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Afschrift ter kennisneining aangeboden aan de heer
Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, Ir. A. de Graaff,
Prins Hendrikweg 3 te Vlissingen.
Terneuzen,
;
De Hoofdingenieur,

Nota betreffende de wegverbinding Hulst-Nieuw Namen
als onderdeel van een doorgaande route ZeeuwschVlaanderen - Antwerpen - rest van Nederland.

4

met drie bijlagen.

,
CG

tjfte 1 : overzicht wegverbindingen Oöat-ZeeuwacbVlaanderen en aangrenzend deel van België.
/
2 : situatie Hulst - Nieuw Namen.
Blage 3 : dwarsproflelen.

, 3RECTE,

Inleiding.

1. Blijkens een schrijven van de Minister van Verkeer en
Waterstaat van 14 maart 1956 nr 16110, afd. W (Uw nr
2535 van 16 maart 1956) aan zijn Ambtgenoot van Openbare werken en Wederopbouw van België werd door de
Belgische Minister bij een bespreking op 1 maart 1.1.
de toezegging gedaan de verdere aanleg van het wegvak
Antwerpen-Vrasene in zijn Ministerraad voor te stellen,
mits door Nederland een bijdrage zou worden verleend
van 50% van de koeten daarvan, geraamd op f.1.500.000.-.
Op een verlenging van genoemde weg in westelijke riobting werd door de Nederlandse Minister geen prijs gesteld.
Hierop werd op 26 maart 1956 van Belgische zijde geantwoord, dat bedoelde werken volledig op kosten van België en uiterlijk begin 1957 zullen worden uitgevoerd.
Op bijgaande tekening reg. nr 56-281 (bijlage 1) is
met een rode kleur aangegeven het betrokken weggedeelte.

Redenen onderzoek.
2. De reden van deze Nederlandse bijdrage in Belgische
wegenaanleg kan in het kort worden omschreven als volgt.
De afstand tussen Hulst en Breda via Antwerpen bedraagt
langs de route Hulst-Nieuw Namen-Verrebroek-autosnelweg
(in ontwerp) - Antwerpen-Breda 83 kin, terwijl wanneer
gebruik wordt gemaakt van het veer Perkpolder-Kruiningen en verder gereden wordt langs Bergen op Zoom
en Roosendaal deze afstand 79 kin is. Tegenover een verschil van slechts 4 kin staat een oponthoud van gemiddeld
35 minuten aan het veer (ni. 20 minuten vaartijd +
gemiddeld 15 minuten wachten) indien een half uur-dienst,.
wordt gevaren, hetgeen daar normaliter het geval is.
-Bij -
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Bij een 20-minutendienst wordt de wachttijd teruggebracht
tot gemiddeld 10 minuten en het totale oponthoud tot
gemiddeld 30 minuten.
Daar het oponthoud aan de grens voor personenauto's als
regel vrijwel nihil is kan uit het vorenstaande worden
berekend, dat voor personenauto's onder normale omstandigheden de verbinding Hulst-Breda over Antwerpen ongeveer een half uur korter is dan over Perkpolder-Kruiningen.
Dit voordeel wordt sterker wazneer de veerdienst Kruiningen-Perkpolder door weersomstandigheden (storm, mist,
ijsgang) stagneert of wanneer een groot vervoersaanbod
in de zomermaanden het risico biedt, dat men langere dan
normale wachttijden moet verwachten.
Bij vorenstaande vergelijking van de twee routes is ervan
uitgegaan, dat deze wat tracé en verharding betreft van
dezelfde hoedanigheid zijn. Daar echter de verbinding
over Perkpolder-ruiriingsn vrijwel over de gehele lengte
in alle opzichten beter is, zal onder normale omstandigheden het tijdsverschil wel iets minder zijn dan hiervoren is berekend.
Resumerend ken worden gezegd, dat onder normale omstandigheden een afviakking van de spitsen in het vervoersaanbod van het veer Kruiningen-Perkpolder in de lijn der
verwachting ligt, terwijl verder onder abnormale omstandigheden voor personenauto's tussen Zeeuwsch-Vlaanderen
en de rest van Nederland een aanvaardbare route van ongeveer gelijke lengte is gewaarborgd.
Route op Bel- 3, Wanneer het grondlichaam van de weg Antwerpen-Vrasene
giach gebied,
van een verharding wordt voorzien moet de vraag onder
ogen worden gezien, welke wegen op Bel&.ach en. Nederlands
gebied geschikt zijn of moeten worden gemaakt om als verbinding te dienen tussen het Nederlandse wegennet en deze
in Bol.ë aan te leggen weg.
In België is de enige bestaande weg, welke zich er toe
leent in een doorgaande route te worden opgenomen de weg
Vras ene-Verrebroek-Kiel drecht-Ni euw Namen, totale lengte
+ 7 kin. Van deze weg is + 2600 m voorzien van een cementbetonverharding van goede kwaliteit (totale breedte
5.50 - 6.00 in); de rest van de verharding, eveneens breed
+ 6.00 in bestaat uit keien en is plaatselijk slecht te
noemen. Het tracé is buiten de bebouwde kommen vrijwel
- recht -
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Verkeerstellingen.

recht. In de op Nieuw Nemen aaneensluitende bebouwing
van Kieldrecht maakt de weg enkele bochten en is rond
de kerk te Kieldrecbt éénrichting-verkeer ingesteld.
De breedte tussen de trottoirs bedraagt vrijwel nergens
minder dan 6.00 m. De traverse van de weg te Verrebroek
is vrijwel recht en vrij ruim. Wanneer op de gedeelten
keiweg een asfaitdek zou worden aangelegd zijn op de
gedeelten buiten de bebouwde kommen snelheden tot 100 km/
uur wel verantwoord te achten. Lintbebouwing komt langs
deze weg vrijwel niet voor.
4, Van 14 t/in 19 mei 1956 zijn aan het veer Iru.iningenPerkpolder ooraprongs- en bestemmingatelliflgefl gehouden.
In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens van deze
telling verwerkt.
TEER KRUININGEN - PERKPOLDER.
Vervoer met personenauto' s, vrachtauto' s en autobussefl,
totaal van de teldagen 14 t/in 19 mei 1956 en beide richtingen gesommeerd.
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Uit deze gegevens blijkt, dat 56% van het bij het veer
betrokken verkeer de Kreekrakdam passeert en dus tot het
doorgaande verkeer ken worden gore1d.
Van de verkeararelatie Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen - Nederlan
ninus Zeeland heeft, voorzover de bestemming bekend was,
24,4 % zijn oorsprong of bestemming in Hulst, 30,2 % in
Terneuzen, 13,5 % in Axel en 9,1 % in Sas van Gent,
Zoals ook uit de geografische ligging der bevolkingaagglomeraties en de routes der bestaande wegen blijkt,
zal dit verkeer Hulst moeten passeren wanneer het de
route over Antwerpen wenst te volgen. Andere routes
door -

-

-4door België en Zeeuwsch-Vlaanderen betekenen slechts
omwegen. Het is dus zaak na te gaan, welke route of
routes tussen Hulst en Kieldreoht geschikt is of zijn
om te worden ingeschakeld in de doorgaande route HulstAntwerpen.
Route op Nederlands gebied,

5.

Op bijlage 2 zijn op een sohetsbiad van de topo'afiache
dienst weergegeven de verbindingen Hulst-1ieuw Namen.
Hierop zijn tevens overgenomen de ttr,-céls van de geprojecteerde rondweg te Hulst, zoals deze voorkomen op
een bij de ontwerp-nota voor de Commissie van Overleg
voor de Wegen behorende bijlage en welke van belang zijn
bij het beschouwen van de situatie, wanneer deze rondweg
zal zijn aangelegd.
Onder de huidige omstandigheden geniet de route volgens
de tertiaire weg 49 de voorkxr (lengte + 9 ki, vanaf
de grens tot het eind van de tertiaire weg te Hulst).
Het gedeelte van de tertiaire weg 52 tussen Clinge
(t.w. 49) en Rijksweg 60 wordt momenteel nieuw aangelegd.
Wanneer voor de rondweg het tracé II of 11A wordt gevolgd
komt deze weg ook in aanmerking om te worden ingeschakeld in de doorgaande route Hulst-Antwerpen, al is dit
waarschijnlijk alleen voor het verkeer verder dan Hulst.
Tegenover het feit, dat ovér een grotere afstand door
het dorp Clinge moet worden gereden, staat dat zowel in
de richting Terneuzen als Axel de gehele bebouwing van
Hulst kon worden gemeden. Naar Axel en Terneuzen is de
route langs de tertiaire weg 52 en de aan te leggen rondweg volgens tracé 11A respectievelijk + 1000 in en + 1700 in
langer dan wanneer het tracé van de tertiaire weg 49
wordt gevolgd.

Tracé en dwars- 6. Op bijlage 3 zijn een aantal dwarsprofielen getekend
profielen,
van de twee verbindingen Hulst-Nieuw Namen.
De plaats dezer dwarsprofielen is aangegeven op bijlage 2.
De tertiaire weg 49 Hulst-Clinge-Nieuw Namen heeft over
de gehele lengte een verharding van klinkerkeien ter
breedte van ± 5.00 in, mci. kantbanden. De traverses
van Clinge ( D.P. 1) en Nieuw Namen (D.P. V) zijn vrij
ruim te noemen. Naast de klinkerverharding ligt een
keirabat van 0.50 in breedte met daarnaast rijwieletroken
(Clinge 0.90 in; Nieuw Namen 0,60 in).
- Langs -
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-5Langs het gedeelte Hulet-Clinge is een eenzijdig rijwielpad, breed 1,50 in aanwezig (zie prof. 1).
Van de nieuw aan te legen tertiaire weg Olinge-Rijksweg 60 (bestek Provincie Zeeland nr 2, dienst 1956,
aanbesteed 27 april 1956) is gegeven dwarsprofiel VI.
De verharding bestaat grotendeels uit 5.00 in breed
koudasfalt, opgesloten door D.M. tegels, breed.0,30 in
op een fundering van ecbralo beton met twee tussenlagen.
Aan de zuidzijde wordt een rijwielpad aangelegd van beton
tegels, breed 2,40 m.
Het tracé is Vrij gestrekt, alleen in Clinge komen er
twee haakse bochten in voor waarvan de noordelijke niet
ongevaarlijk ie.
De bogen in het gedeelte Clirge-Nieuw Namen hebben een
zodanige straal, dat zij met een snelheid van 60 70 km
per uur veilig zijn te berijden.
Te overwegen
verboterin.

7.

De breedte van de weg, ± 5.00 in, is gebaseerd op een
aanleg als tertiaire weg en deze breedte wordt door de
Provincie Zeeland algemeen op de tertiaire wegen toegepast. De,yerbarding verkeert in goeds staat, behoudens het
gedeelte Hulat-Clinge, dat sterk is ge'open, maar dat
volgens het provinciaal bestek 2, dienst 1956 zal worden herstraat.
Bij een enigszins druk verkeer wordt de breedte van
5.00 in hinderlijk wanneer de rijbaan moet worden gedoeld
met de wielrijders. Daarom verdient het aanbeveling
langs het gedeelte Clinge-Nieuw Namen een rijwielpad
aan te leggén.
Aangezien nabij Nieuw Namen over een afstand van ± 700 in
een zware binnendijk voorkomt zal dit pad aan de zuidzijde moeten worden gelegd. 0p de bomen is niet voldoende ruimte daarvoor, zodat grond zal moeten worden
aangekocht, hetgeen op weinig bezwaren stuit, omdat
vrijwel nergens bebouwing langs de weg voorkomt. Alleen
te Halfeind staat een oude schuur op zeer kori afstand
(1.52 - 1.32 in) van de weg. De kosten voor een rijwielpad op het gedeelte Clinge-Nieuw Namen (lengte + 5 lon)
wordt globaal geraamd op f. 100.000,- bij een rijwielpad van betontegels breed 1.50 in en op f.150.000,- bij
een breedte van het rijwielpad van 2.40 in, beide bedragen,
-inclusief-

-6inclusief de kosten voor grondaankoop.
De dwarsprofielen VII en VIII stellen deze verbreding
van het weglichaam voor, waarbIj is uitgegaan van de
door de provincie aangehouden berinbreedten.
Deze verbetoringskoetezi zijn, aangezien zij betrekking
hebben op het gemeenschappelijke deel van beide routes,
voor beide tracé's gelijk.
Verbetering van de noordelijke bocht bij Clinge komt
mijns inziens ook in aanmerking. Daarmede zal waarschijnlijk rond f. 50.000.- zijn gemoeid.. Dit betekent dus,
dat dit tracé rond f. 50.000,- duurder zal zijn dan dat
via tertialre weg 52. Het is echter ook bepaald beter dan
laatstgenoemd tracé, daar dit over een veel grotere lengte door de bebouwde kom van Ole voort.
Naast het aanbrengen van een goede bewegwijzering, welke
hier vrijwel ontbreekt, zal het gewenst zijn de douanekantoren langer, bij voorkeur doorlopend, open te stellen.
Momenteel is zowel het Belgische als het Nederlandse
douanekantoor voor handels- en reizigersverkeer op werkdagen geopend van 8 - 12 en 14 - 18 uur en op zon- en
feestdagen gesloten. Wanneer geen goederen zijn aan te
geven en de vereiste papieren aanwezig zijn, is het toegestaan de grens ook buiten de uren van openstelling
der kantoren te overschrijden.
Verwachte om- 8. Het belang van deze route Zeeuwach-flaaxideren-Antwerpen...
vang verkeer.
Noord Brabant is reeds uiteengezet onder 2. Bij volledige
stremming van het veer Kruiningen-Perkpolder kan, gebaseerd op de in mei 1.1. gehouden oorsprongs- en bestemmingstellingen worden gerekend op een aantal personenauto's van 250 - 300 per dag. Met opzet zijn alleen
personenauto's genomen, omdat het transito-verkeer voor
vrachtauto's met het oog op de te vervullen fornialiteiten voorshands van weinig belang wordt geacht. Lege
vrachtauto's zullen waarschijnlijk wel van de verbetering
kunnen profiteren, zodat voornoemd aantal auto's met
een aantal lege vrachtauto's dient te worden uitgebreid.
Het aantal auto's, dat onder normale omatandigbaden, van
de route gebruik zal maken is moeilijk te schatten en zal
in sterke mate afhankelijk zijn van de snelheid waarmee
het veer PerkpoldeKruiningen het vervoeraanbod kan
verwerken.
-Bij -

-'7Bij het samenstellen van voornoemd cijfer is uitgegaan
van de relatie Nederland exel. Zeeland - Oost-ZeeuwschVlaanderen. Hierbij zullen dus een aantal anto's zijn,
waarvoor, aangezien zij hun oorsprong of bestemming
westelijk van Breda hebben de route omrijden betekent.
er vergelijking mogen de volgende afstanden dienen:

- Bergen op Zoom
Putte - Bergen op Zoom
- Roosendaal

Hulst - Perkpolder
Antwerpen Perkpolder
Antwerpen -

-

Bssen - Roosendaa].

42 1cm
69 1cm
54 1cm
73 1cm

Voor de verbinding Hulst - Bergen op Zoom, respectievelijk Hulst - Roosendaal vormt de route over Antwerpen dus
een omweg van respectievelijk 27 en 19 1cm, Gelo op het
in hoofdstuk 2 genoemde oponthoud door het veer betekent
dit dat het onder normale omstandigheden dus in tijd
niets uitmaakt of men over Antwerpen of Perkpolder rijdt.
Voor de route over Antwerpen is rekening gehouden niet het
te verharden weggedeelte Antwerpex - Vrasene.
Voorts zij nogopgemerkt, dat bij stagnatie van het veer
Perkpolder-Kruiningen ook een deel van het verkeer OostZeeuwsch-Vlaanderen Zuid Beveland van deze uitwijkmogelijkheid gebruik zal maken en dat bij stagnatie van
alle veerdiensten over de Westerschelde (mist of ijs)
zelfs verkeer van geheel Zeeuwsch-Vlaanderen naar ZuidBeveland en Walcheren over Antwerpen zal rijden. In dit
geval zal dus het genoemde aantal nog wel belarijk kunnen stijgen.
Wanneer in het kader van het Deltaplan de zgn. Zoomweg
wordt aangelegd, zal deze voor het gedeelte Bergen op
Zoom - Antwerpen wel een tracé volgen, dat, wat lengte
betreft, niet veel zal verschillen vax, de huidige weg
Bergen op Zoom - Putte - Antwerpen. De verkorting zal
in ieder geval niet van die aard zijn, dat het afstandaverschil van 27 1cm tussen de routes Hulst - Perkpolder Bergen op Zoom en Hulst - Antwerpen - Putte Bergen op
Zoom wordt te niet gedaan.
Voor het verkeer tussen Bergen op Zoom en de randstad
Holland zal de Zooinweg ongetwijfeld korter zijn dan de
huidige route vïa Roosendaal, Breda en Dordrecht.
- De route -

Fr'

De route van Zeeuwsch-Vlaanderen over Antwerpen naar
de randstad Holland zal evenwel na realisatie van de
Zoomweg een groter afstandaverachil te zien geven dan
er thans tussen de routes Hulst-Antwerpen-Breda-randstad Holland en Hulat-Perkpolder-Breda-randatad Holland
bestaat. Dit verschil zal wellicht + 25 km bedragen,
al
dat wil zeggen onder normale omstandigheden minder tijd
kosten dan
het tijdeverlies van + 30 minuten bij de
boot, zodat ook na aanleg van de Zooinweg de verbeterde
route over Ântwerten zeer aantrekkelijk zal blijven,
zulks temeer omdat dan de route niet alleen zal zijn
verbeterd tussen Antwerpen en Vrasene maar ook tussen
Antwerpen en Bergen op Zoom.

eaumen con- 9. Resumerend ken worden gezegd, dat :
iusies.
a. de route Huist-Antwerpen-Noord Brabant bij stremming
- van het veer Perkpolder-Kruiningen in een grote
behoefte zal voorzien en dat, gebaseerd op de cijfers
van mei 1956 te rekenen valt op een aantal personenauto's van 250 - 300 per dag;
dit aantal nog wel zal worden verhoogd met een aantal
lege vrachtauto's alsmede met een aantal auto's uit
West-Zeeuwsch-Vlaanderen en uit Zuid-Beveland;
ook zonder stagnatie door mist, ijs of reparaties gebruik zal worden gemaakt van de verbinding over Antwerpen;
om opgenomen te worden in de doorgaande route HulstAntwerpen op Nederlands gebied in aanmerking komen
de routes Huist-Clirige-Nieuw Namen (t.w. 49) en HulstRijksweg 60 - tertiaire weg 52 - Clinge-Nieuw Namen,
waarbij de eerste, zolang er geen rondweg te Hulst
volgens tracé II of 11Â bestaat de voorkeur verdient;
de in d genoemde wegen over het algemeen 5.00 ni brede
klinkerwegen zijn, een in goede staat verkerende verharding bezitten en dat het tracé aan redelijke eisen
voldoet behoudens de bocht ten noorden van Clinge;
fá de verbetering van deze bocht alsmede de aanleg van
een rijwielpad las het gedeelte Clirtge-Nieuw Namen
aanbeveling verdienai en dat de kosten hiervan globaal
worden geraamd op f.150.000,- - f. 200.000.-;
- g. -

-9. het wenselijk zou zijn dat de gedeelten keiweg op
de weg Kieldrecht-Verrebroek-VrasenP worden geasfalteerd;
Ii. het tenalotte nodig is, dat de douane doorlaatpost
Nieuw Namen - Kieldrecht dag en nacht zal zijn opengesteld.
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