo weinig mogelijk slachtofferongevallen en hierbij is elk ongeval er één te veel. 
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2 Wegcategorisering gemeente Eijsden - Margraten per 1 
januari 2011 

 


