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AtelierOverijssel is een werkplaats, waarin gewerkt wordt aan
verbetering en behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie
Overijssel. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, die het beeld van de
provincie en de verschillende deelgebieden daarbinnen veranderen.
Onder andere nieuwe provinciale wegen en rondwegen rond kernen
hebben ingrijpende gevolgen. AtelierOverijssel wil het gesprek
hierover – en dan vooral over de ruimtelijke impact daarvan – een
impuls geven.
Eén van de projecten waar AtelierOverijssel zich op richt, is het
project Rond-het-dorp-wegen. Voor het project Verbindingsweg
A35 Borne – Zenderen is door AtelierOverijssel aan Strootman
Landschapsarchitecten gevraagd een ontwerpend onderzoek te
doen, dat het karakter heeft van een ‘’quick scan”. AtelierOverijssel
heeft namelijk geconstateerd dat er nog te weinig aandacht uitgaat
naar de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten van de weg, naar nieuwe
landschappelijke synergie tussen weg en omgeving en naar de
ontwikkelingen die de weg in de nabije en verre toekomst oproept.

De beoogde knip in de N743

Dit ontwerponderzoek is in eerste instantie een statement over
ruimtelijke kwaliteit. Het gebied in en om Borne-Zenderen maakt
een grote transformatie door. Kwaliteit (leefbaarheid, ruimtelijke
kwaliteit) is hierbij een belangrijk item aan het worden. De grote
omgevingskwaliteiten, die het gebied nu (nog) biedt dreigen
opgesoupeerd te worden door de ontwikkeling van grote en kleine
woningbouwlocaties en het realiseren van bedrijventerreinen. Hoe
kan het verkeersvraagstuk rond Borne Zenderen zo worden opgelost,
dat het kwaliteit oplevert in plaats van inlevert? Het resultaat van het
onderzoek is in eerste instantie een verhaal over hoe er – in termen
van ruimtelijke kwaliteit - over de toekomst van het gebied zou
kunnen worden nagedacht, en niet een uitnodiging om tussen de
modellen te kiezen.

Nieuwe weg door Bornsche Maten
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Model langs bedrijventerrein

Model noorden spoor (tracé 9)

Model zuiden spoor (tracé 7)

Aanleiding
De directe aanleiding tot het nadenken over een nieuwe weg bij
Borne is een rigoureuze maatregel die wordt voorgesteld in het
Structuurplan Uitbreiding Borne (2002). In dat plan is namelijk
besloten om een ‘knip’ te maken in de huidige provinciale weg
N743 tussen “Bornsche Maten” en het centrum van Borne. Het
doel van deze ‘knip’ is om de overlast (geluid, luchtvervuiling en
barrièrewerking) in Borne sterk te beperken. Door de ‘knip’ kan
een betere aansluiting worden gemaakt tussen de nieuwe woonwijk
en het centrum van Borne. Een nieuwe rondweg aan de westkant
van Borne moet het verkeer vanuit Almelo naar de A1 of naar de
bestemming in Borne leiden. Daarnaast wordt gezocht naar een
oplossing voor de verkeersoverlast van de N743 in het centrum van
Zenderen.

Probleemstelling
Op dit moment worden door de gemeente Borne verschillende
modellen voor de aanleg van nieuwe wegtracés rond Borne en
Zenderen onderzocht. De onderzochte tracés zijn vooral gericht op
het vermijden van aantastingen van het bestaande landschap. Daarbij
is nog weinig aandacht voor de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten van
de weg, voor een mogelijke nieuwe landschappelijke synergie tussen
weg en omgeving en voor de ontwikkelingen die de weg in de nabije
en verre toekomst oproept. De weg wordt als lijnopgave benaderd en
niet als gebiedsopgave.

Een van de huidige kwaliteiten van Zenderen is bijvoorbeeld dat het
dorp aan alle kanten op een mooie manier contact maakt met het
omringende landschap. In Zenderen woon je ín het landschap. Eén
van de gevolgen van het aanleggen van een rondweg om Zenderen
zou zijn dat Zenderen voor de helft of zelfs driekwart wordt
afgesloten van het landschap.
Door de bouw van de nieuwe wegen dreigt een versnippering van
het landschap: door het hanteren van ruime bochtstralen (om een
hoge snelheid mogelijk te maken) kunnen geïsoleerde plekken in het
landschap ontstaan, die dreigen te verrommelen.

Opgave
De ambitie van dit project is om te laten zien tot welke kwaliteiten
de benadering als gebiedsopgave kan leiden, en welke kwaliteiten
kunnen ontstaan wanneer er aandacht wordt besteed aan de nieuwe
ruimtelijke kwaliteiten van de weg. Het ontwerpen van een nieuwe
weg is een kans om een mooie route vorm te geven, waarbij men
volop kan genieten van het landschap. Tegen de achtergrond
van nieuwe stedelijke ontwikkelingen biedt een gebiedsgerichte
aanpak van de aanleg van de nieuwe weg bovendien kansen om het
landschap steviger te maken. In de dorpen en in het landschap kan
de continuïteit van het recreatieve netwerk worden verbeterd. Een
goed tracé, de bundeling van infrastructuur en goed gepositioneerde
oversteekmogelijkheden kunnen hieraan bijdragen.

Daarnaast kan elke weg een motor zijn voor stedelijke ontwikkelingen, die gewenst of ongewenst kunnen zijn. De keuze voor het tracé
van een nieuwe weg moet daarom mede worden ingegeven door een
visie op de toekomstige stedelijke ontwikkelingen in relatie tot de
nieuwe infrastructuur.

Doel
Het doel van het onderzoek is om te laten zien dat het ook anders
kan. Met inachtneming van de functionele eisen hebben wij op basis
van 3 alternatieven ruimtelijke concepten ontwikkeld voor de weg
en zijn directe omgeving. Daarbij zijn de gebiedsopgaven (wonen,
werken, natuur, recreatie) met de lijnopgave gecombineerd. Eén
van de doelen is om daarbij zichtbaar te maken dat een ruimtelijk
ontwerp niet alleen volgend maar ook sturend kan zijn voor het
functionele ontwerp van de weg. De ruimtelijke kwaliteit van het
landschap met een nieuwe of een aangepaste weg staat daarbij
centraal.
Deze opdracht is parallel uitgevoerd aan het eigenlijke project,
waarvan de bijbehorende procedures al zijn gestart. Eén van de
doelen van dit project is het aandragen van alternatieven die kunnen
worden ingebracht in de MER-procedure.
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Essen en beekdalen

Hoogtekaart

2. Kwaliteiten van
het bestaande landschap
Reliëf

De es als woongebied

Archeologie

Centraal in het plangebied ligt de Zendersche Esch, die een groot
gebied beslaat en uit verschillende essen bestaat. Essen zijn hoger
gelegen landbouwgronden, die eeuwen lang zijn bemest en in
gebruik zijn (geweest) als akker. Op een hoogtekaart van het gebied
is de ligging van de beekdalen en van de Zendersche essen mooi te
zien. Het hoogste deel van het gebied is De Baken(18 meter + NAP),
de laagste delen zijn de beekdalen op 11 à 12 meter + NAP. Ook de
Weleveldse es is bijna 18 meter hoog. Op de kaart is ook de reeks
kleinere essen langs het dal van de Azelerbeek en Bornse Beek mooi
te zien.

De eerste mensen vestigden zich op dekzandruggen en andere
verhogingen. Hier zijn in de Bronstijd, IJzertijd en vroege
Middeleeuwen nederzettingen ontstaan. De hoogste delen werden
gebruikt als akkerland. Daar werd vanaf de 10e eeuw potstalmest op
de akkers gebracht. Naarmate de es groter werd, werden boerderijen
verder van het centrum van de es gebouwd. De jongste boerderijen
(uit de 14e en 15e eeuw en later) kwamen in een krans rond de es te
liggen, waardoor het gebied nu wordt getypeerd als een kransesdorp.

Naast de zichtbare waarden liggen veel restanten van het eeuwenlange gebruik opgeslagen in de bodem. De potstalmest overdekt de
aanwezige resten van oudere bewoning, waardoor deze bewaard
zijn gebleven. De huidige essen zijn een waardevol archeologisch
bodemarchief.

Cultuurhistorische waarden
Het plangebied heeft hoge cultuurhistorische waarden. In het huidige
landschap zijn nog veel sporen aanwezig van het menselijke gebruik
van de afgelopen eeuwen. De krans van monumentale boerderijen
bestaat nog steeds. Veel erven hebben een oude en hoogopgaande
boombeplanting. In het kader van ruilverkavelingen zijn houtwallen
en lanen, de waterhuishouding en wegen en paden de afgelopen
decennia sterk veranderd.

Vooral in de middeleeuwen is de Zendersche Esch als eenheid
afgebakend. De beekdalen van de Azelerbeek en de Bornsebeek
vormden daarvoor een waardevolle natuurlijke basis. Op andere
plaatsen werd het gebied afgesloten door landweren. Bij de
toegangswegen naar de Zendersche Esch lagen versterkte boerderijen
(borgen). Van een aantal borgen in het gebied zijn de namen bekend,
zoals Averinksborg, Derksborg en Hondenborg.
De Zendersche Esch was als gemeenschappelijke grond belangrijk
voor een groot gebied: Borne, Bornerbroek en Zenderen zouden
zonder de in de omgeving gelegen essen niet zijn ontstaan. Veel essen
in de gemeente Borne zijn in de afgelopen decennia bebouwd, zoals
de Zuides, de Stroomes en de Nieuwe es. De Zendersche Esch is nog
grotendeels onbebouwd, met uitzondering van het bedrijventerrein
Molenkamp.

Cultuurhistorisch waardevolle
elementen
Naast de essen zijn in het huidige landschap de volgende cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig:
• Postwegen: vanuit het westen de Zeilkerweg via de Esweg en een
deel van de Vaaltweg naar het oosten. Bij de Brakeweg splitst zich
een zijweg af naar het noorden via de Brakeweg en de
Elhorsterweg.
• Een baken in de vorm van een boom, nabij het hoogste
punt van de es.
• Een kransesdorp bestond uit een aantal “gewaarde” erven, rond de
es gevestigd. Vele van de nog aanwezige boerderijen zijn nu een
monument.
• Landweren: opgehoogde grond tussen twee sloten. De opgehoogde
grond is met bomen en struiken beplant, die in elkaar werd gevlochten.
Een landweer diende ter bescherming tegen (vijandige) ruiters
en troepen en tegen vreemd vee. Bij de ingangen door de landweer
plaatste men slagbomen met stevige sloten.
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Lanen rondom de Zendersche Es

Klooster Zenderen

Spoor door de Zendersche Esch

Kleinschalige landbouw

Slingerende wegen

Provinciale weg door Zenderen

Snelwegarchitectuur in het landschap

Grootschalige infrastructuur aan de rand van Almelo

Bedrijventerreinen sluiten dorpen af van het landschap

3. Plannen:
Het toekomstige
landschap
Het landschap tussen Almelo, A1/A35 en Hengelo is cultuurhistorisch waardevol: Essen, lanen, houtwallen, kronkelende wegen en
boerderijen bepalen hier het beeld. Dit landschap staat onder grote
druk van verstedelijking: Woonwijken, wegen en bedrijventerreinen
rukken steeds verder op en dreigen het landschap te versnipperen.
Deze ontwikkelingen vragen om een groene contramal. Het gebied
tussen Almelo en Borne moet op termijn als groene corridor tussen
de uitdijende kernen fungeren. Het zal in de loop der tijd steeds meer
het karakter van een landschapspark krijgen.

Almelo

Stedelijke groei
legenda
1900
1960

Borne

1980

2000
2015

Hengelo
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bron: Structuurplan Uitbreiding Borne, gemeente Borne 2002

Structuurplan Uitbreiding Borne

Ontwikkelingsvisie De Driehoek

In 2002 heeft de gemeenteraad van Borne het Structuurplan
Uitbreiding Borne vastgesteld. Belangrijk in deze visie is dat niet
langer alleen het bouwprogramma uitgangspunt vormt, maar dat
de prioriteit veel meer is komen te liggen bij de kwaliteit van de
leefomgeving. De Zendersche Esch is in dit verband aangewezen als
landschapspark. In het Structuurplan zijn de toekomstige uitbreidingen van Borne aangegeven. In het structuurplan wordt gekozen voor
een ‘knip’ in de N743 en voor een nieuw tracé voor deze weg langs
de rand van bedrijventerrein Molenkamp naar de A1/A35. Een deel
van het verkeer zal rijden over het nieuwe wegtrace door de wijk De
Bornsche Maten.

Bij het opstellen van het reconstructieplan voor het project Hart van
Twente is de driehoek Almelo, Borne, Bornerbroek gekarakteriseerd
als een gebied met een concentratie van veel functies en toekomstige
druk vanwege nog meer functies die allemaal meer ruimte wensen
dan beschikbaar is.
In de ontwikkelingsvisie voor De Driehoek wordt gesteld dat de
toename van bebouwing in De Driehoek zeer beperkt moet blijven.
Het plan bestaat daarom uit allerlei groene interventies die bijdragen
aan natuurontwikkeling, toename van recreatieve mogelijkheden en
versterking van het Twentse landschapsbeeld. Natuurontwikkeling
moet vooral een plek krijgen in de beekdalen, in combinatie met
waterberging. Ook moet een droge ecologische verbinding worden
gemaakt tussen Twickel en Huize Almelo, in de vorm van een
aaneenschakeling van kleine landschapselementen zoals houtwallen
en bosjes. De provinciale weg tussen Borne en Almelo (N743) moet
door een forse laanbeplanting worden ontwikkeld tot Twente-Allee.
Voor het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden worden
voorstellen gedaan voor het uitbreiden van het netwerk van fiets- en
wandelpaden. Ook worden, gekoppeld aan dit netwerk, meerdere
attracties ontwikkelt, zoals een modeltuin, een galerie of een
milieu-educatiecentrum.
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Dorpsranden
De meeste dorpsranden van Borne en Zenderen verdienen geen
schoonheidsprijs. Vaak staan gebouwen ‘koud’ in het landschap, zonder
goede afronding, op relatief kleine kavels. Het gevolg daarvan is dat
dorpsranden er rommelig uitzien en dat ze over grote afstand beeldbepalend zijn in het buitengebied. In Zenderen staan rijen boerderettes
en villa’s kaal aan het landschap op veel te kleine kavels zonder ruimte
voor een enkele grote boom. (uit: Landschapspark Zendersche Esch,
Strootman Landschapsarchitecten 2006)
Hieronder zijn principes opgenomen waarmee mooiere dorpsranden
kunnen worden gemaakt. Ook nieuwe weg kan een goede overgang
tussen landschap en dorp zijn mits de weg goed oversteekbaar is, er niet
te veel verkeer op rijdt en hij goed is beplant.

Nieuwe dorpsrand - Huidige situatie

Nieuwe dorpsrand met houtwal

Nieuwe dorpsrand met bomenrij

Nieuwe dorpsrand met bomenweide
Landschapspark Zendersche Esch (Strootman Landschapsarchitecten, 2006)

Landschapspark
De Zendersche Esch
De Zendersche Esch is het laatste groene gebied van enige omvang
in de Twentse stedenrij en maakt deel uit van een groene as die loopt
vanaf Huize Almelo, via het landgoed Weleveld en de Azelerbeek,
naar het landgoed Twickel. Omdat de stedelijke druk op dit gebied
tussen Almelo en Borne groot is, en lokale en regionale overheden
het handhaven van een groene verbinding tussen zuidwest- en noordoost-Twente van groot belang vinden, is dit gebied aangewezen als
locatie voor een landschapspark van 560 hectare. Het landschapspark
Zendersche Esch is aangewezen als enige ‘groene’ boegbeeldproject
binnen de Netwerkstad en als pilot-project in het kader van de
Reconstructie Salland-Twente.
In het landschapspark blijft de landbouw de grootste grondgebruiker.
Ongeveer 10% van het gebied zal worden heringericht tot een
samenhangend netwerk van parkachtige zones, in combinatie met
een stevig recreatief netwerk.
De essen blijven als grote open akkers de belangrijkste open ruimten
in het landschapspark. Langs de randen van de essen zullen nieuwe
bomen en struiken de esranden accentueren. Langs de beekdalen
ontstaan vrij besloten ruimten en in het centrale deel van het gebied
grotere open ruimten. De nieuwe beplanting zorgt voor meer variatie
in de ruimtelijke opbouw van het gebied, waardoor er meer valt te
beleven. Op kruispunten van paden zullen nieuwe boomgroepen
worden geplant, die deze plekken markeren. De laanbeplanting
langs de provinciale weg wordt aangevuld, waardoor de Twente-allee
voldoende omvang krijgt. Langs wandelpaden komen hagen, die

De Groene Poort
de paden ruimtelijk begeleiden en de groene sfeer versterken. Rond
de essen wordt een netwerk van openbare ruimten aangelegd. In
veel gevallen zijn dit verbrede bermen of veldjes met een extensief
gebruik, die worden ingezaaid met akkeronkruiden en beheerd als
bloemrijk grasland. De beken krijgen een natuurlijker beloop met
zachte oevers. Visueel blijven de beekdalen open. Langs de randen
komt extra beplanting, die het dal markeert. Plaatselijk zal een
elzensingel haaks op het dal verwijzen naar het verleden en het dal
ruimtelijk wat meer variatie geven. In het gebied worden veel nieuwe
wandelpaden aangelegd, waardoor een uitgebreid netwerk van
paden ontstaat, in aansluiting op Zenderen en Borne. De boerderijen
en erven die deel uitmaken van de oorspronkelijke krans van het
kransesdorp krijgen een nieuwe betekenis. Op deze erven, en bij
voorkeur in de oude boerderijen, kunnen nieuwe recreatieve en
toeristische initiatieven worden ontplooid, zoals gastenverblijven,
kleinschalige horeca, een galerie, een zorgboerderij, verkoop van
boerenproducten et cetera.
Volgens het structuurplan komen langs de hele westkant van Borne
nieuwe bedrijventerreinen. Dat betekent dat inwoners van Borne
altijd een bedrijventerrein moeten passeren voor ze in het landschapspark zijn. Een afwisselende ontwikkeling van groene gebieden
en van woonwijken en bedrijventerreinen in een landschappelijke
setting zou volgens het plan voor het landschapspark een betere
overgang naar het landschapspark vormen.

De Groene Poort (met als onderdeel het project Landschapspark De
Zendersche Esch) markeert het punt waar de stedelijke as Enschede
- Hengelo - Borne – Almelo en de groene landschappelijke as
Zuidwest- Twente - Noordoost-Twente elkaar kruisen. De dynamiek
van stad en landelijk gebied ontmoeten elkaar in De Groene Poort.
Het gebied is in veel opzichten van grote betekenis, voor zowel
Borne, de Netwerkstad als de regio Twente: Voor de kwaliteit van
het wonen, voor het karakter, de uitstraling en ruimtelijke kwaliteit
van Netwerkstad Twente, voor geleding en evenwicht tussen
verstedelij-king en groen, als belangrijke verbindende schakel tussen
de landschappen van Noordoost- en Zuidwest- Twente. Inmiddels
zijn ruim 30 deelprojecten aangemerkt, waarvan er al enkele in

Ontwikkeling Azelerbeek
De Dienst Landelijk Gebied werkt aan plannen voor natuur–
ontwikkeling in combinatie met waterberging in het dal van de
Azelerbeek.
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4. Het ruime perspectief
Twentestad
Alvorens in te gaan op de verschillende mogelijke modellen willen wij de
problematiek van een verbindingsweg tussen Zenderen en Borne in een
ruimer perspectief plaatsen – in het perspectief van Twentestad.
Wat is de invloed van verschillende tracés op toekomstige ontwikkelingen?
Hoe verhoudt zich het systeem van lokale en regionale wegen(N743)
tot de snelwegen? Kunnen met een nieuw tracé voor de N743 andere
problemen worden opgelost, zoals drukte op zaterdag-ochtend op de
wegen rondom Westermaat (Ikea) en opstoppingen op de A1 door
regionaal verkeer tijdens de spits?
De doorstroming op snelwegen is vooral in het spitsuur slecht; verkeer
zoekt andere (regionale of lokale) wegen op en dat leidt tot drukte en
verkeersoverlast in de dorpen en in het landschap. Om deze overlast
te voorkomen moet het verkeer moet dus snel naar snelwegen toe
worden geleid, en op de snelwegen moet worden gezorgd voor een
goede doorstroming.
Voor de oplossing van veel verkeersproblemen ligt een oplossing op de
regionale schaal. Daarom wordt de verkeerskundige problematiek van
Borne en Zenderen in dit hoofdstuk op een regionale schaal belicht en
worden vijf mogelijke oplossingen geschetst, die kort worden getoetst
op hun verkeerskundige en ruimtelijke impact. Op basis daarvan
worden drie mogelijke oplossingen gekozen, die in het volgende
hoofdstuk worden uitgewerkt tot modellen.

Almelo

Almelo
Zenderen

A35

Duitsland

Borne

A1
A1

Hengelo

Zenderen

A35

Duitsland

Borne

A1

A1

Hengelo

Randstad

Randstad

Enschede

A35

Enschede

A35

Optie 1: een ladder voor Twentestad

Optie 2: combinatie met snelwegen

Een mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek is de aanleg
van een nieuwe snelle verbinding tussen Almelo en Hengelo aan de
noordzijde van Borne: Het gevolg daarvan is een ladderstructuur. In
verkeerskundig opzicht is dit een waardevolle invulling van een lacune
in het regionale netwerk. De nieuwe weg doorsnijdt echter op brute
wijze het nu nog ongerepte landschap. Op langere termijn ontstaat
een verstedelijkte corridor. Uit ruimtelijk oogpunt is dit dus een zeer
ongewenst model.

Een combinatie A1/A35/N743 in een tracé met een sterkere onderlinge scheiding van (inter)nationaal, regionaal en lokaal verkeer leidt
tot bundeling van infrastructuur en beperkt dus de versnipperende
werking ervan. Het aantal barrières in het landschap wordt door
de bundeling verminderd, waardoor het uit ruimtelijk oogpunt een
interessante benadering is. Door de grote afstand van Zenderen en
Borne heeft dit model echter weinig betekenis voor het lokale verkeer,
waardoor het geen oplossing biedt voor het probleem in Borne en
Zenderen, en dus in verkeerskundig opzicht niet interessant is.

Almelo
Zenderen

A35

A

Almelo

Duitsland

Borne

A1
A1

A35

Duitsland

Borne

A1

A1

Hengelo

Randstad

Zenderen

Hengelo

Enschede

A35

Enschede

E

Z

Duitsland

B

A1

A1
Randstad

Randstad

A35

A35

H

A35

E

Optie 3: bestaand tracé, weerstand
in het netwerk verhogen - Model 1

Optie 4: combinatie met spoor
- Model 2

Optie 5: geheel nieuw tracé - Model 3

Het uitgangspunt van deze optie is dat de weerstand in het netwerk van
lokale wegen zodanig wordt verhoogd, dat meer verkeer gebruik zal
maken van de A1. Een nieuwe rondweg met een lage snelheid ontsluit
nieuw te ontwikkelen gebieden. De ‘knip’ in de N743 is niet volledig
maar krijgt de vorm van een ‘dorpsboulevard’. Het verkeer binnen het
gebied neemt daardoor af en dat is goed voor de recreatieve belevingswaarde van het landschap en de leefbaarheid in de dorpen. De
verkeerskundige weerstand kan worden verhoogd door het verlagen
(en handhaven) van de toegestane snelheid, het toepassen van smalle
wegen, drempels, wegbeplanting etc.
Deze variant is uitgewerkt in Model 1: Twenteallee.

In deze optie wordt de verbindingsweg gecombineerd met het spoor.
Het aantal barrières in het landschap wordt door de bundeling verminderd. Deze variant is uitgewerkt in Model 2: SpoorWeg

Deze optie gaat uit van een geheel nieuw tracé tussen Almelo en Borne:
naarmate de maximale snelheid op de nieuwe weg groter is, zal ook
deze weg meer verkeer van de snelweg aanzuigen en drukker worden.
Daardoor wordt meer verkeer door een nu nog rustig gebied geleid.
Ook zal de nieuwe lijn leiden tot versnippering van het landschap. Het
vrije ontwerp levert echter wel een mooie route door het landschap op.
Deze variant is uitgewerkt in Model 3: Parkway
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Baken op de Zendersche Esch

5. Routemodellen
Twente-Allee / Spoor-Weg / Parkway
De drie modellen die in dit hoofdstuk worden uitegwerkt, geven op
verschillende manieren een antwoord op de geschetste problematiek:
1. Twente-Allee - Vertragen en optimaliseren van huidige tracé’s
gecombineerd met een nieuwe zuid-westelijke rondweg om Borne;
2. SpoorWeg - Bundelen van een nieuwe weg met bestaande infra
structuur (het spoor);
3. Parkway - Ontwerp van een nieuwe weg als een nieuwe lijn in het
landschap.
Uitgangspunt voor model 2 en 3 is dat het huidige wegtracé van
de N743 verdwijnt of in sterke mate autoluw wordt gemaakt.
Bij elk model worden voorstellen gedaan voor de ruimtelijke inpassing ervan, waarbij zowel naar de weg als naar de omgeving van de
weg wordt gekeken. Ook is van elk model in grote lijnen berekend wat
de verkeerskundige effecten zijn.

Uitgangspunten voor alle modellen
1. Zuinig zijn op het bestaande landschap
Het kleinschalige landschap ten westen en zuiden van Borne heeft
een hoge kwaliteit. Hier liggen oude boerderijen, zoals De Nijhof en
de Hondenborg, kronkelende wegen en resten van houtwallen. Hier
zal, in het kader van het Landschapspark De Zendersche Esch en
De Groene Poort, op termijn de kwaliteit van het landschap worden
versterkt en zullen de mogelijkheden voor recreatief medegebruik
worden vergroot. Daarom stellen wij voor om in dit gebied niet te
bouwen en zo ook in toekomst een directe verbinding van Borne met
de Zendersche Esch te handhaven. In dit kader is ook het “aanzicht”
van Borne en van Zenderen vanuit het landschap een belangrijk aandachtspunt. De nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken vormen

nu een harde grens met het landschap. De dorpsranden zijn dus een
belangrijke ontwerpopgave.
De kleinschalige essen rondom Zenderen zijn waardevolle restanten
van het oude cultuurlandschap. Heel bijzonder is ook de relatie van
Zenderen met het landschap en met het klooster. Deze verbinding
mag niet worden verstoord door een nieuwe weg. Daarom is er in
de modellen met een nieuwe weg voor gekozen zo ver mogelijk naar
het westen, in de buurt van de vuilstort, een aansluiting te maken met
de N743 in richting Almelo. Daarna gaat het tracé zo direct mogelijk
naar het spoor toe.
2. De weg moet fijn zijn om te rijden
Veel wegen worden ontworpen als noodzakelijk kwaad. Bij het
ontwerp van de nieuwe verbindingsweg speelt ook de beleving van de
automobilist een belangrijke rol. Veel mensen beleven het landschap
voornamelijk vanuit de auto. Het is daarom van grote waarde dat de
nieuwe weg zo wordt ontworpen dat hij lekker rijdt en je het landschap
optimaal laat beleven.
3. Per saldo minder verkeer in het gebied
Om de rust in het gebied te behouden is het uitgangspunt dat door de
aanleg van een nieuwe weg per saldo geen extra verkeer mag worden
aangetrokken in het gebied. Het streven is veel er op gericht om meer
verkeer gebruik te laten maken van de snelwegen.
4. Weg is structuurdrager voor stedelijke ontwikkelingen
In het landelijke gebied (buiten de bebouwde kom) zien wij de nieuwe
weg niet als structuurdrager. De weg wordt opgepakt als doorsnijding
van het landschap of als een gelijkwaardig ruimtelijk element dat zich
in het landschap voegt. In de directe omgeving van Borne zal de weg
uiteraard wel een structuurdrager voor nieuwe ontwikkelingen zijn.
De nieuwe rondweg kan hier dankzij zijn eigen ruimtelijke kwaliteit
een aanzet geven voor ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit van

deze gebieden kan verbeteren. De nieuwe ontwikkelingen en de weg
zelf moeten er voor zorgen dat Borne een goede (groene) rand naar
het landschap krijgt en dat de verbinding van dorp en landschap in
stand blijft of juist verbetert.
Om zo min mogelijk technische kunstwerken aan het landschap toe
te voegen gaan wij uit van gelijkvloerse kruispunten tussen de nieuwe
weg en overige wegen en fietspaden.
5. Geen extra doorsnijdingen van het landschap
De ruimtelijke kwaliteit van het bestaande landschap dient ondanks
of juist door de aanleg van de weg te worden behouden en versterkt.
Per saldo worden daarom in het gebied geen nieuwe doorsnijdingen
toegestaan. Dat betekent dat als er een nieuwe weg op een nieuwe
locatie wordt aangelegd, een oude weg moet worden opgeheven. Die
oude weg is dan uitsluitend nog voor bestemmingsverkeer en wandelaars en fietsers toegankelijk. Het bestaande wegprofiel moet daartoe
fors worden aangepast.
6. Azelerbeek haaks kruisen
De Azelerbeek zal een belangrijke rol spelen voor natuurontwikkeling
en waterberging. Elk model voor een nieuwe weg zal daarmee rekening moeten houden. Het verdient aanbeveling het beekdal op een
enkele plaats haaks, door middel van een ruime brug over te steken.
7. Het spoor ongelijkvloers kruisen
Een nieuwe kruising met het spoor dient ongelijkvloers te worden
uitgevoerd, bij voorkeur als tunnel. In verband met de daaraan verbonden kosten stellen wij in elk model maximaal één nieuwe kruising
(tunnel) voor. In de modellen hebben wij daarnaast de positieve
effecten van een tunnel vergroot, door de tunnel zodanig te verlengen
dat tegelijkertijd een deel van het kleinschalige landschap gespaard
kan blijven.
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Model 1: Twente - Allee

Legenda
LegendaModel 1
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Ondertunneld nieuw tracé

Nieuwe bedrijven
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Bruggen-viaducten

Houtwallen

Nieuw fietspad

5.1. Model 1
Twente-Allee
In dit model is de knip in de bestaande weg in Borne niet volledig,
maar krijgt hij een invulling waarbij de weg wordt “vertraagd” en
van karakter verandert. Daarnaast komt er een nieuwe rondweg ten
westen en zuiden van Borne als alternatieve route voor de huidige weg
door de dorpskern. Door verschillende maatregelen wordt de snelheid
op de wegen in Borne, in Zenderen, tussen Borne en Zenderen en
in Tusveld gereduceerd. Op deze wijze wordt de verkeerskundige
weerstand binnen het hele gebied verhoogd, waardoor het regionale
verkeer meer gebruik zal maken van de snelwegen. In Zenderen is de
snelheid door een aantal stoplichten al gereduceerd maar het verdient
aanbeveling het karakter van de weg in het dorp om te vormen tot een
dorpsstraat met een smal profiel en bomen.
huidige situatie: belangrijkste wegen
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In Borne heeft de N743 nu een zeer autonoom karakter: de bebouwing
keert zich af van de weg en er zijn geen aansluitingen op het dorpse
weefsel van straten. Dit gedeelte krijgt in Model 1 eveneens het karakter van een dorpsstraat of een dorpsboulevard. Daarvoor moet de weg
worden versmald en worden naast de weg nieuwe gebouwen geplaatst
met voorkanten naar de dorpsboulevard. Een beplanting van bomen
op de middenberm versmalt het profiel optisch. Om de snelheid
verder te reduceren worden verschillende dwarsstraten op de N743
aangesloten en worden verkeerslichten geplaatst. De laanbeplanting
van de straten in Borne wordt doorgezet in het buitengebied om de
aanhechting van dorp en landschap te vergroten.

Ook het karakter van de nieuwe rondweg rondom Borne is dorps
en “bescheiden”, kruisingen zijn gelijkvloers met relatief weinig
ruimtebeslag, en de snelheid is relatief laag (50/60 km/uur). Het profiel
is 2x1 rijbaan met ruime randstroken en lanen. De weg zal met zijn
sterke laanbeplanting een nieuwe groene ruggengraat van Borne vormen. Waar de nieuwe rondweg het spoor kruist wordt een lange tunnel
voorgesteld die het mogelijk maakt het essenlandschap met de mooie
boerderijen te sparen. Het landelijke gebied rondom de boerderij Nijhof
kan zo als groen uitloopgebied - als landschapspark - voor het westelijke
deel van Borne worden ingericht. Het overige gebied tussen de weg en
Borne kan in de loop der jaren worden ontwikkeld tot bedrijventerrein
of (bij voorkeur) woongebieden. Deze nieuwe woongebieden liggen
verscholen in een groot, nieuw aan te planten bos.
Bij deze variant is betrekkelijk weinig planschade te verwachten,
omdat gebruik wordt gemaakt van het bestaande tracé en omdat
de rondweg in een gebied ligt dat in de nabije toekomst zal worden
bebouwd. Door de hogere verkeerskundige weerstand binnen het
gebied zal meer verkeer gebruik maken van de snelwegen en wordt
het in het hele gebied rustiger.
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30
50

30
50
30
80
voorstel snelheden
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4
4
referentie: dorpse straten in het centrum van Borne

referentie: de Singel in Enschede - een straat in de stad
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foto: essenlandschap tussen Borne en Zenderen

referentie: lanen

dorpsrand Borne oud en nieuw
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profielen

2 een nieuwe tunnel onder het essenlandschap

3 nieuwe westelijke rondweg door de Boswijk
1

4
2
3

1 nieuwe situatie - N743
Locatie profielen

dorpsboulevard
Bebouwing langs de weg, georiënteerd op de weg, bomenaanplant, lagere
snelheid, andere bestrating, veel gelijkvloerse kruisingen, veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer… De voormalige rondweg
wordt een volwaardige dorpsstraat.

ude weg

ude weg
impressie: de vroegere N743 - een nieuwe dorpsboulevard in Borne

huidige situatie N743 ter hoogte van de Bornsche Maten

4a huidige situatie - N743

4b nieuwe situatie - dorpsboulevard
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Model 2: Spoor-Weg

Legenda Model 2
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5.2. Model 2
SpoorWeg
In dit model loopt het nieuwe tracé vanaf de N743 nabij de vuilnisbelt
naar het spoor toe, tot aan Borne aan de noordkant van het spoor, met
een lange tunnel onder het spoor en de boerderijen door, vervolgens
westelijk langs Borne, waarna het aantakt op de nieuwe zuidelijke
rondweg.

huidige situatie: belangrijkste wegen
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Voorstel snelheden

Bebouwing

Snelweg

Het karakter van deze weg is bescheiden, hij voegt zich naar het landschap en is relatief rechtlijnig met een aantal vrij scherpe bochten. De
gemiddelde snelheid is 70 km/uur. Kruisingen zijn gelijkvloers. Het
profiel is relatief smal en ligt enigszins verdiept ten opzichte van het
maaiveld.
Onder het spoor komt ook in deze variant een ruime, lange tunnel
tegen de westrand van Borne aan. De extra lengte van de tunnel wordt
ingezet om het gave, kleinschalige landschap met boerderijen (o.a.
Nijhof) te sparen. Het landelijke gebied rondom de boerderijen kan
als groen uitloopgebied voor Borne worden ingericht. Daardoor blijft
het dorp Borne in direct contact met het landschap van de Zendersche
Esch. Het overige gebied tussen de weg en Borne kan in de loop
der jaren worden ontwikkeld tot bedrijventerrein of (bij voorkeur)
woongebieden. In de tussentijd is vanaf de rondweg een vrij en ruim
uitzicht op de groene omgeving mogelijk. Dit tracé doorsnijdt een
nu nog gaaf landschap ten zuiden/westen van Zenderen. Door een
zorgvuldige landschappelijke inpassing kunnen de kwaliteiten van het
landschap worden versterkt en door nieuwe oversteekplekken kan het
recreatieve netwerk worden verbeterd.
Het tracé langs het spoor is een goede oplossing voor de problemen
van de huidige rondweg maar het blijft een verschuiving van problemen van de snelwegen naar het buitengebied. De kans dat het gebied
tussen de nieuwe weg en de A1/A35 verrommelt is groot, dus een
actief beleid voor behoud van waardevolle landschappen en elementen
is gewenst.
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foto: het waardevolle, kleinschalige essenlandschap
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referentie: de weg als groene tunnel door het bos

concept: de weg als smalle lijn in het landschap

referentie: auto en trein komen elkaar tegen

referentie: weg over de bolling van de es
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profielen

1 een nieuwe weg door het bos

2 een nieuwe weg door het essenlandschap

1
2
3
4
5

5 een nieuwe weg door de nieuwe Boswijk
Locatie profielen

profielen

3 weg en spoor naast elkaar door het essenlandschap

4 de weg gaat met een lange tunnel onder het
spoor en het essenlandschap door
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Model 3: Parkway
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5.3. Model 3
Parkway
De parkway loopt vanaf de vuilnisbelt aan de N743 in een vrije,
swingende lijn dwars door het landschap tot aan de nieuwe zuidelijke
rondweg van Borne. In dit model is de weg een groots gebaar. Het
gestroomlijnde tracé snijdt dwars door het landschap. De maximale
snelheid is relatief hoog (80 km/uur). Onder het spoor door komt
een lange tunnel. De aansluitingen met de routes naar Borne en
naar Bornerbroek zijn vloeiend. De kleine landwegen en langzaamverkeersroutes kruisen gelijkvloers. Door de aanwezigheid van een
middenberm wordt het oversteken van de nieuwe weg gemakkelijker
gemaakt. De brug over (het dal van) de Azelerbeek is lang en overspant
ook de weg van Zenderen naar Bornerbroek.

huidige situatie: belangrijkste wegen
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Het profiel van de nieuwe parkway bestaat uit twee door een ruime
middenberm gescheiden rijstroken met ruime zijbermen. De weg
ligt in grote lijnen gelijk met het maaiveld. In de bochten ligt het
wegdek enigszins schuin voor een optimaal rijplezier. Vanaf de weg
zijn er mooie uitzichten op beeldbepalende gebouwen en landschapselementen. De ervaring van het landschap is door de gescheiden
rijstroken heel direct. Als de weg een houtwal doorsnijdt loopt deze
op de midden- en zijbermen tot aan de rijstrook door. Als de weg in
het bos ligt, reiken de bomen tot aan de weg en staan dezelfde soort
bomen ook in de middenberm. Omdat een optimale beleving van
de route centraal staat in dit model, zijn geluidswallen en -schermen
taboe. Bochten worden op subtiele wijze gemarkeerd door led-lichtjes
in het wegdek. Buiten de bebouwde kom wordt de weg verder niet
verlicht.

De weg vormt een geheel nieuwe doorsnijding van het landschap. Dat
kan leiden tot veel versnippering van het landschap en noodzakelijke
sloop of waardevermindering van een aantal woningen.
Aan de west-/ en zuidrand van Borne is de ontwikkeling van
bedrijventerreinen/ woonwijken mogelijk. Het verdient aanbeveling te
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen rondom Borne en tussen
toekomstige bedrijventerreinen door prettige, ruime groene corridors
te reserveren en te zorgen voor groene overgangen naar het landschap.
De nieuwe bebouwingsrand moet landschappelijk worden ingepast,
met inbegrip van recreatieve routes. De smalle strook tussen spoor
en weg die grenst aan aan Borne-West, verdient bijzondere aandacht.
Mogelijk kan deze worden ingericht als groene corridor vanuit Borne
naar het landschap van de Zendersche Esch. Hier komt volgens de
regionale plannen al een fiets-snelweg.
Het landschap wordt veelvuldig doorsneden – de structuur van het
landschap moet daarom worden versterkt. Het landschap moet steviger
worden gemaakt: er worden nieuwe lanen, houtwallen en bossen
aangeplant.
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50
voorstel snelheden
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referentie: twee losse rijbanen dwars door het landschap

referentie: een landschappelijke weg zonder obstakels

41

profielen

1

een nieuwe weg door het bos
Saksische boerderij

2

een nieuwe weg door het essenlandschap

Saksische boerderij

3

een nieuwe brug over de Azeler beek

4

de nieuwe weg kruist houtwallen

profielen

5

de nieuwe weg door de nieuwe Boswijk

Oud (N743)

6a

1
2

6a/b
3

4

5

6 b Nieuw ( wandel- en fietspad en pad voor bestemmingsverkeer)
locatie profielen
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Verkeerskundige toets
Door Goudappel Coffeng

6. Verkeerskundige
toets
Gebruik van het wegennet
in de toekomst
Wie gebruikt het wegennet in de toekomst? In deze figuur is
zichtbaar gemaakt welk verkeer in de avondspits van welke wegen
gebruik maakt. De betekenis van de kleuren is als volgt:
- Blauw: alle verkeer dat vertrekt uit Hengelo;
- Rood: alle verkeer dat vertrekt uit Almelo;
- Groen: alle verkeer dat vertrekt uit Borne;
- Geel: alle verkeer dat vertrekt uit Zenderen en omgeving;
- Grijs: het overige verkeer dat niet uit Hengelo, Almelo, Borne of
Zenderen vertrokken is.
Zo is de dikte van rode balk tussen Borne en Zenderen bijvoorbeeld
het aandeel van het verkeer dat uit Almelo is vertrokken in de totale
verkeersstroom. Heel goed is te zien dat vlak bij de Westermaat nog
maar een heel klein aandeel Almeloos verkeer aanwezig is.
Op dezelfde weg is maar een heel dun blauw stroompje verkeer te
zien. Er rijdt dus tussen Borne en Zenderen maar heel weinig verkeer
dat in Hengelo is vertrokken.
Omdat in de verkeersstroom op de provinciale weg tussen Almelo
en Hengelo het aandeel van het verkeer tussen deze beide steden
gering is, zal een nieuwe rondweg tussen Almelo en Hengelo weinig
ontlasting bieden voor het verkeer dat van die weg gebruik maakt. Dat
verkeer heeft namelijk een overwegende bestemming in Borne of in
het buitengebied van Zenderen.

Gebruik van het wegennet - bestaande situatie
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De gevolgen van een knip in de N743 zijn op de volgende plaatsen
bijzonder zichtbaar:
- In de Grotestraat neemt het verkeer met 58% toe in de ene en met
113% in de andere richting.
- Op de Europastraat is de toename 41% en 31% en op de Boulevard
in de Bornsche Maten 35% en 18%.
- Goed is te zien dat het verkeer nauwelijks uitwijkt naar de
snelwegen. Dat iszoals
 hiervoor beschreven ook goed verklaarbaar
 Hengelo en Almelo.
uit het geringe aandeel van het verkeer tussen

 
 




























Huidige situatie met knip





















 


 















 






  
   







 

 













  









 















  




 
  




 





 

  


  



 






 







 




 
 




 
 





 

 









 


In deze figuur (verschillen tussen variant 0/geen knip en 0a/wel knip)
is zichtbaar gemaakt welke veranderingen er ontstaan in het gebruik
van de wegen om Borne. De betekenis van de kleuren is:
- Groen: het aandeel van het verkeer dat minder wordt tengevolge
van de knip
- Rood het aandeel van het verkeer dat toeneemt als gevolg van de
knip
- Grijs het aandeel van het verkeer waarop de knip niet van invloed
is.
- Waar de balk helemaal groen kleurt verdwijnt alle verkeer.
























  
 



























Gevolgen van de knip
in de N743 in Borne
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Stromingsonderzoek Model 1
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9

Model 1 is onderzocht ten opzichte van de 0-variant (huidige situatie
plus autonome groei en ontsluiting nieuwe gebieden). Het totale verkeer binnen het gebied neemt af en verplaatst zich naar de snelwegen.
Er is veel minder verkeer (10 tot 60%t minder) op de oude N743 door
Borne. Dit komt mede door de nieuwe westelijke rondweg. In het
centrum van Borne zijn er slechts kleine veranderingen in verkeersbelasting waarneembaar. Door Zenderen rijden ook bijna 25% minder
auto’s.
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Stromingsonderzoek Model 2

76

9

Model 2 is onderzocht ten opzichte van de 0-variant (huidige situatie
plus autonome groei en ontsluiting nieuwe gebieden). Verkeer wordt
op de nieuwe route geconcentreerd, het totale aantal auto’s binnen het
gebied neemt toe. Er is een geringe afname van het verkeer (tot ca.
25% minder) op de oude N743 door Borne ter hoogte van Stroomesch.
Ter hoogte van de Bornsche Maten is de N743 geknipt, waardoor het
verkeer op de nieuwe boulevard door de Bornsche Maten en door de
Europastraat met respectievelijk 70% en 30% flink toeneemt. Ook in
het centrum van Borne neemt de verkeersintensiteit toe met bijna een
verdubbeling van de intensiteit in de Grotestraat. Door het knippen
van de weg van Zenderen naar Borne neemt het verkeer oost-west
door Zenderen fors af (75%), maar van Zenderen naar de nieuwe
rondweg is sprake van een toename van 30%.
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Stromingsonderzoek Model 3

76

9

Model 3 is onderzocht ten opzichte van de 0-variant (huidige situatie
plus autonome groei en ontsluiting nieuwe gebieden). Verkeer wordt
van onder meer de snelweg af op de nieuwe route geconcentreerd. Het
totale aantal auto’s binnen het gebied neemt toe. Ter hoogte van de
Bornsche Maten en de wijk Stroomesch is de N743 geknipt. Daardoor
neemt het verkeer op de nieuwe boulevard door de Bornsche Maten en
door de Europastraat met ongeveer 40% toe en in de Stroomeschlaan
met 45%. Ook door het centrum van Borne neemt de verkeersintensiteit toe, met ruim een verdubbeling van de intensiteit in de
Grotestraat. Het verkeer in Zenderen neemt met 20% af.
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Verkeersintensiteit model 1

Verkeersintensiteit model 2

Plattegrond Borne

Verkeersintensiteit model 3

Conclusie analyse te verwachten verkeersstromen

Variant 0
zonder knip

Zenderen
- N743
- Lidwinalaan

1225
480

Variant 0a
grote knip
thv Borne

1214
523

Model 1
Twente Allee
(geen knip)
korte rondweg
om Borne

940
134

Model 2
Spoor-Weg
met knip tussen Borne en
Zenderen en
thv Bornsche
Maten

311
620

Model 3
Parkway met
grote knip
thv Borne

972
18

Buitengebied
- N743 Zenderen-Borne
- Nwe rondweg

1278
-

1159
-

1245
-

1731

737
1720

Borne
- Borne N743 west
- Borne N743 oost
- Stroomeschlaan
- Boulevard Bornsche Maten
- Oonksweg
- Grotestraat
- Parallelweg
- Prins Bernhardlaan
- Europastraat

613
800
326
672
630
174
462
540
1050

480
820
619
417
660
826
1440

250
681
374
594
423
167
530
519
1126

392
244
1161
569
321
526
497
1377

462
961
607
360
736
539
1484

Figuur intensiteit (avondspitsuur) op belangrijkste wegen

Conclusie voor Zenderen
Uit de tabel blijkt voor Zenderen het volgende:
. Vergelijking van basisvariant 0 (zonder knip) en 0a met knip toont
aan dat de knip geen effect heeft op de hoeveelheid verkeer door
Zenderen;
. Een knip in de provinciale weg tussen Zenderen en Borne in
combinatie met een rondweg geeft een forse reductie op de
provinciale weg, maar ook een zeer forse toename op de
Lidwinaweg;
. De Lidwinaweg en de provinciale weg samen verwerken rond de
1000 mvt/avondspitsuur in de modellen 1, 2 en 3.
Alle drie varianten reduceren de hoeveelheid verkeer in Zenderen
substantieel. Maar het aanleggen van een rondweg (model 2 en 3)
doet het niet veel beter dan herinrichting van bestaande wegen.

Conclusie voor Borne
Uit de tabel blijkt voor Borne:
. Alle varianten die de provinciale weg door Borne knippen zijn erg
ongunstig voor de verkeersintensiteiten op:
. Boulevard Bornsche Maten: toename van 670 naar 800 tot 1200
mvt/spitsuur
. Europastraat: toename van 1.000 naar 1400 a 1500 mvt/spits
. Verdubbeling verkeer door oude centrum (Grotestraat)
. Forse toename Stroomeschlaan
. Door handhaven van de oude provinciale weg en ombouw tot
dorpsboulevard (model 1: Twente-Allee) ontstaat er een meer
evenwichtige situatie en nemen de intensiteiten in Borne veelal af.
Knips in de provinciale weg hebben een forse toename op veel
wegen binnen de bebouwde kom van Borne tot gevolg. Een
rondweg (model 2 of 3) heeft hierop geen positief effect. Met
andere woorden, een rondweg aan de westzijde van Borne is geen
oplossing voor de voorgenomen knip in Borne.
Handhaven van de provinciale weg en herinrichting tot een
dorpsboulevard (model 1) geeft een evenwichtiger situatie.
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Model 1 - Twente-Allee

Model 2 - Spoor-Weg

Model 3 - Parkway

7. Conclusies
1. Zuinig zijn op het bestaande landschap
In alle drie modellen ligt een deel van het tracé in het kleinschalige landschap
ten zuiden en ten westen van Borne. In model 1 en 2 wordt de doorsnijding
beperkt door de noodzakelijke tunnel onder het spoor te verlengen onder
de oude boerderijen door. In model 3 schampt de weg langs de achterkant
van deze boerderijen en gaat vervolgens tussen het groengebied en Borne
door. Per saldo worden de bestaande kwaliteiten van het landschap het
meest gespaard in model 1 en het minst in model 3.
2. De weg moet fijn zijn om te rijden
Een nieuwe weg is een kans om het landschap op een nieuwe en prettige
wijze te ervaren. In alle modellen is het ontwerp ontstaan vanuit een wederzijdse beleving van weg en landschap: rijdend op de weg kun je de verschillen in schaal, de afwisseling van open en dicht en de bijzondere elementen
in het landschap ervaren. In model 1 beperkt zich dat grotendeels tot het
bestaande tracé, dat verbeterd wordt door aanplant van een nieuwe laan.
In model 2 worden nieuwe gebieden ontsloten en is een groot deel van het
nieuwe tracé gekoppeld aan het spoor. Hierbij staat de ontmoeting met een
ander vervoersmedium
-de trein- centraal. Verderop duikt de weg in een gebogen tunnel onder het
spoor door en komt tenslotte in het kleinschalige landschap ten westen van
Borne omhoog. Model 3 is ontworpen voor het plezier van de automobilist,
die het landschap optimaal kan beleven: de weg vleit zich in grootse bochten
in het mooie landschap. Het is een esthetisch tracé en profiel.
3. Per saldo minder verkeer in het gebied
Eén van de uitgangspunten van deze studie is dat door de aanleg van een
nieuwe weg per saldo geen extra verkeer mag worden aangetrokken in het
gebied. Het streven is veel er op gericht om meer verkeer gebruik te laten
maken van de snelwegen. Uit de verkeerkundige toets blijkt dat dit alleen
het geval is bij model 1. Door de verkeerskundige weerstand binnen het
gebied te verhogen neemt het verkeer in het gebied in zijn geheel af. In de
andere modellen neemt de hoeveelheid verkeer in het gebied per saldo toe.

4. Weg is structuurdrager voor stedelijke ontwikkelingen
In alle drie modellen wordt aan de westrand van Borne een nieuwe
rondweg voorgesteld. Deze weg wordt in onze voorstellen in de
dorpsrand geïntegreerd door middel van een nieuwe beplanting en
het situeren van langzaam verkeersroutes vanuit het centrum van het
dorp naar het landschap. In alle modellen kunnen de nieuwe stedelijke ontwikkelingen bijdragen aan het maken van een goede (groene)
dorpsrand. Een moegelijke invulling hiervan is een nieuw type woonwijk en bedrijventerrein, waarin de landschappelijke kwaliteiten van
de omgeving (bossen) zijn vertaald naar een stevig groen kader met
daarin geïntegreerd de nieuwe bebouwing.
5. Geen extra doorsnijdingen van het landschap
In alle modellen is de regel gehanteerd dat er per saldo geen nieuwe
doorsnijding bij mag komen. In de twee modellen met een nieuw
wegtracé (2 en 3) zijn daarom bestaande wegen gedegradeerd tot
fietspaden met een uitzondering voor het bestemmingsverkeer.
6. Azelerbeek haaks kruisen
In model 1 blijft de relatie tussen weg en Azelerbeek ongewijzigd. In
Model 2 kruist de weg de beek tegelijk met het spoor. Hij vormt hier
dus geen extra barrière. In model 3 doorsnijdt de nieuwe weg een nu
nog ongerept landschap inclusief de beek. Dit is relatief ongunstig,
maar biedt ook nieuwe kansen: door bijvoorbeeld een grote, luchtige
brug te maken zou de beek en de nieuwe ecologische verbinding er
royaal onderdoor kunnen.

7. Het spoor ongelijkvloers kruisen
In alle modellen is de kruising met het spoor ongelijkvloers uitgevoerd, in de vorm van een tunnel. In model 1 en 2 ligt de tunnel
relatief gunstig, omdat dor een beperkte verlenging ervan een deel van
het waardevolle landschap kan worden gespaard en de relatie tussen
Borne en de Zendersche Esch wordt behouden.
Slot
De drie modellen leveren verschillende kwaliteiten op.
Model 1 is het meest bescheiden. Het waardevolle en kwetsbare landschap wordt het meest gespaard. De spoortunnel is zodanig gesitueerd
dat de relatie van Borne met de Zendersche Esch over een groot deel
van de dorpsrand kan worden behouden. Een belangrijk positief effect
van dit model is dat de totale verkeersdruk op het gebied afneemt.
Model 2 levert een elegante bundeling van infrastructuur op, waarbij
de extra doorsnijding van het landschap relatief beperkt is. De spoortunnel is bovendien zodanig gesitueerd dat de relatie van Borne met
de Zendersche Esch over een groot deel van de dorpsrand kan worden
behouden. In model 2 neemt de hoeveelheid verkeer in het gebied per
saldo stevig toe.
Model 3 levert een spectaculaire nieuwe weg op, waarover het heerlijk
rijden is. Het tracé levert echter ook een forse doorsnijding op van
het bestaande landschap, waardoor het gebied voor voetgangers en
fietsers minder aantrekkelijk wordt. De spoortunnel levert voor Borne
niet zo veel extra’s op. In model 3 neemt de hoeveelheid verkeer in het
gebied per saldo flink toe.
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