
De Gemeentelijke Verbindingsweg 
 
Korte weergave. 
 
De verbindingsweg had er als provinciale westelijke randweg al jaren kunnen 
liggen. Een robuust alternatief voor de huidige provinciale rondweg die dan 
geknipt zou worden.  
 
Ook had er wat betreft het regionale verkeer, waarvan met name de inwoners 
van Zenderen hinder ondervinden, al lang een oplossing kunnen zijn in de vorm 
van een (provinciale) oostelijke of westelijke omleiding.  
 
Rond het jaar 2000 stond behoud van leefbaarheid in Borne en Zenderen hoog op 
de provinciale agenda. De jaren daarna verdween het geruisloos van de 
provinciale (omgevings)agenda.  
 
Tot vandaag de dag zou er niets gebeurd zijn wanneer de gemeente Borne in 
2015 niet zelf het initiatief had genomen om voor eigen rekening de 
verbindingsweg aan te leggen. Dit bracht in 2017 ook weer de discussie rond de 
verkeersoverlast in Zenderen op gang. 
 
Hopelijk erkennen rijk en provincie dat het nu onderhand ook tijd wordt voor een 
door hen gefinancierde westelijke omleiding, de 5b variant. 
 
De centrale ligging van Borne betekent dat er in onze gemeente grote aandacht moet zijn 
voor vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Feitelijk wordt Borne door het spoor en de huidige N743 in drie delen gesplitst. 
 
Wat betreft het verkeer lagen er omstreeks het jaar 2000 provinciale plannen die voorzagen 
in een randwegenstructuur strak om de kern van Borne. De verkeerskundigen voorzagen 
toen al  problemen in 2010 voor wat betreft de afwikkeling van (doorgaand) regionaal 
verkeer. Die afwikkeling zou niet moeten plaatsvinden via de zuid en westkant van Borne 
(lees via de zuidelijke randweg en de huidige 5b variant). 
 
Eind 2001 werd onder andere door de bewoners van de Stroom Esch actie gevoerd tegen de 
Oostelijke Randweg. Eén en ander heeft er in geresulteerd dat de weg er niet kwam. 
Hierdoor ondervindt de Stroom Esch nog steeds nadeel van doorgaand regionaal verkeer 
over de Weerselosestraat en is de wijk “Bornsche Maten” niet optimaal te ontsluiten. 
 
Een regionale bandweg ten noorden van Borne en Zenderen werd vervolgens in de 
provinciale visies  niet meer genoemd. Wel werd  gesproken over een knip in de rondweg, 
die zou kunnen worden gerealiseerd, indien er sprake was van een alternatieve, robuuste 
route langs de westkant van Borne. Deze route zou gevormd moeten worden door een aan 
te leggen Zuidelijke en Westelijke randweg langs de kern Borne (strak langs bedrijventerrein 
De Molenkamp). 
Hoewel de provincie tot dan toe voorstander was van een randwegenstructuur strak om de 
kern Borne, werd de Westelijke Randweg bij Borne in 2009 niet opgenomen in de 
Omgevingsvisie. Van een Westelijke Regionale Bandweg (de latere 5b variant) was ook geen 
sprake meer.  
 



De Mobiliteitsvisie 2012-2020 beschrijft in hoofdlijnen de keuzes, die de komende 10 jaar op 
het gebied van verkeer en vervoer noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid 
en bereikbaarheid te verbeteren.  
 
Belangrijke door de raad in dit IVP vastgestelde kaders zijn: 

- Knippen van de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten; 
- Aanleggen nieuwe randwegenstructuur; 
- Aanleg van een fietssnelweg tussen Borne en Hengelo; 
- Oplossen van de spoorse doorsnijding in Borne. 

 
Samen met de provincie werd in 2011 door een extern bureau een scenariostudie naar een 
nieuwe (provinciale) Westelijke randweg uitgevoerd. Een mogelijke gebiedsontsluitingsweg 
om Zenderen werd hierin echter niet meegenomen, omdat de provincie hiervan de noodzaak 
niet inzag. Het  bureau concludeerde dat het oplossend vermogen van een Westelijke 
randweg langs bedrijventerrein Molenkamp het grootst is. 
 
Eén en ander kreeg geen vervolg omdat de provincie  geen weg op de es wilde hebben. 
 
Uiteindelijk werd op 18 december 2012 door de gemeenteraad als voorkeursscenario de 
huidige 5b variant vastgesteld. Er was toen echter nog niet stilgestaan bij een oplossing voor 
de spoorse doorsnijding. 
 
Als oplossing werd de zogenaamde “3 light versie” gezien. Deze was gebaseerd op een tracé 
van de Westelijke Randweg strak om de Molenkamp en het verplaatsen van de 
spoorwegovergang in de Oonksweg naar een nieuwe gelijkvloerse kruising tegen het 
industrieterrein “de Molenkamp” aan. 
 
Een tijdelijke (regionale) oplossing waardoor het traject Oonksweg al op (relatief) korte 
termijn zou worden ontlast in afwachting van de realisatie van de voorkeursvariant 5b. 
Daarna zou die light versie kunnen worden ingepast in de reguliere infrastructuur, waaronder 
de ontsluiting van het industrieterrein “de Molenkamp”. 
 
In april 2013 reageerde de provincie dat er geen medewerking werd verleend aan de 
realisatie van nieuwe randwegen (om Borne en Zenderen). Dit paste niet in het beleid vanuit 
de (provinciale) Omgevingsvisie. 
 
Verdiept spoor bleek uiteindelijk niet realistisch. Erg duur en vanuit ministerie/Pro-Rail was 
c.q. is geen enkele medewerking (lees financiering) te verwachten.  
 
Ondanks het tegenstribbelen van de provincie stelde de gemeenteraad op 30 oktober 2014 
een  Totaalvisie voor de randwegenstructuur en spoorse doorsnijding vast. met een fasering 
volgens scenario 1 en de locatiekeuze voor realisatie van een eerste spooronderdoorgang in 
een nieuw aan te leggen verbindingsweg aan de westzijde van de kern Borne.  
 
De eerste 'stapsteen' van de Totaalvisie volgens scenario 1 behelst achtereenvolgens:  
• de realisatie van een (gemeentelijke) verbindingsweg (70 km/u) over de 

Zenderensche Es, inclusief de realisatie van een spooronderdoorgang en de afsluiting 
van de huidige spooroverweg in de Oonksweg.  

• Tevens omvat deze stapsteen het op termijn afsluiten van de N743 ter hoogte van de 
Bornsche Maten (de zogenaamde knip). 

 



In februari 2015 deelde de provincie schriftelijk mee dat de Totaalvisie wegenstructuur Borne 
een eigenstandig en autonoom besluit is over de bereikbaarheid in en rond Borne.  
 
Gezien de positieve effecten op de leefbaarheid rondom de Bornsche Maten (afname van de 
verkeerslast met 20% op de N743) kan de provincie echter medewerking verlenen aan de 
planologische verkenning omtrent de gemeentelijke verbindingsweg 70 km/u (aangepast 
tracé) onder voorwaarde van een haakse aansluiting op de N743, een tracé dicht langs de 
bestaande bebouwing en een inpassing die leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
 


