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1. Inleiding 

 

Het elementaire ontwerp voor de opwaardering van de N35 Wierden-Nijverdal tot een 

autoweg met gescheiden rijbanen en met 2x2 rijstroken is 7 maart jl. gepresenteerd door 

Rijkswaterstaat tijdens een inloopavond in het Anker te Wierden.  

 

Onderdeel van dit ontwerp is een ongelijkvloerse kruising van de N35 met de Baron van 

Sternbachlaan ter hoogte van Nijverdal Oost. Daarbij wordt de N35 verhoogd aangelegd 

waarbij de Baron van Sternbachlaan op maaiveldniveau de N35 zal kruisen. 

 

Tijdens de inloopavond en de vervolgsessie op 30 maart hebben de omwonenden 

aangegeven dat de N35 op hoogte een onaanvaardbare aantasting zal betekenen van de 

leefbaarheid in Nijverdal Oost aangezien deze variant een fors toenemend geluidsniveau    

‘uitstort’ over de weide omgeving.  

Omwonenden hebben daarop een alternatief ontwerp ingebracht waarbij de Baron van 

Sternbachlaan verlaagd aangelegd wordt en de N35 op maaiveld hoogte blijft. Dit 

alternatieve ontwerp is op 3 april jl. gedeeld met verantwoordelijk wethouder Beintema 

en projectleider Dick Schipper alsmede met de leden van de commissie Grondgebied. We 

verwijzen naar de mail van 3 april en onderstaande schets. 
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Het alternatieve ontwerp van de bewoners is vervolgens voortvarend opgepakt door de 

Gemeente Hellendoorn (Wethouder, Projectleider, Ambtenaren), Rijkswaterstaat en de 

provincie Overijssel. Het college van de Gemeente Hellendoorn heeft uitgesproken dat zij 

dit alternatieve plan volledig zal ondersteunen indien deze uitvoerbaar is en past binnen 

het beschikbare budget. Een afvaardiging van de omwonenden wordt sindsdien periodiek 

op de hoogte gehouden van de voortgang. 

 

In april is een quick scan uitgevoerd waaruit zou blijken dat het alternatieve ontwerp 

duurder zou uitpakken. Vervolgens is het quick scan ontwerp nader onder de loep 

genomen om tot een ontwerp te komen dat wel binnen het bestaande budget past. Dit is 

echter nog niet afgerond. De quick scan is van april en het is inmiddels eind oktober en er 

ligt nog geen concreet ontwerp met bijbehorende kostencalculatie. In het overleg van de 

wethouder en projectleider met de omwonenden van 18 september jl. is de verwachting 

uitgesproken dat tijdens het volgend overleg van 19 oktober jl. de kostencalculatie op 

tafel zou liggen. Dat was niet het geval. Wel was duidelijk waar mogelijke besparingen te 

realiseren zijn om tot het gewenste budgetniveau te komen. Inmiddels begint de tijd te 

dringen. In november zal naar verwachting het Ontwerp Trace Besluit worden vastgesteld 

waarna in januari 2018 het alternatieve ontwerp als zienswijze zal moeten worden 

ingebracht door de gemeente. Daarvoor zal nog de nodige afstemming plaats moeten 

vinden met het College en de Raad van de Gemeente Hellendoorn en met omwonenden. 

 

Als omwonenden willen we ons maximaal inspannen om het alternatieve ontwerp te 

realiseren. Vandaar dat we zelf ook de nodige informatie omtrent uitvoerbaarheid en 

kosten ingewonnen hebben van ons alternatieve ontwerp. Deze informatie is namelijk 

grotendeels beschikbaar bij buurgemeente Rijssen-Holten die in 2014 een nagenoeg 

vergelijkbare tunnel heeft gerealiseerd in Rijssen. Deze informatie willen we hierbij graag 

met u delen. 
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2. Referentie-tunnel Veeneslagen Rijssen  

(Holterstraatweg voorheen R. Bosmastraat) 

 

De afgelopen 10 jaar zijn in de belangrijke verkeersader ‘De Reggesingel’, die dwars door 

Rijssen loopt, drie auto-tunnels aangelegd en meerdere fietstunnels. De auto-tunnels 

hebben we op onderstaande kaart aangegeven als een oostelijke, midden en westelijke 

tunnel. Deze tunnels kruisen de Reggesingel en het spoor allemaal verdiept.  

 

 

De projectkosten van de drie tunnels in Rijssen waren als volgt: 

Oost tunnel:   € 18.0 mln 

Midden tunnel:   € 13.5 mln 

West tunnel:   €   5.0 mln 
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De prijsverschillen zijn groot. Oost en midden zijn aanzienlijk duurder dan west. Dat is 

echter verklaarbaar. De oostelijke en midden tunnel zijn namelijk veel uitgebreidere 

projecten waarin ook de kosten zijn meegenomen van het omliggende wegennet en 

aanvullende infrastructuur. Zie het onderstaande kaartje waarin beide projecten zijn 

geschetst.  

 

De westelijke tunnel (genaamd Veeneslagen) is compacter en omhelst een 

onderdoorgang onder het spoor en de Reggesingel plus de aanleg van een rotonde in de 

Reggesingel en is daarmee nagenoeg vergelijkbaar met het alternatieve ontwerp van de 

omwonenden voor de onderdoorgang van de Baron van Sternbachlaan met de nieuwe 

autoweg N35 te Nijverdal. Deze tunnel is dus het ideale referentieproject voor de Baron 

van Sternbachlaan; zowel qua bouw en uitvoering als de kosten. 

 

Tunnel West, Veeneslagen 
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De Veeneslagen tunnel bestaat uit twee rijstroken voor de auto’s, een vrij liggend fietspad 

van 3,5 meter met daarnaast een voetpad met een breedte van 1,3 meter. De 

doorrijbreedte is 16,4 meter, de doorrijhoogte is 4,2 meter. Het fietspad is 1,9 meter 

verhoogd aangelegd in de tunnel. Zie de onderstaande foto’s. 

Diepte grondwater onder het maaiveld is 2,1 meter. 

 

 

De tunnel is in 2014 opgeleverd en is gebouwd door ELJA Beton en Waterbouw uit Rijssen. 

Wij hebben gesproken met Dhr. Henny Forking, tel.nr. 0548-539630. ELJA is genegen om 

nadere informatie te geven aan de gemeente/RWS als zijnde potentiele opdrachtgevers. 
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3. Prijsvergelijking tunnel Veeneslagen en Baron van Sternbachlaan 

 

Prijs van de Veeneslagen tunnel staat in de jaarrekening 2014 van de gemeente 

Rijssen/Holten voor € 5.000.000,-. Zie onderstaande specificatie, projectnummer P0209.  

  

Het budget voor het elementaire ontwerp van het viaduct Baron van Sternbachlaan en 

de N35 op een hoge wal bedraagt € 8.000.000,-.  

 

Het kostenplaatje van de Antea quick scan van het omwonenden-alternatief ligt 

aanzienlijk boven het budget van € 8.000.000,-. 

 

De vraag is nu waarom de quick scan zoveel duurder uitvalt dan de referentie tunnel 

Veeneslagen? 
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Daar zijn 3 verklaringen voor mogelijk:  

 

Een calculatieverschil 

 
Het bedrag van € 5.000.000,- voor de Veeneslagen tunnel betreft nacalculatorische 

(werkelijke) kosten. 

Het budget van € 8.000.000,- voor het elementaire ontwerp alsmede het hogere budget 

voor de Antea quick scan, betreffen voorcalculatorische (budget) kosten. 

 

Het is mogelijk dat daar in meer of mindere mate appels en peren met elkaar worden 

vergeleken. In een voorcalculatie wordt veelal rekening gehouden met diverse opslagen 

die in de nacalculatie achteraf mee of tegen kunnen vallen. Denk aan risico-opslagen.     

 

In hoeverre dit calculatieverschil effect heeft op de getallen is niet bekend. 

 

Een aanbestedingsverschil 

 
De Veeneslagen tunnel is aanbesteed door de gemeente Rijssen.  

Bij het elementaire ontwerp en de Antea quick scan is Rijkswaterstaat de aanbestedende 

partij.  

 

De projectkosten kunnen afwijken wanneer deze door een andere organisatie (gemeente 

versus Rijkswaterstaat) worden aanbesteed. Denk bijvoorbeeld aan overheadkosten.  

 

Ook hiervoor geldt dat het effect van dit aanbestedingsverschil niet bekend is.  

 

Echter één onderdeel is wel bekend. Dat betreft de BTW op het project. 

Als de gemeente i.p.v. Rijkswaterstaat het project aanbesteedt, dan is de BTW op het 

project aftrekbaar en leidt aldus tot 21% lagere kosten.  
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Ontwerpverschillen 
Vanuit het bewonersoverleg met de wethouder en projectleider hebben we vernomen 

dat er vanuit de analyse van het kostenplaatje van de quick scan, naast de BTW, een 

drietal grote kostenreducties te realiseren zijn t.a.v. het ontwerp: 

 

1) Fietspad niet in een aparte tunnel                                                            

2) Werken met taluds in plaats van wanden      

3) Snelheid van 50km/h naar 30km/h                           

 

Deze drie kostenreducties zijn al verwerkt in de Veeneslagen tunnel waardoor de prijs  

aanzienlijk daalt tot € 5.000.000,-. Realisatie van de kostenreducties in het omwonenden 

alternatief zal ertoe leiden dat de kostprijs van dit alternatief ook fors zal dalen en naar 

verwachting ruim binnen het budget van €8.000.000,- zal blijven. 

 

 

Conclusie: Met bovenstaande kostenreducties is het alternatieve 

bewonersontwerp een reëel alternatief! 
 

 

4. Zijn de kostenreducties realiseerbaar? 
 

4.1 BTW 21% 
Als de gemeente i.p.v. Rijkswaterstaat het project aanbesteedt, dan is de BTW op het 

project aftrekbaar en leidt aldus tot 21% lagere kosten.  

Volgens wethouder Beintema is dit een reële optie. 

 

 

4.2 Fietspad niet in een aparte tunnel   
Op de volgende foto ziet u een beeld van de huidige situatie van de kruising N35-Baron 

van Sternbachlaan. Daarop ziet u dat het viaduct onder het spoor bestaat uit 2 delen: links 

van de pilaren en rechts van de pilaren. Daarbij is de linkerzijde breder dan de rechterzijde 

aangezien daar 1 rijstrook extra ligt (3 ten opzichte van 2).  
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In de Antea-quick scan van het alternatieve bewonersontwerp is er van uitgegaan om de 

auto-rijbanen in een tunnel in het linker deel te realiseren en het fietspad in een aparte 

tunnel in het rechter deel. Dat is een kostbare oplossing. Realisatie van auto-rijbanen en 

fietspad in 1 tunnel in het linker deel is veel goedkoper. Volgens ons is dit zeer 

waarschijnlijk realiseerbaar! We hebben de volgende data verzameld die dat 

ondersteunen. 

 

De beschikbare breedte van de linkerzijde is gemeten en is 15,6 meter: dit zijn de 3 

rijbanen plus 4,7 meter gras naast de rijbaan maar exclusief de korven die hier gestapeld 

zijn en exclusief 0.8 meter direct naast de pilaren. 

 

Voor de nieuwe tunnel zijn 2 maal 3,5 meter rijbaan, 3,5 meter fietspad en tussen het 

fietspad en de rijbaan 0,5 meter nodig, totaal 11 meter. 

15,6 – 11 = 4,6 meter beschikbaar voor de constructie wat ruim voldoende is. 

 

Bekend is dat het spoorviaduct met de 2 pilaren diep gefundeerd is zodat de tunnel 

toegepast kan worden. Wel moet nog de vorm van de fundatie onder het wegdek 

gecontroleerd worden; deze tekening is in het bezit van de gemeente Hellendoorn.  

 

15,6 meter 
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Indien het fietspad toch niet in het linkerdeel onder het spoorviaduct past dan kan deze 

ook rechts langs de 2 pilaren geleid worden en na de 2 pilaren vervolgens in de tunnel 

onder de N35 worden gevoegd. Ook dit levert een bijzonder mooi ontwerp op en lijkt nog 

steeds op de Veeneslagen constructie.  

 

Wij denken graag mee waar het gaat om het definitieve ontwerp. 

  

4.3 Werken met taluds in plaats van wanden 
Aangezien het mogelijk is bij het referentieproject in Rijssen verwachten wij dat e.e.a. ook 

in Nijverdal realiseerbaar is. In onze ogen is het werken met een talud ook vele malen 

mooier en beter inpasbaar in de bestaande omgeving. 

 

4.4 Snelheid van 50 km per uur naar 30 km per uur 
De snelheid op het baanvak door de tunnel is een belangrijk gegeven voor het 

kostenplaatje. Hoe harder er gereden mag worden hoe langer de tunnelbak moet worden, 

hoe duurder het ontwerp. 

 

Om de kosten te drukken ligt 30 km per uur daarom voor de hand. Vanuit 

verkeerstechnisch oogpunt en doorstroming mag dit geen probleem zijn. Ook in de 

Veeneslagen tunnel in Rijssen geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Het 

elementaire ontwerp gaat uit van een kruispunt met verkeerslichten op het punt waar de 

Baron van Sternbachlaan aansluit op de Wierdensestraat. Bij rood licht is dat 0 km per 

uur! 

 

 

Conclusie: Alle kostenreducties lijken realiseerbaar. 

 
Enig vraagteken dat overblijft is de bestaande fundatie van het huidige spoorviaduct. 
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5. Voorstel: 
 

Volgende milestones die belangrijk zijn is de presentatie van de OTB door Rijkswaterstaat 

in november 2017 en de sluitingsdatum om zienswijzen in te dienen eind januari 2018. 

 

De wethouder wil het alternatief, indien dit werkt, als zienswijze indienen voor eind 

januari 2018.  Ruim daarvoor moet er zicht komen van Rijkswaterstaat dat het alternatief 

haalbaar is. 

 

Voorstel is om de Veeneslagen referentie te bespreken met ELJA Beton en Waterbouw uit 

Rijssen en te vergelijken met de Baron van Sternbachlaan variant. Hiermee ontstaat een 

betrouwbaar beeld van de kosten en de techniek die voldoende moet zijn om 

Rijkswaterstaat te overtuigen dat het burgerinitiatief gaat werken. 

 

De SKK berekening die nodig is voor de zienswijze kan dan uitgevoerd worden in de 

periode december - januari. 
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6. Tot slot: voordelen alternatief ontwerp 

 

 

 

Onderstaand vatten we nogmaals de voordelen van het alternatieve ontwerp samen: 

 

Verkeerstechnisch: 

 
Het alternatief is aanzienlijk beter dan het ter inzage gelegde elementaire ontwerp. 

 

De verkeersdoorstroming op de Baron van Sternbachlaan is beter door vervanging van 

een kruispunt met stoplichten door een rotonde. Dit komt tevens het algehele 

verkeersbeeld op deze laan met meerdere vergelijkbare rotondes ten goede. 

 

Daarnaast kan het alternatief een verkeersonveilige situatie oplossen. De nieuwe 

fietssnelweg F35 passeert nu gelijkvloers de Baron van Sternbachlaan ter hoogte van de 

rotonde nabij de Eversbergweg. Dit is een vergelijkbare gevaarlijke fietsovergang zoals we 

die ook kennen bij de rotonde in de Helmkruidlaan! Het alternatief biedt de mogelijkheid 

om de F35 ter hoogte van het spoorviaduct ongelijkvloers over de Baron van 

Sternbachlaan te leiden waarmee een gevaarlijk verkeerspunt wordt weggenomen. 
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Leefbaarheid: 

 
Hier scoort het alternatief eveneens aanzienlijk beter. Verhoogde aanleg van de rijksweg 

N35 zou tot aanzienlijke geluidsbelasting voor de weide omgeving leiden. 

Geluidsschermen worden beperkt tot het wettelijk maximum waardoor enkel de meest 

geluidsbelastende plekken van schermen zullen worden voorzien. Het merendeel van de 

N35 zal open in het landschap te zien zijn in Nijverdal-Oost en daarmee zal tevens de 

geluidsbelasting voor de weide omgeving fors gaan stijgen. Het alternatieve plan houdt 

de N35 op het huidige maaiveldniveau.  

 

Economisch:  

 
Uitgaande dat de kostenreducties realiseerbaar zijn is de stellige verwachting dat het 

omwonenden alternatief binnen het beschikbare budget zal blijven. 

 

 

Het alternatieve plan wordt breed gedragen 

door direct omwonenden van de N35.  

 


