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2 Samenvatting
Dit rapport beschrijft een integraal onderzoek naar een innovatieve oplossing voor de reconstructie
van de op- en afritconstructie van de N338 met de Didamseweg – Ganzepoelweg. “Duurzaamheid”
en “innovatie” spelen hierin een belangrijke rol.
De hoofdvraag in dit onderzoek is:
“Onderzoeken of de op- en afritconstructie N338 te Angerlo aan de ontwerp- en
veiligheidsvoorschriften voldoet, de gebruiksveiligheid optimaal is en of er voldoende capaciteit
is om doorstromingsproblemen te voorkomen.”

Het onderzoek is aangedragen door personeel van NTP Zevenaar. Er wordt namelijk al lange tijd
hinder ondervonden op de kruispunten aansluitend op de op- en afritconstructie van de N338 te
Angerlo.
In het onderzoek is onderzocht of dit daadwerkelijk het geval is. Dit is gedaan aan de hand van
verkregen
gegevens
van
de
gemeenten,
verkeerstellingen,
eigen
bevindingen,
doorstromingsberekeningen en enquêtes. Na het onderzoek is een probleemstelling vastgesteld.
Voor deze probleemstelling zijn verschillende varianten opgesteld welke in een variantenstudie
beschreven zijn. De uiteindelijk uit te werken variant is gekozen door middel van een multicriteriaanalyse. Van de gekozen variant is een definitief ontwerp opgesteld wat in dit rapport uitvoerig
beschreven wordt.
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2.1 Summary
This report is the result of an integral research for an innovative solution for the reconstruction of
the access and exit of the N338 at the Didamseweg – Ganzepoelweg. ‘Sustainability’ and ‘Innovation’
are important issues in this research.
The main question for this research is:
“Investigate whether the construction of the access and exit for the N388 in Angerlo meets the
design and safety regulations, whether the safety for use is optimal and if there is enough
capacity to prevent problems in the traffic flow. “

The subject for this research was suggested by employees of NTP Zevenaar. For a longer period of
time the crossings that are connected to the access and exit construction of the N388 in Angerlo are
known to cause inconvenience.
This study was conducted to find out whether or not this is the case and was based on data received
from municipalities, circulation-counts, own experience, calculations of the traffic flow and inquiries.
After research a definition of the problem was set. Several possible solutions were brought up and
described in a variation study. The ultimate solution was selected by means of a multicriteria
analysis. A definite design based on this solution was made and is described in detail in this report.
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3 Inleiding
In het kader van het afstudeertraject dat gevolgd wordt binnen de studie civiele techniek aan de HAN
te Arnhem zijn we op zoek geweest naar een geschikt afstudeerproject. We hebben gezocht binnen
ons bestaande netwerk dat we tijdens onze studieloopbaan hebben opgebouwd. Zo zijn we
terechtgekomen bij NTP Infra Zevenaar. Naast NTP Infra Zevenaar werken we samen met ORBIS
Engineering. Dit is een dochteronderneming van de NTP Groep.
Samen bieden zij ons een integraal onderzoek naar een innovatieve oplossing voor de reconstructie
van de op- en afritconstructie van de N338 met de Didamseweg – Ganzepoelweg. “Duurzaamheid”
en “Innovatie” spelen hierin een belangrijke rol. Orbis Engineering en NTP Infra willen dit project op
eigen initiatief aanbieden aan de wegbeheerders. Zo delen wij het gezamenlijk doel de
wegbeheerders bij het project te betrekken om samen tot een effectieve oplossing te komen.

3.1 Situatieschets

Figuur 3.1 Situatiekaart

Figuur 3.2 Situatiefoto

De op- en afritconstructie bevindt zich tussen de dorpskernen van Angerlo en Doesburg en
ontsluiten de Didamseweg en Ganzepoelweg met de N338. De kruispunten die onderzocht worden
zijn rood omcirkeld in figuur 3.1. Verder zullen de wegen die in de omgeving van de kruispunten
liggen meegenomen worden in het onderzoek, omdat deze eventueel invloed hebben op de
doorstroming en verkeersveiligheid van de kruispunten. In de bijlagen is een vergrote kaart,
genaamd TK-00-situatiekaart terug te vinden waar gedetailleerd de situatie op weergegeven is*.
Om tot een gedegen onderzoek en eindoplossing te komen is de projectopdracht verder uitgesplitst
in een probleem-, vraag, en doelstelling.

3.2 Probleemstelling
Het personeel van NTP Zevenaar ondervindt al lange tijd een verkeersprobleem op twee kruispunten
dichtbij het kantoor van NTP Infra te Angerlo. Het betreft de twee kruispunten die horen bij de
halfklaverbladontsluiting met de Provinciale weg N338 en de Didamseweg - Ganzepoelweg te
Angerlo zoals hierboven besproken. De vraag aan ons is om te onderzoeken of hier daadwerkelijk
een veiligheidsprobleem is en zo ja, of zich dit in de toekomst zal gaan uitbreiden met het oog op de
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toekomstige uitbreiding van bedrijventerrein en bewoonbaar gebied. Tevens wordt het verwachte
doorstromingsprobleem nader onderzocht. Hierbij zal er rekening gehouden moeten worden met
alle toevoerende wegen rondom deze kruispunten en zullen de verschillende vervoersstromen in
kaart gebracht moeten worden. Aan de hand van deze gegevens zal er een oplossing voor het gebied
gevonden moeten worden waarbij niet alleen aan oplossingen ter plaatse van de kruispunten
gedacht wordt, maar ook naar oplossingen voor het omliggende gebied. Belangrijk aspect hierbij is
de toekomstige verkeersdruk. De verwachte toename van toekomstige verkeersstromen is het
gevolg van een sterk groeiend gebied binnen Angerlo wat betreft infrastructuur, woningbouw en
bedrijventerreinen.
In het sterk groeiende gebied rond de plek waar NTP Infra Zevenaar gevestigd is doen zich, volgens
het personeel van NTP Groep, een aantal problemen voor. Eén ervan is de op- en afritconstructie van
de N338 op de Didamseweg en de Ganzepoelweg. Deze kruispunten worden namelijk gevaarlijk
bevonden. Zo zouden er bijvoorbeeld met regelmaat ongelukken en bijna ongelukken plaatsvinden.
Nu is de vraag of dit probleem op feiten berust en of dit gevoel bij meerdere weggebruikers leeft.
Doordat het gebied sterk groeit en de omvang van de bedrijventerreinen en het bewoonbaar gebied
in de komende jaren sterk toe zal nemen, worden doorstromingsproblemen verwacht bij de op- en
afritconstructie van de eerder genoemde ontsluitingsweg. Tevens zal het bestaande wegennetwerk
getoetst moeten worden op toekomstige verkeersdruk. Oplossingen voor de verwachte
doorstromingsproblemen zullen onderzocht moeten worden.
Wanneer uit onderzoek blijkt dat de te verwachten situatie onvoldoende uitdaging biedt voor de
afstudeeropdracht zal er een fictieve situatie geschetst worden, waarbij aangenomen wordt dat de
verkeersdruk maximaal is.
Een onderdeel van het afstudeerproject betreft de literatuurstudie. Dit is een onderzoek over een
onderwerp uit de civiele techniek waarbij onder anderen meningen uit de literatuur met elkaar
vergeleken worden. Er wordt informatie verstrekt over het onderwerp en er wordt een conclusie
getrokken en eigen visie gegeven over het onderwerp. Het literatuuronderzoek in deze
afstudeeropdracht zal over het begrip “Duurzaamheid” binnen de infrastructuur gaan. Hierbij
worden de verschillende aspecten binnen het begrip duurzaamheid in de civiele techniek
beschreven. Er wordt met name ingegaan op duurzame materialen in de infrastructuur. Gegevens uit
het onderzoek kunnen als ondersteuning voor de afstudeeropdracht gebruikt worden. Het onderzoek
wordt echter niet gebruikt om oplossingen voor de probleemstelling van de afstudeeropdracht te
vinden.
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3.3 Vraagstelling
De hoofdvraag van het onderzoek naar de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg
luidt:
“Onderzoeken of de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg te Angerlo aan de
ontwerp- en veiligheidsvoorschriften voldoet, de gebruiksveiligheid optimaal is en of er
voldoende capaciteit is om doorstromingsproblemen te voorkomen.”
Om deze hoofdvragen te beantwoorden, worden eerst een aantal deelvragen geformuleerd,
onderzocht en beantwoord. Ons wordt de mogelijkheid geboden door NTP Zevenaar een uitgebreid
onderzoek te doen en een totaaloplossing te ontwerpen voor het mogelijke probleem. Wanneer uit
onderzoek blijkt dat de op- en afritconstructie niet aan de veiligheidseisen voldoet of voldoende
bescherming bied voor de weggebruikers zal onderzocht worden welke innovatieve duurzame
oplossingen toepasbaar zijn. Voor de hand liggende oplossingen worden meegenomen in het
onderzoek, maar uitgesloten voor verdere uitwerking. Hierbij zal overleg met de betrokken partijen
plaats moeten vinden om een oplossing te vinden waar alle partijen achter staan.
Bevinden zich in de huidige situatie veiligheidsproblemen, zo ja waar bevinden deze zich en zijn er
ontwerprichtlijnen niet nageleefd?
Hoe kunnen eventueel vastgestelde veiligheidsproblemen van de eerder genoemde op- en
afritconstructie volgens het principe “Duurzaam Veilig” op innovatieve en duurzame wijze worden
opgelost?
Ook wordt de vraag onderzocht hoe een mogelijk toekomstig doorstromingsprobleem in het gehele
gebied voor het vastgestelde ontwerpjaar 2019 kan worden opgelost? Het ontwerpjaar is na overleg
met de wegbeheerders vastgesteld. Hierbij werken we volgens het principe duurzaam veilig en staat
duurzaamheid en innovatie centraal.
Uit voorbereidende gesprekken kwam de wens van de opdrachtgever naar voren, de gevonden
oplossingen te toetsen met het programma DuboCalc. Dit in verband met het oog op duurzaamheid
in de civiele techniek. Het programma test onder anderen de CO2 uitstoot wat betreft de aanlegfase
en de gebruiksfase van het ontwerp. De mate van milieubelasting zal onderling vergeleken worden
en wordt als maatstaf gebruikt voor de variantenkeuze.

3.4 Doelstelling
De verkeersveiligheid bij de op- en afritconstructie moet aanzienlijk bevorderd worden, wanneer uit
onderzoek blijkt dat deze onvoldoende is. Dit kan en zal getoetst worden door een enquête af te
nemen onder weggebruikers over de huidige situatie. Punten van kritiek worden meegenomen en
verwerkt in het ontwerp. Oorzaken van ongelukken in het verleden worden waar mogelijk aangepast,
zodat het aantal ongelukken in de toekomst gehalveerd zijn. Dit is echter niet te toetsen maar blijkt
pas na realisatie van het project.
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De oplossing moet innovatief zijn. Hierbij worden voor de hand liggende oplossingen meegenomen in
het onderzoek, maar voor het definitieve ontwerp uitgesloten. Daarnaast moet de oplossing
ecologisch en economisch verantwoord op elkaar afgestemd zijn. Het begrip duurzaamheid in
ontwerp, materiaalkeuze, aanlegfase en gebruiksfase loopt als rode draad door het project.
Het vinden van een integrale, duurzaam veilige en innovatieve oplossing voor het onderliggende
wegennet die de toekomstige verkeersdruk kan verwerken en voldoet aan alle eisen en richtlijnen,
tot aan het vastgestelde ontwerpjaar 2019.
Verder werken wij zo zelfstandig mogelijk en willen we de in de afgelopen vier jaar opgedane kennis
in praktijk kunnen brengen. Het zelfstandig opereren, bereid zijn om zelf initiatieven te ontplooien,
discipline tonen en creatief met problemen om kunnen gaan is de drijfveer achter het hele project.
Daarbij werken we aan de algemene HBO-competenties, de specifieke HBO competenties CT01 t/m
CT04 en aan de volgende aanvullende doelstellingen:
-

Het kunnen definiëren van het probleem, het systematisch analyseren hiervan en het
aandragen van oplossingen.

-

Het integrerend en innovatief toepassen van tijdens de studie vergaarde kennis en
vaardigheden zowel bij de probleemdefinitie als bij het genereren van oplossingen.

-

Het overwinnen van problemen betreffende moeilijk dan wel onvoldoende verkrijgbare
gegevens en het inschatten van de beperkingen van de mogelijke oplossingen.

-

Het eigen maken van nieuwe kennis uit literatuur, waar dat nodig is voor de uitwerking van
de afstudeeropdracht.

-

Het rapporteren en presenteren van de afstudeeropdracht aan een afstudeercommissie van
vak deskundigen

*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Tekening: TK-00-situatiekaart
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4 Huidige situatie
4.1 Eigen bevindingen
Voor dat de kruispunten uitvoerig onderzocht zijn is gekeken wat op het eerste gezicht opviel aan de
op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg. Daaruit zijn een aantal opvallende
bevindingen op te merken:
-

De maximumsnelheid is niet duidelijk aangegeven. Wanneer weggebruikers gevraagd wordt
hoe hard ze mogen rijden ter plaatse van de kruispunten dan wordt geen eenduidig
antwoord verkregen. De maximum toegestane snelheid komt niet duidelijk naar voren in het
wegbeeld, dit komt mede door een groot aantal komborden, wat onduidelijk maakt of men
zich binnen of buiten de bebouwde kom bevindt. Het verkeer op de Ganzepoelweg en
Didamseweg rijdt dan ook erg snel. Dit blijkt onder meer uit opgevraagde matrix
meetgegevens die zijn uitgevoerd door de gemeente Doesburg.

-

De voorrangsborden bevinden zich op verkeerde plaatsen. De borden bevinden zich na een
op-/afrit, wat doet vermoeden dat men zich op een 80 km/uur weg bevindt.

-

Ter hoogte van het kruispunt met de Ganzepoelweg is er (overdreven) verkanting
aangebracht. Terwijl dit hier niet nodig is. Dit veroorzaakt slecht overzicht op het kruispunt
met name vanaf De Koppeling.

-

De provinciale weg N338 is erg ruim ingericht waardoor het net lijkt alsof men zich op een
nationale stroomweg (100 km/h) bevindt. Dit is met name het geval vanaf de ontsluiting met
de N317.

-

De op en afritten van de N338 hebben krap gedimensioneerde boogstralen.

-

De Didamseweg-Ganzepoelweg lijkt ingericht te zijn als 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg.

-

De Koppeling wordt vaak als oprit gezien waardoor geen voorrang wordt verleent aan
verkeer vanaf De Koppeling.

-

De markering op de wegen is niet goed zichtbaar. Deze had al eerder onderhouden moeten
worden.

-

De kruispunten hebben geen eenduidig ontwerp. Dit komt doordat het kruispunt De
Koppeling met de Ganzepoelweg eerder een drietaks kruispunt was wat daarna is
omgebouwd tot viertaks kruispunt. Het kruispunt met de Didamseweg is bij aanleg al
ingericht als een viertaks kruispunt.

-

Aan de Oostkant van de Ganzepoelweg bevindt zich een fietspad, dat ter plaatse van de
aansluiting op De Koppeling een tweerichtingsfietspad betreft. Voor verkeer op de
Ganzepoelweg is dit niet aangegeven en dus niet duidelijk.
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Bij de eerste bezichtiging van de situatie zijn er al veel aspecten aan de kruispunten die opvallen en
vragen oproepen. Bovenstaande punten zijn meegenomen in het onderzoek. Het is goed mogelijk
dat er nog meer opvallende punten naar voren komen in het verdere onderzoek.
De aspecten die ons bij de eerste bezichtiging opvielen zijn verder beschreven en met afbeeldingen
toegelicht in de bijlagen*.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Bijlagen Hoofdstuk 1.1:

-

Tekening: TK-kaart-00
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5 Ongevalanalyse
De eerste graadmeter die ons een indruk verschaft over ons eerder beschreven probleemstelling en
hoofdvraag is de ongevalanalyse. Deze gegevens zijn verkregen via gemeente Zevenaar en Doesburg
en geven zicht op het aantal ongelukken op de desbetreffende kruispunten en wat de gevolgen van
de ongelukken zijn geweest. De verkregen gegevens zijn terug te vinden in de bijlagen hoofdstuk
2.3*.
Tevens is gezocht in internetberichtgeving en artikelen over ongevallen op de kruispunten en
omliggend gebied.
Er is een kleine enquête gehouden onder bezoekers van een benzinepomp gelegen aan De Koppeling
over “ongevallen op de kruispunten van de op- en afritconstructie N338 DidamsewegGanzepoelweg”. Opvallend is dat bijna elke ondervraagde wel over een ongeluk op één van de
kruispunten wist te vertellen, uit naaste kringen iemand kende die er een ongeval gehad heeft of zelf
een bijna ongeluk heeft meegemaakt.
Wanneer naar de ongevallen ter plaatse van de kruispunten gekeken wordt valt op dat er vooral
ongevallen voorgevallen zijn op het kruispunt met de Didamseweg. Dit komt door het eerder
genoemde feit dat het kruispunt met de Ganzepoelweg voor 2009 een drietaks kruispunt was. De
ongevallen zijn tot 2009 geregistreerd. Ongevallen na 2009 op de Ganzepoelweg zijn dus niet voor
ons beschikbaar.
Kruispunt Didamseweg:
-

In de periode 2005-2009 zijn op dit kruispunt 6 ongevallen geregistreerd, waarvan 2 met
letselschade;

-

In de periode 2009 heeft er op de Didamseweg één ongeval met dodelijke afloop
plaatsgevonden;

-

In de enquête onder weggebruikers is overwegend gebleken dat men een onveilig gevoel
ervaart en voorbeelden kent van ongelukken op het kruispunt;

-

Kruispunt wellicht te overzichtelijk en te groot opgezet;

-

Met regelmaat “Bijna” ongelukken.

Kruispunt Ganzepoelweg:
-

Geen ongevallen (met letselschade) bekend. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
registratie tot 2009 is bijgehouden. Het kruispunt is pas in huidige staat sinds 2009. mogelijk
zijn er ongeregistreerde ongevallen gebeurt, zoals ook blijkt uit de enquête;

-

Onveilig gevoel op kruispunt;

-

Kruispunt onoverzichtelijk en krap;
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Met regelmaat “bijna” ongelukken.

Krantenartikelen
Om goed inzicht te krijgen in de ongevallen die hebben plaatsgevonden zijn krantenberichten
gezocht waarin ongevallen beschreven worden die op of rondom de kruispunten hebben
plaatsgevonden. In deze berichten is namelijk goed beschreven wat de oorzaak is van de ongevallen,
dit in tegenstelling tot het ongevallenregister, waar dit niet goed terug te vinden is. Voor het
uitgebreid lezen van krantenartikelen wordt verwezen naar de bijlagen hoofdstuk 2.2*.
Er blijkt dat er in de periode vanaf 2008 tot 2011 negen ongevallen zijn beschreven in de
krantenartikelen er zijn echter drie krantenartikelen over een ongeval door gladheid en twee
krantenartikelen over een gestolen busje. In totaal gaat het dus om 6 verschillende ongevallen. Er
zijn twee krantenartikelen gevonden welke belangrijk zijn voor het onderzoek. Bij één ongeval is een
fietsster overreden en ter plaatse overleden. Uit het onderzoek blijkt nu al dat fietsers en
voetgangers de kruispunten als onveilig ervaren. Voor automobilisten zijn fietsers op verschillende
plaatsen niet goed zichtbaar, en is niet goed aangegeven vanuit welke richtingen fietsers kunnen
komen.
Het andere ongeval dat belangrijk is voor dit onderzoek betreft een frontale aanrijding tussen twee
auto’s op het kruispunt van de Didamseweg en Broekhuizerweg. Allebei de bestuurders zijn gewond
geraakt waarvan één zwaargewond.
De ongevallen die hierboven zijn beschreven bevestigen het beeld van de kruispunten wat bij
medewerkers van NTP heerst. Vanaf zijwegen is het moeilijk in te schatten wanneer men de
Ganzepoelweg of Didamseweg kan oprijden of oversteken. Ook zijn de kruispunten voor fietsers
gevaarlijk. Voor het kruispunt met de Ganzepoelweg zijn geen krantenartikelen gevonden, dit heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat dit kruispunt pas sinds 2009 in de huidige staat is. Opvallend
is wel dat de geënquêteerden juist het kruispunt met de Ganzepoelweg als gevaarlijk beschouwen.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Bijlagen hoofdstuk 2: ongevalanalyse
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6 Probleemanalyse
6.1 Onderzoek onder weggebruiker, wegbeheerder en medewerkers NTP
Om de problemen op de kruispunten te inventariseren is bij verschillende groepen onderzocht hoe zij
over de kruispunten denken. Er is onderzoek verricht bij weggebruikers, wegbeheerders en
personeel van NTP. Deze laatste twee groepen hebben veel kennis van infrastructurele werken en
kunnen dus oplossingsgericht de vragen beantwoorden. Van de uitkomst van het onderzoek van de
hiervoor genoemde groepen zal hier de conclusie gegeven worden. Het uitgebreide onderzoek is in
de bijlagen hoofdstuk 3.1 t/m 3.3 te vinden*.
Wegbeheerders
Geconcludeerd kan worden dat de wegbeheerders niet meteen een probleem zien in deze
kruispunten. Echter wordt de onveiligheid voor fietsers en voetgangers en de hoge snelheid
waarmee verkeer de kruispunten passeert wel erkend.
Er wordt wel medewerking verleend aan het onderzoek.
Weggebruikers
Uit het passantenonderzoek waarbij weggebruikers geïnterviewd zijn blijkt het volgende:
-

Het veiligheidsgevoel is niet optimaal;

-

Als oplossing ziet men graag een rotonde;

-

De kruispunten zijn erg onoverzichtelijk;

-

De doorstroming op de kruispunten wordt niet belemmert.

Werknemers NTP Infra Zevenaar
Ook is er nog een enquête onder het personeel van NTP Infra Zevenaar. Hieruit zijn een aantal goed
te gebruiken opmerkingen naar voren gekomen. Deze zullen hieronder samengevat weergegeven
worden. Het gehele onderzoek is in de bijlagen terug te vinden.
De kruispunten zijn wel degelijk gevaarlijk volgens personeel van NTP. Dit heeft vooral te maken met
de onoverzichtelijkheid en de aanwezigheid van fietspaden aan beide kanten van de kruispunten. Er
hebben zich dan ook meerdere malen gevaarlijke situaties voorgedaan. Ook zijn er ongevallen
gebeurt op de kruispunten waarbij personeel van NTP betrokken was. Wanneer naar de
doorstroming gevraagd wordt valt op te merken dat men hier geen problemen ondervindt. Wel
wordt aanbevolen een linksaf voorsorteervak aan te leggen voor verkeer vanaf de Ganzepoelweg dat
richting De Koppeling moet. Dit heeft weer te maken met het feit dat De Koppeling in 2009 is
opgewaardeerd tot 4-taks kruispunt, waardoor dit voorsorteervak voor 2009 niet nodig was.
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6.2 Snelheidsonderzoek
Ter plaatse van het kruispunt met de Didamseweg zijn door de gemeente tijdens de
afstudeerperiode snelheidsmetingen uitgevoerd met matrixborden. Het gaat hierbij om twee
metingen. Eén vond plaats van 3 februari 2011 t/m 17 februari 2011 in de rijrichting van Doesburg
naar Angerlo. De andere vond plaats van 23 maart 2011 t/m 31 maart 2011 in de rijrichting van
Angerlo naar Doesburg.
De gegevens van deze metingen zijn gebruikt in het onderzoek en zijn weergegeven in bijlagen 3.4*.
Op de wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. er is al eerder besproken dat dit voor veel
weggebruikers niet duidelijk genoeg is. Wanneer deze snelheid veel overschreden wordt is dit
nadelig voor de verkeersveiligheid op de kruispunten en kan gevaarlijke situaties veroorzaken met
verhoogde kans op ongevallen. Aan de hand van de snelheidsmetingen is onderzocht of de
maximumsnelheid daadwerkelijk veel overschreden wordt.
De gemiddelde snelheid van het verkeer ligt bij bijna alle metingen hoger dan 50 km/h. dit valt ook
op te maken uit de V50 snelheid. Deze is namelijk vrijwel altijd hoger dan 50 km/h. De V50 snelheid is
de snelheid die door 50 procent van het verkeer gereden of overschreden wordt. Doordat
weggebruikers te hard rijden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan hierdoor het onveilige
gevoel van fietser/voetgangers ontstaan wat al eerder in dit onderzoek is aangetoond.
Wat opvalt in de meting is dat in februari minder hard wordt gereden dan in maart. Dit kan aan de
plaats van de meting, de richting en aan de weersomstandigheden liggen of een combinatie hiervan.
In de bijlagen hoofdstuk 3.4* wordt hier dieper op ingegaan.
Kenmerken snelheidsmeting 3 februari 2011 t/m 17 februari 2011:
-

47 % hielt zich aan de maximum snelheid;

-

53 % reed te hard;

-

2,7 % reed harder dan 70 km/uur;

-

Hoogst gemeten snelheid 99 km/uur;

-

Elk uur wordt er minstens eenmaal te hard gereden;

-

Meetperiode 15 dagen;

-

Weerskenmerken: gemiddelde temperatuur 7 graden, gemiddeld 3,0 uur zonneschijn,
gemiddelde neerslag 1,9 mm.

Kenmerken snelheidsmeting 23 maart 2011 t/m 31 maart 2011:
-

45 % hielt zich aan de maximum snelheid;

-

55 % reed te hard;
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-

2,9 % reed harder dan 70 km/uur;

-

Hoogst gemeten snelheid 99 km/uur;

-

Elk uur wordt er minstens eenmaal te hard gereden;

-

Meetperiode 9 dagen.

-

Weerskenmerken: gemiddelde temperatuur 7,6 graden, gemiddeld 6,2 uur zonneschijn,
gemiddeld neerslag 0,8 mm.

6.3 Vervoersstromen
Intensiteiten
Om de doorstroming op de kruispunten te onderzoeken zijn de intensiteiten op de toeleidende
wegen benodigd. Deze zijn verkregen bij de wegbeheerders. In bijlagen 3.5* zijn de vervoersstromen
meer uitgebreid besproken. Om de verkregen intensiteiten te controleren zijn nog extra
verkeerstellingen uitgevoerd. Zo is een goed beeld verkregen van de intensiteit per signaalgroep op
de kruispunten. Alle verkregen gegevens zijn samengevoegd waardoor de intensiteiten per
signaalgroep bekend zijn. Hiermee is berekend of de kruispunten voldoen en of voldoende
doorstroming gewaarborgd is.
Wat opvalt aan de verkregen intensiteiten is dat de intensiteiten op de Ganzepoelweg/Didamseweg
vrij groot zijn in vergelijking met de N338. Dit aangezien er op Didamseweg/Ganzepoelweg een
maximum snelheid geldt van 50km/h en op de N338 een maximum snelheid van 80km/h.
Verkeerstellingen
Zoals hierboven al genoemd is, zijn om de verkregen gegevens te controleren en een goed beeld te
verkrijgen van de intensiteiten per signaalgroep verkeerstellingen uitgevoerd. De tellingen zijn tijdens
de ochtendspits uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de “Drukste halfuur methode”. Deze is in
de praktijk goed bruikbaar gebleken. In bijlagen 3.5* zijn de uitkomsten van de verkeerstellingen
weergegeven. De verkeerstellingen vonden plaats op 4 maart 2011 van 08:00 tot 09:00 uur bij het
kruispunt Ganzepoelweg en op 8 maart 2011 van 08:00 tot 09:00 uur bij het kruispunt Didamseweg.
Beschouwde wegen / gebied met betrekking tot vervoersstromen
Om goed inzicht te krijgen in de vervoersstromen in het gehele gebied moet breder gekeken worden
dan alleen de intensiteiten nabij de kruispunten. Wanneer namelijk bij het kruispunt veranderingen
plaatsvinden kan dit gevolgen hebben voor een veel groter gebied. De beschouwde wegen zijn
verder beschreven in bijlagen 3.6*.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 3: Vervoersstromen
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7 Toekomstverwachting
Intensiteiten
In de intensiteitgegevens die verkregen zijn bij de gemeente Zevenaar is al rekening gehouden met
toekomstige ontwikkelingen. Deze gegevens zijn in de bijlagen 3.5* terug te vinden. Van de andere
wegbeheerders zijn geen aanvullende intensiteitgegevens verkregen. Om een goed alternatief te
ontwerpen voor de mogelijke huidige en toekomstige doorstromingsproblemen op de kruispunten
moet er gekeken worden naar toekomstige ontwikkelingen in de buurt van de kruispunten. Hier zal
in de volgende kop op ingegaan worden.
Uitbreiding bebouwing
In het gebied rondom de kruispunten zijn al bouwwerkzaamheden bezig en er zullen in de toekomst
nog meer projecten van start gaan. Deze projecten zijn dus al meegenomen in de berekening van de
intensiteiten voor de toekomstige situatie ontwerpjaar 2019. De projecten zullen hier kort worden
toegelicht. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in bijlagen 4.2.
Er zijn vier projecten die in de toekomst voor meer verkeer gaan zorgen op de kruispunten. Namelijk:
“Bedrijventerrein de Koppeling”, ”Woningbouw Groen Kolkwijk”, “Woningbouw Beinum” en project
“Autoluwe singels Doesburg”.
Bedrijventerrein de Koppeling is al voor een deel gerealiseerd. Er zijn namelijk al een aantal bedrijven
gevestigd waaronder NTP Infra Zevenaar. De bedoeling is dat dit bedrijventerrein in de toekomst
verder ontwikkeld wordt en zich hier meer bedrijven gaan vestigen. De Koppeling sluit aan op het
kruispunt met de Ganzepoelweg. De ontsluiting van dit bedrijventerrein gebeurt via de kruispunten
uit deze afstudeeropdracht. Het meeste verkeer vanaf het bedrijventerrein en de beide kruispunten
zal namelijk via de N338 naar Arnhem gaan of de andere kant richting Doesburg op.
Groen Kolkwijk is een woonwijk die zal ontsluiten op de Dorpsstraat. Deze straat sluit met een
rotonde aan op de Ganzepoelweg. In deze woonwijk zullen ongeveer 100 woningen verrijzen. De
woonwijk zal voor meer verkeer op de kruispunten en de N338 gaan zorgen.
Woningbouw Beinum is een project dat ten westen van de al bestaande wijk Beinum in de gemeente
Doesburg gerealiseerd wordt. Het bestaat uit een woonwijk waar 128 woningen gerealiseerd zullen
worden. Deze woonwijk wordt direct op de N338 aangesloten waardoor deze vrijwel alleen op de
N338 zorgt voor een verhoging van de intensiteit. Een deel van het verkeer zal echter via de afslagen
op de N338 op de kruispunten met de Didamseweg en /of Ganzepoelweg terecht komen.
Door een gesprek met de gemeente Doesburg op 25 februari 2011 is het project autoluwe singels
aan het licht gekomen. Het gaat hier om wegmisbruik en sluipverkeer door Doesburg te beperken.
Het sluipverkeer wordt vooral veroorzaakt door filevorming op de Ellecomsedijk richting Dieren. Het
doel van dit project is het sluipverkeer door Doesburg terug te dringen door Doesburg autoluw te
maken. Hierdoor zullen bewoners in het zuiden van Doesburg er eerder voor kiezen om via de
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Didamseweg en de N338 richting de N317 te rijden. Dit resulteert in een grotere intensiteit op de
Didamseweg en de op- en afritconstructie van de N338.
De projecten “Bedrijventerrein de Koppeling”, ”Woningbouw Groen Kolkwijk” en “Woningbouw
Beinum” zijn al verwerkt in de intensiteitsgroei welke door de gemeente Zevenaar is aangeleverd.
Deze projecten kunnen als uitleg beschouwd worden voor de intensiteitsgroei.
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8 Doorstroming van de kruispunten
Aan de hand van de in hoofdstuk 7 besproken intensiteiten, welke in de bijlagen hoofdstuk 3.5*
terug te vinden zijn, kan worden berekend of de kruispunten in de huidige staat voldoende capaciteit
hebben. Er zal ingegaan worden op de huidige en toekomstige situatie. In deze berekeningen wordt
de verkeersveiligheid niet meegenomen, maar wordt er puur naar de doorstroming van de
kruispunten gekeken. Er zal gebruik worden gemaakt van het computerprogramma Capacito waarin
twee verschillende rekenmodellen beschikbaar zijn, namelijk: Methode Slop en Harders. Een uitleg
over deze modellen en een uitgebreide uitkomst is in bijlagen hoofdstuk 6* terug te vinden. Deze
rekenmodellen zijn alleen bruikbaar voor het toetsen van de doorstroming en kunnen niet gebruikt
worden om de verkeersveiligheid te toetsen. Hier zal kort het resultaat besproken worden. Ook
kunnen de kruispunten doorgerekend worden tot rotondes aan de hand van het rotondemodel
Brilon/Struwe.
Uitkomst methode Slop:
De uitkomsten voor de kruispunten zijn:
-

Kruispunt Ganzepoelweg/op en afrit N338/De Koppeling 2011
a = 1,00

-

:

Maatregel Noodzakelijk

Kruispunt Didamseweg/op en afrit N338/Broekhuizerweg 2011
a = 1,09

-

Geen maatregel noodzakelijk

Kruispunt Ganzepoelweg/op en afrit N338/De Koppeling 2019
a = 1,43

-

:

:

Noodzaak maatregel twijfelachtig

Kruispunt Didamseweg/op en afrit N338/Broekhuizerweg 2019
a = 1,55

:

Maatregel Noodzakelijk

De a is een grenswaarde die in onderstaande tabel wordt toegelicht.
Tabel 9.1 Waarden methode Slop

Grenswaarden voor a

Maatregel

a < 1,00

Geen maatregel noodzakelijk

1,00 a < = a < = 1,33

Noodzaak maatregel twijfelachtig

a > 1,33

Maatregel noodzakelijk
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Aan de hand van deze uitkomst kan vastgesteld worden dat er voor het ontwerpjaar 2019 een
maatregel noodzakelijk zal zijn. Er kunnen echter in het rekenmodel Slop geen voorsorteervakken
worden aangegeven. Dit kan wel in de methode Harders.
In bijlagen hoofdstuk 6.2* is de uitkomst van methode Slop terug te vinden.
Uitkomst methode Harders
Wanneer de intensiteiten in de methode Harders worden ingevoerd blijkt dat er in de huidige
situatie bij beide kruispunten geen doorstromingsproblemen aanwezig zijn. Er is een wachttijd voor
een aantal signaalgroepen maar deze bedraagt minder dan 15 seconden. Pas wanneer deze wachttijd
boven de 20 seconden komt is deze niet acceptabel. Dit is het geval bij de situatie in 2019. Op het
kruispunt met de Ganzepoelweg ontstaat dan een doorstromingsprobleem. Op het kruispunt met de
Didamseweg zijn er in 2019 ook geen doorstromingsproblemen. Echter moet wel in ogenschouw
worden genomen dat de wachttijden voor bepaalde signaalgroepen meer bedragen. Dit omdat het
model er vanuit gaat dat de Ganzepoelweg en Didamseweg in twee etappes gepasseerd kunnen
worden, wat in de huidige situatie niet het geval is.
In bijlagen hoofdstuk 6.3* is de uitkomst van methode Harders terug te vinden.
Verschil methode Slop/Harders
Het verschil in uitkomsten tussen methode Slop en Harders is verklaarbaar door de volgende feiten:
-

In methode Slop kunnen geen voorsorteervakken worden aangegeven;
Voorsorteervakken zorgen voor een betere doorstroming, omdat het rechtdoorgaande
verkeer zonder oponthoud van afslaand verkeer zijn weg kan vervolgen.

-

In methode Harders worden de intensiteiten per signaalgroep ingevoerd en in methode Slob
worden de intensiteiten alleen per arm aangegeven.

-

In methode Harders kan worden aangegeven of een kruispuntarm zich onder een helling
bevindt

Uitkomst rotondemodel Bilon/Struwe
Vervolgens is er nog gekeken wat er met de doorstroming gebeurt wanneer op beide kruispunten
rotondes worden aangebracht. Deze optie is alleen berekend voor het ontwerpjaar 2019 aangezien
in de huidige situatie geen doorstromingsproblemen ontstaan.
De gemiddelde wachttijd voor een arm van de rotondes bedraagt maximaal drie seconden. Wanneer
deze wachttijd dertig seconden zou bedragen zou dit onacceptabel zijn. Een rotonde zou dus een
goede oplossing zijn voor het verkeersprobleem in 2019. Echter ligt er ter plaatse van het kruispunt
Ganzepoelweg/Dorpsstraat al een rotonde en zijn veel rotondes achter elkaar niet wenselijk, omdat
rechtdoorgaand verkeer dan elke keer een rondgaande beweging moet maken. Dit kan tot ergernis
leiden bij de weggebruiker.
In bijlagen hoofdstuk 6.4* is uitkomst van het rotondemodel Bilon/Struwe terug te vinden.
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*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 3: Vervoersstromen

-

Hoofdstuk 6: Doorstroming van de kruispunten
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9 Probleemstelling huidige situatie
In de probleemstelling worden de conclusies van de onderzoeksfase bijeengebracht en wordt een
feitelijk probleem opgesteld. De probleemstelling is het uitgangspunt voor het programma van eisen
dat uiteindelijk de leidraad is voor het opstellen van de variantenstudie.
In het sterk groeiende gebied rond de plek waar NTP Infra Zevenaar gevestigd is doen zich, volgens
het personeel van NTP Groep, een aantal problemen voor. Eén ervan is de op- en afritconstructie van
de N338 op de Didamseweg en de Ganzepoelweg. Deze kruisingen worden namelijk onveilig
bevonden. Zo zouden er bijvoorbeeld met regelmaat ongelukken en bijna ongelukken plaatsvinden.
Uit onderzoek en uit afgenomen enquêtes blijkt dit gevoel gegrond te zijn.
Uit onderzoek en enquête valt het volgende op te merken over de op- en afritconstructie:
-

Uit enquête blijkt dat weggebruikers zich niet veilig voelen op de kruispunten;

-

Uit enquête blijkt dat vooral fietsers zich kwetsbaar voelen op de kruispunten;

-

In de periode 2005-2009 zijn 6 ongevallen geregistreerd;

-

Deels (te)onoverzichtelijk, deels (te) overzichtelijk;

-

Kruispunten voldoende groot opgezet, maar inrichting niet op intensiteiten afgestemd.
Kruispunten wellicht te groot gedimensioneerd;

-

Geen eenduidig wegbeeld, beide kruispunten zijn niet met elkaar in overeenstemming en
niet eenduidig;

-

Inrichting niet optimaal, horizontaal en verticaal alignement niet in overeenstemming;

-

Bochtstralen op- en afritconstructie te krap gedimensioneerd;

-

Fietsers niet goed zichtbaar voor automobilisten.

Vooral het verkeersonveiligheidgevoel speelt een grote rol op beide kruispunten. Wanneer naar de
doorstroming gekeken wordt valt op dat zich hier geen problemen voordoen, zowel in de huidige als
in de toekomstige situatie. Er zal dus gekeken moeten worden naar een nieuw ontwerp wat het
gevoel van verkeersveiligheid bevorderd.
Concreet kan de volgende probleemstelling opgemaakt worden:
“De kruispunten worden door de weggebruiker onveilig geacht. Omdat de kruispunten niet op
elkaar zijn afgestemd, geen eenduidig wegbeeld vormen en niet zijn gedimensioneerd op de
huidige intensiteiten is er een vergroot risico op onveilige situaties en ongevallen.”
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Doordat het gebied sterk groeit en de omvang van de bedrijventerreinen en het bewoonbaar gebied
in de komende jaren sterk toe neemt, zal het gevoel van onveiligheid in de toekomst alleen maar
groter worden. Tevens zal het bestaande wegennetwerk en inrichting aangepast moeten worden. In
de huidige situatie is het wegbeeld niet eenduidig en onoverzichtelijk, wat voor verwarring kan
zorgen bij de weggebruiker en een vergroot risico op ongevallen.
Ondanks dat aangetoond is dat er zich enkele problemen voordoen met betrekking tot beide
kruispunten in de huidige situatie van de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg,
bied dit niet voldoende uitdaging voor de afstudeeropdracht. Om de voortgang van het afstuderen
niet te belemmeren is een fictieve situatie geschetst en verder uitgewerkt. Voor de hierboven
genoemde probleemstelling van de huidige en toekomstige situatie is een adviesrapport met
bijbehorende oplossing opgesteld, deze is in bijlagen 8* terug te vinden. Er zal echter geen uitgebreid
ontwerp voor gemaakt worden.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 8: Adviesrapport
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10 Fictieve toekomstverwachting
Doordat het probleem in de toekomstige en huidige situatie niet voor een voldoende hoge
moeilijkheidsgraad voor het afstuderen zorgt wordt voor het uiteindelijke ontwerp een fictieve
situatie aangehouden. Hierbij zal de verkeersintensiteit aanzienlijk toenemen. Voor de fictieve
situatie is een gebied aangenomen dat ca. vier á vijf maal groter is dan die in de toekomstige situatie
vastgesteld voor het ontwerpjaar 2019. De fictieve uitbreiding zal bestaan uit een extra deel
bedrijventerrein en woningbouw. Het gebied wordt omsloten door de N338, Ganzepoelweg,
Eldrikseweg, Bevermeerseweg en de Rivierdijk (uiterwaarde).

Figuur 8.1 Fictieve toekomstverwachting

De totale fictieve intensiteit wordt verkregen door de totale intensiteit van de N338 te verdubbelen.
De intensiteiten op de N338 worden van ca 5000 pae/etmaal verhoogd naar 10000 pae/etmaal. Dit
zorgt voor extra voertuigbewegingen op het onderliggende wegennet. Het aandeel extra verkeer wat
via de N338 ontsloten wordt gaat van en naar het fictief te bebouwen gebied. Hier is dit verkeer
verder verdeeld per weg en rijrichting naar inzicht en verwachting. Er wordt dus aangenomen dat de
extra intensiteiten, veroorzaakt door de uitbreiding van bewoonbaar gebied en bedrijventerrein
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ontsloten wordt door de N338. De verkeersintensiteiten die hier uit volgen zijn in bijlage 5* terug te
vinden in de tabel “samengestelde intensiteiten”.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 5: Fictieve toekomstverwachting

11 Doorstroming fictieve situatie
Ook de doorstroming in de fictieve situatie is aan de hand van de programma’s die bij de huidige en
toekomstige situatie gebruikt zijn berekend. Het rekenmodel Slop is hierbij niet gebruikt aangezien
deze niet volledig genoeg ingevuld kan worden. Wel is elk kruispunt berekend aan de hand van
methode Harders en rotondemodel Brilon/Struwe. Voor de kruispunten in de fictieve situatie is
echter ook het programma Meerstrooksrotondeverkenner gebruikt om de kruispunten door te
rekenen. Dit is een meer oplossingsgericht programma wat verschillende typen rotondes aanbeveelt
voor een bepaalde intensiteit op een bepaalde arm van de rotonde. In Bijlagen 7* wordt hier dieper
op ingegaan waarna de meer uitgebreide uitkomst van de berekeningen voor de doorstroming in de
fictieve situatie te vinden is.
Omdat in de fictieve situatie de Eldrikseweg een ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk vormt
wordt het kruispunt dat de Eldrikseweg met de Ganzepoelweg maakt ook meegenomen in deze
berekening.

-

Uitkomst doorstromingsberekening
Kruispunt Didamseweg/N338/Broekhuizerweg
De doorstroming kan hier behouden blijven door een normale enkelstrooksrotonde toe te
passen.

-

Kruispunt Ganzepoelweg/N338/De Koppeling
De doorstroming kan volgens het programma meerstrooksrotondeverkenner behouden
blijven door een enkelstrooksrototonde toe te passen. Wanneer naar de rekenmethode
Brilon/Struwe gekeken wordt valt op dat een enkelstrooksrotonde niet toepasbaar is. Er zal
dus gekeken moeten worden naar een tweestrooks- of turbo rotonde.

-

Rotonde Ganzepoelweg/Dorpsstraat
De wachttijden op de rotonde zijn acceptabel maar vrij hoog.

-

Kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg
Dit betreft een kruispunt met drie armen; uit de berekening is gebleken dat dit kruispunt in
de fictieve situatie in de huidige staat kan blijven.
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*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 7: Intensiteiten fictieve situatie

12 Probleemstelling fictieve situatie
In de fictieve situatie wordt naast de punten die al aangehaald zijn in de toekomstige situatie vooral
ook de doorstroming als probleem gezien. De verwachte doorstroming zal in de fictieve situatie met
de verwachte intensiteiten belemmert worden, zoals ook aangetoond wordt door het programma
Capacito.
Door de uitbreiding van het bedrijven terrein en bewoonbaar gebied wordt veel extra intensiteit
verwacht. De wegen waar deze verhoging van de intensiteit het meest zichtbaar is zijn hieronder
aangegeven:
-

N338:

10000 pae/etmaal

-

Ganzepoelweg:

7000 pae/etmaal

-

De Koppeling:

4000 pae/etmaal

-

De Dorpsstraat:

5000 pae/etmaal

-

Eldrikseweg:

4000 pae/etmaal

Door deze hoofdstromen wordt de doorstroming belemmert. Volgens berekeningen worden de
wachttijden voor de kruispunten op een aantal plaatsen onacceptabel, er is dus sprake van
doorstromingsproblemen. Grote doorstromingsproblemen kunnen leiden tot files. Files kunnen tot
gevolg hebben dat men alternatieve routes gaat nemen waardoor sluipverkeer ontstaat. Zoals in het
gemeente beleid beschreven staat moet dit zo veel mogelijk voorkomen worden.
Daarnaast kan een grotere intensiteit voor een groter verkeersonveiligheidgevoel bij de
weggebruikers zorgen en kan het risico op een groter aantal ongelukken in de toekomst gaan
toenemen. Mede doordat de hiaattijd zal afnemen en weggebruikers op de kruispunten mogelijk
meer risico’s gaan nemen wordt het risico op gevaarlijke situaties verhoogd.
Positief gevolg van vergrote intensiteiten kan zijn dat de gemiddeld gereden snelheid lager komt te
liggen, wat de verkeersveiligheid mogelijk ten goede komt.
Problemen die zich voordoen wanneer in de fictieve toekomstige situatie niets aan de op-en
afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg en onderliggend wegennet wordt veranderd:
-

Doorstromingsproblemen ten gevolge van hoge intensiteiten en blokkering van zijwegen
door hoofdroutes.
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-

Sluipverkeer ten gevolge van doorstromingsproblemen.

-

Verkeersonveiligheid en toenemend risico aantal ongelukken door hogere intensiteiten,
korte hiaattijd en verhoogd risico nemen van weggebruiker.

-

Capaciteit rotonde Dorpsstraat/Ganzepoelweg niet voldoende.

Concreet kan de volgende probleemstelling voor de fictieve situatie worden opgesteld:

“De kruispunten worden door de weggebruiker onveilig geacht. Omdat de kruispunten niet op
elkaar zijn afgestemd, geen eenduidig wegbeeld vormen en niet zijn gedimensioneerd op de
fictieve intensiteiten is er een vergroot risico op onveilige situaties en ongevallen. Daarnaast
kan de doorstroming niet gegarandeerd worden”
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13 Variantenstudie
Voor de probleemstelling van de fictieve situatie wordt een oplossing gezocht. Dit wordt gedaan aan
de hand van een variantenstudie en het programma van eisen wat in bijlagen hoofdstuk 9* terug te
vinden is. De varianten zijn opgesteld door te brainstormen over mogelijke oplossingen. Uit deze
brainstormlijst zijn verschillende varianten naar voren gekomen die hieronder opgesomd worden.
Voor een uitgebreide beschrijving van alle varianten wordt verwezen naar de bijlagen hoofdstuk 10*.
De volgende varianten zijn opgesteld:
1. Nulsituatie;
Dit betreft de situatie wanneer er niets veranderd wordt aan de huidige situatie.
2. (samengestelde) turborotondes;
Voor de intensiteitsverhoging worden in deze variant turborotondes toegepast ter plaatse
van de huidige kruispunten. De rijbanen tussen de rotondes kunnen uit meerdere rijstroken
blijven bestaan zodat er geen knelpunten tussen de rotondes komen door invoegend
verkeer, dit verklaart het “samengestelde”.
3. Turbokluifrotonde;
Dit betreft twee (turbo)rotondes die met elkaar verbonden zijn waardoor de conflictpunten
verminderd worden. Hierdoor is een kluifrotonde veiliger dan twee gewone rotondes.
4. Extra op- en afrit voor bedrijventerrein;
Hierbij wordt het bedrijventerrein apart op de N338 ontsloten. Er komt dus een tweede
aansluiting op de N338 naast de al bestaande halfklaverblad aansluiting.
5. Parallelle op- en afritconstructie bedrijventerrein;
Ook hier wordt een rechtstreekse ontsluiting voor het bedrijventerrein op de N338
gerealiseerd. Het verschil bij variant vier is hierbij dat het hier gaat om een op- en afrit
parallel aan de al bestaande. Deze extra op- en afritconstructie gaat rechtstreeks naar het
bedrijventerrein.
6. Gelijkvloerse ontsluiting;
De N338 wordt op maaiveld gebracht zoals dit verder op het gehele tracé van de N338 van
toepassing is en de Ganzepoelweg en Didamseweg worden via een rotonde aangesloten op
de N338. Om de intensiteitsverhoging te verwerken worden vrijliggende rechtsaffers
aangebracht.
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7. Langzaam verkeer uit de kruispunten;
Bij deze variant wordt het langzame verkeer conflictloos afgewikkeld door middel van
voetgangers/fietsers tunnel.
8. Drie-laags kruispunt;
Dit is een kruispunt waarbij vooral naar het verminderen van conflictpunten is gekeken. De
conflictpunten die voorkomen op het kruispunt zijn weefconflicten en conflicten bij de
linksaffers. Het idee is om alle richtingen een aparte rijbaan te geven. Waarbij de
rechtdoorgaande richtingen door een tunnel of viaduct afgewikkeld worden. De rechtsaffers
door vrijliggende rechtsafstroken en de linksaffers op een kruispunt met verkeerslichten.
9. Turbo-rondweg;
De N338 vindt bij dit alternatief vrije doorgang door middel van een viaduct. Wanneer men
een andere richting op wil kan dit door middel van een grote turbo-rondweg waarop alle
aanliggende wegen zijn aangesloten.
10. Quatro-rondweg;
Deze variant lijkt op de turbo-rondweg alleen is deze zoals de naam al zegt vierkant. De
hoeken van de rondweg zijn afgerond om aan de benodigde bochtstralen te voldoen. Door
het vierkante ontwerp kunnen in en uitvoegstroken makkelijk worden ingepast.
11. Turboplein;
Deze variant kan gezien worden als een grote tweestrooksrotonde met aangrenzend een
lang weefvak. Alle aanliggende wegen sluiten via dit weefvak op het turboplein aan.
12. Hoofdstroom fly-over.
Er worden aparte fly-overs gecreëerd om de nieuwbouw en het bedrijventerrein te
ontsluiten. Deze variant is een combinatie van verschillende hiervoor behandelde varianten.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
Hoofdstuk 9: Programma van eisen
Hoofdstuk 10: Variantenstudie
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14 Multicriteria-analyse
Om een keuze te maken tussen de verschillende varianten is gebruik gemaakt van een Multi criteria
analyse. Deze analyse is uitgevoerd voor de werkelijke en de fictieve situatie. De variant die als beste
naar voren komt voor de fictieve situatie zal verder worden uitgewerkt. In de Multi criteria analyse
zijn verschillende afwegingsfactoren opgenomen. Dit zijn belangrijke aspecten waar de varianten op
gerangschikt worden. Elke variant krijgt een bepaald aantal punten bij een bepaalde afwegingsfactor.
Deze punten zijn toegekend naar eigen inzicht,feitelijke gegevens en een combinatie van beiden.
Niet alle afwegingsfactoren spelen een even belangrijke rol voor de uiteindelijke oplossing. Daarom
zijn wegingsfactoren aan de afwegingsfactoren toegekend. Hierdoor speelt innovatie bijvoorbeeld
een erg grote rol in de fictieve situatie, terwijl dit bij de werkelijke situatie de afwegingsfactor
verkeersveiligheid is. De variant voor de werkelijke situatie zal in het adviesdocument kort
besproken worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de multicriteria-analyse wordt verwezen
naar bijlagen hoofdstuk 11*.
In tabel 13.2 is de Multi criteria analyse te zien voor de werkelijke situatie. De gelijkvloerse
ontsluiting komt hier als beste naar voren. Wanneer namelijk naar de verdere N338 gekeken wordt
zijn op de andere kruispunten soortgelijke oplossingen toegepast. Door deze oplossing toe te passen
wordt de functie van de wegen duidelijker (De N338 wordt niet meer als stroomweg gezien). Ook
wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk bevorderd aangezien deze variant minder conflictpunten
heeft ten opzichte van de huidige situatie en de andere varianten. De verkeersveiligheid bevorderen
is het hoofddoel van dit project, vandaar dat deze variant goed in dit project past.
De variant 3-laags kruispunt krijgt de meeste punten bij de fictieve situatie waarvan de Multi criteria
analyse in tabel 13.2 te zien is. Het 3-laags kruispunt is een innovatieve variant. Voor zover bekend, is
er in Nederland geen tweede soortgelijke oplossing te vinden. Ook is deze oplossing erg duurzaam
aangezien de vervoersstromen zoveel mogelijk gescheiden worden. Elke richting heeft zijn eigen
rijbaan. Zo worden conflicten zoveel mogelijk vermeden.
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Aparte voorziening langzaam verkeer pnt.

Nulsituatie score

(Turbo)-rotondes score

Turbo-kluifrotonde score

Gelijkvloerse ontsluiting score

Aparte voorziening langzaam verkeer score

6
5
3
7
7
7
4
7
6

7 8
6 7
5 3
6 4
7 7
6 3
4 6
6 7
5 10

7
4
6
6
6
2
9
3
5

20
16
1
25
56
60
32
16
42

60
40
3
35
49
42
16
56
36

70
48
5
30
49
36
16
48
30

80
56
3
20
49
18
24
56
60

70
32
6
30
42
12
36
24
30

Turbo-kluifrotonde pnt.

2
2
1
5
8
10
8
2
7

Gelijkvloerse ontsluiting pnt.

Verkeersveiligheid
Aantal conflictpunten
Innovatie
Capaciteit
Duurzaamheid
Bouwkosten
Overlast aanlegfase
Gebruiksgemak
Ruimtegebruik

(Turbo)-rotondes pnt.

Wegingscriteria

Nulsituatie pnt.

Varianten:

Tabel 13.1 Multi Criteria analyse werkelijke situatie

Wegingsfactor:
10
8
1
5
7
6
4
8
6

Totaal:
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Verkeersveiligheid
Aantal conflictpunten
Innovatie
Capaciteit
Duurzaamheid
Bouwkosten
Overlast aanlegfase
Gebruiksgemak
Ruimtegebruik

Wegingscriteria

8
7
10
6
6
2
3
6
4

Wegingsfactor:
Varianten:

1
2
1
3
8
10
10
2
6

Nulsituatie pnt.

4
5
2
6
7
8
5
4
5

(Turbo)-rotondes pnt.

5
6
4
5
7
7
5
3
4

Turbo-kluifrotonde pnt.

3
1
2
6
4
3
8
3
2

Extra op- en afrit pnt.

3 6
1 7
4 2
6 2
3 7
2 5
7 4
3 5
1 10

Paralelle op- en afrit pnt.
Gelijkvloerse ontsluiting pnt.

7
4
2
4
6
6
9
4
5

Aparte voorziening langzaam verkeer pnt.

8
7
10
5
6
3
3
8
5

3-laags kruispunt pnt.

9
8
6
6
4
4
2
7
3

Turbo-rondweg pnt.

9
8
7
7
3
3
2
7
3

Quatro-rondweg pnt.

Totaal:

7
8
6
4
5
5
2
6
4

Turboplein pnt.

6
6
5
4
3
2
3
5
7

Hoofdstroom fly-over pnt.

32
35
20
36
42
16
15
24
20
40
42
40
30
42
14
15
18
16
24
7
20
36
24
6
24
18
8
24
7
40
36
18
4
21
18
4
48
49
20
12
42
10
12
30
40
56 64
28 49
20 100
24 30
36 36
12
6
27
9
24 48
20 20
72
56
60
36
24
8
6
42
12
72
56
70
42
18
6
6
42
12
56
56
60
24
30
10
6
36
16
48
42
50
24
18
4
9
30
28

184 240 257 167 172 263 247 362 316 324 294 253

8
14
10
18
48
20
30
12
24

Nulsituatie score
(Turbo)-rotondes score
Turbo-kluifrotonde score
Extra op- en afrit score
Parelelle op- en afrit score
Gelijkvloerse ontsluiting score
Aparte voorziening langzaam verkeer score
3-laags kruispunt score
Turbo-rondweg score
Quatro-rondweg score
Turboplein score
Hoofdstroom fly-over score

Tabel 13.2 Multi Criteria analyse fictieve situatie
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14.1 Gevoeligheidsanalyse multicriteria-analyse
Voor beide multicriteria-analyses is een gevoeligheidanalyse gemaakt. Er wordt dan onderzocht of
een wijziging van de wegingsfactoren grote invloed heeft op de totaal score van de varianten. Na
meerdere malen reëel aanpassen van de wegingsfactoren is gebleken dat de uiteindelijk gekozen
varianten in het rapport altijd bij de top 3 horen.
Wanneer de toegekende punten per variant worden opgeteld blijkt ook dat de uiteindelijk gekozen
varianten gemiddeld de meeste punten scoren.
De uitkomst van de multicriteria-analyses wordt dus bepaald door een samenspel van het aantal
toegekende punten en de toegekende wegingsfactor. Samen zorgen zij voor de uitkomst van de
multicriteria-analyse en zijn niet afzonderlijk verantwoordelijk voor het slagen van een variant.

*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
- Hoofdstuk 11: Multicriteria-analyse
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15 Definitief ontwerp 3-laags kruispunt
Uit de multicriteria-analyse is gebleken dat de variant drie-laags kruispunt de beste oplossingen biedt
voor het gestelde probleem. Tevens is dit het meest innovatieve alternatief en bood de meeste
uitdaging tot verder ontwerp.

15.1 Beschrijving ontwerp
In het definitieve ontwerp is gekozen voor de variant drie-laags kruispunt. In dit ontwerp worden de
Didamseweg en Ganzepoelweg met de N338 ontsloten door middel van een kruispunt dat uit drie
lagen bestaat. Hierin vinden de rechtdoorgaande bewegingen vrije doorgang. De rechtsaffers worden
ontsloten via in- en uitvoegers. De linksaffers worden op maaiveld afgewikkeld door middel van een
kruispunt met VRI. De doorgaande beweging op de Didamseweg-Ganzepoelweg worden beneden
maaiveld door een tunnel geleid. De doorgaande beweging op de N338 vindt vrije doorgang boven
maaiveld. De ontsluiting op het fictieve bedrijventerrein en bewoonbaar gebied vindt plaats met
behulp van een turborotonde

Figuur 15.1 Overzichtstekening
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Figuur 15.2 3D-schets 3-laags kruispunt

Om het ontwerp volgens richtlijnen te kunnen inpassen in de beschikbare ruimte is er voor gekozen
een nieuwe ontsluiting met het toekomstige bedrijventerrein te maken. Deze ontsluiting zal als
Turborotonde vormgegeven worden. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat de ontsluiting van De
Koppeling met de Ganzepoelweg kan worden afgesloten. Ook de aansluiting van de Broekhuizerweg
op de Didamseweg is verlegd. Deze nieuwe ontsluiting is in het ontwerp schematisch weergegeven.
Er is rekening gehouden met de hoofdverkeersstromen van en naar het bedrijventerrein en
bewoonbaar gebied, door de vormgeving van de turborotonde. Bij het ontwerp van de turborotonde
is prioriteit gegeven aan deze hoofdstromen. De Ganzepoelweg vanaf het kruispunt is op de
turborotonde aangesloten met twee rijbanen. Deze twee rijbanen lopen door tot de Dorpsstraat, de
aansluiting op het bedrijventerrein en bewoonbaar gebied. Daarnaast is er gekozen voor een
vrijliggende rechtsaffer vanaf de Dorpsstraat naar de Ganzepoelweg richting het kruispunt.
Beschreven situatie is in Figuur 15.3, 15.4 en 15.5 verder verduidelijkt.
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Figuur 15.3 Overzichtstekening kruispunt

Februari-mei 2011

pag. 37

Afstudeeropdracht

“Op- en afritconstructie N338 Didamseweg Ganzepoelweg”

Eindrapportage

Figuur 15.4 Overzichtstekening kruispunt, het drie lagen principe is hierin goed zichtbaar.
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Figuur 15.5 Overzichtstekening turborotonde

Om een veilige fiets en voetgangers route te creëren is ervoor gekozen om een tunnel te ontwerpen
tussen het tracé van de Didamseweg-Ganzepoelweg. Er is gekozen voor een innovatieve ovalen
constructie van de tunnel. De gedachte hierachter is dat de fietsers en voetgangers hierdoor een
veiliger gevoel krijgen. Dit ontwerp geeft een ruimer en beschermd gevoel en stelt ons in staat om de
natuurlijke verlichting zo veel mogelijk te behouden. De fiets en voetgangerstunnel wordt in de
turborotonde beneden maaiveld met een “Berenkuil” ontsloten. Zodoende worden conflictpunten
met snelverkeer zo veel mogelijk beperkt. In figuur 15.6 is het principeprofiel van de fietstunnel
getoond.

Figuur 15.6 Principe profiel fiets/voetgangerstunnel

Voor gedetailleerde weergave van de fiets/voetgangerstunnel en “Berenkuil” wordt verwezen naar
tekening nummer TK-05-Turborotonde die terug te vinden is in de bijlagen.
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In het ontwerplogboek wordt bijgehouden hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Alle kenmerken,
richtlijnen en eisen worden beschreven. Voor inzage van het ontwerplogboek wordt verwezen naar
de bijlagen hoofdstuk 13*. Alle ontwerptekeningen zijn terug te vinden in de bijlagen hoofdstuk 14*.

15.2 Constructieopbouw
Een aantal gebruikte materialen zijn bepaald door gebruik te maken van het programma DuboCalc,
voor verdere uitwerking hiervan wordt verwezen naar de bijlagen hoofdstuk 12*.
De wegopbouw zal hier kort beschreven worden. een afbeelding van de wegopbouw is te vinden in
de dwarsprofielen. Voor de normale wegvakken wordt gebruik gemaakt van een deklaag van 35 mm
SMA-NL11B. De reden hiervoor is dat deze bij een snelheid van 50 en 80 km/h lang mee gaat en
weinig onderhoud nodig heeft. Ter plaatse van het kruispunt en de rotonde wordt deze deklaag 40
mm dik. Om de wringende krachten op de rotonde en de krachten door het optrekken en afremmen
van het verkeer op te vangen.
In de tunnel en op het viaduct moet van een andere wegopbouw gebruik gemaakt worden aangezien
hier aan andere eisen voldaan moet worden. In de tunnel wordt eerst een laag ZOAB aangebracht op
de tunnelvloer. Dit om lekwater op te vangen in de asfaltconstructie. Bovenop deze ZOAB wordt een
laag van 50 AC 16 surf D2-D3 (DAB) aangebracht om de constructie waterdicht te maken. Voor de
fiets- en voetgangerstunnel wordt eenzelfde constructie gebruikt. Op het viaduct wordt eenzelfde
deklaag gebruikt om de betonconstructie tegen dooizouten te beschermen. Een verder constructieve
laagdikte is hier niet benodigd aangezien het rijcomfort en de vlakheid al door het viaduct zelf wordt
gewaarborgd. Voor uitgebreide beschrijving van de constructieopbouw wordt verwezen naar bijlagen
13*.
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15.3 Nieuw tracé De Koppeling
Om het ontwerp van het drie-laags kruispunt voldoende ruimte gunnen is ervoor gekozen om de
aansluiting van De Koppeling op de Ganzepoelweg af te sluiten en ontsluiting te geven via de
Dorpstraat. Op de onderstaande afbeelding is de nieuwe situering geschetst. De Gele pijl geeft De
Koppeling aan en de plaats waar De Koppeling oorspronkelijk op de Ganzepoelweg ontsloot. In de
nieuwe situatie wordt De koppeling via het wegennet dat in het figuur als suggestie is weergegeven
ontsloten via de Dorpsstraat op de turborotonde.

Figuur 15.7 Nieuw tracé De Koppeling
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15.4 Nieuw tracé Broekhuizerweg
Voor het tracé van de Broekhuizerweg geld hetzelfde als voor De Koppeling. Ook hier wordt de
aansluiting op de Didamseweg afgesloten en wordt hiervoor een nieuw tracé aangelegd. De rode pijl
geeft de oorspronkelijke ontsluiting van de Broekhuizerweg aan. Het geschetste paarse tracé geeft
de mogelijke nieuwe ontsluiting weer van de Broekhuizerweg. Het geschetste blauwe tracé geeft de
mogelijke ontsluiting voor fietsers en voetgangers weer. De Broekhuizerweg kan niet via het
oorspronkelijke tracé aangesloten worden, aangezien hier geen mogelijkheid is voor een voldoende
veilige ontsluiting en de weg hier nog niet verloopt volgens het normaaldwarsprofiel. Daarnaast kan
opgemerkt worden dat in de fictieve situatie de Broekhuizerweg lage intensiteiten heeft. Het
belangrijkste is dat fietsers veilig ontsloten worden. Door de Broekhuizerweg op de in figuur 15.8
getoonde wijze te ontsluiten ontstaat een 3-taks kruispunt met de Didamseweg in de voorrang,
welke een veiligere situatie oplevert dan het 4-taks kruispunt waarmee de Broekhuizerweg
oorspronkelijk met de Didamseweg ontsloten was.

Figuur 15.8 Nieuw tracé Broekhuizerweg
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15.5 Ontwerp wegen uitbreidingsgebied
Voor het uitbreidingsgebied is een suggestie weergegeven voor de indeling van het wegennet. Hierbij
is het bestaande wegennet zo veel mogelijk in stand gehouden. De rode arcering geeft het
uitbreidingsgebied weer van het industrie terrein. De blauwe arcering geeft het uitbreidingsgebied
weer van de woningbouw. Het idee is dat het verkeer afkomstig van het industrieterrein zo veel
mogelijk via de Dorpsstraat en turborotonde ontsluiting vindt richting het Drie-laags kruispunt en de
N338.

Figuur 15.9 Ontwerp wegen uitbreidingsgebied
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*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 12: DuboCalc

-

Hoofdstuk 13: Ontwerplogboek

-

Hoofdstuk 14: Tekeningen: TK-01 t/m TK-06
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16 Conclusie
Uit het onderzoek is gebleken dat er zich geen doorstromingsproblemen in de huidige en
toekomstige situatie bevinden. Echter is gebleken dat de kruispunten niet als veilig ervaren worden.
Met name fietsers en voetgangers ondervinden hier hinder van. Hiervoor is een adviesrapport
opgesteld voor de gemeenten Doesburg en Zevenaar. Voor de voortgang van het afstudeerproject is
met een Fictieve situatie verder gerekend en is een fictieve probleemstelling opgesteld. Voor deze
probleemstelling zijn varianten opgesteld. Uit de multicriteria-analyse is gebleken dat het Drie-laags
kruispunt met de bijbehorende turborotonde als beste voldoet aan de criteria. Dit alternatief is
verder uitgewerkt in een ontwerp, waarbij een totaal oplossing is gecreëerd voor het
kruispuntprobleem en het onderliggende wegennet. Gedetailleerde tekeningen geven een goed
beeld van het ontwerp.
De totstandkoming van het afstudeerproject is goed verlopen. De samenwerking verliep prima en we
zijn trots op het uiteindelijke product. De voortgang van het afstudeerproces is in het procesverslag
beschreven.
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17 Bronnen
Voor de bijbehorende bronnen van dit rapport wordt verwezen naar de bijlagen. Achterin de bijlagen
hoofdstuk 15* zijn alle bronnen terug te vinden die gebruikt zijn tijdens dit project. Dit rapport is een
samenvatting van deze bijlagen.
*Bijlagen behorende bij dit hoofdstuk:
-

Hoofdstuk 15: Bronvermelding.
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