
De Rijksweg N35 is een belangrijke verbindingsroute tussen de economische centra 
Zwolle  Kampen en Twente in de provincie Overijssel. De N35 loopt van Zwolle 
naar Wierden. Daarna wordt de weg onderbroken door de autosnelweg A35. Bij 
Enschede-Zuid loopt de N35 door naar de grens met Duitsland.  

Figuur 1: + Bron vermelden.  

De N35 is gecategoriseerd als regionale stroomweg. Deze is echter tussen Wijthmen 
en Nijverdal niet als zodanig ingericht maar heeft daar het karakter van 
gebiedsontsluitingsweg (zonder fysieke rijbaanscheiding, 1 x 2 rijbanen, 80 km/uur, 
gelijkvloerse kruisingen, vele oversteken en een beperkte obstakelvrije ruimte). Op 
de N35 zijn de nodige problemen waaronder veel ongevallen, mede door de hoge 
verkeersintensiteiten. De verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Nijverdal dient te 
worden aangepakt. 

 Daartoe zijn vier bestemmingsplanherzieningen nodig 
voor wegaanpassingen aan de N35 in de gemeente Raalte. Dit plangebied ligt in de 
gemeente Raalte en heeft betrekking op het deeltraject Heino noord. 

MIRT-onderzoek 



Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (nu 
I&W) in december 2011 toegezegd om samen met de Regio (de Regio bestaat uit 
Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Raalte, 
Hellendoorn en Wierden) een MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport) uit te voeren om de problemen op de N35 tussen Wijthmen en 
Nijverdal in kaart te brengen.   

Het MIRT-onderzoek heeft betrekking op de huidige N35 (als 
gebiedsontsluitingsweg) in relatie tot de autonome ontwikkelingen die naar 
verwachting plaats zullen vinden. Het MIRT-onderzoek gaat specifiek in op de 
knelpunten die bestaan ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid (inclusief barrièrewerking) in de huidige situatie, op de middellange 
termijn (2020) en op de lange termijn (2030).  

Op basis van het MIRT-onderzoek is geconcludeerd dat er voor de 
verkeersveiligheid belangrijke knelpunten zijn. Voor deze knelpunten geldt dat met 
de verwachte toename van verkeer de ernst hiervan verder zal toenemen. De 
knelpunten zijn: 

 De kans op ernstige ongevallen in vergelijking met vergelijkbare rijkswegen is 
hoger dan het gemiddelde in Nederland en het gemiddelde in de regio. 

 Vier locaties op het tracé scoren op basis van de Eurorap methode een 
onvoldoende (2 sterren) voor het wegontwerp en voldoen niet aan de 
rijksdoelstelling van 3 sterren in 2020. 

 Meer in brede zin voldoet het wegontwerp niet aan de meest actuele adviezen 
over een veilig wegontwerp voor een gebiedsontsluitingsweg in Duurzaam Veilig 
1 . Meer specifiek wordt hiermee bedoeld:  
1. de aanwezigheid van erfaansluitingen; 
2. landbouwverkeer op de rijbaan; 
3. bomen op korte afstand van de weg; en 
4. een makkelijk overrijdbare rijrichtingscheiding. 

 Een aandachtspunt is de oversteekbaarheid. Op plaatsen waar een gelijkvloerse 
oversteek is zonder aanvullende voorzieningen (zoals een middenberm of 
verkeerslichten), is het erg moeilijk om tijdens de spits de weg over te steken. Dit 
kan leiden tot onveilige situaties bij oversteken of tot een keuze de weg niet 
meer over te steken of om te rijden (barrièrewerking). 

Bestuursovereenkomst 

In 2014 is een bestuursovereenkomst door het Rijk en de Regio ondertekend. Het 
doel van de bestuursovereenkomst is om de belangrijkste knelpunten op het gebied 
van verkeersveiligheid uit het MIRT-onderzoek aan te pakken. Het Rijk financiert het 
project vanuit MeerVeilig 3  met 5 miljoen; de Provincie Overijssel heeft 10 
miljoen beschikbaar gesteld. 

Onderdeel van de bestuursovereenkomst is een prioriteitenlijst van de maatregelen. 
De maatregelen zijn gebaseerd op oplossingsrichtingen die per knelpunt zijn 
uitgewerkt. De oplossingsrichtingen zijn op meerdere criteria (waaronder kosten en 
effecten op verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid) beoordeeld.  

Binnen deeltraject Heino-Raalte zijn verschillende maatregelen benoemd om de 
knelpunten op te lossen. Naast de algemene maatregelen voor het gehele traject, 
voorziet het project in het oplossen van een aantal lokale knelpunten ten aanzien van 
verkeersveiligheid. De uit te werken deeltrajectspecifieke maatregelen zijn: 

 de aanleg van een nieuwe bajonetkruising ter hoogte van landgoed 't Reelaer; 



 en de aanleg van een nieuwe westelijke parallelweg die landgoed 't Reelaer 
ontsluit. 






