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Aanpak onderzoek 
Voor het onderzoek is de volgende aanpak gehanteerd: 

1. Via het regionale verkeersmodel van Midden-Limburg is inzichtelijk gemaakt hoe 
de verkeerssituatie is na de realisatie van Laarveld fase 1 t/m 4 (in jaar 2030), 
wanneer de ontsluiting plaatsvindt via de Rietstraat/Eindhovenseweg en 
Laarderweg/Ringbaan-Noord. Dus zoals in 2004 is besloten. Van de diverse wegen 
in de omgeving van Laarveld en Molenakker zijn de verkeersintensiteiten 
inzichtelijk gemaakt. Er is beoordeeld of er sprake is van knelpunten 
(verkeersdruk of sluiproutes). Deze variant is verder de referentievariant 
genoemd. 

2. Via het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de beoogde 
verkeersmaatregelen op de Rietstraat en Laarderweg. Deze variant is verder 
variant 1 genoemd. 

3. Via het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt hoe deze situatie is als er een extra 
volledige aansluiting komt op de Ringbaan-Noord tegenover de Wiekendreef. Deze 
variant is verder variant 2 genoemd.  

4. Via het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt hoe deze situatie is als er een extra 
halve aansluiting komt op de Ringbaan-Noord vanuit de Kransakker. Deze variant 
is verder variant 3 genoemd. 

5. Op de Wiekendreef en de Molenakkerdreef zijn verkeerstellingen uitgevoerd. 
6. Op de Laarderweg en de Rietstraat is een kentekenonderzoek uitgevoerd om 

inzicht te krijgen in de omvang van het doorgaande verkeer op deze wegen. 
7. De uitkomsten zijn geanalyseerd waarbij ook is gekeken naar de Mobiliteitsvisie en 

de Ringbanenvisie van de gemeente Weert.  



2 
 

Resultaten beknopte verkeersstudie 
 

 
 
Verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (afgerond op 10-tallen) 

Nr. 
op 
tek. 

              Variant 
 
Wegvak 

Huidige situatie 
2019/2020* 

Referentievariant  
2030 

Variant 
1 
2030 

Variant 
2 
2030 

Variant 
3 
2030 

1 Rietstraat nabij 
Eindhovenseweg 

3.130 
 

2.380 2.360 1.490 1.920 

2 Rietstraat-dorp 2.170 
 

760 660 630 640 

3 Laarderweg nabij 
Ringbaan-Noord 

3.080 
 

6.280 6.230 2.200 4.850 

4 Laarderweg-dorp 2.450 
 

1.520 1.430 1.410 1.410 

5 Kransakker fase 1/2 Niet bekend 1.570 1.560 1.990 1.470 
6 Kransakker fase 3/4 n.v.t. 4.030 4.060 1.990 2.690 
7 Wiekendreef tussen 

Molenakkerdreef en 
Molenakkerplein 

2.380 1.910 1.910 2.090 2.260 

8 Wiekendreef tussen 
Molenakkerplein en 
Korbeel 

2.370 910 
 

910 1.050 1.060 

9 Molenakkerdreef 1.000 700 700 700 880 
10 Biest 4.190 4.190 4.190 4.230 4.340 

* op basis van verkeerstellingen 
Overige cijfers zijn modelmatig bepaald 
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Opmerkingen en bevindingen 
Huidige situatie: 

 Relatief hoge intensiteiten op de Rietstraat en de Laarderweg. 
Referentievariant: 

 Aanzienlijke afname van intensiteiten op de Rietstraat-dorp en de Laarderweg-
dorp ten opzichte van de huidige situatie, met name door de aanleg van de route 
door Laarveld fase 3 en 4 (volledige Kransakker, verbinding tussen Rietstraat en 
Laarderweg).  

 Relatief hoge intensiteiten op de Kransakker fase 3/4. 
Variant 1 

 Ten opzichte van de referentievariant zijn hier nauwelijks effecten te zien. Dit 
komt doordat de Laarderweg en de Rietstraat nu al voor een belangrijk deel 30 
km/h wegen zijn. Met deze snelheden wordt in het verkeersmodel gerekend. 
Feitelijk zijn de rijsnelheden aanzienlijk hoger en moeten de toegestane snelheden 
worden afgedwongen door het toepassen van verkeersremmende maatregelen. 
Deze variant wordt verder niet meer in beschouwing genomen. 

Variant 2 
 Ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van de referentievariant 

nemen de intensiteiten op de Rietstraat-dorp en de Laarderweg-dorp af.   
 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Rietstraat 

(nabij de Eindhovenseweg) en de Laarderweg (nabij de Ringbaan-Noord) fors af 
(ca. 37% respectievelijk 65%!). 

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Kransakker 
fase 1/2 toe, en op de Kransakker fase 3/4 fors af.  

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Wiekendreef 
beperkt toe (ca. 10%). 

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Biest beperkt 
toe (ca. 3%). 

Variant 3 
 Ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van de referentievariant 

nemen de intensiteiten op de Rietstraat-dorp en de Laarderweg-dorp af.   
 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten in Laar op de 

Rietstraat (nabij de Eindhovenseweg) en de Laarderweg (nabij de Rietstraat) fors 
af, maar minder dan bij variant 2. 

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Kransakker 
fase 1/2 toe, en op de Kransakker fase 3/4 fors af.  

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Wiekendreef 
beperkt toe (ca. 18%). 

 Ten opzichte van de referentievariant nemen de intensiteiten op de Biest beperkt 
toe (ca. 4%). Dit is per etmaal circa 15 auto’s meer per uur. 

 
Kentekenonderzoek 
In oktober 2020 is via tellingen een kentekenonderzoek uitgevoerd op de Rietstraat en de 
Laarderweg. Het kentekenonderzoek is uitgevoerd om de herkomst en bestemming van 
het verkeer helder te krijgen en daarmee inzicht te krijgen in het doorgaande verkeer op 
deze wegen. Dus verkeer dat hier in beginsel niet thuishoort. Het onderzoek wijst uit dat 
het aandeel doorgaand verkeer op de Rietstraat 54% (1.160 mvt/etmaal) bedraagt en het 
aandeel doorgaand verkeer op de Laarderweg 33% (1.015 mvt/etmaal).  
 
Invloed Corona op tellingen 
Bij de in bovenstaande tabel vermelde cijfers van de metingen die in 2020 zijn uitgevoerd, 
is mogelijk een effect aanwezig van de coronacrisis. Naar verwachting zijn daardoor de 
gemeten intensiteiten 10% te lager dan normaal.  
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Cijfers verkeersmodel 
De in de tabel opgenomen cijfers bij de referentievariant en de varianten 1 t/m 3 zijn 
modelmatig bepaald. Op enkele wegvakken is te zien dat deze cijfers sterk afwijken van 
de uitgevoerde tellingen in 2019 en 2020. Een verklaring daarvoor is niet goed te geven. 
De werkelijkheid zal altijd afwijken van de voorspellingen. Keuzes die weggebruikers 
maken zijn niet altijd in een model te vatten. Toch zijn de cijfers geschikt om daaruit 
conclusies te trekken.  
 
Aandachtspunten en overwegingen 

 Relatief hoge intensiteiten (> 4.000 mvt/etm) op de Kransakker fase 3/4 bij de 
referentievariant. Deze weg is te kwalificeren als een “verzamel” 
erftoegangsweg. Ter vergelijking: 

o Sint Jozefslaan 50 km/h 4.305 mvt per etmaal 
o Maaslandlaan 50 km/h 5.035 mvt per etmaal 
o Sint Luciastraat 30 km/h 4.455 mvt per etmaal 
o De Burcht 30 km/h 3.531 mvt per etmaal 

 Een halve aansluiting volgens variant 2 kan leiden tot gevaarlijke 
keerbewegingen op onder andere het kruispunt Ringbaan-Noord/Wiekendreef. 
Deze keerbewegingen kunnen niet verwerkt worden in het verkeersmodel, maar 
zijn in de praktijk zeker te verwachten.  

 Een halve of hele aansluiting op de Ringbaan-Noord volgens de varianten 2 en 3 
kan leiden tot sluipverkeer door Laarveld, richting Boshoven-Nederweert vice 
versa. De omvang hiervan is moeilijk in te schatten en uit het verkeersmodel is dit 
moeilijk af te leiden. 

 Toename van verkeer op de Kransakker fase 1/2 volgens de varianten 2 en 3 
kan op weerstand stuiten bij bewoners van Laarveld fase 1 en 2. Dit konden deze 
bewoners immers niet verwachten.  

 Toename van verkeer op de Wiekendreef volgens de varianten 2 en 3 kan op 
weerstand stuiten bij bewoners van Molenakker. Deze toename is echter beperkt, 
in het spitsuur gaat het over 15 auto’s extra. Dit is nauwelijks waarneembaar of te 
ervaren en zal niet leiden tot extra verkeersonveilige situaties.  

 Een extra aantakking op de Ringbaan-Noord tegenover de Wiekendreef volgens 
variant 2 is nadelig voor de doorstroming op de Ringbaan-Noord. In de 
Ringbanenvisie is echter niet specifiek aangegeven dat een extra aantakking niet 
gewenst is. 

 Een extra aantakking op de Ringbaan-Noord tegenover de Wiekendreef volgens 
variant 2 is nadelig voor de hoeveelheid uit te geven grond en heeft daardoor een 
negatieve impact op de grondexploitatie van Laarveld (minder inkomsten). De 
aanleg van dit kruispunt vergt ruimte. Omdat hiervoor een coupure moet worden 
gemaakt in de geluidswal, zullen de geluidscontouren ten gevolge van verkeer op 
de Ringbaan-Noord, over een aanzienlijk gebied in Laarveld, woningbouw niet 
toelaten. 

 De aanleg van een extra aansluiting brengt kosten met zich mee die niet zijn 
voorzien in de grondexploitatie van Laarveld. 

 De voor 2015 geprognotiseerde verkeersintensiteiten behorende bij het 
raadsvoorstel uit 2004, zijn voor de Wiekendreef (>3.000 mvt/etmaal) en de Biest 
(>5.000 mvt/etmaal) aanzienlijk hoger dan de feitelijke situatie in 2020 en 
aanzienlijk hoger dan de nu berekende situatie in 2030.  

 Er is bij variant 3 een toename van verkeer zichtbaar op de Molenakkerdreef, 
gedeelte tussen de Oude Hushoverweg en de Wiekendreef. Dit is naar verwachting 
verkeer dat gebruik wil maken van de halve aansluiting op de Ringbaan-Noord. 
Hier zouden dan aanvullende maatregelen nodig zijn omdat een toename op de 
Molenakkerdreef niet wenselijk is. 
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 Een extra aansluiting op de Ringbaan-Noord volgens de varianten 2 en 3 leidt tot 
een relatief beperkte toename van verkeer op de Wiekendreef en de Biest.   

 Het relatief aandeel doorgaand verkeer op de Rietstraat en Laarderweg is hoog te 
noemen. Absoluut gezien is het aandeel doorgaand verkeer beperkt te noemen. 
Deze wegen kunnen deze intensiteiten aan. Uiteraard is het beter als doorgaand 
verkeer hier niet rijdt. 

 
 
Conclusie en aanbeveling 
De varianten 2 en 3 zullen op weerstand stuiten bij bestaande bewoners van Laarveld en 
bij bewoners van Molenakker. Bovendien is variant 3 een gevaarlijke, niet wenselijke 
oplossing. Variant 2 leidt echter het verkeer vanuit Laarveld via de kortst mogelijke route 
naar de Ringbaan-Noord, hetgeen een positief effect heeft op de meeste wegen in de 
omgeving.  
De referentievariant komt tegemoet aan de verwachtingen die bewoners van Laarveld fase 
1 en 2 hebben. Bovendien leidt ook deze variant tot een aanzienlijke afname van verkeer 
in het dorp Laar en overige delen van de Rietstraat en de Laarderweg. De discussie over 
een rechtstreekse aansluiting op de Ringbaan-Noord is onder andere ontstaan door vragen 
vanuit het dorp Laar. Nu blijkt echter dat ook bij de referentievariant, de variant waarvoor 
de gemeenteraad in 2004 heeft gekozen, het verkeer in Laar sterk afneemt. Voor het dorp 
Laar is de keuze voor een andere ontsluitingsvariant dus niet relevant.  
 
Door het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen op de Rietstraat en 
Laarderweg wordt deze route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Voorkomen 
moet worden dat dit verkeer in de toekomst door Laarveld gaat rijden. Doorgaand verkeer 
hoort immers thuis op de Eindhovenseweg en Ringbaan. Ook op de route door Laarveld 
(Kransakker) moeten daarom snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.  
 
Een keuze voor variant 2 heeft enkel een positief effect op de verkeersintensiteiten op de 
Kransakker fase 3/4. Het niet kiezen voor variant 2 leidt dus tot de in de tabel genoemde 
(hogere) intensiteiten bij de referentievariant op de Kransakker fase 3/4. Deze 
intensiteiten zijn acceptabel voor deze weg gelegen in de nieuwe wijk. Bovendien kunnen 
de toekomstige bewoners rekening houden met deze verkeersintensiteiten bij hun keuze 
om in Laarveld te gaan wonen.  

 
 


