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MEMO      
 
Aan:   Dhr. Ivo Brabants, Gemeente Landgraaf  
Kopie:    
Van:   ing. Nordine Bouchiba 
Project:  Haalbaarheidsonderzoek permanent vrachtverbod Grensstraat 
Ons kenmerk: 16-0201-03_v4  
Onderwerp: Verkeerskundige onderbouwing 
Datum:   24 januari 2017 
Bijlagen:   
 
1. Aanleiding 
De bewoners van de Grensstraat, Kantstraat, Nieuwenhagerheidestraat in Waubach pleiten al jaren 
voor een vrachtverbod, aangezien deze straten veelvuldig door doorgaand vrachtverkeer gebruikt 
worden. Dit komt doordat de Grensstraat van oudsher fungeert als een belangrijke regionale 
grensovergang van/naar Duitsland. 
 
Enkele jaren geleden heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen, waarbij een nachtelijk 
vrachtverbod is ingevoerd in het oostelijk deel van de Grensstraat. Daarnaast heeft ons bureau in uw 
opdracht in 2015 een verkeersstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een permanent 
vrachtverbod in dit oostelijk deel van de Grensstraat. Dit onderzoek wees uit dat het invoeren van een 
dergelijk permanent verbod in dit deel van de Grensstraat geen haalbare kaart is, zolang de 
Grensstraat blijft fungeren als grensoverschrijdende verbinding, bij gebrek aan reële alternatieven (en 
dit blijft het geval totdat de nieuwe grensoverschrijdende Randweg Abdissenbosch/B221n is 
gerealiseerd). Daarnaast wees die studie uit dat de hoeveelheid vrachtverkeer in alle genoemde 
straten (dus ook ten westen van de Europaweg) behoorlijk zal toenemen op het moment dat de 
Buitenring Parkstad (BPL) opengesteld wordt (conform planning medio 2018). 
 
De gemeente heeft Nordinfra daarom gevraagd de (on)mogelijkheden in beeld te brengen voor de 
invoering van een permanent vrachtverbod in de genoemde straten ten westen van de Europaweg. In 
tegenstelling tot het oostelijk deel van de Grensstraat, lijkt hier wel een reële alternatieve route te zijn 
via de Reeweg, Europaweg en Gravenweg (Kerkrade). Deze memo gaat daar nader op in. 
 
De hoofdvraag die beantwoord moet worden, luidt: 
 

: Is het verkeerskundig mogelijk en juridisch gezien haalbaar om een permanent vrachtverbod 
in te voeren in de Nieuwenhagerheidestraat, Kantstraat en Grensstraat ten westen van de 
Europaweg?  

 
Tevens wil de gemeente antwoord op de volgende deelvragen:  
 

1. Welke manieren zijn er om dit vrachtverbod daadwerkelijk te effectueren (verbod over gehele 
wegvak c.q. deelwegvak(ken)) en welke manier is de beste? 

2. Wat zijn de te verwachten voor-/nadelen van een dergelijk vrachtverbod? 
3. Wat zijn de effecten op de overige wegen m.b.t. de omgeving en zijn deze effecten 

acceptabel? 
4. Indien een vrachtverbod haalbaar is, welke motivering en belangenafweging dient dan 

daarvoor in het verkeersbesluit opgenomen te worden? 
 
Deze memo gaat nader op die punten in. 
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2. Waarom een vrachtverbod invoeren? 
Reeds uit de eerder uitgevoerde studies, die in het kader van de onderbouwing van het nachtelijk 
vrachtverbod in de Grensstraat zijn uitgevoerd, bleek dat er in de huidige situatie bovengemiddeld 
veel vrachtverkeer via de betreffende route rijdt. De hoeveelheid vrachtverkeer zal verder toenemen 
na openstelling van de BPL.  
 
De weginrichting van de straten op de betreffende route voldoet niet aan de gewenste weginrichting 
voor dat type wegen (gebiedsontsluitingsweg). Vanwege fysieke beperkingen / de beperkte ruimte is 
het op deze route niet mogelijk geweest om vrijliggende fietspaden en een adequate 
rijstrookscheiding te realiseren, hoewel dat vanuit de landelijke (Duurzaam Veilig)richtlijnen en het 
gemeentelijk beleid (Mobiliteitsplan 2009) wel gewenst is. Langs deze route is op diverse plaatsen 
sprake van smalle trottoirs en dicht op de rijbaan gelegen woningen (zie afbeeldingen hieronder; 
bron: Google Street View). 
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De hoeveelheden vrachtverkeer maken we in deze paragraaf nader inzichtelijk voor de genoemde 
wegen de situatie vanaf medio 2018, het moment dat  BPL wordt opengesteld. Dit doen we op basis 
van verkeersmodelcijfers.  
 
Uitgangspunt is toekomstvariant 2 uit de rapportage “Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat” van 
Nordinfra, nr. 15-0605-01_v2 d.d. 4-11-2015). Hierin is opgenomen:  

: Opengestelde BPL 

: Geen B258n tussen Kerkrade-Aken (deze Duitse weg is immers niet meer opgenomen in het 
definitief vastgestelde Bundesverkehrswegeplan 2030) 

: De noordelijke BPL-op/afritten bij de Hoogestraat zijn dan nog niet opengesteld cf. afspraak 
met provincie Limburg 

 
Uit het uitgevoerde verkeersmodelonderzoek in het kader van de genoemde rapportage is gebleken 
dat de hoeveelheid vrachtverkeer op de route Nieuwenhagerheidestraat-Kantstraat-Grensstraat (west) 
aanzienlijk zal toenemen, maar fors zal afnemen op de Europaweg Noord en Zuid. 
 
De verkeersmodelanalyse toont aan dat na 2018 naar verwachting ca. 500 à 550 vrachtwagens door 
de Kantstraat-Grensstraat (west) zullen rijden en ca. 1050 vrachtwagens door de 
Nieuwenhagerheidestraat.  
 
Op de wegen in de omgeving gelden de volgende toe- of afnames van vrachtverkeer als gevolg van 
toekomstvariant 2: 

: Vogelzankweg (zuid): plus ca. 200 vrachtwagens/etmaal 

: Reeweg (oost): plus ca. 100 vrachtwagens/etmaal 

: Europaweg-Noord: min ca. 350 vrachtwagens/etmaal 

: Europaweg-Zuid: min ca. 300 vrachtwagens/etmaal 

: Gravenweg (gem. Kerkrade): plus ca. 500 vrachtwagens/etmaal 
 
Zie ook de verschilplot op de volgende pagina. 
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Verschilplot vrachtverkeer 2020 variant 2 t.o.v. 2013 (absolute aantallen/etmaal) 
 
Waar komt het vrachtverkeer vandaan en waar gaat het naartoe? 
Uit een eerder uitgevoerde analyse naar de herkomst/bestemming van vrachtverkeer op het oostelijk 
deel van de Grensstraat (zie rapportage “Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat” van Nordinfra, nr. 
15-0605-01_v2 d.d. 4-11-2015) bleek dat 220 van de vrachtwagens die door het oostelijk deel van de 
Grensstraat van/naar Duitsland rijden, ook via de Kantstraat van/naar de Nieuwenhagerheidestraat 
rijden. Deze eerder uitgevoerde analyse bevestigt dat (nagenoeg) alle vrachtverkeer dat via de 
Kantstraat rijdt doorgaand verkeer betreft van/naar Duitsland. Zie ook de uitvergroting van de 
Selected-Linkplot van de Grensstraat uit bijlage 3 van voornoemde rapportage op de volgende pagina. 
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Herkomst/bestemming vrachtverkeer in Grensstraat (2013) 
 
Afgaande op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat, afhankelijk van waar het beginpunt 
aan de westkant van het beoogde toekomstige vrachtverbod komt te liggen, in de toekomst tussen 
ca. 500 en 1.050 vrachtwagens een andere route zullen moeten kiezen via (een van) de 
bovengenoemde wegen. Hoe westelijker het verbod ingaat, hoe meer vrachtwagens een andere route 
moeten rijden. 
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3. Waar komt het vrachtverbod? 
Voor het vrachtverbod ten westen van de Europaweg zijn verschillende varianten denkbaar; het hele 
wegvak tot aan de BPL of gedeeltes daarvan, waarbij al dan niet bestemmingsverkeer wordt 
uitgezonderd. Op basis van een beschouwing van diverse mogelijke varianten zijn drie varianten 
overgebleven, welke in deze memo nader benoemd worden. De andere varianten worden niet nader 
beschouwd, omdat ze te veel nadelen hebben, zoals: 

: het grote aantal ontheffingen dat moet worden uitgereikt aan direct aanwonenden in geval 
van leveringen/verhuizingen etc.; 

: een groot deel van het omliggende woongebied en/of het winkelcentrum is niet meer via het 
hoofdwegennet bereikbaar voor vrachtauto’s; 

: er kunnen sluiproutes voor vrachtverkeer ontstaan in woonstraten. 
 
De volgende varianten zijn wel nader beschouwd: 
 
Variant 1: een inrijverbod voor vrachtauto’s op de volgende locaties: 

: in de Grensstraat, direct achter de rotonde Europaweg voor vrachtverkeer in 
westelijke richting 

: in de Kantstraat, direct achter de rotonde Steenenkruis voor vrachtverkeer in 
oostelijke richting 

 
Nadeel van deze variant is dat bestemmingsvrachtverkeer voor Waubach, dat in de huidige situatie via 
de Kantstraat rijdt, via andere (minder geschikte) routes over erftoegangswegen naar haar 
bestemming moet rijden, waardoor op die wegen de hoeveelheid vrachtverkeer zal toenemen. 
 
Variant 2: een inrijverbod voor vrachtauto’s op de in variant 1 genoemde locaties (of 
direct achter het kruispunt Vogelzankweg) met onderborden “uitgezonderd 
bestemmingsverkeer” 
 
Deze variant vormt een oplossing voor het genoemde nadeel uit variant 1, maar groot nadeel van 
deze optie is dat het verbod niet te handhaven is, aangezien niet daadwerkelijk kan worden 
gecontroleerd of een vrachtauto bestemmingsverkeer is of niet. 
 
Daarnaast geldt strikt juridisch gezien een dergelijk verbod en uitzondering eigenlijk alleen voor het 
wegvak waar het bord is geplaatst (tot aan de eerste zijstraat). M.a.w.: bestemmingsvrachtverkeer is 
(juridisch gezien) alleen het vrachtverkeerverkeer dat haar bestemming aan het betreffende wegvak 
heeft. Indien de bestemming verderop in de (zij)straat ligt, mag men dus feitelijk niet het verbodsbord 
passeren. In de praktijk wordt een dergelijke verkeersmaatregel echter toch vaker uitgevoerd met als 
doel ook verderop gelegen bestemmingsverkeer toe te staan, omdat de ervaring leert dat 
vrachtwagenchauffeurs de uitzonderingsbepaling ook zo interpreteren. 
 
Deze variant is om genoemde redenen (handhaving en werkingssfeer) echter juridisch niet waterdicht. 
 
Variant 3: een vrachtverbod op het wegvak van de Grensstraat tussen de rotonde 
Europaweg en de T-kruising Namiddagse Driessen voor beide rijrichtingen 
 
Nadeel van deze variant is dat vrachtverkeer vanuit het westen of komende vanuit een van de 
zijstraten van de Kantstraat/Grensstraat zich kan “vastrijden” bij de T-kruising Namiddagse Driessen 
en gedwongen wordt om deze woonstraat in te rijden. Om dit te voorkomen dienen duidelijke 
voorwaarschuwingen geplaatst te worden bij de westelijker gelegen kruisingen Kantstraat-
Maastrichterlaan en Nieuwenhagerheidestraat-Vogelzankweg en eventueel ook bij de kruisingen van 
de Kantstraat met de Gank/Sloterstraat en de Veeweg. Aangezien de vrachtwagenbestuurders 
beroepschauffeurs zijn, mag worden verwacht dat zij de genoemde voorwaarschuwingen niet zullen 
negeren. Mede omdat zij zich, op basis van hun rijervaring, ervan bewust zijn dat “vastrijden” kan 
leiden tot zeer negatieve consequenties (vrachtwagen keren in c.q. rijden door smalle woonstraten). 
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Hierdoor achten wij de kans klein dat er sluipverkeer door vrachtwagens zal ontstaan in de 
Namiddagse Driessen e.o. Mocht, na invoering van een toekomstig vrachtverbod in de Grensstraat, in 
de praktijk blijken dat er toch regelmatig vrachtwagens via de Namiddagse Driessen gaan rijden, kan 
als aanvullende maatregel ook in deze straat een vrachtverbod worden ingevoerd. 
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4. Wat is de alternatieve route? 
De volgende wegen maken deel uit 
van de beoogde alternatieve route 
voor vrachtverkeer: Reeweg (en/of 
Vogelzankweg), Europaweg-Noord, 
Europaweg-Zuid, Gravenweg 
(Kerkrade), zie afbeelding hiernaast.  
 
Na openstelling van de Randweg 
Abdissenbosch wordt deze weg de 
alternatieve route van/naar 
Duitsland. Hierdoor verdwijnt al het 
doorgaand vrachtverkeer van de 
Grensstraat en de toeleidende 
wegen. 
 
Na openstelling van de BPL wordt 
deze weg de alternatieve route i.p.v. 
de Vogelzankweg voor het 
vrachtverkeer dat al op deze BPL 
rijdt. Vrachtverkeer van/naar de 
Hoogstraat zal waarschijnlijk echter 
de Vogelzankweg blijven gebruiken 
aangezien deze route korter is. 
Tevens bestaat een mogelijkheid dat 
een deel van het vrachtverkeer 
vanuit zuidelijke richting naar bedrijventerrein Abdissenbosch (en omgekeerd) net als in de oude 
situatie de aansluiting Hoogstraat blijft gebruiken en via de Vogelzankweg blijft rijden. Dit risico 
bestaat met name voor bewegingen van/naar bedrijven die aan de zuidkant van Abdissenbosch 
liggen. 
 
Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 

: reeds ten zuiden van de aansluiting Hoogstraat op de BPL bewegwijzering plaatsen naar 
bedrijventerrein Abdissenbosch via de aansluiting Reeweg; 

: het in de toekomst afwaarderen van de Vogelzankweg tot erftoegangsweg en het instellen van 
een 30km-zone in deze straat;  

: eventueel kan hier zelfs een fysieke knip overwogen worden ter hoogte van de Gravenweg of 
Rietveldstraat.  
 

Als oplossing voor de korte termijn dient middels bewegwijzering het (vracht)verkeer niet onnodig 
over de (drukke) Hoogstraat verwezen te worden, maar over geschiktere gebiedsontsluitingswegen, 
zoals de Kleikoeleweg. De omrijafstand via deze alternatieve routes blijft beperkt tot maximaal ca. 
1,5km. 
 
5. Beoordeling van de wegen op de alternatieve route  
Alle genoemde wegen op Landgraafs grondgebied zijn gebiedsontsluitingswegen. Dit is zo vastgelegd 
in het Mobiliteitsplan Landgraaf 2009. Kanttekening bij de Vogelzankweg is dat deze is aangewezen 
als voorlopige gebiedsontsluitingweg. Dit heeft te maken met de BPL; op het moment dat deze 
opengesteld wordt, verliest de Vogelzankweg zijn gebiedsontsluitende functie.  
Op gebiedswegen staat de verkeersfunctie centraal. Deze wegen behoren dan ook tot het 
hoofdwegennet van Landgraaf en hebben voornamelijk een functie voor het doorgaand verkeer 
waarbij een goede doorstroming prioriteit heeft. De wegen zijn allemaal ook als dusdanig ingericht. 
Dit geldt ook voor de Gravenweg op Kerkraads grondgebied. De inrichting komt met name tot uiting 
in:  
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: voldoende brede (asfalt)rijbaan voor een goede afwikkeling van grote verkeershoeveelheden 

: specifieke fietsvoorzieningen (op nagenoeg alle wegen fysiek afgescheiden van de rijbaan, 
dan wel rode fietsstroken – alleen op Reeweg en gedeelte Vogelzankweg zijn alleen 
fietssuggestiestroken aanwezig) 

: voldoende brede trottoirs en over het algemeen een grote afstand tussen rijbaan en 
voorgevels 

: verkeer heeft voorrang op de ondergeschikte zijwegen 

: snelheidsregime van 50km/u binnen de bebouwde kom en 80km/u buiten de bebouwde kom 

: er wordt nagenoeg nergens op de rijbaan geparkeerd – uitzondering is de Reeweg 
en (in mindere mate) de Vogelzankweg 
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Op basis van de huidige vormgeving van deze wegen wordt gesteld dat deze zeer geschikt zijn voor 
de afwikkeling van het extra vrachtverkeer dat ervan gebruik zal maken in geval van een vrachtverbod 
in de Kantstraat/Grensstraat cs. Voor de Reeweg en het noordelijk gedeelte van de Vogelzankweg 
geldt dat minder, met name aangezien daar sprake is van smallere fietssuggestiestroken en parkeren 
op de rijbaan daar is toegestaan. Deze wegen zijn echter toch geschikter/verkeersveiliger voor de 
afwikkeling van vrachtverkeer dan de Kantstraat en Grensstraat, aangezien: 

: het totale wegprofiel daar breder is, dus er is meer ruimte voor vrachtwagens 

: de afstand tussen rijbaan en voorgevels (en dus ook de trottoirs) breder is, waardoor 
vrachtwagens voor minder onveiligheidsgevoel en minder overlast zorgen 

: de bebouwingsdichtheid in de straat en omgeving lager is en de afstand tot het centrum van 
Waubach groter is, waardoor er minder voetgangers en fietsers gebruik maken van deze 
wegen 

: deze wegen een lagere verkeersintensiteit hebben dan de Kantstraat-Grensstraat 
 

Bovendien zullen deze wegen slechts tijdelijk als 
alternatieve route dienen, aangezien het 
vrachtverkeer na volledige openstelling van de BPL 
en de Randweg niet meer via de Vogelzankweg en 
Reeweg zal rijden. Zie de afbeeldingen op deze 
pagina van de Reeweg (rechts), Europaweg-Noord 
(linksonder) en Gravenweg (rechtsonder); bron: 
Google Street View. 
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Afwikkelingscapaciteit 
Ook hebben al deze wegen nog genoeg restcapaciteit om de extra verkeersdruk door vrachtwagens 
op te vangen. Dat blijkt uit de telgegevens van deze wegen: 

: Vogelzankweg:      5.300 mvt/etmaal (2013) 

: Reeweg (tussen N299 en Vogelzankweg):  7.400 mvt/etmaal (2013) 

: Europaweg-Noord:     7.500 mvt/etmaal (2013) 

: Europaweg-Zuid:     5.700 mvt/etmaal (2013) 

: Gravenweg:      3.900 mvt/etmaal (2010) 
 
Uit ervaringen elders en op basis van de landelijke CROW-richtlijnen (Handboek Wegontwerp 2013) is 
gebleken dat gebiedsontsluitingswegen in geval van een ideale inrichting makkelijk tot (meer dan) 
20.000 mvt/etmaal kunnen afwikkelen. Gelet op de bovengenoemde huidige verkeershoeveelheden, 
betekent dit, dat de eerder berekende 221 doorgaande vrachtwagens op de Kantstraat, welke een 
alternatieve route moeten nemen, niet tot verkeersafwikkelingsproblemen zullen leiden. Dit geldt ook 
voor de situatie na openstelling van de BPL, als de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer in de 
Kantstraat zoals gezegd toeneemt tot ca. 500 voertuigen. 
 
Dit geldt daarnaast ook voor de toekomstige BPL en Randweg. Deze wegen hebben een nog hogere 
capaciteit en de verkeersprognoses uit het regionale verkeersmodel tonen aan dat de verwachte 
verkeershoeveelheden op deze wegen niet in de buurt komen van de normbelastingsgrenzen uit de 
genoemde CROW-richtlijn: 
 
Intensiteitsprognoses (I) cf. Regionale verkeersmodel Parkstad Limburg (scenario 2020, variant incl. 
Randweg Abdissenbosch en excl. B258n) en normbelastingen uit de CROW-richtlijn (C): 

: BPL (Reeweg - Hoogstraat): I = 33.500 mvt/etm, C ≈ 63.000 à 70.000 mvt/etm  

: Randweg Abdissenbosch: I = 14.000 mvt/etm, C ≈ 23.000 à 25.000 mvt/etm 
 
Ook op deze wegen zal het extra vrachtverkeer derhalve niet leiden tot 
verkeersafwikkelingsproblemen. 
 
Ongevallenanalyse  
Op basis van de Viastat-ongevallendatabase zijn de volgende wegen beschouwd voor de jaren 2010-
2014: Grensstraat – Kantstraat – Nieuwenhagerheidestraat (huidige route vrachtverkeer) en 
Vogelzankweg - Reeweg - Europaweg Noord / Zuid -  Gravenweg (Kerkrade) (beoogde alternatieve 
route vrachtverkeer). 
 
Er zijn in de betreffende periode op deze wegen 2 geregistreerde ongevallen met vrachtauto’s 
gebeurd, bij beide ongevallen waren dodelijke slachtoffers te betreuren: 

: 7-12-2012, Kp Reeweg/Sperwerweg: Ongeval vrachtwagen/fiets, 1 dodelijk slachtoffer 

: 12-2-2014, Kp Reeweg/Vogelzankweg: Ongeval met vrachtwagen/personenauto, 1 dodelijk 
slachtoffer 

 
Hoewel het in beide gevallen om een dodelijk ongeval gaat, is het totaal aantal ongevallen met 
vrachtverkeer laag. Bovendien vervult de Reeweg zoals gezegd op termijn geen rol meer als 
alternatieve route voor het vrachtverkeer. 
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6. Raadpleging belanghebbenden 
 
Het voornemen tot instellen van een vrachtverbod is aan de volgende partijen voorgelegd: 

: Gemeente Kerkrade, als wegbeheerder van de Gravenweg 

: Centrummanagement Waubach, in verband met de bereikbaarheid voor vrachtverkeer van 
winkelcentrum Waubach 

: Transport en Logistiek Nederland (TLN) als koepelorganisatie voor de bedrijven die 
vrachttransporten uitvoeren 

 
Alle drie de genoemde partijen hebben aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het voornemen. 
Specifiek heeft Centrummanagement Waubach aangegeven dat de winkels in het centrum van 
Waubach goed bereikbaar moeten blijven voor vrachtverkeer, hetgeen het geval blijft via de route 
Maastrichterlaan-Hovenstraat.  
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6. Conclusie en advies 
 
Op termijn zal de Randweg Abdissenbosch de nieuwe verbinding met Duitsland worden, samen met 
de BPL gaat deze weg de doorgaande functie voor vrachtverkeer overnemen. Hierdoor wordt alle 
doorgaand vrachtverkeer op de Grensstraat en toeleidende wegen weggehaald. Omdat de BPL enkele 
jaren eerder opengaat dan de Randweg Abdissenbosch, zal het vrachtverkeer op de Kantstraat-
Grensstraat toenemen. De Kantstraat en Grensstraat kennen op dit moment echter al een behoorlijk 
forse belasting door vrachtverkeer. In het kader van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is het niet 
wenselijk om deze belasting nog verder te laten toenemen. Dit is de hoofdaanleiding om op korte 
termijn een vrachtverbod in te voeren op de Kantstraat-Grensstraat. 
 
Op basis van de in deze memo uitgevoerde analyse is gebleken dat het invoeren van een 
vrachtverbod op (een gedeelte van) de westelijke Grensstraat verkeerskundig haalbaar en 
verantwoord is. Hierdoor wordt de hoeveelheid vrachtverkeer in de Grensstraat (west), Kantstraat en 
Nieuwenhagerheidestraat aanzienlijk verminderd en daardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
deze straten behoorlijk verbeterd. 
 
Er zijn op korte afstand van de Grensstraat geschikte alternatieve routes beschikbaar, waarvan het 
vrachtverkeer gebruik kan maken en waarbij dit verkeer zich bovendien zal verdelen over een 
noordelijke (via de Reeweg c.q. de Randweg) en zuidelijke route (via de Gravenweg), afhankelijk van 
de herkomst c.q. bestemming. De omrijafstanden voor vrachtverkeer via deze alternatieve routes zijn 
afhankelijk van de herkomst en bestemming, maar in ieder geval beperkt tot maximaal ca. 1,5km en 
derhalve acceptabel.  
 
Gelet op het bovenstaande stellen wij dat de eventuele nadelen van een dergelijke maatregel 
(omrijdafstand vrachtverkeer) niet opwegen tegen de voordelen ervan in deze straten 
(verkeersveiligheid en leefbaarheid in Grensstraat (west), Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat). 
Op basis van deze belangenafweging wordt aangetoond dat, naast de verkeerskundige haalbaarheid, 
een dergelijke maatregel ook juridisch haalbaar is. De uiteindelijke juridische haalbaarheid hangt 
echter mede af van de te kiezen uitvoeringsvariant (al dan niet bestemmingsverkeer toestaan). Wij 
achten een juridisch waterdicht besluit van groot belang, mede gelet op de gevoeligheid van deze 
materie, zoals ook is gebleken bij het eerder genomen verkeersbesluit voor het nachtelijk 
vrachtverbod in het oostelijk deel van de Grensstraat. 
 
De inschatting is dat variant 3 zoals beschreven in paragraaf 3 de minste nadelen biedt, bovendien 
kunnen deze geminimaliseerd worden door goede vooraanduidingen. Daarom wordt voorgesteld om 
het vrachtverbod conform variant 3 vorm te geven. Mede op basis van de genoemde juridische 
aspecten/haalbaarheid, is ons advies derhalve om het vrachtverbod voor beide rijrichtingen zonder 
uitzonderingen in te voeren op het gedeelte van de Grensstraat tussen de rotonde Europaweg en de 
T-kruising Namiddagse Driessen.  
  
Dit dient vergezeld te gaan van duidelijke vooraankondigingen bij de westelijker gelegen 
kruisingen Veeweg-Kantstraat, Gank-Kantstraat, Kantstraat-Maastrichterlaan en Nieuwenhagerheide-
straat-Vogelzankweg conform de afbeelding op de volgende pagina (Bron ondergrond: Google Maps). 
Daarnaast dient op de BPL sprake te zijn van tijdige bewegwijzering naar bedrijventerrein 
Abdissenbosch, teneinde ongewenste vrachtwagenbewegingen op de Vogelzankweg te voorkomen. 
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