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Voorwoord
In de bijlagen wordt alle relevante informatie die in het eindrapport verwerkt is uiteengezet. Elk
onderwerp is uitgebreid beschreven en voorzien van beeldmateriaal die het onderwerp
verduidelijken. Beschreven onderwerpen in de bijlagen worden als leidraad gebruikt en samengevat
in het Eindrapport van het afstudeerproject “Op- en afritconstructie N338 DidamsewegGanzepoelweg”.
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1 Huidige situatie
1.1 Eigen bevindingen
Onderzoek is verricht naar de huidige situatie van de op- en afritconstructie N338 DidamsewegGanzepoelweg. Eerst zijn onze persoonlijke bevindingen beschreven en wat ons als auteurs van het
onderzoek opvalt aan de kruispunten. De opvallende kenmerken van de kruispunten en het
onderliggende wegennet zijn beschreven en op foto’s en kaarten verduidelijkt. Hieronder zal
ingegaan worden op opvallende kenmerken van de onderzochte kruispunten en omliggend
wegennet.

Figuur 1.1 Overzichtstekening
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Algemene aspecten
Hierbij gaat het om aspecten die opvallen op de gehele op- en afritconstructie van de N338
Didamseweg-Ganzepoelweg en het onderliggende wegennet. Dit zijn de kenmerken die ons
persoonlijk opvielen.
Maximum snelheid
Het is niet duidelijk wat de maximumsnelheid is ter plaatse van beide kruispunten. Wanneer men
vanaf Angerlo richting het kruispunt met de Koppeling rijdt komt men een bord tegen waarop
aangegeven staat: Welkom in Doesburg. Dit geeft aan dat men zich binnen de bebouwde kom
bevindt. Tussen Angerlo en Doesburg staat echter geen bord dat aangeeft dat men zich niet meer
binnen de bebouwde kom van Angerlo bevindt. Ook is op het bord “Welkom in Doesburg” niet
aangegeven wat de maximumsnelheid op de desbetreffende weg is. Deze onduidelijkheden komen
op meer plekken op de kruispunten voor. Dit blijkt ook uit het feit dat weinig werknemers van NTP
Infra wisten wat de maximumsnelheid op de verschillende wegen is.
Komborden
Wanneer we de kruispunten nader bekijken valt op dat er opvallend veel komborden geplaatst zijn
op en rond de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg. Dit schept verwarring bij de
weggebruiker en geeft geen eenduidig beeld van de maximum toegestane snelheid rond de op- en
afritconstructie en toeleidende wegen.

Figuur 1.2 Kombord Doesburg

Figuur 1.4 Kombord Doesburg op Broekhuizerweg
Februari - Mei 2011
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Figuur 1.5 Kruispunt Ganzepoelweg/N338/De Koppeling
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Voorrangsborden
Wat ook opvalt zijn de posities van de borden die aangeven dat men zich op een voorrangsweg
bevindt op de Didamseweg en de Ganzepoelweg. Deze bevinden zich namelijk consequent na een
oprit/afslag van de aanliggende kruisende wegen. Dit suggereert dat de weggebruiker met een
80km/uur zone te maken heeft. Bij nader onderzoek blijkt dat de Didamseweg en de Ganzepoelweg
oorspronkelijk onder beheer van de provincie viel en als zodanig ingericht is als 80 km/uur weg ter
hoogte van op- en afritconstructie.

Figuur 1.6 Kruispunt Ganzepoelweg vanuit Angerlo gezien

Figuur 1.7 Kruispunt Didamseweg vanuit
Broekhuizerweg gezien

Verkanting/Hoogteverschil
Wat opvalt wanneer we het Zuidelijke kruispunt Ganzepoelweg beschouwen is de opvallende
verkanting in de flauwe bocht. Dit kan problemen opleveren wanneer men vanuit De Koppeling en
vanuit de N338 het kruispunt nadert. De Ganzepoelweg, de belijning en het aantal rijbanen is niet
zichtbaar vanuit het oogpunt van een bestuurder uit De Koppeling. Een bestuurder vanuit de N338
moet een helling oprijden, welke geen enkele nut heeft.
Op de onderstaande linker foto, figuur 1.8, is het zicht vanuit het oogpunt van een bestuurder te zien
wanneer men zich op De Koppeling bevindt. Rechts de foto vanuit het oogpunt van een bestuurder
die vanaf de Ganzepoelweg het kruispunt met De Koppeling nadert. Goed is te zien dat vanuit De
Koppeling de situatie op de Ganzepoelweg slecht in te schatten is. Daarnaast heeft het verkeer vanaf
de Ganzepoelweg geen goed zicht op verkeer dat vanuit De Koppeling de Ganzepoelweg nadert.
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Figuur 1.9 Kruispunt Ganzepoelweg vanaf Angerlo gezien

Provinciale Weg N338
Wanneer vanaf de turborotonde bij Doesburg de N338 opgereden wordt lijkt het door het ruime
ontwerp of op een stroomweg gereden wordt. Meer richting Giesbeek is dit niet meer aan de orde.
Dit kan misleidend zijn voor de weggebruikers en geeft geen eenduidig wegbeeld. Deze weg is
aangelegd om hem later misschien tot nationale stroomweg op te waarderen. Er is echter voor
gekozen om de nationale stroomweg aan de andere kant van de IJssel te leggen, waardoor de N338
een regionale stroomweg bleef. Het ontwerp is echter voor het eerste gedeelte nog steeds zo
opgezet dat deze weg makkelijk tot nationale stroomweg opgewaardeerd kan worden.

Figuur 1.10 N338 vanaf turborotonde
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Figuur 1.12 Oprit N338 vanaf kruispunt Ganzepoelweg

Wanneer naar de op- en afritten ter plaatse van de Ganzepoelweg en Didamseweg gekeken wordt
lijkt de afslag richting de Didamseweg met een erg krappe boogstraal gedimensioneerd te zijn. Dit
blijkt ook na nader onderzoek. De bochtstraal van de opritconstructie heeft een krappe boogstraal
van R=50m . De afritconstructie kent een krappe bochtstraal van R=60m. Er van uitgaande dat er ter
plaatse een positieve verkanting van +5% aanwezig is en de maximum snelheid op dit traject 50
km/uur is, dient de bochtstraal hier minimaal R=85m met het oog op nat wegdek (Volgens: Vuuren, J.
Wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen, Syllabusnummer 1186, figuur 7-6 “Relatie tussen
ontwerpsnelheid, verkanting en horizontale boogstraal op een nat wegdek”) Uit gesprekken met de
Provincie Gelderland blijkt ook dat hierdoor problemen worden ondervonden en dat een aanpassing
hierop hoog op de prioriteitenlijst staat. Daarnaast vind de gemeente het zicht op de oprit erg
beperkt en is de zichtlengte niet optimaal. Rondom de op- en afritten bevindt zich veel groen
waardoor het zicht op stroomafwaarts verkeer belemmerd kan worden. Dit kan ernstige problemen
en gevaarlijke situaties veroorzaken.
Waar de afrit van de N338 op de Ganzepoelweg aansluit is een erg groot hoogteverschil. De
Ganzepoelweg ligt hier op één oor waarbij op het lage gedeelte de op en afrit van de N338 aansluit.
Vanaf de afrit is er zo geen goed zicht op het verkeer op de Ganzepoelweg. Waarom dit zo is
aangelegd is in eerste instantie niet duidelijk. Voor de afwatering van de weg maakt het niet uit,
aangezien zich aan beide kanten van de weg een watergang bevindt. Na nader onderzoek blijkt dat
de Didamseweg/Ganzepoelweg eerder een provinciale weg is geweest waar een maximum
toegestane snelheid gehanteerd werd van 80 km/uur. Later is de gemeente als wegbeheerder
aangewezen en is de weg een maximum snelheid toe bedeeld van 50 km/uur. Vandaar de opvallende
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verkanting welke op een maximum snelheid van 80 km/uur gedimensioneerd is en niet op 50
km/uur.
Ook het fietspad wat langs de Didamseweg ligt kan niet goed overzien worden. Dit komt doordat zich
tussen de op en afrit een heg bevindt. Pas wanneer men zich dicht genoeg bij de Ganzepoelweg
bevindt kan het fietspad goed overzien worden.
Voor het verkeer dat vanaf de rotonde in
Angerlo komt geld hetzelfde probleem.
Vanaf de afrit N338 is niet goed te zien
of er verkeer uit de richting van Angerlo
komt. Dit komt door een rij bomen die
zich aan de westzijde van de
Didamseweg tussen het fietspad en de
rijbaan bevinden.
Wanneer de afrit ter plaatse van de
Didamseweg onderzocht wordt doen
zich precies dezelfde problemen voor als
bij de afrit ter plaatse van de
Ganzepoelweg. Het enige verschil is dat
de
verkanting ter plaatse van de
Figuur 1.13 Afrit N338 richting Ganzepoelweg
Didamseweg wel normaal is. Er is hier
geen onnodig hoogteverschil tussen de op- en afritten, de Broekhuizerweg en de Didamseweg.
De Koppeling
De Koppeling is de weg waaraan NTP Infra zich bevindt. Deze weg ligt hier nu sinds 2009. Voor 2009
was het kruispunt dan ook veiliger want uit verschillende onderzoeken blijkt dat een 3-taks kruispunt
veiliger is dan een 4-taks kruispunt. De volgende aspecten vallen op wanneer we de aansluiting van
De Koppeling op de Ganzepoelweg nader onderzoeken.
Wanneer verkeer vanaf De Koppeling rechtover wil steken richting de oprit van de N338 wordt vaak
geen voorrang verleent door verkeer dat vanaf de N338 komt wat linksaf richting de Didamseweg
gaat. Terwijl verkeer vanaf De Koppeling in deze situatie toch echt voorrang heeft. Dit komt vooral,
omdat weggebruikers denken dat De Koppeling een uitrit is.
Verkeer vanaf de Koppeling moet om rechtover te steken richting de N338 in één keer 3 rijbanen,
een in twee richtingen bereden fietspad en een in één richting bereden fietspad oversteken. Met de
huidige intensiteit op de wegen en de fietspaden is dit al gevaarlijk. Wanneer echter de intensiteiten
in de toekomst toe gaan nemen wordt deze situatie alleen maar gevaarlijker. Het is moeilijk al het
verkeer goed te overzien. Vooral omdat op De Koppeling een groot aandeel vrachtverkeer aanwezig
is heeft dit verkeer de tijd nodig om het kruispunt goed te overzien en te passeren.
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Vanaf De Koppeling wordt de verkanting ter plaatse van de Ganzepoelweg vooral als gevaarlijk
beschouwd. Wanneer men vanaf de koppeling de Ganzepoelweg op wil of over wil steken is de
belijning van de weg nauwelijks te zien en de verkeerssituatie slecht in te schatten. Dit omdat de
negatieve verkanting het zicht op de weg van weggebruiker en dan met name van automobilisten
wegneemt.

Figuur 1.14 Kruispunt Ganzepoelweg vanaf afrit N338 gezien

Ganzepoelweg
Dit betreft het weggedeelte vanaf de Rotonde ter plaatse van de Dorpsstraat tot aan het viaduct
waarover de N338 loopt. Dit is een weggedeelte waar 50 km/h gereden mag worden. Vanaf de
rotonde ligt een voorsorteervak om vanaf de Ganzepoelweg linksaf de N338 op te rijden. Wanneer
men vanaf Doesburg De Koppeling op wil rijden valt op te merken dat hier geen voorsorteervak
aanwezig is. Daardoor zorgt afslaand verkeer richting De koppeling op de N338 voor belemmering
van de doorstroming op de Ganzepoelweg richting Angerlo.
Wanneer we naar de intensiteiten kijken van Ganzepoelweg, valt op dat deze niet heel hoog lijken te
zijn. De doorstroming lijkt niet belemmert te worden ondanks dat er toch met regelmaat verkeer
passeert. Uit later onderzoek moet blijken of deze waarneming juist is.
Didamseweg
Dit is het weggedeelte vanaf Doesburg tot aan het viaduct waarover de N338 loopt. De Didamseweg
kruist de Broekhuizerweg en de N338 op het meest noordelijke kruispunt. Ook hier geldt een
maximumsnelheid van 50 km/h. In tegenstelling tot de Ganzepoelweg bevinden zich hier wel in beide
richtingen voorsorteervakken voor de verschillende richtingen.
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Over de intensiteit op dit wegvak kan hetzelfde gezegd worden als bij de Ganzepoelweg. De weg is
namelijk niet extreem druk bereden en de doorstroming op dit wegvak lijkt niet of nauwelijks
belemmert te worden. Ook dit zal nader onderzocht worden.
Broekhuizerweg
Deze weg sluit aan op de Didamseweg. Dit is een weg die vanaf een industrieterrein komt en waarop
de Parallelweg langs de N338, de Den Helder, aansluit. Op deze weg bevindt zich veel
(brom)fietsverkeer. Deze weg sluit namelijk aan op de parallelweg die vanaf het centrum van
Doesburg langs de N317 loopt. Het industrieterrein, welke door de Broekhuizerweg ontsloten wordt
is niet groot en hier is ook weinig uitbreiding mogelijk aangezien het direct aan de Oude IJssel grenst.
De intensiteit op deze weg is dan ook niet groot en in de toekomst wordt verwacht dat deze niet
groter zal worden. De weg Den Helder is echter wel gevoelig voor sluipverkeer, vooral wanneer in de
toekomst mogelijk de intensiteiten ter hoogte van de kruispunten toe gaan nemen en doorstroming
mogelijk meer of vaker belemmerd wordt.
Waar de Parallelweg Den Helder aansluit op de Broekhuizerweg is met komborden aangegeven dat
men de bebouwde kom in rijdt. Op de Broekhuizerweg geldt dan ook een maximumsnelheid van 30
km/h. Op de aansluiting van de Broekhuizerweg op de Didamseweg zijn een aantal punten op te
merken.
Wanneer men vanaf de Broekhuizerweg de Didamseweg of de N338 op wil rijden valt op dat er geen
goed zicht is op verkeer vanaf Doesburg. Pas wanneer men zich dicht bij de Didamseweg bevindt kan
het verkeer vanaf Doesburg goed overzien worden. Dit komt door een groenstrook ten noorden van
de Broekhuizerweg.
Wanneer men naar links kijkt vanaf de Broekhuizerweg valt op dat er juist (te) veel overzicht is, wat
mogelijk uitnodigt tot “te ver vooruitkijken” waardoor andere weggebruikers over het hoofd gezien
worden.
De belijning op de Didamseweg is vanaf de Broekhuizerweg niet goed te zien. Het is dus lastig om te
zien waar medeweggebruikers naar toe gaan. Wanneer de pijlen op de voorsorteervakken duidelijker
worden weergegeven wordt dit probleem al voor een groot deel opgelost.
Het verkeer moet vanaf de Broekhuizerweg een fietspad, twee rijbanen, een voorsorteervak en
nogmaals een fietspad oversteken voordat de oprit richting de N338 bereikt is. Echter is hier wel een
gefaseerde oversteek mogelijk. Het kruispunt is erg ruim opgezet waardoor verkeer er snel overheen
rijdt. De kans bestaat dus dat weggebruikers medeweggebruikers over het hoofd zien, doordat ze te
ver vooruit kijken.
Fietsers
In de huidige situatie spelen de fietsers een belangrijke rol. Aan beide kanten van zowel de
Didamseweg als de Ganzepoelweg bevinden zich fietspaden. Een aantal aspecten die opvallen zijn:
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Op het fietspad ter plaatse van De Koppeling is een onderbroken as-streep op het fietspad
aangebracht. Hierdoor lijkt het net of het hier om een tweerichtingsfietspad gaat. Net na de kruising
stopt deze onderbroken as-streep weer. Wanneer het om een tweerichtingsfietspad zou gaan zou de
onderbroken streep ook over de overige lengte van het fietspad moeten worden aangebracht. Dit is
echter niet duidelijk aangegeven waardoor er onder andere verkeersdeelnemers verwarring kan
ontstaan.
Ter plaatse van de Ganzepoelweg bevindt zich een gefaseerde fietsoversteek. Dit is echter bij het
kruispunt met de Didamseweg niet het geval terwijl er vanaf de Broekhuizerweg veel fietsers komen.
Dit is in strijd met de richtlijnen van Duurzaam Veilig dat een eenduidig wegbeeld voorschrijft.
Het verkeer op de kruispunten rijdt erg snel terwijl de kruispunten zich binnen de bebouwde kom
bevinden. Fietsers krijgen hierdoor een onveilig gevoel.
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2 Ongevalanalyse
In de ongevalanalyse worden ongevallen geregistreerd en geanalyseerd die hebben plaatsgevonden
binnen het beschouwde gebied van de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg.

2.1 Ongevalregister
Om aan te tonen dat één of beide kruispunten gevaarlijk zijn is het ongevalregister geraadpleegd.
Hieruit zijn enkele gegevens naar voren gekomen. zo blijkt vooral het kruispunt ter hoogte van de
Didamseweg een geschiedenis te hebben opgebouwd. Het kruispunt ter hoogte van de
Ganzepoelweg is pas sinds 2009 in huidige staat aangebracht en is pas sinds die tijd een volwaardig
4-taks kruispunt. In het verleden bestond De Koppeling nog niet en was dit kruispunt een 3takskruispunt. Dit kruispunt was in het verleden dus veiliger qua opzet. Een drietaks kruispunt is
namelijk veiliger dan een viertaks kruispunt aangezien zich hier minder conflictpunten bevinden. Dit
blijkt ook uit de ongevalgegevens. De geregistreerde ongevallen zijn weergegeven over de periode
2005-2009. opgemerkt moet hierbij worden dat ongevallen met enkel blikschade vaak niet
geregistreerd worden.
Hieronder een overzicht:
Kruispunt Didamseweg:
-

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

-

In de periode 2005-2009 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;

-

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;

-

Met regelmaat “bijna” ongelukken.

Februari - Mei 2011

pag. 13

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

2.2 Krantenartikelen
In het register van verschillende kranten is gezocht naar berichtgeving over ongevallen die betrekking
hebben op beide kruispunten in het onderzochte gebied. Deze berichten zijn hieronder kort
weergegeven.
Zwaargewonde bij ongeval Doesburg
Publicatiedatum: 02-12-2009 13:23
DOESBURG - Bij een ongeval in Doesburg zijn twee automobilisten gewond geraakt, van wie één
zwaargewond. De twee kregen een frontale aanrijding op de kruising van de Didamseweg met de
Broekhuizerweg. De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.
Bron: www.gelderlander.nl
Vrouw komt om het leven bij ongeval
Publicatiedatum: 26-11-2008 21:25
ZEVENAAR - Bij een verkeersongeval op de Didamseweg in Zevenaar is woensdagavond een vrouw
om het leven gekomen. De vrouw reed op haar fiets en werd door nog onbekende oorzaak
aangereden door een auto die bestuurd werd door een 29-jarige man uit Zevenaar.
De vrouw overleed ter plaatse.
Over de toedracht kan de politie nog weinig zeggen. De Verkeersongevallenanalyse van de politie
Gelderland-Midden doet onderzoek. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet vastgesteld.
De politie heeft op de plek van het ongeval al met diverse mensen gesproken, maar wil niettemin
met getuigen in contact komen die nog geen verklaring hebben afgelegd.

Bron: Gelderlander 2011.
Vrouw raakt gewond door gladheid
Publicatiedatum: 10-12-2010 16:59

DOESBURG - Een 18-jarige vrouw uit Doesburg is donderdagavond op de Rivierweg in haar
woonplaats gewond geraakt nadat de auto waar ze in zat van de weg raakte. De vrouw zat rond zes
uur met haar zus achter in de auto die volgens de politie door haar moeder, een 38-jarige
Doesburgse, werd bestuurd. De vrouwen reden op de Rivierweg vanuit Angerlo richting Doesburg
toen ze plotseling moesten remmen. Door de gladheid op de weg kon de moeder de auto niet meer
onder controle houden. Het voertuig kwam in de berm tegen een boom tot stilstand.
Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de 18-jarige Doesburgse een gekneusde rug had
opgelopen. De overige inzittenden van de auto liepen alleen lichte schrammen op.
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Bron: Gelderlander 2011
18-jarige Doesburgse gewond door gladheid
Publicatiedatum: 10-12-2010 14:44
De vrouw zat rond zes uur met haar zus achter in de auto die door haar moeder, een 38-jarige
Doesburgse, werd bestuurd. De vrouwen reden op de N338 vanuit Angerlo richting Doesburg toen ze
plots moesten remmen. Door de gladheid op de weg kon de moeder de auto niet meer onder
controle houden. Het voertuig kwam in de berm tegen een boom tot stilstand. Na onderzoek in het
ziekenhuis bleek dat de 18-jarige Doesburgse een gekneusde rug had opgelopen. De overige
inzittenden liepen alleen lichte schrammen op.
Bron: Gelderlander 2011
Vrouw gewond na ongeval op gladde weg
Publicatiedatum: 10-12-2010 14:44:58
DOESBURG - Een 18-jarige vrouw uit Doesburg is donderdagavond 9 december op de Rivierweg
(N338) in haar woonplaats gewond geraakt nadat de auto waar ze in zat van de weg raakte.
Bron: 112alarm.com
Onderzoek naar maatregelen op Broekhuizerweg
Publicatiedatum: 29-12-2010 21:30

DOESBURG - B en W van Doesburg willen snelheidsonderzoeken laten uitvoeren, alvorens op de
Broekhuizerweg tot snelheidsremmende maatregelen over te gaan.
Dit antwoordt het college op de brief van de VVD die gevraagd heeft om maatregelen. "Er wordt te
vaak, te hard gereden op deze weg waar 50 de maximumsnelheid is," zegt VVD-fractievoorzitter Ellen
Mulder. Ooit mocht op dit stuk weg 80 gereden worden. "De uitstraling van 80-kilometerweg is er
nog. Veel scholieren steken de kruising Broekhuizerweg Didamseweg over en dat heeft enkele keren
tot 'bijna-ongelukken' geleid.
Bron: Gelderlander 2011
Dief voortvluchtig na ongeval
Publicatiedatum: 03-12-2010 21:15
Een bizar ongeval op de N338 bij Doesburg. De bestuurder van een bestelbusje had het voertuig
gestolen in Angerlo en ging er met hoge snelheid vandoor. Tijdens deze rit ontstond er een botsing.
Het busje en een auto drie inzittenden botsten met hoge snelheid tegen elkaar. De twee inzittenden
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van de auto raken gewond, maar de man uit het busje zet het op een lopen. Van hem ontbreekt nog
ieder spoor. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Bron: Gelderlander 2009
Man aangehouden na ongeval met gestolen auto
Publicatiedatum: 4-12-2009 9:44:10

DOESBURG - Bij een verkeersongeval aan de Parellelweg in Doesburg zijn twee mannen op
donderdag 3 december rond 16.30 uur gewond geraakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Doesburg
en een 32-jarige man uit Didam. Beide mannen zijn overgebracht naar het Rijnstate Ziekenhuis in
Arnhem. Een derde inzittende, een 25-jarige man uit Silvolde hoefde niet aan zijn verwondingen
behandeld te worden. De 29-jarige bestuurder reed met zijn auto vanuit de Didamseweg richting Den
Helder. Uit tegenovergestelde richting kwam een 45-jarige autobestuurder uit Didam. Een van beide
auto's is, door een nog onbekende oorzaak, op de verkeerde weghelft geraakt. Een frontale botsing
was het gevolg. De 45-jarige bestuurder vluchtte vervolgens. Kort na het ongeval bleek dat de auto
van de Didammer was gestolen. Aan de hand van een tip van een getuige heeft de politie de 45jarige later die avond aan kunnen houden in de wijk Klarendal in Arnhem. De politie stelt een
onderzoek in daarbij wordt ook bekeken of er mogelijk alcohol in het spel is geweest.
Bron: Politie Gelderland-Midden
Doesburg - Gekantelde vrachtauto: N338 dicht
Publicatiedatum: 02-01-2009 10:56
DOESBURG - Een vrachtwagen is vrijdagochtend gekanteld op de rotonde van de provinciale wegen
N338/N317 in Doesburg. De chauffeur zat bekneld, maar is bevrijd. De N338 blijft nog uren
afgesloten. In de vrachtwagen zit 20.000 liter dieselolie. Het is lastig leeg te pompen, omdat de
aansluiting op het asfalt ligt. De wagen blokkeert de weg volledig. Bij het ongeval zijn ook vier auto's
op elkaar gebotst. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van het ongeluk is vermoedelijk
de gladheid.
Bron: www.omroepgelderland.nl
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Scooter en tractor in botsing

Publicatiedatum: 02-07-2010 9:29

DOESBURG - Een 36-jarige scooterbestuurder uit Doetinchem is donderdag
verkeersongeval op de Parrallelweg licht gewond geraakt.

1 juli bij een

De scooterbestuurder kwam op de kruising van het fietspad de Drempterdijk met de Parallelweg den
Helder in botsing met een 38-jarige tractorbestuurder uit Olbergen, omdat hij geen voorrang zou
hebben verleend aan de tractor. De scooterbestuurder liep hierbij schaafwonden op. Toen het
ambulancepersoneel hem hiervoor behandelde werd hij onwel en moest naar het ziekenhuis worden
overgebracht. De man kon later die avond weer naar huis. De tractorbestuurder bleef ongedeerd.
Bron: www.nieuwsbank.nl
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2.3 Politierapporten
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3 Probleemanalyse
3.1 Bevindingen wegbeheerders
De wegen die deel uitmaken van de kruispunten zijn van verschillende wegbeheerders. Dit punt is
eerder al aan bod gekomen. De wegbeheerders zijn: de provincie Gelderland, de gemeente Doesburg
en de gemeente Zevenaar. Wanneer er iets aan de kruispunten veranderd moet worden zullen al
deze wegbeheerders het met elkaar eens moeten worden. Om de bevindingen van de
wegbeheerders te inventariseren is er een vergadering gehouden met iedere wegbeheerder
afzonderlijk. Onder deze kop zullen alleen de mogelijke problemen op de kruispunten aan bod
komen.
Gemeente Zevenaar (8 februari 2011 Dhr. André Boom)
Er zijn bij de gemeente Zevenaar geen concrete klachten bekend over de kruispunten. De
kruispunten worden dan ook niet als gevaarlijk beschouwd door de gemeente en staan voor alsnog
niet op de prioriteitenlijst. Eventuele klachten kunnen echter ook bij de provincie Gelderland of de
gemeente Doesburg binnen gekomen zijn. De gemeente staat wel open voor een onderzoek naar de
veiligheid van de kruispunten en verleent volledige medewerking.
Er zijn wel ongevallen bekend op het meest noordelijk gelegen kruispunt met de Didamseweg. In de
periode tussen 2005 en 2009 hebben er zes ongevallen plaatsgevonden waarbij drie gewonden zijn
gevallen. De gewonden waren één fietser en twee inzittenden van een auto. Bij de andere drie
ongevallen was uitsluitend sprake van materiële schade. Deze zogenoemde U.M.S. (Uitsluitend
materiële schade) ongevallen worden lang niet altijd geregistreerd. De ongevalregistratie wordt door
de politie uitgevoerd en deze houdt zich steeds minder bezig met U.M.S. ongevallen. De politie is
wel altijd aanwezig wanneer het gaat om een letselongeval. Doordat U.M.S. ongevallen lang niet
altijd geregistreerd worden bestaat de kans dat er meer ongevallen hebben plaatsgevonden in de
afgelopen jaren. Deze zijn echter niet te achterhalen.
Op het meest zuidelijke kruispunt zijn geen ongevallen bekend. Het industrieterrein aan De
Koppeling bestaat nog niet lang dus misschien is dat de reden dat hiervan geen ongevallen bekend
zijn. Op dit punt is eerder in deze bijlagen al dieper ingegaan.
Gemeente Doesburg (25 februari 2011 Dhr. Ronnie Joling)
De gemeente Doesburg heeft niet direct aanwijzingen om de kruispunten als gevaarlijk te
beschouwen, maar staat wel open voor een onderzoek naar de veiligheid van de kruispunten. Een
mogelijk probleem wat aangekaart wordt is dat de kruispunten te overzichtelijk zouden kunnen zijn
waardoor verkeer te snel de kruispunten wil passeren en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan,
doordat medeweggebruikers over het hoofd worden gezien.
Wel is er schade aan de bochtbescherming ter plaatse van de kruispunten. Deze moet hersteld
worden. Verder wordt in de toekomst de weg door Doesburg autoluw gemaakt om sluipverkeer
vanaf de N317 te ontmoedigen. Op de N317 staat namelijk elke ochtend en avond een file. Er is dan
veel verkeer dat door Doesburg rijdt en vooraan in de file weer aansluit. Dit moet voorkomen
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worden door de weg door Doesburg autoluw te maken. Door deze oplossing zal de N338 meer
verkeer te verwerken krijgen.
Nog een aandachtspunt is de belijning op de Ganzepoelweg richting Angerlo. Deze wordt niet goed
onderhouden. Wanneer er iets aan de kruispunten aangepast wordt, moet er ook onderhoud aan de
belijning gepleegd worden.
Wanneer vanaf de N338 naar de Didamseweg gereden wordt valt op dat er zich geen symbool op het
wegdek bevind of een herhaling van het bord 50 km/h. Dit dient aanvullend door de gemeente
Doesburg geregeld te worden.
In het gesprek met de gemeente Doesburg kwam de opvallende verkanting in de bocht van de
Ganzepoelweg ter hoogte van De Koppeling ook ter sprake. De Ganzepoelweg was in het verleden
een provinciale weg, waardoor deze oorspronkelijk ingericht was als weg met een maximumsnelheid
van 80 km/h. De verkanting in de bocht is dus op 80 km/uur berekent. Dit verklaart de opvallende
verkanting in de ogenschijnlijke ruime bocht.
Provincie Gelderland 10-02-2011 (Dhr. Peter van der Dussen)
Bij de provincie zijn dezelfde klachten bekend als bij de gemeente Zevenaar. Dit zijn klachten in de
vorm van 6 ongevallen waarvan 2 letselongevallen. Daarnaast ervaart het fiets/bromfietsverkeer een
gevoel van onveiligheid bij het oversteken van deze weg. Ook wordt er behoorlijk hard gereden op
de op- en afritten waardoor men in de bocht (door helling en door een nat wegdek) snel de macht
over het stuur kan verliezen.
In 2013 staat er groot onderhoud gepland voor de gehele N338. De kruispunten uit deze
afstudeeropdracht zullen daar ook in meegenomen worden. In 2010 is hier al een pre-verkenning
voor uitgevoerd. De maatregelen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn:
-

Aanbrengen van een fysieke rijbaanscheiding tussen de rijrichtingen of het aanbrengen van
markering;

-

Het aanbrengen van een gefaseerde fietsoversteek;

-

Plaatsen van bochtschilden (km 12.7 – km 13.0)

-

Realiseren van een plateau in het wegvak tussen km 12.7 – km 13.9

Conclusie
Uit de bevindingen van de wegbeheerders kan geconcludeerd worden dat zij niet direct een
probleem zien ter plaatse van de kruispunten. De enige wegbeheerder die hier wel een probleem ziet
is de provincie. Wanneer aan de gemeenten gevraagd wordt of er maatregelen gepland staan voor
de kruisingen wordt dit met nee beantwoord, terwijl de provincie wel maatregelen gepland heeft
staan. Het enige probleem dat gezien wordt is het gevoel van onveiligheid voor (brom)fietsverkeer
en de hoge snelheid waarmee het verkeer de kruispunten passeert.
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Van tevoren zien de wegbeheerders dus nagenoeg geen problemen ter plaatse van de kruispunten.
Of dit correct is zal blijken uit het onderzoek onder weggebruikers en personeel van NTP. Beide
gemeenten staan wel open voor een onderzoek naar de veiligheid van beide kruispunten en bieden
volledige medewerking aan het onderzoek.

3.2 Passantenonderzoek
Om een goed beeld te krijgen van het verkeersveiligheidgevoel van de weggebruikers die met
regelmaat gebruik maken van de op- en afritconstructie N338 Didamseweg-Ganzepoelweg is een
passantenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gehouden op 16 februari 2011. Het
passantenonderzoek dient er toe om het algemene gevoel van veiligheid van de weggebruikers te
onderzoeken en de mogelijke wensen te inventariseren.
Tussen beide kruispunten in bevindt zich een benzinestation. Dit is een ideale plek gebleken voor het
afnemen van een passantenonderzoek. De enquête is namelijk afgenomen terwijl automobilisten
aan het tanken waren. Zo werden weggebruikers niet onnodig opgehouden.
Doel
De doelstelling van het passanten onderzoek is een inventarisatie te doen naar de veiligheid en het
veiligheidsgevoel op beide kruispunten van de op- en afritconstructie N338 DidamsewegGanzepoelweg.
Daarvoor is een kleine enquête opgesteld die tijdens het passantenonderzoek is afgenomen. De
enquête is bij verschillende weggebruikers afgenomen. Zodat goed duidelijk wordt door welke
weggebruikers de kruispunten onveilig bevonden worden.

Februari - Mei 2011

pag. 26

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Tabel 3.1 Weggebruikersenquête kruispunten N338 / Didamseweg-Ganzepoelweg

Vraag:

ja

nee

Wat? Waarvoor? Hoe vaak? Waarom?

Maakt u vaak gebruik van de op- en
afritconstructie N338 / DidamsewegGanzepoelweg?
Beschouwt u één of beide kruispunten
als gevaarlijk?
Heeft u ervaring met gevaarlijke
situaties op één van de kruispunten?
(Persoonlijk ongeval?)
Wordt de doorstroming op
kruispunt wel eens belemmert?

het

Wat zou u het liefst aan de kruispunten
willen veranderen?
Opmerking:

Bevindingen
Het passanten onderzoek heeft voldoende meningen van weggebruikers opgeleverd die de op- en
afritconstructie met regelmaat gebruiken.
De algemene meningen liggen in de lijn der verwachting. Enkele opmerkelijke bevindingen:
-

Het merendeel ervaart beide kruispunten als gevaarlijk, vooral de kruising met de
Didamseweg heeft in het verleden de nodige ongelukken veroorzaakt;

-

Kruispunten zijn onoverzichtelijk;

-

Doorstroming op kruispunten wordt niet belemmerd;

-

Rotonde kwam als meest gewenste oplossing naar voren.

Hieronder zullen de samengevatte enquêtes van verschillende soorten weggebruikers apart
weergegeven worden. De volledige enquêtes per weggebruiker zijn daarna weergegeven.
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Voetgangers
De voetgangers die zijn geïnterviewd zijn aangesproken ter plaatse van de kruispunten. Het ging hier
om mensen die de hond aan het uit laten, of aan het wandelen waren. Er zijn vier voetgangers
geïnterviewd.
Tabel 3.2 Weggebruikersenquête voetgangers kruispunten N338 / Didamseweg-Ganzepoelweg

Vraag:

Ja

nee

Wat? Waarvoor? Hoe vaak? Waarom?

Maakt u vaak gebruik van de 75%
op- en afritconstructie?

25%

-

Bijna dagelijks.

Beschouwt u één of beide 100 %
kruispunten als gevaarlijk?

0%

-

Verkeer rijdt snel, dus moeilijk in te
schatten;

-

Beide kruisingen worden gevaarlijk
bevonden, maar vooral die bij de
koppeling;

-

Onoverzichtelijk.

-

Van horen zeggen;

-

Een keer een zijwaartse aanrijding;

-

Vanaf Doesburg een bijna ongeluk
meegemaakt. Hierbij moest ik flink
in de remmen.

-

Niemand heeft
doorstromingsproblemen ervaren.

Heeft u ervaring met gevaarlijke 75%
situaties op één van de
kruispunten?
(Persoonlijk
ongeval?)

25%

Wordt de doorstroming op het 0 %
kruispunt wel eens belemmert?

100 %

Wat zou u het liefst aan de
kruispunten willen veranderen?

Opmerking:
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-

Geen rotonde of VRI;

-

Rotonde of VRI aanleggen;

-

Veiligere voetgangers- en fietsvoorziening.

-

Erg onoverzichtelijk
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(Brom)fietsers
Ook bij de (brom)fietsers gaat het om passanten die ter plaatse van het kruispunt zijn aangehouden.
In totaal is bij vijf (brom)fietsers het passantenonderzoek afgenomen.
Tabel 3.3 Weggebruikersenquête (brom)fietsers kruispunten N338 / Didamseweg-Ganzepoelweg

Vraag:

Ja

nee

Wat? Waarvoor? Hoe vaak? Waarom?

Maakt u vaak gebruik van de 80%
op- en afritconstructie?

20%

-

Bijna dagelijks

Beschouwt u één of beide 100 %
kruispunten als gevaarlijk?

0%

-

Vooral het kruispunt op het gebied
van Doesburg;

-

Mensen zien niet dat aan de
oostkant een dubbelzijdig fietspad
ligt.

-

Wel eens meegemaakt;

-

Van horen zeggen;

-

Bijna ongeluk meegemaakt.

-

Alleen bij een ongeluk.

Heeft u ervaring met gevaarlijke 40%
situaties op één van de
kruispunten?
(Persoonlijk
ongeval?)

60%

Wordt de doorstroming op het 0 %
kruispunt wel eens belemmert?

100 %

Wat zou u het liefst aan de
kruispunten willen veranderen?

Opmerking:
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-

Liever verkeerslichten dan rotonde;

-

Rotonde aanleggen;

-

Duidelijker laten zien dat fietsers voorrang hebben;

-

Veiligere voetgangers- en fietsvoorziening.

-

Erg onoverzichtelijk en gevaarlijk, vooral voor kinderen.
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Automobilisten
In totaal zijn negen automobilisten ondervraagd. Dit is voldoende om een goed beeld te krijgen van
de bevindingen van weggebruikers.
Tabel 3.4 Weggebruikersenquête automobilisten kruispunten N338 / Didamseweg-Ganzepoelweg

Vraag:

ja

nee

Maakt u vaak gebruik van de 82%
op- en afritconstructie?

Beschouwt u één of beide 82 %
kruispunten als gevaarlijk?

18%

18 %

Heeft u ervaring met gevaarlijke 36%
situaties op één van de
kruispunten?
(Persoonlijk
ongeval?)

64%

Wordt de doorstroming op het 9 %
kruispunt wel eens belemmert?

100 %

Wat zou u het liefst aan de
kruispunten willen veranderen?

Wat? Waarvoor? Hoe vaak? Waarom?
-

Bijna dagelijks;

-

Woon-werk verkeer;

-

2 ondervraagden bijna nooit.

-

Door het hoogteverschil;

-

Door fietsers bij de Koppeling;

-

Onoverzichtelijk.

-

Niet zelf ervaren maar gebeurt wel;

-

Bijna ongevallen komen vaak voor.

-

Voor
verkeer
vanaf
industrieterreinen wel eens.

-

Geen rotonde of VRI aanleggen;

-

Rotonde aanleggen;

-

Kruispunten nivelleren.

de

Opmerking:
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Conclusie
Concluderend kan opgemaakt worden dat het algehele veiligheidsgevoel onder de weggebruikers
niet optimaal is. Opvallend is dat de meeste weggebruikers een echte oorzaak niet kunnen
benoemen. Onoverzichtelijkheid is het meest voorkomende antwoord wanneer gevraagd wordt naar
de oorzaak van het onveilige gevoel dat weggebruikers hebben.
Als oplossing ziet men het liefst een rotonde of vergelijkbare oplossing, waarbij vooral de
overzichtelijkheid van de kruispunten verbetert dient te worden. Ook moeten de kruispunten meer
bescherming bieden voor fietsers en voetgangers. Echter zijn er ook weggebruikers die absoluut geen
rotonde willen.
De weggebruikers denken vooral aan oplossingen voor de problemen die bij hun eigen soort vervoer
optreden. Daarom is het goed dat de enquête is afgenomen bij verschillende weggebruikers. De
oplossingen die weggebruikers aanraden zijn daarom ook verschillend. Dit onderzoek zal worden
meegenomen tijdens het opstellen van het Programma van Eisen, de variantenstudie en de
ontwerpalternatieven.
Hieronder zijn de ingevulde enquêteformulieren weergegeven. De formulieren zijn gescand zodat ze
hier als afbeeldingen weergegeven kunnen worden.
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Automobilisten
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Fietsers
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Voetgangers
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3.3 Enquête onder personeel NTP Infra Zevenaar
De afstudeeropdracht is verworven doordat personeel van NTP Infra een gevoel van onveiligheid
heeft op de desbetreffend kruispunten. Dit is echter de mening van een klein aantal personeelsleden.
Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat deze mening gedeeld wordt door al het personeel.
Daarom is een enquête gehouden onder personeel van NTP Infra. Er zijn vragenlijsten rondgestuurd
welke in de twee weken na die tijd ingevuld teruggestuurd zijn. Deze vragenlijst is op 15 maart
rondgestuurd waarna de gegevens in de daar op volgende weken verwerkt zijn. Zo is een goed beeld
verkregen van de meningen van weggebruikers die dagelijks de kruispunten passeren. Een groot
voordeel bij deze enquête is dat de ondervraagden verstand van zaken in de infrastructuur hebben.
Zo kunnen oplossingsgerichte vragen gesteld worden die van grote waarde zijn voor het onderzoek.
Onder de volgende kop is een samenvatting gegeven van de beantwoorde vragen. Daarbij is in
procenten weergegeven hoeveel personen een bepaalde mening delen. Wanneer de procenten van
één vraag bij elkaar opgeteld worden kan het zijn dat de uitkomst meer dan 100% bedraagt. Dit komt
doordat één persoon meerdere meningen kan delen.
Beschouwt u één of beide kruispunten als gevaarlijk? Zo ja, welke en waarom?
54%

Beide kruispunten zijn gevaarlijk in verband met de fietspaden. Het fietspad bevindt
zich dicht op de rijbaan.

36%

Het kruispunt met de Ganzepoelweg is erg onoverzichtelijk. Er gebeurt teveel tegelijk
waardoor men geen overzicht houdt. Te lang wachten resulteert soms in risico’s
nemen.

18%

Het kruispunt met de Ganzepoelweg is gevaarlijk in verband met de
hoogteverschillen. Verkeer dat de afrit N338 verlaat denkt dat de overzijde (De
Koppeling) een uitrit betreft en geeft dus ook geen voorrang aan het rechtdoorgaand
verkeer vanuit deze weg.

18%

Het kruispunt met de Ganzepoelweg is gevaarlijk. Verkeer vanaf de N338 komt hier
met een behoorlijk hoge snelheid aan. Ook het verkeer dat vanaf de rotonde in
Angerlo komt is lastig in te schatten qua snelheid.

9%

Beide kruispunten zijn erg ruim vormgegeven. Bovendien zijn er veel conflictpunten
tegelijk. Dit wil zeggen dat men op bijvoorbeeld zowel fietsers als motorvoertuigen
moet letten.

9%

Geen van beide kruispunten is gevaarlijk.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat men de kruispunten vooral gevaarlijk vind door de fietspaden
die zich aan beide kanten van de wegen bevinden. Ook is het kruispunt erg onoverzichtelijk. Verder
worden nog de hoge snelheid en het verschil in hoogte genoemd. Er valt op dat maar 9% van de
ondervraagde geen van beide kruispunten gevaarlijk vindt. Er is dus volgens het personeel van NTP
Infra Zevenaar wel degelijk een verkeersveiligheidsprobleem.
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Heeft u ervaring met gevaarlijke situaties op een van de kruispunten?
63%

Nee.

18%

Meerdere malen verrast door andere weggebruikers.

9%

Ja, bijna een fietser aangereden.

9%

Ja, een aanrijding gehad.

9%

ja, bijna zelf aangereden met het uitrijden van De Koppeling. Vanaf de uitrit van de
N338 sloeg een auto linksaf.

9%

Ja, vooral de “oudere” weggebruiker heeft moeite om het kruispunt volledig te
overzien.

37% van de ondervraagden heeft wel eens een gevaarlijke situatie op de kruispunten meegemaakt.
Dit is erg veel. 9% heeft zelfs een aanrijding gehad. Vooral het aspect dat mensen verrast worden
door andere weggebruikers lijkt hier een rol in te spelen. Een ander aspect is dat men De Koppeling
als een uitrit beschouwt en dus geen voorrang verleent aan rechtdoorgaand verkeer vanaf De
Koppeling.
Heeft u wel eens te maken gehad met een “bijna ongeluk”? Zo ja, hoe vaak? En met welke
regelmaat?
27%

Ja, bijna wekelijks wordt geen voorrang verleend aan verkeer vanaf De Koppeling
door verkeer vanaf afrit N338.

36%

Nee.

18%

Ja, Fietsers worden vaak over het hoofd gezien.

9%

Ja, ongeveer twee keer per half jaar.

9%

Ja, circa acht keer meegemaakt dat auto’s vanuit verschillende richtingen tegelijk het
kruispunt oprijden.

9%

Ja, ongeveer één keer per jaar.

64% van de ondervraagden heeft wel eens te maken gehad met een “bijna ongeluk”. Dit is erg veel
voor een kruispunt waar de intensiteit niet buitensporig hoog is. Vooral het aspect dat geen voorrang
verleend wordt aan verkeer vanaf De Koppeling is een veel voorkomend antwoord. Hierbij moet
opgemerkt worden dat personeel van NTP Infra ten minste één keer per dag vanaf hier het kruispunt
oprijdt.
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Wordt de doorstroming op de kruispunten wel eens belemmerd?
36%

Ja, door het ontbreken van een uitvoeger komende vanaf Doesburg.

36%

Nee.

18%

Ja, vanaf de zijwegen moet je soms lang wachten.

9%

Ja, door fietsers.

9%

Valt mee, meer dan vier wachtende auto’s heb ik nog niet meegemaakt.

De doorstroming wordt op het kruispunt met de Ganzepoelweg wel eens belemmerd doordat hier
geen uitvoeger voor verkeer richting De Koppeling en de oprit van de N338 is aangelegd. Deze vraag
wordt echter vaker met nee beantwoord dan de hiervoor gestelde vragen. Dit ligt waarschijnlijk aan
het feit dat de intensiteiten op de toeleidende wegen niet erg groot zijn. Wanneer in de toekomst
deze intensiteit mogelijk gaat groeien kan de doorstroming vaker belemmerd worden en geeft dit
ook meer oponthoud voor de overige weggebruikers
Wat zou u het liefst aan de kruispunten willen veranderen?
27%

Rotondes aanleggen.

27%

Conflictpunten scheiden (na elkaar), meer overzicht.

9%

Aanbrengen uitvoeger en opvangen hoogteverschil.

9%

Meer duidelijkheid in de markering en geleiders.

9%

Fietspaden aanpassen.

9%

Niets.

9%

Geen idee.

Zoals uit onderzoek blijkt ziet men een rotonde graag als oplossing. Ook zouden de conflictpunten
gescheiden moeten worden en zou er meer overzicht over de kruispunten moeten zijn. Dit kan door
middel van het aanleggen van bypasses of het aanleggen van een uitvoeger. Varianten hierop
worden in de variantenstudie uitgewerkt.
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Conclusie
De kruispunten zijn wel degelijk onveilig volgens personeel van NTP Infra. De reden hiervoor verschilt
maar heeft veel te maken met de onoverzichtelijkheid van de kruispunten en de aanwezigheid van
de fietspaden aan beide zijden van de doorgaande weg. Er hebben zich dan ook meerdere malen
gevaarlijke situaties voorgedaan. Enkele ondervraagden hebben wel eens een bijna ongeluk
meegemaakt. De doorstroming ter plaatse van de kruispunten lijkt geen probleem op te leveren. Dan
moet echter wel een uitvoeger worden aangebracht voor verkeer vanaf Doesburg dat richting De
Koppeling gaat. Verder moeten de kruispunten overzichtelijker worden. Dit kan bereikt worden door
conflictpunten te scheiden of bijvoorbeeld rotondes aan te leggen.
Op de volgende pagina’s zijn de ingevulde enquêtes weergegeven.
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3.4 Snelheid
Meetwijze
Onder deze kop zal de snelheid van het verkeer dat de kruispunten passeert besproken worden. Het
gaat hierbij om het verkeer op de Didamseweg en Ganzepoelweg. Dit zijn de twee voorrangswegen
op de kruispunten. Op deze wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. Er is al eerder
besproken dat dit niet duidelijk genoeg is aangegeven, hier zal dan ook niet verder op ingegaan
worden. Om de snelheid van de weggebruikers te meten zijn in twee verschillende weken metingen
uitgevoerd. Namelijk in de periode: 23 maart tot 31 maart en 3 februari tot 17 februari, deze zijn na
deze toelichting achtereenvolgens te bestuderen. Dit is gedaan om de invloed van
weersomstandigheden zo klein mogelijk te houden en de verschillen in rijrichting inzichtelijk te
maken. De metingen zijn namelijk allebei in een andere rijrichting gehouden. Hieronder is een
afbeelding weergegeven van de plaats waar de metingen zijn uitgevoerd. De 1 staat voor de meting
in februari de 2 voor die in maart. Meting één is van zuid naar noord uitgevoerd, meting twee van
noord naar zuid.

Figuur 3.1 Plaats van snelheidsmetingen

De metingen zijn uitgevoerd door middel van een matrixbord welke aan een lantaarnpaal langs de
weg bevestigd wordt. Op dit bord wordt de snelheid weergegeven die de weggebruiker rijdt. Dit bord
registreert deze gegevens zonder snelheidsovertreders te flitsen. Hierdoor wordt een goede
representatieve waarde voor de gemiddelde snelheid verkregen. Wel bestaat de kans dat
weggebruikers langzamer rijden dan normaal wanneer een snelheidsmeting wordt uitgevoerd. Dit
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omdat men geattendeerd wordt op de maximumsnelheid en de snelheid die op dat moment gereden
wordt. Ook kan het zijn dat gedacht wordt dat snelheidsovertreders beboet worden.
De metingen zijn gebundeld per uur. Met in de tabel de begintijd van de telling. Per voertuig dat
langsrijdt worden twee snelheidswaarden gemeten, hier wordt het gemiddelde van bepaald welke in
een tabel is af te lezen. Naast deze gemiddelde snelheid en het aantal snelheidswaarden zijn in de
tabel het aantal voertuigen, de gemiddelde snelheid van de voertuigen, de maximale snelheid en de
v85, v50 en v30 waardes weergegeven. Aan de hand van deze gegevens kijkt de gemeente of er
snelheidsremmende maatregelen ter plaatse van het desbetreffende wegvak geplaatst moeten
worden of dat er een keer een mobiele flitser wordt opgesteld.
Conclusie
Nu zal een conclusie getrokken worden uit de verworven gegevens. Hierbij zal vooral gekeken
worden naar metingen rond de ochtend en avondspits. Dit omdat het rond deze tijd het drukst op de
kruispunten is waardoor de verzadigingsgraad het grootst is. Wanneer naar tijden buiten de spits
wordt gekeken valt meteen op dat er harder wordt gereden dan in de spits. Dit is logisch aangezien
er zich tijdens de spits meer verkeer op de wegen bevindt.
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. Voordat deze gegevens
beschikbaar waren is al een aantal keer naar voren gekomen dat weggebruikers te hard rijden op de
Didamseweg en/of Ganzepoelweg. Deze meting bewijst dat dit daadwerkelijk het geval is. Doordat
weggebruikers te hard rijden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan zoals al eerder in dit rapport
besproken. Ook kan hier het onveilige gevoel van fietsers ter plaatse van de kruispunten aan
gerelateerd worden.
Wat opvalt in de meting is dat in februari minder hard wordt gereden dan in maart. Dit kan te maken
hebben met het feit dat weggebruikers in februari meer rekening houden met gladheid dan in maart
maar dit kan ook te maken hebben met de richting waarin gemeten is. De tweede meting (maart)
bevindt zich namelijk na een lang recht stuk. Terwijl de eerste vlak na een kruispunt is. Om hier
zekerheid over te verkrijgen dient in dezelfde periode in beide richtingen een meting gedaan te
worden. Dit is voor de afstudeeropdracht niet meer mogelijk.
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De weersomstandigheden achtereenvolgens van de perioden februari en maart:
Tabel 3.5 Weersomstandigheden periode 03-02-2011 – 17-02-2011

03-02-2011 /
17-02-2011

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Gemiddeld

Gemiddelde
temperatuur
per dag

5.6

9.1

10.8

10.0

8.4

9.0

3.0

7.5

7.8

5.5

6.2

6.3

5.9

6.3

3.8

7.0

Aantal
uur
zonneschijn
per dag

4.4

0.0

0.3

0.0

2.0

10.8

7.1

0.4

0.0

0.0

2.0

0.5

3.4

8.1

7.0

3.0

Neerslag per
dag (mm)

2.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

2.1

12.4

0.0

1.1

0.6

0.2

0.0

1.9

Tabel 3.6 Weersomstandigheden periode 23-03-2011 – 331-03-2011

23-03-2011 /
31-03-2011

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Gemiddeld

Gemiddelde
temperatuur
per dag

8.3

9.0

9.2

4.8

6.2

4.7

6.0

9.0

11.3

7.6

Aantal
uur
zonneschijn
per dag

7.7

10.8

6.5

0.6

11.5

4.4

11.7

1.8

1.0

6.2

Neerslag per
dag (mm)

0.0

0.0

0.0

0.05

0.0

0.0

0.0

1.8

5.5

0.8

Zoals hierboven te zien is zit er niet veel verschil in de weersomstandigheden. Alleen het aantal uur
zonneschijn is in maart fors meer. Het verschil wat in de metingen zit zal dus waarschijnlijk liggen aan
het wegvak waar de verkeersdeelnemers zich in bevinden.

Februari - Mei 2011

pag. 59

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 60

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 61

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 62

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 63

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 64

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 65

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 66

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 67

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 68

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 69

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 70

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 71

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 72

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 73

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 74

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 75

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 76

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 77

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 78

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 79

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 80

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 81

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 82

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 83

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 84

Afstudeeropdracht

Februari - Mei 2011

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

pag. 85

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

3.5 Vervoersstromen
Intensiteiten
Voor het onderzoek is van belang te weten wat de intensiteiten op de wegen in de buurt van de
kruispunten zijn. Hierbij wordt niet alleen naar de huidige intensiteiten gekeken, maar ook naar de
toekomstige en zo nodig naar de fictieve intensiteiten. De fictieve intensiteiten zullen bepaald
worden aan de hand van de fictieve situatie. Deze worden echter alleen gebruikt wanneer de
intensiteiten in de toekomstige situatie onvoldoende uitdaging bieden voor het afstudeerproject.
Verkregen gegevens
Er is aan de verschillende wegbeheerders gevraagd gegevens op te sturen over de intensiteiten in de
huidige en toekomstige situatie. Hier zijn veel bruikbare gegevens door verkregen. Om hier goed
inzicht in te verkrijgen zijn deze gegevens in een Excel-bestand samengevat.
De verkregen gegevens zijn afgerond, vandaar dat de elkaar opvolgende intensiteiten soms niet met
elkaar overeen komen. Er is getracht deze zo kloppend mogelijk te maken zodat de vervoersstromen
goed in kaart worden gebracht.
Van de provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar zijn intensiteiten verkregen die goed
bruikbaar zijn in dit project. De gegevens van de provincie Gelderland zijn terug te vinden op internet
en voor iedereen toegankelijk. In de afstudeeropdracht wordt alleen gebruik gemaakt van de
gegevens van de gemeente Zevenaar, deze zijn namelijk veel uitgebreider dan die van de provincie
Gelderland welke alleen gegevens van de N-wegen toegestuurd hebben. Bovendien komen de
gegevens goed met elkaar overeen.
De gegevens van de gemeente Zevenaar komen uit het verkeersmodel regio Arnhem (Regionale
VerkeersMilieu Kaart). Dit verkeersmodel betreft intensiteiten uit de RVMK 2009-2019, versie
oktober 2010.
Bij dit model zijn alle gemeenten van het noordelijk gebied van de stadsregio betrokken. Het model
wordt twee keer per jaar geüpdate en is dus voldoende actueel. De intensiteiten geven het jaar 2009
weer. Dit basismodel wordt gegenereerd op basis van verkeerstellingen, inwoneraantallen, gegevens
met betrekking tot aantallen werknemers en publiekaantrekkende functies. In het prognosemodel
(2019) wordt het basismodel opgehoogd met de autonome groei en de toename van verkeer als
gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen voor zover op dit moment wordt verwacht dat deze in 2019
zijn afgerond.
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In het prognosemodel zitten dus de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Angerlo en Doesburg.
Op deze toekomstige ontwikkelingen zal later in het rapport verder ingegaan worden. De verkregen
gegevens bevatten de etmaalintensiteiten, intensiteiten ochtend- en avondspits en het aandeel
vrachtverkeer van de etmaalintensiteiten. Al deze intensiteiten zijn op de volgende pagina’s
weergegeven. Een punt van aandacht is dat het hier gaat om twee-uurintensiteiten in de eenheid
mvt. Deze zullen later in deze bijlagen omgerekend worden naar pae/uur.
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Aandeel vrachtverkeer etmaal 2009 (mvt)
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Aandeel vrachtverkeer etmaal 2019 (mvt)
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Avondspits 2009 (mvt/2h)
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Avondspits 2019 (mvt/2h)
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Etmaalintensiteit 2009 (mvt)
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Etmaalintensiteit 2019 (mvt)
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Ochtendspits 2009 (mvt/2h)
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Ochtendspits 2019 (mvt/2h)
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Verkeerstellingen
Om de verkregen intensiteiten te controleren en eventuele afwijkingen vast te leggen is een
verkeerstelling uitgevoerd. Ook wordt door de verkeerstellingen een goed beeld verkregen van het
de hoeveelheid verkeer per signaalgroep. Deze verkeerstelling vond plaats op vrijdag 4 maart 2011,
van 8 tot 9 uur ’s ochtends op het kruispunt van de op- en afritconstructie N338 met de
Ganzepoelweg. Tijdens de metingen is gebruik gemaakt van de “Drukste halfuur methode”. Hierbij
wordt gekeken naar het drukste aaneengesloten halfuur, waarbij de uur-intensiteit volgt door de
halfuur-intensiteit met twee te vermenigvuldigen. Deze methode is in de praktijk goed bruikbaar
gebleken. De intensiteiten zijn in het onderstaande figuur weergegeven in mvt/uur per opgaande
rijrichting van het kruispunt. De tweede telling vond plaats op dinsdag 8 maart van 08:00 uur tot
09:00 uur op het kruispunt van de op- en afritconstructie N338 met de Didamseweg.

Figuur 3.2 Verkeerstelling Kruispunt Ganzepoelweg
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Figuur 3.3 Verkeerstelling kruispunt Didamseweg

Samengestelde intensiteiten
Aan de hand van de hierboven genoemde gegevens zijn de intensiteiten bepaald waar in het verdere
project mee gerekend zal gaan worden. Deze gegevens zijn in tabel 3.7 weergegeven. De gegevens
van de gemeente Zevenaar zijn met de verkeerstelling vergeleken. Hieruit valt op te maken dat deze
goed overeen komen. Van de gemeente Zevenaar zijn ook intensiteiten gegeven over het
ontwerpjaar 2019. Deze intensiteiten geven per wegvak weer hoeveel mvt/h gebruik maken van dat
desbetreffende wegvak. Ze geven dus geen intensiteiten weer voor de verschillende signaalgroepen
die bij de verkeerstelling aan de orde zijn gekomen. Voor de samengestelde intensiteiten zijn de
gegevens uit de verkeerstelling en de gegevens van de gemeente Zevenaar gecombineerd. Hierdoor
kan per signaalgroep bekeken worden wat de intensiteit in het ontwerpjaar 2019 gaat worden.
Natuurlijk is dit een schatting en kan niet met zekerheid gezegd worden wat de intensiteit in 2019
gaat bedragen, maar in het verleden is bewezen dat deze resultaten goed in de buurt komen bij de
werkelijkheid. Dit blijkt uit onderzoeken van de gemeente Zevenaar.
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Tabel 3.7 Samengestelde intensiteiten
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Beschouwde wegen/gebied met betrekking tot vervoersstromen
Om het onderzoek naar de op- en afritconstructie volledig te kunnen uitvoeren en in context te
kunnen plaatsen, zijn de huidige vervoersstromen in kaart gebracht van het beschouwde gebied wat
eerder al beschreven is. Deze vervoersstromen geven inzicht in het gebruik en misbruik van de
wegenstructuur in het beschreven gebied. De vervoersstromenkaart is opgezet vanuit de gegevens
die verkregen zijn door de gesprekken met de gemeenten Zevenaar en Doesburg. Doel van het in
kaart brengen van de vervoersstromen is uiteindelijk het efficiënt sturen en regelen van de
verkeersstromen. Daarbij wordt onderzocht hoe de op- en afritconstructie hierbinnen optimaal kan
functioneren.
De wegen die het beschouwde gebied omsluiten zijn in tabel 3.8 weergegeven.
Tabel 3.8 Beschouwde wegen met bijbehorende intensiteiten

Weg

Beheerder

Intensiteiten 2 richtingen, in
mvt/etmaal (2010)

A 348

Provincie Gelderland

29770

A 12 Velperbroek-Beek

Provincie Gelderland

Ca. 100000

N 813

Provincie Gelderland

11680

N 814

Provincie Gelderland

6380

N 317

Provincie Gelderland

20820

N 338

Provincie Gelderland

8850

N 336

Provincie Gelderland

6500

Bron: http://apps.gelderland.nl/verkeersintensiteitweb/intensiteitGrafiek.aspx
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Figuur 3.4 Beschouwd gebied met wegen

3.6 Beschouwde wegen met betrekking tot op- en afritconstructie
Wanneer we de op- en afritconstructie nader onderzoeken worden de volgende wegen beschouwd:
Tabel 3.9 beschouwde wegen nabij op- en afritconstructie

Weg

Beheerder

N338

Provincie Gelderland

Didamseweg

Gemeente Doesburg

Angerloseweg

Gemeente Doesburg

De koppeling

Gemeente Zevenaar

Ganzepoelweg

Gemeente Zevenaar

Dorpsstraat

Gemeente Zevenaar

De Koppel

Gemeente Zevenaar

Eldrikseweg

Gemeente Zevenaar
Figuur 3.5 Overzichtskaar op- en afrit constsructie
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3.7 Weggebruik
Om de verkeersstromen in goede banen te leiden wordt ernaar gestreefd de wegfunctie van een
bepaalde weg in stand te houden. Zo moet een stroomweg als stroomweg gebruikt worden door de
weggebruiker en een erftoegangsweg als erftoegangsweg. Wanneer functies van wegen niet helder
zijn of de inrichting ervan niet hoort bij de functie, krijg je bewust of onbewust misbruik van de
desbetreffende weg door de weggebruiker.
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4 Toekomstverwachting
Om de toekomstverwachting uit te kunnen werken wordt er gebruik gemaakt van verkeerstellingen
en aannames. Ook wordt er rekening gehouden met de toekomstige nieuwbouw en toename aan
bedrijventerreinen.
Om de toekomstverwachting zo volledig mogelijk te maken, moet het beschouwde gebied omkaderd
worden. We beschouwen daarom het gebied dat eerder al beschreven is.

4.1 Toekomstverwachting ontwerpjaar
De toekomstverwachting in het gestelde ontwerpjaar volgt uit de verkeerstellingen die van de
verschillende wegbeheerders verkregen zijn.
Intensiteiten
Voor het onderzoek is van belang te weten wat de intensiteiten op de wegen in de buurt van het
kruispunt zijn. Hierbij wordt niet alleen naar de huidige intensiteiten gekeken, maar ook naar de
toekomstige en zo nodig naar de fictieve intensiteiten.
Er is aan de verschillende wegbeheerders gevraagd gegevens op te sturen over de intensiteiten in de
huidige en toekomstige situatie. Hier zijn veel bruikbare gegevens door verkregen. De gegevens voor
de toekomstige situatie zijn terug te vinden onder de kop intensiteiten.
De verkregen gegevens zijn afgerond, vandaar dat de elkaar opvolgende intensiteiten soms niet met
elkaar overeen komen. Er is getracht deze zo kloppend mogelijk te maken zodat de vervoersstromen
goed in kaart worden gebracht.

4.2 Uitbreiding bebouwing
Aan de hiervoor besproken intensiteiten valt te zien dat verwacht wordt dat de intensiteit op de
beschouwde wegen in de toekomst gaat groeien. Dit is natuurlijk een belangrijk aspect wanneer
gekeken wordt naar een eventuele oplossing ter plaatse van de kruispunten. Hier zal beschreven
worden wat er in het gebied rondom de kruispunten in de toekomst zal gaan veranderen. De
gegevens over deze toekomstplannen zijn verkregen bij de gemeenten en NTP Infra Zevenaar.
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Bedrijventerrein de Koppeling
NTP Infra bevindt zich op het bedrijventerrein de
Koppeling. Naast het pand van NTP Infra bevinden
zich nog twee panden op dit bedrijventerrein
welke ook in gebruik zijn. Ook is er nog één pand in
aanbouw en bevindt zich direct aan het kruispunt
met de Ganzepoelweg een tankstation/wasstraat.
In de toekomst is het de bedoeling dat zich meer
bedrijven op dit terrein gaan vestigen. Zoals te zien
is in de afbeelding hiernaast bestaat het terrein uit
acht verschillende kavels. Door de uitbreiding van
dit bedrijventerrein zullen de kruispunten
Ganzepoelweg/N338/De
Koppeling
en
Didamseweg/N338/Broekhuizerweg
in
de
toekomst meer verkeer te verwerken krijgen. Dit is
goed terug te zien in de groei van de
verkeersintensiteit ter plaatse van deze
kruispunten. Op het terrein zullen zich vooral
bedrijven in de stille industrie vestigen.
Bij het ontwikkelen van het industrieterrein tot de Figuur 4.1 Bedrijventerrein de Koppeling
huidige situatie heeft de provincie toegestemd met
een kruispunt, zoals blijkt uit onderstaand citaat:
Citaat: Bestemmingsplan bedrijventerrein de Koppeling
Bij brief van d.d. 11 oktober 1999 (zie bijlage) heeft de provincie aangegeven met het realiseren van
een kruispunt, anders dan een rotonde, op de Rivierweg in te stemmen. Voorwaarde hierbij is dat een
compact kruisingsvlak wordt gerealiseerd alsmede goede oversteekvoorzieningen voor het langzaam
verkeer.
Voorafgaand in dit rapport zijn door de verschillende wegbeheerders vragen beantwoord met
betrekking op de afstudeeropdracht. Uit deze vragen kwam naar voren dat de provincie graag ziet
dat de kruispunten compacter en fysieker gemaakt worden met betere oversteekmogelijkheden voor
het langzaam verkeer. Hieruit blijkt dat de provincie nog niet helemaal tevreden is met het de
huidige situatie. Terwijl beschreven staat in het beleidsplan dat het kruispunt met de Ganzepoelweg
ontworpen zou worden zoals beschreven door de provincie.
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Groen Kolkwijk
Een tweede project wat invloed heeft op de kruispunten is Groen Kolkwijk. Het gaat hier om een
woningbouwproject ten zuiden van het hiervoor besproken bedrijventerrein. Het betreft een terrein
van ca. vijf hectare. Er zullen ongeveer 100 woningen op dit terrein verrijzen in verschillende
prijscategorieën. Dit zullen zowel huurwoningen als koopwoningen en vrije kavels zijn.
De hoofdontsluiting van dit nieuwbouwproject zal tussen Dorpsstraat 85 en 95 worden aangelegd.
De ontsluiting van dit gebied vind dus niet direct plaats op één van de twee kruispunten uit de
afstudeeropdracht. Echter zal de ontwikkeling van dit gebied wel zorgen voor een hogere intensiteit
ter plaatse van de kruispunten. Deze hogere intensiteit zal vooral terug te zien zijn op de
Ganzepoelweg, Didamseweg en de op- en afritten van de N338. Ook dit project is al verwerkt in de
toekomstige verkeersintensiteiten.

Figuur 4.2 Groen Kolkwijk

Zoals de naam van het project al doet vermoeden betreft het een project waarin veel groen verwerkt
zal zijn. Dit is ook te zien in de afbeelding hierboven aan de hand van het aantal bomen dat hier
weergegeven is. Het is de bedoeling de woonwijk als een tuindorp te doen voorkomen. De openbare
ruimte en de tuinen samen moeten hiervoor zorgen.
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Ontwikkeling woningbouw Beinum
Ten westen van de al bestaande wijk Beinum in de gemeente Doesburg worden 128 woningen
gerealiseerd. Op figuur 4.3 is goed te zien wat voor gevolgen dit heeft op de desbetreffende
kruispunten uit dit afstudeeronderzoek. Door deze nieuwe wijk krijgt de N338 namelijk meer verkeer
te verwerken. Een deel van dit verkeer zal richting Angerlo rijden en dus de eerstvolgende afslag op
de N338 nemen. Dit verkeer komt op het kruispunt met de Ganzepoelweg uit en dus zal deze nieuw
te realiseren woonwijk invloed hebben op intensiteiten op de wegen die deel uitmaken van de
kruispunten.

Figuur 4.3 Ontwikkeling woning Beinum

Februari - Mei 2011

pag. 105

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Project autoluwe singels Doesburg
Binnen de gemeente Doesburg zijn de knelpunten onderzocht die ervoor zorgen dat wegen
onbedoeld of bewust misbruikt worden, waardoor doorstromingsproblemen ontstaan. Enkele
knelpunten die uit het overleg met de gemeente Doesburg naar voren kwamen zijn:
-

Doorstromingsproblemen Ellecomseweg richting Dieren voor VRI, hierdoor is er veel last van
sluipverkeer door het centrum van Doesburg.

-

Bebording en toegestane snelheid onduidelijk bij op- en afritconstructie. Mogelijk veel
snelheidsovertredingen. Veel komborden aanwezig. Dit maakt situatie maximum snelheid
onduidelijk.

-

Op- en afritconstructie mogelijk te overzichtelijk, waardoor men te ver vooruit kijkt en
belangrijke zaken over het hoofd ziet.

-

Weggebruikers mijden hoofdroutes

Wegmisbruik en sluipverkeer
Vanuit een gesprek met Dhr. Ronnie Joling van de gemeente Doesburg is gebleken dat het centrum
van Doesburg kampt met een aanmerkelijk hoog percentage sluipverkeer. Dit wordt met name
veroorzaakt door de filevorming voor de VRI op de Ellecomsedijk richting Dieren die de Bottleneck
van dit tracé vormt. Dit percentage staat op 25 procent. Dit betekent dat 25 procent van het verkeer
in Doesburg sluipverkeer is, 25 procent van het verkeer gebruikt Doesburg dus alleen maar als
doorgangsstation en doet Doesburg niet aan voor boodschappen of zakelijke activiteiten. Het streven
van de gemeente Doesburg is om dit percentage in het centrum van Doesburg aanzienlijk terug te
dringen. Dit willen ze bereiken door de doorgaande weg door het centrum Autoluw te maken. Doel
hiervan is om de tijd die nodig is om van A naar B te komen via de sluiproute meer te laten zijn dan
via de beoogde conventionele route.
Beoogde ideale route
Wanneer dit project uitgevoerd gaat worden zullen bewoners in het zuiden van Doesburg eerder
kiezen om via de Didamseweg en N338 richting de N317 te rijden dan de N317 te bereiken via de
singels door Doesburg. Dit resulteert in een grotere intensiteit op de Didamseweg en de op- en afrit
van de N338.
Samengevat
Van alle bovengenoemde projecten is alleen het project autoluwe singels Doesburg niet
meegerekend in de toekomstige intensiteiten. De andere projecten dragen allemaal bij aan de
intensiteitgroei die hiervoor genoemd is. Deze projecten zijn al langer bij de gemeenten en provincie
bekend waardoor deze zijn meegerekend in de toekomstige intensiteiten. De hiervoor beschreven
projecten kunnen beschouwd worden als de uitleg waarom de intensiteiten in de komende jaren
gaan groeien.
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5 Fictieve toekomstverwachting
Voor de fictieve toekomstverwachting gaan we uit van een maximale hoeveelheid verkeer waarbij de
omgeving volledige bezetting kent qua bewoonbaar gebied en bedrijventerreinen. Hierbij zal de
verkeersintensiteit aanzienlijk toenemen en is deze afhankelijk van de grote van het gebied dat als
bedrijventerrein of bewoonbaar gebied wordt ingericht.
Onderstaand is het aangenomen gebied getoond wat wordt bestempeld als fictief toekomstig
bewoonbaar gebied en bedrijventerrein. Dit is een uitbreiding op de toekomstige situatie welke
eerder al besproken is.

Figuur 5.1 Fictief toekomstig bewoonbaar gebied en bedrijventerrein
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Het gebied wordt omsloten door de volgende wegen:
Tabel 5.1 Omliggende wegen fictief situatie

Weg/Grens

Beheerder

N338

Provincie Gelderland

Ganzepoelweg

Gemeente Zevenaar

Eldrikseweg

Gemeente Zevenaar

Bevermeerseweg

Gemeente Zevenaar

Rivierdijk (Uiterwaarde)

Gemeente Zevenaar

Figuur 5.2 Fictieve toekomstverwachting
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Door de toename van de grote van het bewoonbaar gebied en bedrijventerrein zal de intensiteit op
het wegennet toenemen. Hiervoor is een aanname gedaan die gerelateerd is aan de oppervlakte van
het gebied en aan de intensiteitgroei tussen 2009 en 2019. De fictieve toekomstige situatie behelst
een groei van bedrijventerrein en bewoonbaar gebied dat ca. 4 á 5 maal groter is dan die in de
toekomstige situatie vastgesteld voor het ontwerpjaar 2019.
Een voorzichtige aanname wordt gedaan: de totale intensiteit in de fictieve toekomstige situatie op
de N338 wordt verkregen door de totale intensiteit van de toekomstige situatie in het ontwerpjaar
2019 met twee te vermenigvuldigen. De verdeling per weg en rijrichting wordt naar inzicht en
verwachting van vervoersstromen ingedeeld. Dit houdt in dat er aangenomen wordt dat de extra
intensiteiten, veroorzaakt door de uitbreiding van bewoonbaar gebied en bedrijventerrein zoals
bovenstaand aangegeven, ontsloten wordt door de N338. De intensiteiten op de N338 zullen dus in
de fictieve toekomstige situatie voor beide richtingen verdubbelen. Hier op volgend zijn de
intensiteiten voor het onderliggend weggenet doorberedeneerd. Hierbij hebben de omliggende
wegen, die niet eerder als aanvoerwegen voor het bedrijventerrein en bewoonbaar gebied zijn
genoemd, de in het ontwerpjaar verwachte intensiteit behouden. De extra intensiteit op de N338
wordt dus rechtstreeks afgewikkeld op het aan te leggen bedrijven terrein en bewoonbaar gebied,
waardoor de extra intensiteit alleen op deze toevoerwegen doorberekend is.
In combinatie met de groei die Beinum realiseert in 2019 wordt verwacht dat de volgende
hoofdstromen de grootste intensiteittoename ondergaan.
Tabel 5.2 Fictieve intensiteitverhoging

Hoofdstromen met grootste
intensiteittoename

Beheerder

Toekomstige
intensiteit
2019
(PAE’s/uur)

Fictieve
toekomstige
intensiteit
(PAE’s/uur)

N338

Provincie Gelderland

Ca.

5000

Ca.

10000

Didamseweg

Gemeente Doesburg

Ca.

4000

Ca.

7000

Ganzepoelweg

Gemeente Zevenaar

Ca.

3500

Ca.

7000

Dorpsstraat

Gemeente Zevenaar

Ca.

500

Ca.

5000

De Koppeling

Gemeente Zevenaar

Ca.

1000

Ca.

4000

Eldrikseweg

Gemeente Zevenaar

Ca.

2000

Ca.

4000

Met het programma Capacito zijn de kruispunten van de op-en afritconstructie N338 DidamsewegGanzepoelweg doorgerekend waarin de fictieve toekomstige intensiteiten zijn aangehouden. Hieruit
blijkt dat de huidige situatie niet voldoet om de fictieve toekomstige intensiteiten te kunnen
afwikkelen. Hier wordt later in het rapport dieper op ingegaan.
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6 Doorstroming van de kruispunten
Nu de intensiteiten bekend zijn kan gekeken worden of de kruispunten deze intensiteiten van de
huidige situatie en de toekomstige situatie kunnen verwerken. Hierbij wordt niet gekeken naar de
verkeersveiligheid van de kruispunten maar puur naar het feit of er doorstromingsproblemen op de
kruispunten kunnen ontstaan. Dit aangezien het computerprogramma waarmee de doorstroming
berekend zal worden de verkeersveiligheid niet kan berekenen.

6.1 Capacito
Om de doorstromingsproblemen op te sporen wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma
genaamd: Capacito. Dit is een programma waar gratis een demoversie van te verkrijgen is. In deze
demoversie kan alleen naar een vierarmig kruispunt en een T-kruispunt gekeken worden. Een nadeel
is wel dat geen fietspaden in het programma kunnen worden meeberekend. Op beide kruispunten
bevinden zich namelijk fietspaden langs de voorrangsweg en op één kruispunt bevind zich een
gefaseerde fietsoversteek. Deze fietspaden zullen echter niet voor veel doorstromingsproblemen
zorgen waardoor het programma een representatieve waarde geeft voor de doorstroming op de
kruispunten.
Binnen Capacito kunnen op twee wijzen de doorstroming berekend worden. De ene berekening is
wat eenvoudiger als de andere. Allebei de berekenwijzen zullen hier behandeld worden.

6.2 Intensiteitscriterium van Slop
Ten eerste zal het intensiteitcriterium van Slop gebruikt worden om de doorstroming te berekenen.
Hieronder volgt een korte uitleg over het ontstaan en het gebruik van dit intensiteitcriterium. Deze
beschrijving is verkregen uit het programma zelf.
Het intensiteitcriterium is in grote lijnen ontwikkeld in de Verenigde Staten. Een nadere uitwerking
ervan en een toetsing van de bruikbaarheid in Nederland zijn verricht door ir. M. Slop. Hierbij worden
twee snelheden onderscheiden: tot circa 50 km/h en hoger dan circa 50 km/h. Dit zijn de werkelijk
gereden snelheden. Buiten de bebouwde kom wordt alleen het laatste geval beschouwd. De drukste
weg wordt aangemerkt als de hoofdweg en wordt verondersteld voorrangsweg te zijn. Verder
worden vier typen kruispunten onderscheiden: van een klein kruispunt met één strook per
naderingsrichting tot een kruispunt met twee of meer stroken in elke naderingsrichting.
Dit intensiteitcriterium gaat uit van het achtste drukste uur van een gemiddelde dag. Het
uitgangspunt dat het oversteekprobleem afhangt van de intensiteiten, is in de methode gebracht
door de intensiteit op de hoofdweg in beide richtingen samen in te voeren en de intensiteit op de
zijweg alleen in de drukste naderingsrichting. Op basis van de etmaalintensiteiten, de snelheid en de
vormgeving van het kruispunt wordt met een formule een waarde voor de variabele a berekend. Met
behulp van de waarde voor a wordt bepaald of de afwikkeling van het kruispunt toereikend is.
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Hieronder zijn de uitkomsten te zien van het intensiteitscriterium van Slop. Het programma gaat uit
van pae/etmaal. De Gegevens in ons bezit hebben als eenheid mvt/etmaal. Deze zullen dus eerst
omgerekend moeten worden naar pae/etmaal. Deze berekening is hieronder voor één richting
weergegeven. Het gaat hier om het wegvak Ganzepoelweg rijbaan Oost, het gedeelte tussen de
rotonde met de Dorpsstraat en het kruispunt met de N338 en de Koppeling. De gegevens die
hieronder vermeld zijn, zijn terug te vinden onder de kop intensiteiten. Daar is tevens vermeld hoe
deze gegevens verkregen zijn.
Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
Etmaalintensiteit:

2900 mvt

Aandeel vrachtverkeer:

8%

Avondspits:

300 mvt/h

Berekening 8e drukste uur:

Dit is een waarde die in het programma ingevoerd moet worden. Zoals hierboven beschreven is, gaat
het programma uit van het 8e drukste uur van een gemiddelde dag. Deze is voor alle intensiteiten per
richting en jaartal berekend en gemiddeld kwam dit uit op ongeveer 10 %. Deze waarde zal voor alle
berekeningen aangehouden worden. Hierboven is één voorbeeld berekening van deze waarde te
zien.
Berekening mvt naar pae:

Uitkomst:
Het programma berekend een variabele waarde a. Deze is voor allebei de kruispunten berekend,
zowel voor het jaartal 2011 als voor 2019. Voor deze waarde a stelt het programma een aantal
grenswaarden op welke in tabel 6.1 weergegeven zijn.
Tabel 6.1 Grenswaarden 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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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

Met de hierboven verkregen uitkomst is aan te tonen dat in het vastgestelde ontwerpjaar 2019 een
maatregel noodzakelijk is. In de huidige situatie is het twijfelachtig of er een maatregel noodzakelijk
is. Er is echter één nadeel aan het gebruik van de methode van Slop. In de demoversie van het
programma kan niet aangegeven worden dat er zich voorsorteervakken op een aantal van de
wegvakken bevinden. Dit is namelijk wel het geval op drie wegvakken die deel uitmaken van het
kruispunt.

6.3 Methode Harders
De tweede methode waarmee gerekend zal gaan worden is de methode Harders. Dit is een meer
uitgebreide methode. In deze methode moet namelijk voor alle signaalgroepen een intensiteit
ingevoerd worden. Bij een vierarmig kruispunt zonder fietspaden betreft dit aantal signaalgroepen
twaalf. Om goed inzicht te krijgen in de intensiteit van elke afzonderlijke signaalgroep is een eigen
verkeerstelling uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in de bijlage over intensiteiten in te zien.
Hieronder zal een korte uitleg worden gegeven over het ontstaan van de methode en het gebruik
ervan. Deze uitleg is verkregen uit het programma zelf.
Door de Duitse verkeerskundige J. Harders is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee een
indruk kan worden verkregen van de verliestijden bij een gegeven verkeersbelasting op een
kruispunt zonder verkeerslichten. De berekende verliestijden kunnen als criterium worden gebruikt
voor het aanbrengen of verwijderen van verkeerslichten (of een andere maatregel). Bij een wachttijd
van meer dan 20 seconden tijdens de spits is een maatregel (bijvoorbeeld een rotonde of VRI)
gewenst. De berekening wordt uitgevoerd voor het spitsuur. Elke deelstroom (richting) op het
kruispunt wordt ingedeeld in een klasse, afhankelijk van het aantal andere deelstromen waaraan
voorrang moet worden verleend. De berekening vindt daarna stapsgewijs plaats, te beginnen met de
klasse deelstromen die maar aan één andere deelstroom voorrang hoeven te verlenen. Op een
voorrangskruispunt zijn dit de beide rechtsafbewegingen vanaf de zijweg. De volgende stappen
houden zich bezig met het linksafslaan vanaf de voorrangsweg, het kruisen vanaf de zijweg en ten
slotte met het linksafslaan vanaf de zijweg.
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De verkeersdeelnemers die voorrang moeten verlenen zullen gebruik maken van hiaten in de
deelstromen die voorrang hebben. De te hanteren waarde voor de kritieke hiaten hangt onder
andere af van de uit te voeren verkeersbeweging en van de rijsnelheden. Hiermee wordt bij de
methode rekening gehouden, evenals met eventuele aanwezigheid van hellingen en gecombineerde
opstelstroken en met oponthoud door blokkerende voertuigen op het kruisingsvlak bij verschillende
kruispuntvormen. De berekening wordt uitgevoerd in pae, zodat de samenstelling van het verkeer in
rekening kan worden gebracht. Dit betekent dat (brom-)fietsers kunnen worden meegeteld wanneer
zij in de voorrangsregeling zijn meegenomen.
Opmerkingen bij deze methode zoals opgenomen in Capacito
Fietsers kunnen in de berekening worden meegenomen (1 fietser = 0,5 pae).
Bij een kruispunt zonder ruimte op het kruisingsvlak wordt er vanuit gegaan dat linksafslaand verkeer
vanaf de hoofdweg (richtingen 3 en 9) het kruisende verkeer van de hoofdweg (richtingen 5, 6, 11 en
12) niet blokkeert. Ook het verkeer op richtingen 6 en 12 rijdt voor elkaar langs.
Als de optie 'Linksafslaand verkeer rijdt om elkaar heen in plaats van voor elkaar langs' wordt
geactiveerd, dan:
-

Verlenen richtingen 3 en 9 voorrang aan elkaar;

-

Voor verkeer op richtingen 5, 6, 11 en 12 wordt het kruispunt als twee deelkruispunten
beschouwd omdat het kruispunt in twee etappes kan worden gepasseerd (vanwege
opstelruimte op het kruisingsvlak). De capaciteit van het eerste deel (5A, 6A, 11A en 12A)
wordt gecorrigeerd met de correctiefactor voor de mogelijkheid dat het kruisingsvlak wordt
geblokkeerd door wachtende voertuigen. Voor het tweede gedeelte van de passage (deel B)
voor de richtingen 6 en 12 geldt dat 6B onder andere voorrang verleent aan 12A, en 12B aan
6A (immers, linksafslaand verkeer rijdt om elkaar heen).

In de berekeningsresultaten zijn richtingen 1, 2, 7 en 8 niet opgenomen omdat voertuigen op die
richtingen in principe geen voorrang hoeven te verlenen en dus ongehinderd het kruispunt kunnen
passeren. Let wel dat, indien op de hoofdweg van het kruispunt onvoldoende ruimte aanwezig is om
wachtende voertuigen voor richting 3 of 9 te kunnen passeren, er wel hinder kan ontstaan voor het
verkeer op richtingen 1, 2, 7 en 8.
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Uitkomst
De gegevens die in het programma worden ingevoerd zijn af te lezen in de bijlage over intensiteiten.
In deze berekening is uitgegaan van de intensiteiten die volgen uit de samengestelde gegevens van
de verkeerstelling en de verkregen gegevens van de gemeente Zevenaar.
Een nadeel in de berekening is dat de signaalgroepen voor de fietsers niet ingevoerd kunnen worden.
Er kan in het programma niet aangegeven worden dat er zich naast de wegen aparte fietsstroken
bevinden. Wel kunnen de fietsers meegenomen worden in de berekening door ze bij de pae’s van
het andere verkeer op te tellen. Maar dan wordt er vanuit gegaan dat de fietsers zich op de rijbaan
bevinden, en dat is bij de te onderzoeken situatie niet het geval. In deze berekening worden de
fietsers dus niet meegerekend.
Een ander punt dat op te merken valt bij deze berekening is dat het programma er vanuit gaat dat de
richtingen 5, 6, 11, en 12 het kruispunt in twee etappes kunnen passeren terwijl dit niet het geval is.
Er is namelijk geen opstelruimte midden op het kruispuntvlak voor deze richtingen. De uitkomsten
die volgen uit de berekening geven een globale richtlijn weer van de wachttijden voor de
verschillende signaalgroepen. De wachttijden voor de richtingen 5, 6, 11, en 12 zullen echter meer
bedragen dan wat uit de uitkomsten blijkt door het hiervoor genoemde.
De volledige uitkomst van de programma’s is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven. Hieronder
volgt een korte conclusie gebaseerd op deze uitkomst.
Conclusie
Uit de uitkomsten voor de verschillende kruispunten blijkt dat er in de huidige situatie geen
doorstromingsprobleem aanwezig is. Er is een wachttijd voor verschillende signaalgroepen maar
deze bedraagt minder dan 15 seconden. Wanneer deze meer dan 20 seconden zou bedragen zou het
onacceptabel zijn en zouden er maatregelen genomen moeten worden. Wanneer naar de situatie in
2019 gekeken wordt ontstaat er op het kruispunt met de Ganzepoelweg een
doorstromingsprobleem. Op het kruispunt met de Didamseweg zijn ook dan nog de wachttijden
acceptabel. Er moet echter wel in ogenschouw worden genomen dat de wachttijden voor de
richtingen 5, 6, 11 en 12 meer bedragen dan wat volgt uit de berekening. In de toekomstige situatie
is dus bij beide kruispunten een andere inrichting noodzakelijk. Ook moet worden opgemerkt dat
wanneer er geen doorstromingsproblemen aangetoond worden dit niet betekent dat de kruispunten
veilig zijn of veilig bevonden worden door de weggebruikers.
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6.4 Rotonde
In het programma Capacito bevindt zich nog een berekeningsmethode. Deze methode gaat uit van
een rotonde op de kruispunten. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het hierboven genoemde
probleem. Deze optie wordt alleen bekeken voor de intensiteiten in het ontwerpjaar 2019 aangezien
dan een probleem ontstaat op de kruispunten.
Uitkomst
De gemiddelde wachttijd voor een arm van de rotondes bedraagt maximaal drie seconden. Wanneer
deze wachttijd 30 seconden zou bedragen zou dit onacceptabel zijn. Een rotonde zou dus een goede
oplossing zijn voor het ontwerpjaar 2019. De gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen zijn
hieronder weergegeven.
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7 Intensiteiten fictieve situatie
Bij de uitbreiding in de fictieve situatie is gekeken hoe groot deze uitbreiding is vergeleken met de
uitbreiding in de toekomstige situatie. Aan de hand hiervan is geschat hoe hoog de intensiteiten op
de verschillende wegen in de fictieve situatie zijn. Aan de hand van deze intensiteiten per arm zijn de
intensiteiten per signaalgroep geschat. Deze gegevens zijn benodigd om te berekenen of de
doorstroming in de fictieve situatie belemmert wordt. De intensiteiten per kruispunt in de fictieve
situatie zijn op tekening weergegeven.

Figuur 7.1 Kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg fictieve situatie
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Figuur 7.2 Kruispunt Ganzepoelweg/De Koppeling/N338 fictieve situatie
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Figuur 7.3 Kruispunt Ganzepoelweg/Dorpsstraat
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Figuur 7.4 Kruispunt Didamseweg/N338/Broekhuizerweg fictieve situatie
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7.1 Doorstroming fictieve situatie
Om te berekenen of de kruispunten de intensiteiten van de fictieve situatie kunnen verwerken zijn
de bovenstaande intensiteiten in het computerprogramma Capacito ingevoerd. Op dit programma is
eerder in deze bijlage al dieper ingegaan. Hier zal alleen op de resultaten ingegaan worden, waarna
de uitkomsten van het programma te zien zijn.
Naast het programma Capacito is hier ook gebruik gemaakt van het programma
Meerstrooksrotondeverkenner. Dit is gedaan om een tweede berekening van de kruispunten te
verkrijgen waardoor meer zekerheid over de uitkomst ontstaat. De naam van dit programma geeft al
aan dat het hierbij alleen om rotondes gaat. Het programma berekent wat voor soort rotonde nog
toepasbaar is bij de ingevoerde intensiteiten. Het programma bestaat uit een Excel spreadsheet. Het
is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland. Er zijn veel verschillende rotondes beschikbaar, van
enkelstrooks rotondes tot rotorrotondes en ook kunnen 3taks rotondes ingevoerd worden. De invoer
en uitkomst van dit programma wordt verderop in de deze bijlagen weergegeven. Het geeft aan of
de specifieke rotondevorm de ingevoerde intensiteit kan verwerken. Wanneer een verzadigingsgraad
kleiner dan 0,80 en een gemiddelde wachttijd kleiner dan 50 seconden/pae berekend wordt geeft
het programma aan dat de desbetreffende rotonde gebruikt kan worden.
Bij het onderzoek van de huidige situatie is niet gekeken naar het kruispunt
Ganzepoelweg/Eldrikseweg. In de fictieve situatie is de Eldrikseweg een ontsluitingsweg van de
nieuwe woonwijk. Deze weg, en dus het kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg krijgen door de
nieuwe woonwijk een grotere hoeveelheid verkeer te verwerken. Daarom is er voor gekozen ook dit
kruispunt in de berekening mee te nemen zodat een eventueel doorstromingsprobleem ook hier
herkend kan worden. Wanneer hier daadwerkelijk een doorstromingsprobleem aanwezig is kan dit
meegenomen worden in de variantenstudie.
In de berekening is de huidige situatie nagebootst waarbij de fictieve intensiteiten zijn ingevoerd.
Van dezelfde intensiteiten is ook de doorstroming berekend wanneer er zich een rotonde in plaats
van een kruispunt zou bevinden. Zo wordt meteen berekend of een rotonde een mogelijke oplossing
zou zijn. Achtereenvolgens zijn de resultaten van Capacito en Meerstrooksrotondeverkenner
weergegeven.
Resultaten
Kruispunt Didamseweg/N338/Broekhuizerweg
-

-

Capacito
•

De wachttijden zijn bij dit kruispunt niet acceptabel;

•

Wanneer hier een rotonde in plaats van een kruispunt geplaatst wordt bedraagt de
maximale gemiddelde wachttijd achttien seconden, dit is veel, maar wel acceptabel.

Meerstrooksrotondeverkenner
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Alle rotondes zijn toepasbaar.

Kruispunt Ganzepoelweg/N338/De Koppeling
-

-

Capacito
•

De wachttijden op dit kruispunt zijn niet acceptabel;

•

Wanneer hier een rotonde geplaatst wordt in plaats van het huidige kruispunt zijn de
wachttijden nog te hoog. Wanneer naar de capaciteit gekeken wordt is dit niet
opmerkelijk. Een enkelstrooksrotonde heeft namelijk een maximum capaciteit van
2000 mvt/h. De totale intensiteit die het kruispunt moet verwerken in de fictieve
situatie bedraagt: 2350 pae/h. Ondanks dat deze waarden andere eenheden hebben
valt zo al op te merken dat een enkelstrooksrotonde de intensiteit op dit kruispunt
niet aankan.

Meerstrooksrotondeverkenner
•

Alle rotondes zijn toepasbaar. Dit is in tegenstelling tot het programma Capacito, wat
bij dit kruispunt aangeeft dat een enkelstrooksrotonde niet toepasbaar is. Dit kan
liggen aan de verschillende berekeningswijzen van de programma’s en de
verschillende waarden voor wanneer de wachttijd per pae te hoog is.

Rotonde Ganzepoelweg/Dorpsstraat
In de huidige situatie bevind zich hier al een rotonde.
-

Capcito
•

-

De wachttijden op de rotonde zijn in de fictieve situatie acceptabel.

Meerstrooksrotondeverkenner
•

Alle rotondes zijn toepasbaar.

Kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg
Dit betreft een kruispunt met drie armen.
-

Capacito
•

-

In de fictieve situatie zijn de wachttijden acceptabel.

Meerstrooksrotondeverkenner
•

Alle rotondes zijn toepasbaar.
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Conclusie
Er bevinden zich alleen doorstromingsproblemen in de fictieve situatie bij de kruispunten bij de open afritten van de N338. Wanneer hier enkelstrooksrotondes worden toegepast bevindt zich alleen
nog een probleem ter plaatse van het kruispunt Ganzepoelweg/N338. Dit blijkt uit het programma
Capacito. Het programma Meerstrooksrotondeverkenner geeft aan dat ook hier het
doorstromingsprobleem opgelost kan worden door middel van een enkelstrooksrotonde. Voor alle
zekerheid wordt hier de uitkomst van Capacito aangehouden.
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Gedetailleerde resultaten Capacito en Meerstrooksrotondeverkenner

Figuur7.5 Resultaten Capacito kruispunt Didamseweg/N338/Broekhuizerweg
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Figuur 7.6 Resultaten Capacito rotonde Didamseweg/N338/Broekhuizerweg
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Figuur 7.7 Resultaten Capacito Kruispunt Ganzepoelweg/N338/De Koppeling
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Figuur 7.8 Resultaten Capacito Rotonde Ganzepoelweg/N338/De Koppeling
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Figuur 7.9 Resultaten Capacito Rotonde Ganzepoelweg/Dorpsstraat
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Figuur 7.10 Resultaten Capacito Kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg

Februari - Mei 2011

pag. 138

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Figuur 7.11 Resultaten Capcito Rotonde Ganzepoelweg/Eldrikseweg
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Figuur 7.12 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt Didamseweg/N338/Broekhuizerweg

Figuur 7.13 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt
Didamseweg/N338/Broekhuizerweg resultaten
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Figuur 7.14 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt Ganzepoelweg/N338/De Koppeling

Figuur 7.15 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt
Ganzepoelweg/N338/De Koppeling resultaten
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Figuur 7.16 Meerstrooksrotondeverkenner Rotonde Ganzepoelweg/Dorpsstraat

Figuur 7.17 Meerstrooksrotondeverkenner Rotonde
Ganzepoelweg/Dorpsstraat Resultaten
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Figuur 7.18 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt Ganzepoelweg/Eldrikseweg

Figuur 7.19 Meerstrooksrotondeverkenner Kruispunt
Ganzepoelweg/Eldrikseweg resultaten
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8 Adviesrapport huidige situatie
Dit adviesrapport beschrijft de mogelijke aanpassingen die de eerder gestelde problemen op korte
termijn kunnen oplossen. In dit rapport wordt geen ontwerp weergeven voor een mogelijke
oplossing. Er worden echter wel adviezen gegeven waaraan het ontwerp moet voldoen om de
problemen op de kruispunten op te lossen. Naast deze adviezen is een variantenstudie en een
multicriteria-analyse gemaakt. Op deze variantenstudie en multicriteria-analyse wordt elders in deze
bijlagen dieper ingegaan. De gekozen variant zal hier wel besproken worden.
De volgende problemen zijn in de probleemstelling aangekaart.
-

Gevoel van onveiligheid wat blijkt uit enquêtes;

-

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

-

Kruispunten voldoende groot opgezet, maar inrichting niet op capaciteiten afgestemd.
Misschien zijn de kruispunten wel te groot opgezet;

-

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

-

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

-

Onveiligheid voor fietsers.

-

Belijning onduidelijk en werkt verwarrend

8.1 Adviezen
Gevoel van onveiligheid
Om het gevoel van onveiligheid weg te nemen bij de (dagelijkse) weggebruikers, is het van groot
belang een eenduidig wegbeeld te creëren, waarbij beide kruispunten hetzelfde ingericht zijn en
duidelijk is wat de functie en maximum snelheid op het wegvak is. Om het onveilige gevoel onder
fietsers en voetgangers weg te nemen kan een gefaseerde oversteekplaats aangelegd worden. Ook
moet het zicht op voetgangers en fietsers verbeterd worden. Ter plaatse van De Koppeling moet
duidelijk aangegeven worden dat het hier om een in twee richtingen bereden fietspad gaat zodat
automobilisten niet verrast worden door fietsers die van links komen. Dit is in De Koppeling al goed
aangegeven. Op de Ganzepoelweg is dit echter alleen op te merken door de onderbroken asstreep
op het fietspad ter plaatse van De Koppeling.
Om de snelheid op de kruispunten te reduceren kan gebruik gemaakt worden van
snelheidsremmende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan drempels. Er is echter door
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weggebruikers en wegbeheerders aangegeven dat er liever geen drempels ter plaatse van de
kruispunten worden geplaatst. De provincie ziet graag dat er een plateau ter plaatse van de
kruispunten wordt aangebracht. Hierbij is ook sprake van een verhoging in het wegvak. Hierdoor
wordt goed duidelijk gemaakt dat men kruisend verkeer kan verwachten en wordt een hoger
attentieniveau van de weggebruikers gecreëerd. Om aan de wensen van de weggebruikers en
wegbeheerders te voldoen kan ervoor gekozen worden het attentieniveau van de weggebruikers te
verhogen door te werken met gekleurde vlakken. Ter plaatse van de kruispunten wordt dan een
gekleurd vlak aangebracht waardoor weggebruikers die niet dagelijks van de kruispunten gebruik
maken geattendeerd worden op een gevaarlijke wegsituatie. Hierdoor wordt ook voor een deel de
snelheid uit het verkeer gehaald.
Wat ook bijdraagt aan de veiligheid ter plaatse van de kruispunten is het in de banden zetten en
compacter maken van de kruispunten. Verkeer wordt zo gedwongen om minder snel het kruispunt te
willen oversteken. Het kruispunt is nu gedimensioneerd volgens 80 km/h richtlijnen. Door een
ontwerp te maken voor de kruispunten waarbij gebruik wordt gemaakt van de richtlijnen voor een
snelheid van 50 km/h wordt het kruispunt een stuk minder ruim vormgegeven en zal het voor de
weggebruikers duidelijker zijn dat men zich in een 50 km/h zone bevindt.
Aantoonbaar aantal ongelukken op kruispunten.
Om het aantal ongelukken terug te dringen moeten beide kruispunten veiliger worden. Een oplossing
hiervoor is een gefaseerde fiets/voetgangers oversteek creëren. Deze groep is namelijk het meest
gevoelig voor ongelukken en het meest kwetsbaar voor letselschade. Door de gefaseerde oversteek
hoeft het langzame verkeer maar maximaal twee rijbanen (rechtdoor en linksaffer) per keer over te
steken.
Ook kan een gefaseerde oversteek voor het motorverkeer gecreëerd worden. Hiervoor moet er
tussen de rijbanen van de Ganzepoelweg/Didamseweg een ruimte gecreëerd worden waar een auto
zich kan opstellen om de rest van het kruispunt over te steken. Wanneer de bestaande linksaffers op
de kruispunten gehandhaafd blijven betekent dit dat weggebruikers twee rijbanen per keer moeten
oversteken. Waarbij het verkeer allemaal uit één richting komt. Dit vergemakkelijkt het oversteken
van de kruispunten.
Onoverzichtelijk of te overzichtelijk
Het overzicht op de kruispunten is niet voor elke arm gelijk. Voor de ene arm is het kruispunt
overzichtelijker dan voor de andere arm. Daar komt bij dat in sommige gevallen het zicht links veel
groter is dan het zicht rechts of omgekeerd. In beide gevallen kan dit grote risico’s met zich
meebrengen. Te weinig zicht kan voor gevaarlijke situaties zorgen wanneer men medeweggebruikers
niet op tijd ziet. Te veel overzicht kan veroorzaken dat medeweggebruikers over het hoofd worden
gezien en dat kruisend verkeer met een te hoge snelheid wordt gepasseerd.
Te weinig zicht is te voorkomen door het kappen van bomen en groenstroken. Te veel zicht is te
voorkomen door het aanplanten van groenstroken. Waar wat moet gebeuren zal in de praktijk
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uitgezocht moeten worden. Hier wordt niet verder op ingegaan in dit afstudeeronderzoek omdat dit
geen toegevoegde waarde heeft.

Beide kruispunten niet hetzelfde ingericht
Het is van groot belang dat beide kruispunten hetzelfde zijn ingericht. Om de verkeersveiligheid te
vergroten moet de bebording eenduidig worden gemaakt op beide kruispunten. Er moeten zowel in
de richting van de Didamseweg als de Ganzepoelweg bij beide kruispunten voorsorteervakken
aangelegd worden. Dit is nu alleen op enkele richtingen van toepassing. Door dit voor alle richtingen
aan te leggen wordt afslaand verkeer duidelijker zichtbaar voor andere weggebruikers. Ook wordt de
doorstroming voor rechtdoorgaand verkeer op de Ganzepoelweg en Didamseweg zo gegarandeerd.
Dit verkeer hoeft dan namelijk niet meer te wachten voor links afslaand verkeer.
De bebording moet voor beide kruispunten aangepast worden. Met name de voorrangsborden
moeten verzet worden. Deze insinueren nu dat men zich op een 80 km/uur weg bevindt, omdat ze
aangebracht zijn na een zijweg.
De belijning moet onderhouden worden, deze is plaatselijk niet of nauwelijks zichtbaar.
Een oplossing voor het eenduidig en veiliger maken van de kruispunten is om deze in de banden te
zetten. Dit zorgt voor een meer herkenbaar wegbeeld en ondersteund de belijning. Tevens geeft dit
een veiliger gevoel voor de weggebruikers en het langzame verkeer. Men ziet de fysieke scheiding als
extra bescherming.
Verkanting
De extreme verkanting in de bocht van de Ganzepoelweg ter hoogte van De Koppeling dient
aangepast te worden aan de verkanting voor een 50km/uur wegvak. Het overzicht vanaf De
Koppeling op de Ganzepoelweg en de aansluiting N338 wordt zo bevorderd. De aansluiting van de
oprit naar de N338 met de Ganzepoelweg zal zo ook een soepelere aansluiting kennen.
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Ander kruispuntontwerp
Door een ander kruispuntontwerp te gebruiken kunnen alle bovenstaande problemen opgelost
worden. Een veel gehoorde oplossing tijdens gesprekken met weggebruikers en wegbeheerders is de
rotonde. Wanneer gekeken wordt naar de duurzaam veilig richtlijn waar het ontwerp aan moet
voldoen is een rotonde een graag geziene oplossing. Bij een rotonde waar zich alleen snel verkeer op
een enkele rijbaan bevindt zijn er namelijk maar vier conflictpunten. Wanneer er wordt gekozen om
fietsers met de rotonde mee te leiden is er sprake van acht extra conflictpunten. Aangezien de
kruispunten zich binnen de bebouwde kom bevinden hebben fietsers voorrang op het andere
verkeer. Ter plaatse van elke op en afrit van de rotonde bevinden zich dan twee extra conflictpunten
waar de fietsers de toeleidende wegen van de rotonde oversteken.
Dit probleem kan opgelost worden door fietsers aan één kant van de Ganzepoelweg en Didamseweg
te leiden. Wanneer hier dan een fietstunnel aangelegd wordt worden fietsers conflictloos langs de
kruispunten geleidt. Deze fietstunnel bevindt zich dan ter plaatse van De Koppeling en
Broekhuizerweg. Ter plaatse van de rotonde in Angerlo kan dan een fietsoversteek gerealiseerd
worden waarbij de fietsers naar de goede kant van de rijbaan geleid worden waardoor het
dubbelzijdig fietspad in Angerlo opgeheven kan worden.
Voor het kruispuntontwerp is een variantenstudie opgesteld. Deze varianten zijn in een multicriteriaanalyse beoordeeld waarna een kruispuntvorm voor de problemen in de werkelijke situatie gekozen
is. Hier wordt onder de kop multicriteria-analyse dieper op ingegaan. De varianten zijn in de
variantenstudie beschreven.
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9 Programma van eisen en randvoorwaarden fictieve situatie
In het programma van eisen en randvoorwaarden worden de eisen opgesteld waar de mogelijke
varianten aan dienen te voldoen en geven de randvoorwaarden de gestelde voorwaarden en
projectgrenzen aan waar tijdens het opstellen van de varianten rekening mee gehouden moet
worden.

9.1 Algemeen
Dit rapport geeft het programma van eisen weer dat hoort bij het Onderzoek op- en afritconstructie
N338. Het programma van eisen geeft de basis weer waar het onderzoek en het uiteindelijke
ontwerp aan moeten voldoen. Tevens zullen de omgevingsfactoren en eisen die betrekking hebben
op het onderzoek aan bod komen en worden de achtergronden en de aanleiding voor de opdracht
beschreven. Dit programma van eisen dient als uitgangsdocument en toetsingsdocument voor het
afstudeerproject.
In het plan van aanpak is een hoofdvraag opgesteld, deze luidt als volgt:

“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.”

Om deze vraag te beantwoorden moeten een aantal deelvragen worden beantwoord:
-

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?

-

Hebben beide kruispunten en het onderliggende wegennet voldoende capaciteit om
doorstromingsproblemen te voorkomen?

-

Ook wordt de vraag onderzocht hoe een toekomstig doorstromingsprobleem in het gehele
gebied voor het vastgestelde ontwerpjaar 2019 kan worden opgelost? 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 het
programma DuboCalc te gebruiken tijdens de afstudeeropdracht. 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.
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9.2 Projectcontext
Voor de realisatie van dit project is bij de wegbeheerders en gebruikers nagegaan aan welke eisen en
randvoorwaarden de eindoplossing voor een eerder vastgesteld probleem moet voldoen.

9.3 Bestaande situatie
Het personeel van NTP Zevenaar ondervindt al lange tijd een verkeersprobleem op twee kruisingen
dichtbij het kantoor van NTP. Het betreft twee kruisingen die horen bij de halfklaverbladontsluiting
met de Provinciale weg N338 en de Didamseweg - Ganzepoelweg te Angerlo.
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.
Om de toekomstige verkeersdruk goed in kaart te brengen zal een breder gebied onderzocht moeten
worden waarbij de verschillende vervoersstromen duidelijk moeten worden gemaakt. Wanneer in dit
gebied de intensiteiten namelijk gaan groeien kan dit gevolgen hebben voor de kruispunten die in dit
onderzoek bekeken worden. In de bijlagen is een aantal situatiekaarten weergegeven van het te
onderzoeken gebied.

Figuur 9.1 Situatiekaart

Figuur 9.2 Situatiefoto

9.4 Gewenste situatie
De verkeersveiligheid bij de op- en afritconstructie moet aanzienlijk bevorderd worden. Dit houdt in
dat weggebruikers zich met een andere inrichting van de op- en afritconstructie veiliger en meer
beschermd gaan voelen. 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. Wel wordt getracht doelstellingen zo SMART mogelijk te formuleren en
daarmee meetbaar te maken
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Door school is de opdracht meegegeven dat de oplossing voor het onderzochte probleem innovatief
moet 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 wordt waar mogelijk toegepast.

9.5 Doelgroep
De verbetering van de verkeersveiligheid op de kruispunten is gericht naar alle gebruikers van deze
kruispunten. Uit gesprekken met de gemeenten en provincie kwam naar voren dat de
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers bevorderd moet worden.

9.6 Projectgrenzen en randvoorwaarden
De projectgrenzen en randvoorwaarden geven het kader aan waarbinnen de opdracht wordt
uitgevoerd. Dit kan uitgedrukt worden in tijd, beschouwd gebied en onderzoeksmiddelen met als
doel om binnen het project een duidelijk begin en eind te definiëren.
- Het project wordt uitgevoerd bij NTP Infra Zevenaar binnen het afstudeertraject civiele
techniek aan de HAN te Arnhem;
- Start van het project vindt plaats op 1 februari 2011 en wordt uiterlijk 24 mei 2011 afgerond;
- We beschouwen de op- en afritconstructie N338 / Didamseweg-Ganzepoelweg en het
onderliggende wegennet binnen Angerlo en Beinum (is een wijk van Doesburg) als
projectgebied. Zie figuur: 1 en 2;
- De kruising met de Didamseweg hoort bij de gemeente Doesburg;
- De kruising met de Ganzepoelweg hoort bij de gemeente Zevenaar;
- De provinciale weg is van de provincie Gelderland;
- Hoofdverkeersaderen die worden meegenomen in het onderzoek worden gedefinieerd en
benoemd;
- Wanneer uit onderzoek blijkt dat er zich binnen het onderzochte gebied geen
veiligheidsprobleem en/of doorstromingsprobleem voordoet, dan wordt aangenomen dat
dit wel het geval is. Dit doen we door aan te nemen dat de toekomstige nieuwbouw zoveel
verkeersdrukte met zich mee brengt dat de intensiteiten de capaciteit overschrijden.

9.7 Eisen
Eisen geven de processen, richtlijnen, taken en producten aan die absoluut gehandhaafd of
uitgevoerd dienen te worden binnen het project.
- De oplossing moet de verkeersveiligheid aanzienlijk bevorderen Dit moet uiteindelijk blijken
uit een de afname van het aantal ongevallen. Gestreefd wordt naar een halvering van het
aantal ongevallen;
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- Het aantal conflictpunten verminderen ten opzichte van de huidige situatie;
- De oplossing moet voldoen aan de richtlijnen van “Duurzaam Veilig”;
- De oplossing moet waar mogelijk duurzaam zijn;
- De oplossing moet innovatief zijn;
- De oplossing moet voldoen aan de toekomstige verkeersdruk, het betreft hier een sterk
groeiende bedrijven locatie. De afwikkeling moet op de toekomstige verkeersdruk zijn
afgestemd voor het ontwerpjaar 2019;
- Een conventionele oplossing, zoals een VRI en (turbo)rotonde, wordt meegenomen in het
onderzoek, maar mag niet als beste alternatief gekozen worden;
- Het gekozen ontwerp moet goed onderbouwd worden;
- Het ontwerp moet mede tot stand komen met behulp van het programma DuboCalc.

9.8 Wensen
Naast deze eisen en randvoorwaarden zijn er ook wensen die vanuit de wegbeheerders naar voren
kwamen. Het is niet zeker dat aan deze wensen voldaan kan worden. Dit zal echter wel zoveel
mogelijk geprobeerd worden.
- Kruispunten compacter en fysieker maken;
- Gefaseerde (brom)-fietsoversteek realiseren;
- Bochtschilden op de op en afritten toepassen;
- Realiseren van plateau op het kruispunt;
- Optimale verkeersveiligheid voor alle soorten verkeersdeelnemers;
- Een toekomstbestendige oplossing realiseren;
- De doorstroming en bruikbaarheid van de kruispunten garanderen;
- Hoogteverschil bij het kruispunt met de Ganzepoelweg opvangen;
- Bochtverbreding toepassen bij de huidige op- en afritconstructie.
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9.9 Afwegingsfactoren
Om een uiteindelijke keuze voor een alternatief te onderbouwen moeten afwegingsfactoren worden
opgesteld. Aan de hand van deze factoren zal een variant gekozen worden die tot definitief ontwerp
zal worden uitgewerkt. In de punten in de multicriteria-analyse zit wat extra ruimte in. Wanneer een
alternatief volgens ons wat beter uit de bus komt dan een alternatief wat hier evenveel punten op
scoort kan het alternatief dat voor het gevoel beter is meer punten krijgen. De varianten worden ten
opzichte van elkaar beoordeeld en gewaardeerd op een schaal tussen 1 en 10.
- Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid zal o.a. beoordeeld worden op het scheiden van de weggebruikers, het
scheiden van de rijrichtingen en het gevoel van veiligheid bij weggebruikers bij de varianten.
Varianten worden onderling afgewogen en onderling gerangschikt waarna een waarde
wordt toebedeeld tussen 1 en 10.
- Het aantal conflictpunten verminderen
Met deze conflictpunten worden de punten bedoeld waar weggebruikers elkaar op de
kruispunten tegen kunnen komen. Wanneer deze punten verminderd worden wordt de
verkeersveiligheid van de kruispunten aanzienlijk bevorderd. Er wordt gekeken naar het
aantal conflictpunten per kruispunt. Voor het bepalen van deze conflictpunten wordt
gekeken naar de figuur die in de literatuurstudie is weergegeven. Deze is hieronder
nogmaals weergegeven.

Figuur 9.3 Conflictpunten

Voor een enkelstrooksrotonde worden vier conflictpunten aangehouden. Voor een
drietakskruispunt worden zes conflictpunten aangehouden en voor een viertakskruispunt
zoals hierboven weergegeven worden 24 conflictpunten aangehouden. Bij een aantal
varianten is sprake van in- en uitvoegers. Voor de invoegers wordt één conflictpunt geteld,
voor de uitvoegers geen conflictpunt. Ook de invoegers die zich in de bestaande situatie op
de N338 bevinden worden meegeteld als conflictpunten. De fietsers worden ook
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meegenomen in de conflictpunten. Dit betekent dat op het viertakskruispunt met aan beide
kanten fietspaden vier conflictpunten extra gerekend worden. Wanneer er een gefaseerde
oversteek mogelijkheid voor fietsers is wordt ook deze meegerekend in de conflictpunten.
De punten van de twee kruispunten en die van de rotonde ter plaatse van de
Ganzepoelweg/Dorpsstraat worden bij elkaar opgeteld aangezien deze laatste rotonde in
een aantal varianten aangepast wordt.
Tabel 9.1 Afwegingsfactor conflictpunten

Aantal conflictpunten

Multicriteria keuzematrix

< 35

8 t/m 10

35 – 50

6 t/m 7

50 – 65

4 t/m 5

>65

1 t/m 3

- Innovatie van het alternatief
Om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen moet de moeilijkheidsgraad
voldoende hoog zijn. Er zal dus gezocht worden naar een innovatieve oplossing. Dit is voor
de gemeenten en provincie misschien niet aantrekkelijk maar voor het afstuderen wel van
belang.
Tabel 9.2 Afwegingsfactor Innovatie

Innovatie van het alternatief
Niet tot
toegepast

zelden

in

Multicriteria keuzematrix

Nederland 7 t/m 10

Zelden tot regelmatig in Nederland 4 t/m 6
toegepast
Vaak in Nederland toegepast

1 t/m 3

- Capaciteit van het alternatief
Het definitieve alternatief moet toekomstgericht zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de
intensiteit op de toeleidende wegen in de toekomst gaat groeien. Wanneer deze groei niet
noemenswaardig is zal zoals hiervoor al beschreven is een fictieve situatie geschetst
worden. Hierbij zal de intensiteit sterk toenemen en zal een alternatief met een grotere
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capaciteit aantrekkelijker zijn. De intensiteit wordt zover verhoogt zodat er serieuze
doorstromingsproblemen op de kruispunten worden veroorzaakt, maar de intensiteiten nog
wel reëel zijn voor het te bebouwen gebied. Ook hier wordt gekeken naar de capaciteit per
kruispunt. De capaciteit wordt berekend door de capaciteit van alle toeritten van een
kruispunt bij elkaar op te tellen. Varianten worden onderling gerangschikt op capaciteit en
krijgen een waarde tussen 1 en 10
- Duurzaamheid
De duurzaamheid van de alternatieven is met elkaar vergeleken en onderling gerangschikt.
Door te kijken naar het materiaalgebruik, het onderhoud, en de hoeveelheid te verzetten
werk zullen de alternatieven tegen elkaar worden afgewogen.
Tabel 9.3 Afwegingsfactor duurzaamheid

Duurzaamheid

Multicriteria keuzematrix

Lage duurzaamheid

8 t/m 10

Beperkte duurzaamheid

6 t/m 7

Hoge duurzaamheid

4 t/m 5

Zeer hoge duurzaamheid

1 t/m 3

- Bouwkosten van het alternatief
Bouwkosten van de verschillende alternatieven zijn onderling gerangschikt op basis van
hoeveelheid te verzetten werk, aard van de werkzaamheden en materiaalgebruik.
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- Overlast tijdens aanlegfase
De overlast wordt gemeten door na te gaan wat de bouwtijd van een alternatief bedraagt en
de overlast die de werkzaamheden veroorzaken voor weggebruikers en omwonenden. Ook
hierbij worden de alternatieven gerangschikt waarna punten worden toegekend. Aan het
alternatief met de minste bouwtijd zullen de meeste punten toegekend worden.
Tabel 9.4 Overlast aanlegfase

Overlast tijdens aanlegfase

Multicriteria keuzematrix

Geen tot weinig overlast

8 t/m 10

Beperkte overlast

6 t/m 7

Veel overlast

4 t/m 5

Zeer veel overlast

1 t/m 3

- Gebruiksgemak
Bij gebruiksgemak worden de varianten beoordeeld op een aantal punten en vervolgens
onderling gerangschikt:
o Omrijbeweging
o Directe ontsluiting van A naar B
o Hoeveelheid conflicterend verkeer
o Veiligheidsgevoel
o Herkenning van de situatie
o vergevingsgezindheid
- Ruimtegebruik
Bij ruimtegebruik worden de alternatieven gerangschikt op het ruimtegebruik van het
ontwerp. Hoe meer ruimte benodigd is hoe minder punten toebedeeld worden, bij
ruimtebesparing ten opzichte van het huidige ontwerp worden extra punten toebedeeld.

Februari - Mei 2011

pag. 155

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

9.10 Afweging fictieve situatie
De daadwerkelijke afweging zal gemaakt worden met behulp van een multicriteria-analyse . Hierbij
zullen wegingsfactoren aan de afwegingsfactoren worden gehangen. Wanneer een bepaalde
afwegingsfactor voor de afstudeeropdracht en de definitieve oplossing erg belangrijk is zal deze een
hogere wegingsfactor krijgen. Zo krijgen alternatieven die op de desbetreffende afwegingsfactor
hoog scoren extra punten.
Tabel 9.5 Wegingsfactoren fictieve situatie

Afwegingsfactoren

Wegingsfactor

Verkeersveiligheid

8

Conflictpunten verminderen

7

Innovatie van het alternatief

10

Capaciteit van het alternatief

6

Duurzaamheid

6

Bouwkosten van het alternatief

2

Overlast

3

Gebruiksgemak

6

Ruimtegebruik

4

Onderstaand zal een toelichting worden gegeven waarom een bepaalde afwegingsfactor een
bepaalde wegingsfactor toegewezen krijgt. Per afwegingsfactor zal dit beschreven worden.
- Verkeersveiligheid
De aanleiding van deze afstudeeropdracht is een verkeersonveiligheidsgevoel bij
medewerkers van NTP Infra. Dit is dus een belangrijk punt tijdens de keuze van een
alternatief. Ook is eerder in dit programma van eisen genoemd dat de oplossing de
verkeersveiligheid sterk moet verbeteren. Om deze reden is hier een factor 8 aan gehangen.
- Conflictpunten verminderen
Wanneer conflictpunten verminderd worden, wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk
verbeterd. Verkeer komt elkaar namelijk minder tegen waardoor minder kans is op
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ongevallen. Hier is een wegingsfactor 7 aan gehangen. Om de innovatie van het project niet
in de weg te staan wordt hier niet een te hoge wegingsfactor aan gehangen.
- Innovatie van het alternatief
Dit is een erg belangrijk punt voor het afstuderen. Daarom bedraagt de afwegingsfactor van
dit aspect ook 10 punten. Voor het project is dit minder van belang aangezien het hier
vooral om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de oplossing gaat. Wanneer echter
de moeilijkheidsgraad van het afstuderen niet hoog genoeg is resulteert dit in een
onvoldoende voor het afstudeerproject. Het hoofddoel van dit project is het afstuderen te
voltooien, vandaar dat de innovatie een erg belangrijk punt is in dit project.
- Capaciteit van het alternatief
In de fictieve situatie gaat de intensiteit op de wegen behoorlijk stijgen. Dus de capaciteit
van de varianten is van redelijk groot belang. Natuurlijk wordt er voor gezorgd dat de
alternatieven de intensiteit kunnen verwerken. Wanneer een alternatief echter capaciteit
over heeft is dit natuurlijk een voordeel. In de toekomst kan de intensiteit op de wegen
namelijk nog verder groeien. In de keuzematrix is aan dit aspect een wegingsfactor 6 aan
gehangen. Dit is bovengemiddeld, maar niet zo hoog dat het de innovatie en duurzaamheid
van de alternatieven tegenhoudt.
- Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit afstudeerproject. Door middel van het
programma DuboCalc kan het uiteindelijk gekozen ontwerp duurzaam ingericht worden.
Hier wordt later in deze bijlagen dieper op ingegaan. De wegingsfactor van het aspect
duurzaamheid is 6 punten.
- Bouwkosten van het alternatief
De wegingsfactor van deze afwegingsfactor bedraagt maar 2 punten. Dit is erg weinig in
vergelijking met de andere afwegingsfactoren. Voor de wegbeheerders spelen de
bouwkosten een grote rol bij de keuze voor een alternatief. Deze keuzematrix is echter in
het belang van de afstudeeropdracht gemaakt. Innovatieve en duurzame alternatieven
hebben vaak hogere bouwkosten dan vaak gebruikte toepassingen. Een voorwaarde bij dit
afstudeerproject is echter dat het definitieve alternatief een innovatief is. Door de kosten
een lage wegingsfactor te geven laten we ons minder belemmeren door deze
afwegingsfactor.
- Overlast aanlegfase
Dit punt is belangrijk voor omwonenden, echter voor het afstuderen geldt weer het
hetzelfde als hierboven al genoemd is bij de bouwkosten. Door hier een lage factor aan te
geven wordt de voortgang van de afstudeeropdracht niet belemmert. Tevens is overlast van
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een ontwerp vaak tijdelijk en alleen hinderlijk in de aanlegfase. Overlast krijgt een
wegingsfactor 3.
- Gebruiksgemak
Gebruiksgemak is mede verantwoordelijk voor de verhoging van het veiligheidsgevoel van
het ontwerp bij de weggebruikers. Daarom krijgt gebruiksgemak een factor 6.
- Ruimtegebruik
Om innovatie in het project niet in de weg te staan is aan deze afwegingsfactor 4 punten
toegekend. Wanneer er meer ruimte ontstaat door een ander alternatief in te passen is dit
mooi meegenomen. Het is echter niet het doel van het project. Wanneer naar de huidige
op- en afritconstructie gekeken wordt valt op dat hierbij veel ruimte is gebruikt.

9.11 Afweging werkelijke toekomstige situatie
In de werkelijke situatie spelen andere afwegingsfactoren een grotere rol. Innovatie speelt hierbij
namelijk helemaal geen rol terwijl de Bouwkosten en verkeersveiligheid in de werkelijke situatie erg
belangrijk zijn. In tabel 9.6 zijn de wegingsfactoren voor de werkelijke situatie weergegeven. Zoals te
zien is er tussen de andere afwegingsfactoren weinig verschil. Hier zal dan ook niet dieper op
ingegaan worden.
Tabel 9.6 Afweging werkelijke toekomstige situatie

Afwegingsfactoren

Wegingsfactor

Verkeersveiligheid

10

Conflictpunten verminderen

8

Innovatie van het alternatief

1

Capaciteit van het alternatief

5

Duurzaamheid

7

Bouwkosten van het alternatief

6

Overlast

4

Gebruiksgemak

8

Ruimtegebruik

6
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10 Variantenstudie
In de variantenstudie worden de verschillende varianten uiteen gezet die oplossing bieden voor de
vastgestelde probleemstelling. Tevens voldoen ze aan het programma van eisen. Voordat er enkele
varianten kunnen worden uitgewerkt wordt er een brainstormlijst opgesteld. Deze brainstormlijst
bevat ideeën en mogelijke ontwerpen die in de varianten toegepast zouden kunnen worden.
In de varianten studie worden de gekozen varianten afzonderlijk beoordeeld en tegen elkaar
afgewogen. De varianten moeten ten opzichte van de nulsituatie (Situatie waarin huidige situatie
onveranderd blijft) aanzienlijke verbeteringen opleveren die reeds in het programma van eisen zijn
uitgewerkt.

10.1 Brainstormsessie varianten
Alvorens er enkele varianten worden opgesteld en gekozen wordt er een brainstormsessie gepland
en een brainstormlijst opgesteld. Hierin worden allerlei ideeën op papier gezet die een (deel van de)
mogelijke oplossing voor het probleem kunnen zijn. Dit kunnen innovatieve ideeën zijn, gebruikelijke
ideeën, of ogenschijnlijke onuitvoerbare ideeën. De gedachte achter de brainstormlijst is om geen
enkele optie uit te sluiten en op nieuwe inzichten en ideeën te komen.
Tabel 10.1 Brainstormlijst

Brainstormlijst/Toepassingen

Beschrijvingen

Rotonde

Standaard rotonde.

Turborotonde

Rotonde waarbij de rijrichtingen een snelle
doorstroming en een asverspringing
ondervinden.

VRI

Verkeersregelinstallatie.

Kluifrotonde

Combinatie van twee rotondes.

Turbokluifrotonde

Combinatie van twee Turborotondes.

Alles Rechtsaf

Constructie waarbij de weggebruikers alleen van
richting kunnen veranderen via rechtsaffers.

Langzaam rijden gaat sneller

Beleid waarbij langzamer rijden leidt tot meer
doorstroming.

Aansluiting De Koppeling aanpassen

Extra ontsluiting van de N338 speciaal voor het
nieuw aan te leggen bedrijventerrein en
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bewoonbaar gebied.
Op- en afrit constructie aanpassen

Een ander soort op en afritprincipe toepassen. In
de huidige situatie ligt hier een halfklaverblad
oplossing.

Zwevende fietsrotonde

Fietsers fietsen over het overige verkeer heen.

Fietstunnels

Fietsers conflictloos de kruispunten laten
passeren.

Turboplein

Uitvergrote rotonde (Velperbroek).

Zwevend kruispunt

Verhoogd kruispunt.

Vrij liggende rechtsaffers

Vanaf de afritten rechtsaffers via een bypass
leiden.

10.2 Nulsituatie
De nulsituatie is de situatie waarin in de huidige situatie onveranderd blijft. De varianten worden
afgewogen ten opzichte van de nulsituatie. In de nulsituatie worden de mogelijke problemen
uiteengezet wanneer er in de toekomst niets aan de huidige situatie veranderd.
Problemen die worden verwacht wanneer niets aan de huidige situatie veranderd wordt:
-

Er zullen naar verwachting meer ongelukken gebeuren op beide kruispunten ten gevolge van
de intensiteitgroei die in de toekomst verwacht wordt. Er wordt niet uitgesloten dat hierbij
ook ongelukken zullen voorkomen met dodelijke afloop.

-

Er worden doorstromingsproblemen verwacht, aangezien de intensiteiten op de
hoofdstroom Didamseweg – Ganzepoelweg in de toekomst toenemen.

-

Sluipverkeer door omliggende dorpen zal toenemen, wanneer de doorstroming rond de open afritconstructie niet gewaarborgd kan worden.

10.3 Varianten
Uit de brainstormsessie zijn een aantal mogelijke oplossingen naar voren gekomen. Uit deze lijst met
mogelijke oplossing zijn een aantal varianten die ons het meest aanspreken gekozen. Deze varianten
worden hieronder nader beschreven en zullen verderop in het project met elkaar vergeleken
worden. Tevens wordt er een schetsontwerp gemaakt. Uit deze varianten wordt uiteindelijk een
definitief ontwerp gekozen en verder uitgewerkt.
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Variant 1: (Samengestelde) Turborotondes
Om de verhoogde intensiteiten op de kruispunten op te vangen kan gebruik gemaakt worden van
turborotondes.
Turborotondes
hebben
een
hogere
capaciteit
dan
bijvoorbeeld
enkelstrooksrotondes. Een enkelstrooksrotonde heeft een maximumcapaciteit van 2000 mvt/h, een
standaardturborotonde daarentegen heeft een maximumcapaciteit van 3500 mvt/h. Om na de
rotondes geen knelpunten te krijgen door twee rijbanen samen te voegen tot één rijbaan is er bij
deze variant voor gekozen om de dubbele rijbanen tussen de rotondes door te laten lopen waar dit
nodig is. Vandaar ook de naam: samengestelde turborotondes. Hierdoor ontstaat geen
trechtervorming na de rotonde.
Er bestaan veel verschillende soorten turborotondes. En er kan gemakkelijk een extra rijbaan aan een
rotonde toe worden gevoegd waardoor de capaciteit van de rotonde hoger wordt. Zo kan een goede
verdeling worden gemaakt van het aantal rijstroken per weg. Van en naar het bedrijventerrein wordt
namelijk veel meer verkeer verwacht dan op bijvoorbeeld de Dorpsstraat richting het westen.

Figuur 10.1 (Samengestelde) Turborotondes

De Figuren geven voorbeelden weer
van turborotondes.

Figuur 10.2 Turborotonde
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Voordelen:
-

Twee rijstroken;
Het aantal rijbanen kan aangepast worden aan de benodigde capaciteit van de kruispunten.
Wanneer met één rijbaan al genoeg capaciteit bereikt wordt is dit overzichtelijker dan meer
rijbanen toepassen.

-

Lage snelheden grote doorstroming, hoge capaciteit;
Een basisvorm turborotonde heeft een capaciteit van 3500 mvt/h tegenover een capaciteit
van een gewone rotonde van 2000 mvt/h.

-

Verlaging van het aantal conflictpunten en voorkomen van snijdend verkeer;
Vergeleken met een tweestrooksrotonde of het kruispunt in de huidige staat wordt het
aantal conflictpunten verminderd.

-

Compacte oplossing;

-

Relatief lage aanlegkosten;
Dit is in vergelijking met varianten welke hierna beschreven worden.

-

Veel toepassingen mogelijk.

Nadelen:
-

Hinder voor vrachtverkeer;
Vrachtverkeer heeft moeite met de bochten die gemaakt moeten worden op de rotonde.
Ook spelen hierbij de verhoogde rijbaanscheidingen een belangrijke rol. Vrachtverkeer kan
hier overheen rijden, maar dit zorgt voor discomfort.

-

Rotondes volgen elkaar te kort op.
Weggebruikers kunnen zich gaan ergeren aan de vele rotondes welke elkaar snel opvolgen.
Ter plaatse van de Dorpsstraat bevindt zich namelijk al een rotonde. Wanneer dan van
Angerlo naar Doesburg gereden moet worden komt men drie rotondes tegen, dit kan voor
ergernis bij weggebruikers zorgen.

Hieronder is een schetstekening te vinden hoe de kruispunten als turborotondes ingericht zouden
kunnen worden.
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Figuur 10.3 Schetsvoorbeeld samengestelde turborotondes
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Variant 2: Kluifrotonde
Een kluifrotonde kan gezien worden als twee (turbo)rotondes die aan elkaar verbonden zijn. Door
hier gebruik van te maken worden de conflictpunten verminderd waardoor een kluifrotonde veiliger
is dan een turborotonde. Een nadeel bij een kluifrotonde is wel dat verkeer dat driekwart rond wil
een behoorlijke omweg moet maken. Bij dit project gaat het om drie kruispunten die aangepakt
moeten worden. Één van de drie kruispunten zit dus niet bij het ontwerp van de kluifrotonde in. Voor
dit kruispunt kan een turborotonde ontworpen worden.

Figuur 10.4 Kluifrotonde schematisch

Figuur 10.5 Kluifrotonde schematisch 2

Figuur 10.6 Kluifrotonde toegepast in werkelijke situatie
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Voordelen:
-

Twee rijstroken;
Dit kunnen er ook meer of minder zijn, maar aangezien de capaciteit van de kruispunten
verhoogd moet worden wordt er van twee rijstroken uitgegaan.

-

Lage snelheden grote doorstroming, hoge capaciteit;

-

Verlaging van het aantal conflictpunten t.o.v. turborotonde;
Zoals in de afbeeldingen hiervoor te zien is verdwijnen er conflictpunten aangezien er min of
meer van twee turborotondes met in totaal 8 aansluitingen één grote turborotonde met 6
aansluitingen wordt gemakt.

-

Samengevoegde rotondes verhoogt rijgemak;
Door de weinige conflictpunten wordt het wegbeeld overzichtelijker. Ook kan gemakkelijker
de rotonde opgereden worden.

-

voorkomen van snijdend verkeer;

-

Compacte oplossing;

-

Relatief lage aanlegkosten;
Dit is in vergelijking met andere alternatieven.

-

Veel toepassingen mogelijk.

Nadelen:
-

Hinder voor vrachtverkeer;
Hierbij geldt dezelfde uitleg als bij de gewone turborotonde. Vrachtverkeer heeft moeite met
de bochten en de verhoogde rijbaanscheiding van de rotonde.

-

Omrij -beweging voor linksafslaand verkeer.
Dit is in bovenstaande figuren goed te zien. Omdat er een verbinding minder is dan op een
normale turborotonde.

Februari - Mei 2011

pag. 165

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Variant 3: Extra op en afrit voor bedrijventerrein
Uit onderzoek is gebleken dat zich in de toekomstige situatie geen doorstromingsproblemen
voordoen op de kruispunten. Er doen zich echter wel verkeersveiligheidsproblemen voor. Om de
veiligheid te bevorderen kunnen hier bijvoorbeeld rotondes aangelegd worden. In de fictieve
toekomstige situatie waarbij zich naar alle waarschijnlijkheid wel doorstromingsproblemen voor
zullen doen zal een oplossing gezocht moeten worden voor de extra intensiteiten.
Tracé
Wanneer het bedrijventerrein in de fictieve toekomstige situatie, op een andere manier ontsloten
wordt hoeven de kruispunten geen grote veranderingen te ondergaan want de intensiteit blijft hier
nagenoeg gelijk. Om dit te bewerkstelligen moet er een extra op en afritconstructie op de N338
gemaakt worden. Verkeer vanaf het bedrijventerrein kan hier dan gebruik van maken. Hierbij moet
wel gelet worden op de benodigde turbulentieafstand tussen de bestaande op- en afritconstructie en
de nieuw aan te leggen op- en afritconstructie voor het bedrijventerrein.
In de fictieve toekomstige situatie, waarbij er zich doorstromingsproblemen voordoen kan dit een
goed alternatief zijn. Om het onderliggende weggennet te ontlasten is het verstandig om de
ontsluiting van het bedrijventerrein rechtstreeks op de N338 aan te sluiten.

Figuur 10.7 Extra op- en afrit voor bedrijventerrein
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Voordelen:
-

Verkeer van en naar het bedrijventerrein wordt apart ontsloten;

-

Huidige situatie blijft nagenoeg gelijk. Dit voorkomt overlast bij de huidige weggebruiker in
de aanlegfase.

Nadelen:
-

Geen oplossing voor onveiligheidgevoel ter hoogte van huidige kruispunten;

-

Turbulentieafstand moeilijk te voldoen;
Tussen de op en afritten moet een bepaalde afstand zitten om weggebruikers te kunnen
laten inspelen op in- en uitvoegend verkeer.

-

Hoge aanleg kosten;

-

Ruimtegebruik.

Variant 4: Parallelle op- en afritconstructie bedrijventerrein
Een andere variant is het toepassen van extra rijbanen langs de al bestaande op en afritten. Deze
extra rijbanen sluiten rechtstreeks op het bedrijventerrein aan. Verkeer vanaf het bedrijventerrein
hoeft zo geen gebruik te maken van de kruispunten. Bij voorbaat kan ook al gezegd worden dat het
hierbij waarschijnlijk om een duur alternatief gaat, aangezien het aanleggen van extra aansluitingen
en fly-overs een dure aangelegenheid is.

Figuur 10.8 Parallele op- en afritconstructie
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Tracé
Verkeer vanaf de N338 met bestemming het nieuw aan te leggen bedrijven terrein en bewoonbaar
gebied krijgt een aparte ontsluiting. Vanuit de richting Zevenaar zal dit gerealiseerd worden via een
fly-over constructie zoals bovenstaand aangegeven is. Vanuit de richting doesburg wordt de N338
ontsloten via de in variant 3 besproken ontsluiting. De aansluiting op de N338 kan plaatsvinden door
middel van een taperaansluiting waarbij het verkeer vanaf de kruispunten op de taper rijdt. Voor het
vrachtverkeer vanaf het bedrijventerrein is dit namelijk niet wenselijk.
Opgemerkt moet worden dat in deze variant de huidige op en afritconstructie gehandhaafd blijft
voor de ontsluiting van Beinum en Angerlo op de N338
Voordelen:
-

Verkeer van en naar het bedrijventerrein wordt apart ontsloten;

-

Huidige situatie blijft nagenoeg gelijk. Dit voorkomt overlast bij de huidige weggebruiker in
de aanlegfase.

Nadelen:
-

Geen oplossing voor onveiligheidgevoel ter hoogte van huidige kruispunten;

-

Turbulentieafstand moeilijk te voldoen;

-

Hoge aanleg kosten;

-

Groot ruimtegebruik.

Variant 5: Gelijkvloerse ontsluiting
Bovenstaande varianten gaan vooral uit van zoveel mogelijk behoud van bestaande situatie en
bestaande op- en afritconstructie. Er zijn ook een aantal varianten opgesteld waarbij aan een geheel
nieuw concept is gedacht. Hierbij wordt van een geheel nieuwe ontsluiting uitgegaan. We nemen als
basis alleen de N338 en de Didamseweg-Ganzepoelweg. Van hieruit wordt een geheel nieuwe
ontsluiting ontworpen.
Bij de meeste varianten is uitgegaan van een ongelijkvloerse kruising, omdat dit in de huidige situatie
het geval is. Zoals eerder al is opgemerkt is het niet gebruikelijk om een provinciale weg via een
ongelijkvloerse kruising te ontsluiten. Maar omdat het wegvak van de N338 ter hoogte van de op- en
afritconstructie Didamseweg-Ganzepoelweg oorspronkelijk ontworpen is om als ontsluiting van een
stroomweg te fungeren is er gekozen voor een ongelijkvloerse kruising.
Om het wegbeeld weer eenduidig te maken met het verdere verloop van de N338 richting Zevenaar
kan ervoor gekozen worden de kruising weer gelijkvloers te maken.
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Onderstaand is een weergave van de variant gelijkvloers kruispunt getoond

Figuur 10.9 Gelijkvloers kruispunt

Voordelen:
-

Ruimtegebruik, aanzienlijke ruimtebesparing;

-

Verkeersveiligheid verhoogd. Aantal conflictpunten aanzienlijk verminderd;

-

Eenduidig wegbeeld op N338.
Alle andere kruispunten op de N338 zijn uitgevoerd met rotondes dan wel turborotondes.

Nadelen:
-

Geen capaciteitverhoging;

-

Geen aparte ontsluiting voor de nieuwbouw.
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Variant 6: Langzaam verkeer uit de kruispunten
Algemeen
Gevoel van onveiligheid komt vooral voor bij het langzame verkeer. Tevens is dit de kwetsbaarste
groep bij ongevallen en uit onderzoek bleek dat zij vaak bij ongevallen betrokken zijn.
Een goede oplossing zou kunnen zijn om het langzame verkeer geheel uit de kruispunten te halen. Er
wordt dan een aparte voorziening gecreëerd voor het langzame verkeer, zodat deze geen
conflictpunten heeft met het snelverkeer.
Van de variant om het langzaam verkeer een eigen voorziening te bieden is hieronder een
schetsontwerp getoond:

Figuur 10.10 Aparte voorziening langzaam verkeer
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Tracé
-

Langzaam verkeer ontsluiten met behulp van ondergrondse voorzieningen: via deze variant
wordt het langzame verkeer ontsloten via ondergrondse voorzieningen. er worden
conflictloze ongelijkvloerse kruisingen aangelegd met behulp van tunnelconstructies.

-

Langzaam verkeer ontsluiten met behulp van bovengrondse voorzieningen: via deze variant
worden fietsers en voetgangers ontsloten via bovengrondse voorzieningen. Er worden
conflictloze ongelijkvloerse kruisingen aangelegd via viaducten.

Een combinatie van boven en ondergrondse voorzieningen is ook mogelijk. Voor beide varianten
geldt dat zij parallel aan de Didamseweg-Ganzepoelweg ontworpen zullen worden.
Aparte fiets- en voetgangersvoorziening
Een andere mogelijkheid is om een aparte fiets- en voetgangersvoorziening te creëren waardoor
fietsers en voetgangers niet in conflict komen met het snel- en gemotoriseerd verkeer. Dit is op te
lossen door de fietsers en voetgangers via een apart tracé ontsluiting te bieden.
Voordeel van deze oplossing is dat de kwetsbare fietsers en voetgangers ter plaatse van de
kruispunten geen conflictpunten meer kennen met het gemotoriseerd verkeer.
Nadeel van dit ontwerp is dat de fietsers en voetgangers een omweg moeten maken wanneer zij
vanaf de Broekhuizerweg naar de Koppeling moeten.
Voor het langzame verkeer geld in ieder geval dat er een aparte ontsluiting moet komen. Hierbij zijn
verschillende varianten voor het snelverkeer mogelijk.
Voordelen:
-

Huidige situatie blijft nagenoeg gelijk. Dit voorkomt overlast bij de huidige weggebruiker;

-

Geen conflictpunten tussen snel en langzaam verkeer ter hoogte van de kruispunten;

-

Weinig ruimtegebruik;

-

Geen overlast tijdens aanlegfase voor huidig verkeer.

Nadelen:
-

Conflictpunten voor snel verkeer niet verminderd;

-

Fietsers en voetgangers moeten een helling op of af. En er kan een gevoel van onveiligheid
ontstaan in de tunnel.
Doordat fietsers een grote afstand in een tunnel moeten doorbrengen ontstaat een gevoel
van onveiligheid, dit kan deels opgelost worden aan de hand van goede verlichting.
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Variant 7: 3-laags kruispunt
Algemeen
Dit kruispunt is ontworpen met het oog op het verminderen van conflictpunten ter plaatse van het
kruisingsvlak. Dit is gerealiseerd door alle richtingen apart af te handelen. De conflictpunten die er
nog in zitten betreffen vooral het in en uitvoegen van rechtsaffers. En het met verkeerslichten
regelen van de linksaffers.
Onderstaand zijn twee schetsontwerpen van het alternatief te zien, figuur 10.11 en figuur 10.11.2:

Figuur 10.11 3-laags kruispunt
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Figuur 10.11.2 Schetsontwerp 3-laags kruispunt
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Tracé
Alle linksaffers blijven op maaiveldniveau waar zij door middel van verkeerslichten afgewikkeld zullen
worden. De rechtsaffers kunnen via een bypass met in en uitvoegers hun weg vervolgen. Dit gebeurt
op maaiveldniveau. Het rechtdoorgaande verkeer wat de N338 volgt blijft via een viaduct de
Ganzepoelweg/Didamseweg snijden. Via een tunnelbak wordt het rechtdoorgaande verkeer van de
Ganzepoelweg/Didamseweg geregeld. Dit betreft het verkeer dat vanaf de Ganzepoelweg
rechtdoorgaand de Didamseweg wil vervolgen of in tegengestelde richting. Fietsers en voetgangers
worden ook door deze tunnelbak geleid.
De Broekhuizerweg en De Koppeling zijn niet in afbeelding 11.11 weergegeven. Deze zullen op enige
afstand van het kruispunt op achtereenvolgens de Didamseweg en De Koppeling worden
aangesloten. Het gaat hier om twee drietaks kruispunten welke veel veiliger zijn dan de huidige
viertaks kruispunten. Tussen de twee richtingen op de Ganzepoelweg en Didamseweg in is genoeg
ruimte voor een kleine vrachtwagen om zich op te stellen. Zodat wanneer deze linksaf moet vanaf de
Broekhuizerweg of De Koppeling deze dat in twee keer kan doen.
Om een beter beeld van de variant te krijgen is in afbeelding 11.12 een schets 3d ontwerp
weergegeven.

Figuur 10.12 3-laags kruispunt 3D
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Voordelen
-

Door alle richtingen apart af te handelen ontstaat zo min mogelijk wachttijd. Bij een rotonde
kan wachttijd ontstaan doordat verkeer moet wachten op een drukker bereden rijrichting op
de rotonde. Bij dit kruispunt is dit niet het geval;

-

Het ruimtegebruik bij dit kruispunt is minimaal doordat er gebruik wordt gemaakt van
verschillende verdiepingen kunnen wegen boven elkaar gerealiseerd worden. Wel moet
gedacht worden aan de lengtes van in en uitvoegers welke een behoorlijke ruimte innemen;

-

Het rechtdoorgaande verkeer ondervindt geen hinder van het andere verkeer. Bij een
rotonde moet ook dit verkeer een soort van omweg maken en afremmen om zijn weg te
vervolgen. Bij deze optie kan dit verkeer ongehinderd doorrijden alsof er geen kruispunt
aanwezig is;

-

Innovatief.

Nadelen
-

Deel van het verkeer moet een helling nemen;

-

De constructies voor de tunnel en het viaduct brengen veel kosten met zich mee;

-

Voor de aansluiting van De Koppeling en de Broekhuizerweg kan alsnog wachttijd ontstaan;

-

Weggebruikers zijn nog niet gewend aan dergelijke toepassingen;

-

Links en rechts invoegend verkeer zal na elkaar moeten invoegen.

Variant 8: Turbo-rondweg
Algemeen
Het alternatief genaamd “Turbo-rondweg” is gebaseerd op het volgende principe:
-

De N338 vindt vrije doorgang en wordt ongelijkvloers ontsloten met het onderliggend
wegennet via op- en afritten. De op- en afritten sluiten aan op de onderliggende rondweg.
via in- en uitvoegers;

-

Het onderliggend wegennet wordt ontsloten via een rondweg, welke gelijkvloers met het
weggennet op maaiveld wordt aangelegd;

-

De Didamseweg en de Ganzepoelweg worden aangesloten op een rondweg;
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De Broekhuizerweg en De Koppeling worden rechtstreeks op de rondweg ontsloten.

Onderstaand is een weergave te zien van de variant Turbo-rondweg

Figuur 10.13 Turbo-rondweg
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In figuur 10.14 en 10.15 zijn twee opties weergegeven van de variant Turbo-rondweg, waarbij zowel
de Didamseweg/Ganzepoelweg en de N338 vrije doorgang vinden en een optie waarbij geen van
beide wegen vrije doorgang vinden. Hier wordt al het verkeer via de turbo-rondweg geleid.

Figuur 10.14 Turbo-rondweg met vrije doorgang voor Didamseweg/Ganzepoelweg

Figuur 10.15 Turbo-rondweg zonder vrije doorgang
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Tracé
Het tracé ziet er als volgt uit. De N338 vindt vrije doorgang. Het onderliggende wegennet wordt
ontsloten via een rondweg. Hierop worden de op- en afritten van de N338 aangesloten via in- en
uitvoegers.
De Didamseweg en de Ganzepoelweg worden ontsloten op de rotonde via een T-splitsing of via een
in- en uitvoegstrook.
De Broekhuizerweg en De Koppeling worden aangesloten op de rondweg via een T-splitsing of via
een in- en uitvoegstrook.
Voordelen
-

Aanzienlijke vermindering van het aantal conflictpunten;
Het verkeer wordt namelijk geregeld op wat gezien kan worden als een grote rotonde.

-

Aanwezige conflictpunten zijn “vergevingsgezinde” conflictpunten via in – en uitvoegers;

-

Grote capaciteit;
De capaciteit kan verder vergroot worden door extra rijbanen en op en afritten toe te
voegen.

-

N338 vindt vrije doorgang;

-

Gebruiksgemak;

-

Innovatief;

-

Fietsers hebben aparte ontsluiting zonder dat deze conflicteert met snel verkeer.

Nadelen:
-

Groot ontwerp, veel ruimte nodig om ontwerp in te kunnen passen in het gebied;

-

Hoge aanlegkosten;

-

Overlast voor huidig verkeer en omwonenden in aanlegfase;

-

Omrijbeweging voor linksafslaand verkeer.
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Variant 9: Quatro - rondweg
Algemeen
Het principe van de quatro-rondweg is gebaseerd op de volgende punten.
-

Er zijn drie niveaus aangebracht in het knooppunt;

-

Er vindt alleen ontsluiting plaats via in- of uitvoegers;

-

De Didamseweg-Ganzepoelweg vindt vrije doorgang;

-

De N338 vindt vrije doorgang;

-

Fietsers en voetgangers worden conflictloos ontsloten ter hoogte van het knooppunt.

Onderstaand is een weergave te zien van de Quatro-rondweg

Figuur 10.16 Quatro-rondweg

Tracé
Het tracé ziet er als volgt uit. De Didamseweg-Ganzepoelweg vindt vrije doorgang en kruist de N338
ongelijkvloers. De Didamseweg-Ganzepoelweg wordt beneden het maaiveld in een tunnelbak
aangelegd.
De N338 vindt vrije doorgang en kruist de Didamseweg-Ganzepoelweg ongelijkvloers. De N338 wordt
aangelegd boven het maaiveld.
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De verbinding tussen de N338 en de Didamseweg-Ganzepoelweg vindt plaats via een vierkantige
rondweg, welke op maaiveld wordt aangelegd.
Verbinding tussen de drie niveaus vindt plaats via op- en afritten waarbij ontsluiting plaatsvindt via in
en uitvoegers.
Daarnaast worden De Koppeling en De Broekhuizerweg aangesloten via gelijke opritten. Ook hier
vindt ontsluiting plaats via in- en uitvoegers.
Voordelen
-

Aantal conflictpunten aanzienlijk minder dan in de huidige situatie;

-

De aanwezige conflictpunten zijn “Vergevingsgezinde” conflictpunten;

-

Scheiding van gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers;

-

Doorstroming op Didamseweg-Ganzepoelweg wordt niet meer belemmert. Er is geen
kruisend verkeer meer;

-

Hoge capaciteit. Afgestemd op toekomstige intensiteiten die voortkomen uit de toekomstige
nieuwbouw en bedrijventerrein;

-

Omliggende wegen zijn goed aan te sluiten;
Dit komt door de vierkante vorm het alternatief. Hierdoor kunnen in en uitvoegers makkelijk
ingepast worden.

-

Innovatief.

Nadelen
-

Groot ontwerp, veel ruimte nodig voor toepassing;

-

De ongelijkvloerse kruisingen brengen extra kosten met zich mee;

-

Een gewenningsperiode voor de weggebruikers moet ingecalculeerd worden;

-

Hoge aanlegkosten;
Mede door de ongelijkvloerse kruisingen.

-

Overlast voor huidig verkeer en omwonenden in aanlegfase;

-

Omrijbeweging voor linksafslaand verkeer.
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Variant 10: Turboplein
Algemeen
Deze variant bestaat uit een soort grote tweestrooksrotonde met daarnaast een lang weefvak. Op dit
weefvak sluiten alle wegen aan. De Koppeling en de Broekhuizerweg zijn ook in dit alternatief
opgenomen. Wanneer men driekwart rond moet kan dit snel gedaan worden door op de binnenste
baan te gaan rijden. Wanneer men de eerstvolgende afslag nodig heeft kan dit gedaan worden door
op het weefvak te blijven rijden.

Figuur 10.17 schetsontwerp Turboplein
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Tracé
Alle wegen sluiten aan op deze grote tweestrooksrotonde. De Koppeling en de Broekhuizerweg
moeten iets omgelegd worden om haaks op de rotonde aan te sluiten. Het middelpunt van de
rotonde bevindt zich op het punt waar de Didamseweg/Ganzepoelweg en de N338 elkaar kruisen.
Deze variant kan verder uitgebreid worden door rechtdoorgaand verkeer van de N338 over het
turboplein heen te leiden. Zo hoeft rechtdoorgaand verkeer op de N338 geen omweg te rijden.
Fietsers en voetgangers kunnen door middel van een tunnel onder het turboplein door geleid
worden. Omdat het een nogal grote afstand is die zij moeten afleggen is het aan te raden dodo’s aan
te leggen. Dit staat voor dicht open, dicht open. Waar het turboplein de fiets/voetgangerstunnel
kruist is de tunnel dicht. Waar dit niet het geval is kan de tunnelbak open gelaten worden. Dit
bevordert het veiligheidsgevoel van fietsers/voetgangers. Ook is zo overdag minder verlichting in de
tunnelbak benodigd.
Voordelen
-

Alle wegen sluiten op hetzelfde kruispunttype aan. Vanaf dit kruispunt kunnen alle richtingen
gevolgd worden;

-

Verkeersveiligheid. Aantal conflictpunten wordt verlaagd;

-

De aanwezige conflictpunten zijn “Vergevingsgezinde” conflictpunten;

Nadelen
-

Groot ruimtegebruik;

-

De weefvakken kunnen niet te lang worden, dan wordt het ruimtegebruik namelijk nog
groter. Er moet dus snel geritst worden;

-

Al het verkeer moet rondgaande beweging maken;

-

Geen capaciteit verhoging;
Dit omdat verkeer wat de N338 wil vervolgen ook gebruik moet maken van het
verkeersplein.

-

Doorstroming op N338 wordt verminderd;

-

De Koppeling en de Broekhuizerweg moeten verlegd worden om ze goed op het turboplein
aan te laten sluiten.

Februari - Mei 2011

pag. 182

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Variant 11: Hoofdstroom fly-over
Algemeen
De volgende variant waarbij aparte fly-overs gecreëerd worden om de nieuwbouw van woningen en
bedrijventerrein te ontsluiten. Combineert een aantal kenmerken van voorgaande varianten. De
nieuwbouw krijgt een aparte ontsluiting via fly-overs. Verkeer van en naar de N338 wordt via
rechtsaffers en met in- en uitvoegers ontsloten op de Didamseweg/Ganzepoelweg. Ter plaatse van
de huidige kruispunten worden turborotondes aangelegd. De huidige op- en afritconstructie zal in
deze variant verdwijnen.
Onderstaand is een weergave geprojecteerd van de variant waarbij de hoofdstroom richting de
nieuwbouw een eigen ontsluiting krijgt via fly-overs.

Figuur 10.18 Hoofdstroom fly-over

Tracé
Verkeer vanaf de N338 kan via een aparte afslag en ontsluiting rechtstreeks op De Koppeling en
vervolgens op de Nieuwbouw en het nieuwe bedrijventerrein aangesloten worden. Omgekeerd kent
de ontsluiting vanaf De Koppeling richting de N338 een rechtstreekse ontsluiting richting Doesburg
en Zevenaar via in- en uivoegers. Echter richting Zevenaar dient men eerst een rotonde te nemen ter
hoogte van het voormalige kruispunt Didamseweg.
Verkeer van en naar de N338 richting Angerlo en Beinum (Doesburg) wordt ontsloten via een in- en
uitvoegconstructie. Ter hoogte van de voormalige kruispunten bevinden zich nu twee turborotondes.
Verkeer dat pendelt tussen Angerlo en Beinum (Doesburg) krijgt nu te maken met twee extra
rotondes en met in- en uitvoegend verkeer, waar zij voorheen een vrije doorgang kenden.
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Voordelen:
-

De nieuwbouw krijgt een aparte aansluiting vanaf de N338;

-

Hoge doorstroming mogelijk;

-

Vermindering van conflictpunten;

-

Aanwezige conflictpunten zijn vergevingsgezinde conflictpunten.

Nadelen:
-

Tracé langzaam verkeer moeilijk in te passen;

-

Verkeer vanaf De Koppeling naar de N338 kent een omslachtige ontsluiting via een kwart
rotonde en driekwart rotonde, dit is voor vrachtverkeer niet gewenst;

-

Hoge aanlegkosten door het grote gedeelte wegvak boven maaiveld.
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11 Multicriteria-analyse
De bovenstaande varianten zijn beoordeeld in een multicriteria-analyse die met behulp van het
programma Excel is uitgevoerd. Er zijn voor twee scenario’s een multicriteria-analyse opgesteld.
Hierin zijn verschillende wegingsfactoren opgenomen bij de verschillende afwegingscriteria.
Zodoende kan het beste alternatief worden gekozen voor de probleemstelling in de huidige situatie
en het beste alternatief voor de probleemstelling in de fictieve situatie. De laatste zal uitgebreid in
ontwerp worden uitgewerkt.
Afwegingscriteria
De Verschillende varianten worden beoordeeld op een aantal punten, dit zijn de “Afwegingscriteria”.
De afwegingscriteria zijn de belangrijkste beoordelingspunten en zijn voor beide scenario’s hetzelfde.
De afwegingscriteria voor de multicriteria-analyse in dit onderzoek zijn:
Tabel 10.1 Afwegingscriteria

Afwegingscriteria:
Verkeersveiligheid
Aantal Conflictpunten
Innovatie
Capaciteit
Duurzaamheid (DuboCalc)
Bouwkosten
Overlast aanlegfase
Gebruiksgemak
Ruimtegebruik

Wegingsfactor
Niet elke wegingsfactor is even belangrijk. De mate van belangrijkheid volgt op probleem- en
doelstelling voor het project.
De wegingsfactor is een getal tussen 1 en 10 en is een vermenigvuldigingsfactor voor de score die
een variant voor die afwegingscriteria krijgt.
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Er is gekozen voor de volgende wegingsfactoren:
Tabel 10.2 Wegingsfactoren fictieve situatie

Wegingsfactoren probleemstelling fictieve situatie:
Verkeersveiligheid
8
Aantal Conflictpunten
7
Innovatie
10
Capaciteit
6
Duurzaamheid (DuboCalc)
6
Bouwkosten
2
Overlast aanlegfase
3
Gebruiksgemak
6
Ruimtegebruik
4

Tabel 10.3 Wegingsfactoren huidige situatie

Wegingsfactoren probleemstelling huidige situatie:
Verkeersveiligheid
10
Aantal Conflictpunten
8
Innovatie
1
Capaciteit
5
Duurzaamheid (DuboCalc)
7
Bouwkosten
6
Overlast aanlegfase
4
Gebruiksgemak
8
Ruimtegebruik
6

Goed is te zien hoe de verschillende doelstellingen in de verschillende scenario’s van invloed zijn op
de keuze matrix en de wegingsfactor. In de fictieve situatie wordt innovatie en duurzaamheid zwaar
meegewogen. En voor de huidige situatie wordt vooral de toename van de verkeersveiligheid zwaar
meegewogen.
Score
Elke variant krijgt voor elk afwegingscriteria een waarde tussen 1 en 10 welke aangeeft in welke
mate de variant voldoet aan het gestelde afwegingscriteria. Hierbij is vooral gekeken naar hoe de
varianten onderling vergeleken het beste bij een bepaalde score passen. De score die een variant
voor een bepaalde afwegingscriteria krijgt, wordt bepaald door de ingevulde waarde bij die
afwegingscriteria te vermenigvuldigen met de wegingsfactor.
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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 10.4 Multicriteria-analyse Fictieve situatie

Multicriteria-analyse
De eindscore of het totaal van een variant wordt bepaald door de vermenigvuldigde score van elk
afwegingscriterium per variant op te tellen. De variant met de hoogste score komt als beste variant
naar voren, en zal verder uitgewerkt gaan worden.
Totaal
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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 10.5 Multicriteria-analyse Werkelijke toekomstige situatie

Wegingsfactor:
10
8
1
5
7
6
4
8
6

Totaal:

268 337 332 366 252

Toelichting
De punten die zijn gegeven aan verschillende varianten zullen hieronder toegelicht worden. Om een
te uitgebreid rapport te voorkomen zullen alleen de uitschieters behandelt worden. Per variant
wordt hier naar gekeken om het overzicht goed te bewaren. Na de multicriteria-analyse voor de
fictieve situatie zal ook gekeken worden naar de werkelijke situatie.
Conflictpunten
Voor elk alternatief is het aantal conflictpunten geteld, hierbij zijn alle kruispunten binnen het project
meegerekend. Ook fietsers en voetgangers zijn hierin meegeteld. In tabel 10.6 zijn het aantal
conflictpunten per variant getoond.
Tabel 10.6 Aantal conflictpunten per variant

Variant:

Aantal conflictpunten:

Nulsituatie

72

(Turbo)-rotondes

51

Turbo-kluifrotonde

48
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Extra op- en afritconstructie

86

Parallelle op- en afritconstructie

80

Gelijkvloerse ontsluiting

38

Aparte voorziening langzaam verkeer

64

3-laags kruispunt

37

Turbo-rondweg

28

Quatro-rondweg

27

Turboplein

30

Hoofdstroom fly-over

43

Bijlagen

Nulsituatie
-

Bouwkosten;
In deze variant hoeft niets te veranderen aan de huidige situatie. Het spreekt dus voor zich
dat de bouwkosten van deze variant erg laag zijn en het aantal punten wat hieraan gegeven
is dan ook tien.

-

Overlast aanlegfase;
Ook hier geldt dat er niets verandert wordt aan de huidige situatie en er dus geen overlast in
de aanlegfase is.

-

Verkeersveiligheid.
Er wordt niets veranderd aan de huidige onveilige situatie vandaar dat deze variant hier maar
één punt op scoort.

Samengestelde turborotondes
Dit alternatief scoort gemiddeld op bijna alle punten. Dit omdat het een verbetering is ten opzichte
van de huidige situatie, maar geen grote verbetering. Ook brengt de oplossing niet veel kosten met
zich mee, en is het geen ingewikkelde uitgebreide oplossing.
-

Bouwkosten;
Het is een relatief goedkope oplossing om aan te leggen. Dit is in vergelijking met andere
meer ingewikkelde oplossingen. Het aantal punten wat hiermee behaalt wordt is dan ook
acht. Dit is na de nulsituatie het hoogste aantal punten op deze afwegingsfactor.
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Innovatie.
Turborotondes worden veel toegepast in Nederland, de oplossing is dus niet innovatief. Wel
is hij innovatiever dan de nulsituatie en behaalt hij hier dus twee punten.

Turbokluifrotonde
Wanneer dit alternatief vergeleken wordt met de samengestelde turborotondes valt op dat deze niet
veel van elkaar verschillen. De varianten lijken qua ontwerp veel op elkaar. Daarom zal hier ook niet
verder op ingegaan worden.
Extra op- en afrit
Dit alternatief scoort erg laag in de multicriteria-analyse. Alleen de parallelle op- en afrit komt
dichtbij met het puntenaantal. Voor de capaciteit en de overlast in de aanlegfase scoort dit
alternatief vrij hoog. Namelijk achtereenvolgens een zes en een zeven. Het minst aantal punten
worden behaald bij het aantal conflictpunten. Dit is ook logisch aangezien dit alternatief meer
conflictpunten heeft dan de nulsituatie. Één van de eisen is het aantal conflictpunten verminderen,
dit alternatief voldoet dus niet aan deze eis en zal dan ook niet gekozen worden.
Parallelle op- en afrit
Er is één variant die in de buurt komt bij het puntenaantal van de extra op- en afrit en dat is de
parallelle op- en afrit. Deze is namelijk minder duurzaam, heeft hogere bouwkosten en een groter
ruimtegebruik. Ook voldoet hij niet aan de eis dat het aantal conflictpunten verminderd moet
worden.
Gelijkvloerse ontsluiting
Wanneer naar het verdere wegbeeld van de N338 gekeken wordt, valt op dat er verder geen
ongelijkvloerse kruisingen voorkomen. Waarom dan wel ter plaatse van de
Didamseweg/Ganzepoelweg? Deze vraag is tijdens de onderzoeksfase al beantwoord, hier zal dan
ook niet verder op ingegaan worden. Er is een ontwerp gemaakt dat goed in het verdere wegbeeld
van de N338 past. Namelijk een normale gelijkvloerse rotonde. Om aan de toekomstige capaciteit te
voldoen zijn er ter plaatse van de rotonde vrijliggende rechtsaffers aanwezig.
-

Ruimtegebruik;
Wanneer deze oplossing gebruikt wordt ontstaat er meer ruimte dan in de huidige situatie.
Deze ruimte kan dan bijvoorbeeld voor het bedrijventerrein benut worden. Op dit
afwegingsaspect scoort dit alternatief dan ook tien punten.

-

Innovatie;
De oplossing is niet innovatief aangezien er al veel meer van dit soort oplossingen in
Nederland voorkomen.
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Capaciteit.
Dit betreft een oplossing waarbij de capaciteit van het kruispunt verminderd wordt ten
opzichte van de huidige situatie. Hier wordt dan ook erg laag op gescoord: twee punten.

Aparte voorziening langzaam verkeer
Het gaat hier om een oplossing waar vooral de onveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt
aangepakt. Deze worden namelijk conflictloos afgewikkeld. Aan het ontwerp voor het snellere
verkeer wordt niets veranderd.
-

Innovatie;
Fietstunnels worden veel toegepast in Nederland, vandaar dat deze oplossing hier maar twee
punten op scoort. Dit is één punt meer dan de nulsituatie aangezien deze oplossing wel
innovatiever is dan de huidige situatie. Doordat deze variant op deze afwegingsfactor laag
scoort komt het puntentotaal veel lager uit dan bij varianten die op deze afwegingsfactor
hoger scoren. Dit heeft te maken met de wegingsfactor van de afwegingsfactor innovatie. Erg
belangrijk voor het afstuderen is dat een innovatieve oplossing wordt uitgewerkt vandaar dat
de wegingsfactor van innovatie tien bedraagt.

-

Aantal conflictpunten;
Het aantal conflictpunten wordt niet veel minder dan bij de nulsituatie. Alleen de
conflictpunten die te maken hebben met de fietsers vervallen. Hierdoor wordt het kruispunt
wel een stuk veiliger aangezien een groot gedeelte van het gevoel van onveiligheid door het
fietsverkeer komt. Op verkeersveiligheid zijn dan ook zeven punten behaald terwijl op het
aantal conflictpunten vier punten zijn behaald.

-

Overlast aanlegfase.
De tunnel kan aangelegd worden zonder dat het verkeer er last van heeft. Dit verkeer kan
namelijk gewoon zijn oude weg vervolgen. De tunnel kan namelijk onder de wegen door
geboord worden. Na de nulsituatie scoort dit alternatief hier dan ook erg hoog op.

3-laags kruispunt
-

Innovatie;
Op innovatie scoort dit alternatief erg hoog. Er is dan ook geen tweede soortgelijke oplossing
in Nederland te vinden. Doordat innovatie een hoge wegingsfactor heeft worden hier veel
punten op gehaald.

-

Gebruiksgemak;
Ook het gebruiksgemak van dit kruispunt is hoog, namelijk acht punten. Wanneer een
richting gekozen is hoeft men alleen zijn of haar weg te vervolgen en geen omrijbeweging te
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maken zoals bij de turbopleinen aan de orde is. Ook is het gebruiksgema hoog door het lage
aantal conflictpunten.
-

Overlast aanlegfase.
De overlast tijdens de aanlegfase is groot bij dit alternatief. Aangezien het verkeer dat op de
wegen zit voor een groot deel omgeleid zal moeten worden. Ook is het een vrij dure
oplossing.

Turbo-rondweg
-

Verkeersveiligheid;
Vooral op verkeersveiligheid scoort dit alternatief hoog. Dit komt doordat het min of meer
één grote rotonde is. Er is namelijk bewezen dat rotondes een stuk veiliger zijn dan andere
kruispuntvormen. Ook het aantal conflictpunten wordt door deze oplossing sterk verlaagd
wat ook bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
Verdere aspecten waaruit de verkeersveiligheid van deze oplossing blijkt zijn het conflictvrij
afwikkelen van fietsers en voetgangers en het rechtdoorgaande verkeer op de N338 wat een
vrije doorgang heeft.

-

Ruimtegebruik;
Deze oplossing heeft veel ruimte nodig. Door de grote straal van de turbo-rondweg komt het
ruimtegebruik een stuk hoger uit dan de huidige situatie. Deze straal is benodigd om
voldoende lengte te verkrijgen voor het op en afrijden van de turbo-rondweg. Wanneer de
straal kleiner wordt aangenomen bevinden de toerritten zich te snel na elkaar.

-

Overlast aanlegfase.
Ook bij deze oplossing geldt dat al het verkeer omgeleid moet worden tijdens de aanlegfase.
Hierbij is dit echter nog meer het geval dan bij het 3-laags kruispunt. Er kan namelijk tijdens
de gehele aanleg geen gebruik meer gemaakt worden van de op- en afritten van de N338. Bij
het 3-laags kruispunt kunnen deze nog een lange tijd hun functie blijven behouden.

Quatro-rondweg
De puntenverdeling bij dit alternatief is vergelijkbaar met die van de turbo-rondweg. Het alternatief
van de quatro-rondweg is dan ook ontstaan uit dat van de turbo-rondweg. Door de vierkante vorm
kunnen in- en uitvoegers beter worden ingevoegd. Naast deze vierkante vorm vindt er ook een vrije
doorgang plaats voor rechtdoorgaand verkeer op de Didamseweg/Ganzepoelweg. Door deze twee
aspecten is de eindscore van de quatro-rondweg hoger dan die van de turbo-rondweg.

Februari - Mei 2011

pag. 192

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Turboplein
Wanneer naar de verkeersveiligheid en het aantal conflictpunten wordt gekeken, valt op dat bij dit
alternatief hier veel punten mee behaald zijn. Bijna alle conflictpunten zijn namelijk weefconflicten.
Daarnaast is het aantal conflictpunten in totaal sterk verminderd vergeleken met de nulsituatie. En
ook bij dit alternatief geldt weer dat de overlast tijdens de aanlegfase hoog is. Dit om dezelfde
redenen als bij de twee alternatieven die hierboven behandeld zijn.
Hoofdstroom fly-over
Dit alternatief scoort gemiddeld op veel punten. Alleen op de punten duurzaamheid, overlast
aanlegfase en bouwkosten scoort dit alternatief erg laag. De reden dat deze op het gebied van
duurzaamheid laag scoort ligt aan de grote hoeveelheid bouwmateriaal wat benodigd is. Ook zal voor
het realiseren van dit alternatief veel werk verzet moeten worden waarbij veel uitstoot van CO2
plaatsvindt. Door de vele bouwmaterialen en de lange bouwtijd zijn ook de bouwkosten hoog
waardoor deze variant ook hier laag op scoort. De overlast in de aanlegfase is hoog doordat er een
lange bouwtijd benodigd is voor deze variant waarbij tijdens een groot gedeelte van de aanlegfase de
huidige op- en afritten van de N338 niet gebruikt kunnen worden.
Toelichting MC-analyse werkelijke situatie
Bij deze analyse zijn de wegingsfactoren aangepast waardoor er een ander alternatief als beste uit
komt. De wegingsfactoren zijn zo ingevuld dat er een reële oplossing gekozen wordt. Dit is naar eigen
inzicht ingevuld. Wanneer naar de uitkomst gekeken wordt is op te merken dat er een goede reële
oplossing als beste naar voren komt. Het aantal alternatieven welke in deze MC-analyse zijn
meegenomen bedraagt minder dan bij de fictieve situatie aangezien een aantal alternatieven niet
reëel zijn voor de werkelijke situatie.
Nulsituatie
Hierbij geldt hetzelfde als wat eerder in dit rapport al aan bod is gekomen. Namelijk dat de
nulsituatie vooral scoort op de punten bouwkosten, overlast in de aanlegfase en duurzaamheid. Dit
heeft allemaal te maken met het feit dat er geen werk verzet hoeft te worden en geen
bouwmaterialen gebruikt hoeven te worden. Bij de rest van de afwegingsfactoren verkrijgt de
nulsituatie bijna geen punten.
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Turborotondes
Dit alternatief eindigt vrij hoog, namelijk op de tweede plaats. Dit is een goede oplossing waardoor
de verkeersveiligheid sterk verbeterd wordt. Dit komt voor een groot deel door de vermindering van
het aantal conflictpunten. Ook heeft dit alternatief een hoge capaciteit en zijn de bouwkosten niet
uitzonderlijk hoog.
Dit alternatief scoort laag op innovatie. Echter is dit bij bijna alle alternatieven die zijn meegenomen
voor de werkelijke situatie het geval. De innovatieve alternatieven zijn niet meegenomen in deze
multicriteria-analyse aangezien deze niet reëel zijn voor de werkelijke situatie.
Turbo-kluifrotonde
Bij de vorige multicriteria-analyse voor de fictieve situatie is al verteld waar deze variant verschilt ten
opzichte van de turborotonde. Hier zal nu niet verder op ingegaan worden.
Gelijkvloerse ontsluiting
Al eerder in dit document is vermeld dat een rotonde op de N338 goed zou passen bij het verdere
wegbeeld van de N338. Dit is goed terug te zien in de multicriteria-analyse. De variant waarbij de
N338 door middel van een rotonde gelijkvloers met de Didamseweg/Ganzepoelweg wordt ontsloten
scoort het hoogst in de analyse. Dit is vooral te danken aan de verkeersveiligheid, het ruimtegebruik
en het aantal conflictpunten. Hier scoort dit ontwerp hoog op. De afwegingsfactor met de hoogste
wegingsfactor is echter bouwkosten. Hier behaalt dit ontwerp nauwelijks punten aangezien er veel
aan de huidige situatie veranderd moet worden. Er moet vooral veel grondverzet aan te pas komen
om deze oplossing te realiseren.
Aparte voorziening langzaam verkeer
Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral het langzamer verkeer een grote rol speelt bij de
onveiligheid van de kruispunten. In dit alternatief wordt het langzame verkeer conflictloos geregeld.
Het is echter wel een erg dure oplossing door de tunnel die voor het fiets- en voetgangersverkeer
aangelegd moet worden. Ook wordt er niets gedaan aan de conflictpunten voor het snelle verkeer.
Dit alternatief scoort erg goed op de afwegingsfactor overlast tijdens de aanlegfase. Dit omdat de
tunnel geboord kan worden waardoor het verkeer bijna geen hinder ondervindt van het realiseren
van het ontwerp. Deze afwegingsfactor weegt echter niet zwaar mee, zodat ook hier niet veel punten
worden behaald door dit alternatief. Dit is dan ook het alternatief met de laagste totaalscore.
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12 DuboCalc
12.1 Algemeen
Tijdens het bespreken van de afstudeeropdracht met de bedrijfsbegeleider (dhr. De Valk) en
directeur (dhr. Bulters) van NTP Infra kwam het programma DuboCalc naar voren. Er werd gevraagd
gebruik te maken van dit programma tijdens het afstuderen. DuboCalc staat voor duurzaam bouwen
calculatie.
Op het moment is duurzaamheid een hot item, NTP Infra wil zich hier dan ook meer mee bezig gaan
houden. DuboCalc is een programma waarmee de milieueffecten van infrastructurele werken
berekend kunnen worden. Dit past dus erg goed binnen het begrip duurzaamheid. Aan de hand van
dit programma kunnen verschillende ontwerpen tegen elkaar worden afgewogen met betrekking op
milieueffecten. NTP Infra heeft nog niet eerder met dit programma gewerkt, maar wil hier graag
meer van af weten. Tijdens dit afstudeerproject wordt dan ook van dit programma gebruik gemaakt.

12.2 Duurzaam inkopen
DuboCalc berekent het materiaal en energiegebruik van projecten in de grond,- weg,- en waterbouw.
Hieruit wordt de impact van een project op het milieu afgeleid. Zo kunnen ontwerpalternatieven
door middel van milieuprofielen met elkaar vergeleken worden. De berekening is gebaseerd op de
levenscyclusanalyse van een project. De milieueffecten vanaf bijvoorbeeld de kap van het hout voor
het project tot aan de sloop en hergebruikfase worden meegenomen in de berekening.
Door middel van DuboCalc kunnen aannemers vaststellen of een project voldoet aan de gestelde
criteria voor duurzaam inkopen. Het gebruik van het programma DuboCalc kan doorslaggevend zijn
in de keuze voor een ontwerpalternatief. Ook kunnen opdrachtgevers projecten van verschillende
inschrijvers met elkaar vergelijken op duurzaamheid.

12.3 Gebruik van DuboCalc bij het afstuderen
Tijdens het afstuderen was de bedoeling van het programma DuboCalc gebruik te maken om
ontwerpalternatieven met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking zou dan meegenomen worden in
de multicriteria-analyse.
Nadat het programma DuboCalc wat bekender bij ons werd is er voor gekozen de materiaalkeuze van
het uiteindelijk gekozen alternatief van het programma DuboCalc af te laten hangen. Deze keuze is
gemaakt omdat DuboCalc de MKI van een ontwerp berekent aan de hand van de hoeveelheden te
verzetten werk, de hoeveelheden materiaal en de duurzaamheid van deze materialen. Wanneer bij
elk alternatief de meest duurzame materialen gebruikt worden hangt de keuze dus volledig van de
hoeveelheden af en kan van tevoren gezegd worden welk alternatief het meest duurzaam is. Tevens
bevat de database van het programma volgens ons nog onvoldoende gegevens en materialen om
een degelijke analyse van het ontwerp te kunnen maken.
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Om desondanks goed gebruik te maken van het programma zou er voor elk alternatief een bestek
geschreven moeten worden met een materialenstaat. Omdat dit volgens ons het doel van de
afstudeeropdracht volledig voorbijstreeft hebben we ervoor gekozen hiervan af te zien.
Om toch gebruik te maken van het programma DuboCalc zal het programma gebruikt worden bij de
materiaalkeuze. Aan de hand van het programma zal gekeken worden wat de meest duurzame
materialen voor het ontwerp zijn.

12.4 De literatuur over DuboCalc
Voordat het programma gebruikt wordt in het afstudeerproject zijn de meningen van gebruikers van
het programma vergeleken. Daaruit blijkt dat de meningen nogal uiteen lopen. Vanuit
Rijkswaterstaat zijn de berichten over het programma erg positief, maar vanuit de aannemers zijn er
vooral negatieve berichten. Hieronder is een mening van de BAM weergegeven.
Citaat van profnews.nl
Het is echter mogelijk dat de opdrachtgevers niet eerder dan 2011 de criteria aanscherpen.
Dat komt mede omdat koplopers in de bouw helemaal niet te spreken zijn over DuboCalc. De
eerste fictieve aanbesteding met de rekenmethode werd gewonnen door BAM, maar na een
evaluatie bleek dat BAM nauwelijks uitgedaagd was om op duurzaam gebied te presteren. Er
wordt zelfs van een minimumniveau uitgegaan in de methode.

12.5 Andere duurzaamheidinstrumenten
Naast DuboCalc zijn er nog andere instrumenten waarmee de milieueffecten van projecten berekend
kunnen worden. Dit zijn programma’s die in de grond,- weg,- en waterbouw of in de
woning/utiliteitsbouw gebruikt worden. Er zal gekeken worden naar programma’s die bruikbaar zijn
voor de grond,- weg,- en waterbouw. Wanneer blijkt dat geen gebruik gemaakt kan worden van
DuboCalc zal een soortgelijk programma gebruikt worden.
Een ander programma voor het berekenen van duurzaamheid is:
-

CO2 Prestatieladder
De CO2 prestatieladder rangschikt bedrijven op CO2 bewustzijn. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van vijf niveaus. Wanneer een bedrijf meer aandacht voor CO2 heeft krijgt het een
hogere plaats op de ladder wat meer gunningvoordeel oplevert. Door het berekenen van de
CO2 footprint en het vaststellen van reductiefactoren wordt een bedrijf op de ladder
geplaatst.

Dit programma is echter niet bruikbaar voor het berekenen van de milieubelasting van een project.
Dit programma zegt namelijk iets over hoe bedrijven met CO2 uitstoot bezig zijn. Het is dus ook niet
bruikbaar in ons afstudeerproject.
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12.6 Materiaalkeuze
Zoals al eerder gezegd zal DuboCalc gebruikt worden voor de materiaalkeuze voor het ontwerp. In
DuboCalc zullen een aantal materialen met elkaar vergeleken worden waarna een keuze wordt
gemaakt tussen deze materialen op basis van de MKI score. De keuze wordt nadat de materialen
beschreven zijn toegelicht. Er zijn maar een beperkt aantal materialen met elkaar vergeleken
aangezien de database van DuboCalc te weinig materialen bevat. De bedoeling was om ook de
duurzaamheid van de asfaltconstructie te bepalen, dit was echter niet mogelijk aangezien er maar
van een beperkt aantal asfaltconstructies een MKI waarde bepaald is.
Onderstaand zijn de materialen weergeven die in DuboCalc met elkaar vergeleken zijn met een
daarbij behorende keuze voor een materiaal.
-

Ophoogmaterialen ca. 250 m3 (aangenomen hoeveelheid voor berekening MKI-waarde).
o Flugsand 1200 kg/m3 : 300 ton;
o Geexpandeerde kleikorrels 500 kg/m3: 125 ton;
o EPS;
o AVI-Bodemas;
o Keuze.
Er wordt gekozen om de ophoging te realiseren door gebruik te maken van AVIBodemas. Door gebruik van dit product wordt de MKI waarde het laagst gehouden.
AVI-bodemas is een restproduct dat overblijft na het verbranden van afval in een
afvalverbrandingsinstallatie.
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Fundering ca. 4000 m2.
o Betongranulaat 300 mm;
o Fosforslakken 250 mm;
o Hoogovenslakkenmengsel 250 mm;
o Staalslakken 250 mm;
o AGRAC 250 mm;
o Hydraulisch menggranulaat 300 mm;
o Menggranulaat 300 mm;
o Keuze.
Er is gekozen voor een funderingslaag van hydraulisch Menggranulaat van 300 mm.
Dit omdat deze een lage MKI waarde heeft. Omdat dit funderingsmateriaal een
mindere stijfheid heeft moet de laag dikker zijn dan bijvoorbeeld een fundering van
AGRAC. De keuze van een ander soort funderingslaag kan echter wel de dikte van het
asfaltpakket beïnvloeden. Wanneer namelijk voor een stijvere funderingslaag wordt
gekozen kan het asfaltpakket waarschijnlijk een geringere dikte bedragen. Dit kan
echter niet in het programma worden doorgerekend. Vandaar dat er voor
hydraulisch menggranulaat is gekozen in plaats van gewoon menggranulaat.
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Afschermingsvoorziening ca. 3600 m.
o Geleiderail F2M;
Deze geleiderail is niet voldoende stijf voor het nieuwe ontwerp. Deze geleiderail kan
een bus namelijk niet keren. Blijkt uit een nieuwsbrief van het Steunpunt veilige
inrichting van bermen. Dit product is dan ook niet terug te vinden in nieuwe
ontwerpen.
o Geleiderail VLP 2Z 267-80;
Deze geleiderail is middelstijf en kan alleen toegepast worden bij lengten groter dan
vijftig meter. Deze geleiderail is wel mogelijk voor het ontwerp.
o Geleiderail VLP 2Z C 133-80;
Deze geleiderail is stijf en ook alleen toepasbaar bij lengten groter dan vijftig meter.
o Keuze.
Er is gekozen voor de geleiderail VLP 2Z 267-80. Dit omdat deze behoorlijk
duurzamer is dan de stijvere geleiderail. Terwijl een middelstijve geleiderail
voldoende is.

12.7 Eigen bevindingen
Na gebruik van DuboCalc zijn ons een aantal punten opgevallen. Deze zullen onder deze kop
puntsgewijs besproken worden.
-

Materialen;
Het aantal materialen waaruit gekozen kan worden is erg weinig. Vooral de duurzame
materialen missen in het programma, terwijl deze juist aanwezig zouden moeten zijn.
Voorbeelden hiervan zijn stille dunne deklagen, Ledverlichting en
duurzame
betonstraatstenen. Vandaar dat er ook maar een beperkt aantal materialen is behandeld in
het programma. Een handige extra optie voor het programma zou zijn dat fabrikanten zelf
materialen toe kunnen voegen in de database waarna hier direct een MKI waarde voor
berekent wordt. Zo wordt het duurzaam produceren meer gestimuleerd.

-

Omschrijvingen;
Van alle materialen zijn in een tabel gegevens beschikbaar zoals de MKI waarde. Ook is er
een kop omschrijving toegevoegd. Echter is bij geen enkel materiaal een omschrijving
beschikbaar. Zo is het moeilijk te beredeneren of materialen wel geschikt zijn voor het
desbetreffende project.
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Volledige alternatieven.
In het programma moeten volledige alternatieven worden ingevoerd. Dit is in dit
afstudeerproject niet meer haalbaar. Maar wanneer bijvoorbeeld naar de wegopbouw
gekeken wordt geeft het programma aan dat een funderingslaag van menggranulaat
duurzamer is dan een AGRAC funderingslaag. Echter wordt hier niet gekeken naar de
gevolgen die deze funderingslaag op het asfaltpakket heeft. Bij een AGRAC funderingslaag
hoeft het asfaltpakket namelijk minder dik te zijn dan bij een menggranulaat funderingslaag,
dus misschien is een AGRAC funderingslaag wel duurzamer. De onderlinge verschillen in MKI
waardes tussen producten geven dus geen garantie voor een duurzamer product. Gekeken
moet worden naar het volledige ontwerp. In dit rapport wordt gekeken naar de uitkomst van
DuboCalc en is dus gekozen voor een menggranulaat funderingslaag.

12.8 Conclusie
Aan de hand van DuboCalc zijn drie verschillende materialen gekozen. Dit is veel minder dan de
bedoeling was. Er moet nog veel aan het programma gebeuren, wat ook logisch is aangezien dit pas
de tweede versie is. Er zullen nog heel veel materialen aan de database moeten worden toegevoegd
voordat dit programma volop in de praktijk gebruikt kan worden. Op de volgende pagina zijn de
uitkomsten van de berekeningen van DuboCalc weergegeven.
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Ophoogmaterialen

Figuur 12.1 MKI berekening ophoogmaterialen
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Funderingslagen

Figuur 12.2 MKI berekening funderingslagen

Figuur 12.3 MKI berekening funderingslagen 2
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Geleiderailconstructies

Figuur 12.4 MKI berekening geleiderail
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13 Ontwerplogboek
In het ontwerplogboek wordt bijgehouden hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Alle kenmerken,
richtlijnen , eisen en aannames worden beschreven. Er wordt verwezen naar de tekeningen om de
keuzes te verduidelijken. Bij Dit hoofdstuk horen de tekeningen: TK-00 t/m TK-06.

13.1 3-laags kruispunt
In het definitieve ontwerp is gekozen voor de variant 3-laags kruispunt. In dit ontwerp worden de
Didamseweg en Ganzepoelweg met de N338 ontsloten door middel van een kruispunt dat uit drie
lagen bestaat. Hierbij 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 rechtdoorgaande beweging op de Didamseweg/Ganzepoelweg wordt
beneden maaiveld door een tunnel geleid. De rechtdoorgaande beweging op de N338 vindt vrije
doorgang boven maaiveld.
Om een indicatie te geven van het beschreven ontwerp volgt hier een 3D-schets van het 3-laags
kruispunt.

Figuur 23.1 3D-schets 3-laags kruispunt
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Om het ontwerp volgens richtlijnen te kunnen inpassen in de beschikbare ruimte is ervoor 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.
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 om de fietsers en voetgangers een veiliger
gevoel te geven. Dit ontwerp geeft meer ruimte ten opzichte van rechthoekige tunnelbak 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.
Het ontwerp wordt hieronder verder verduidelijkt. Alle ontwerpgegevens en motivaties zijn
geformuleerd en worden met tekeningen ondersteund.
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Profiel van vrije ruimte voor ontwerpvoertuig vrachtauto
Benodigde hoogte
Voor het profiel van vrije ruimte wordt 4,5 m aangehouden. De hoogte van het maatgevende
ontwerpvoertuig bedraagt 4 meter. Hierboven op komt een marge van 0,3 m bij continue
voorzieningen, welke bij een viaduct benodigd is. Om wat ruimte over te houden, houden wij 4,5 m
aan, deze ruimte kan later gebruikt worden voor bijvoorbeeld het overlagen van het wegdek.
Wanneer daar een constructiehoogte voor het viaduct van 1 m bij wordt opgeteld is de hoogte
berekend die overbrugd moet worden, namelijk: 5,5 meter.
Dwarsprofielen
Volledige verhardingsbreedte N338:

7,50 m

Verhardingsbreedte enkele rijstrook:

3,65 m

Verhardingsbreedte rechtsaffer:

3,65 m

Rijstrookbreedte:

2,75 m

Rijstrookbreedte bij twee of meer aan elkaar grenzende rijstroken:

3,10 m

Verkanting in normaaldwarsprofiel:

2,5 %

Onderstaand is het normaaldwarsprofiel getoond van de N338. De dwarsprofielen zijn uitgebreid
weergegeven op tekening: TK-03-Dwarsprofielen. Voor de locatie van het dwarsprofiel wordt
verwezen naar de overzichtstekening: TK-01-Overzicht of TK-02-Overzicht kruispunt.

Figuur 13.2 Dwarsprofiel normaal wegvak N338
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Dwarsprofielen
Onderstaand is het normaaldwarsprofiel getoond van de Didamseweg. Het dwarsprofiel is duidelijker
weergegeven op tekening: TK-03-Dwarsprofielen. Voor de locatie van het dwarsprofiel wordt
verwezen naar de overzichtstekening: TK-01-Overzicht of TK-02-Overzicht kruispunt.

Figuur 13.3 Normaal dwarsprofiel Didamseweg-Ganzepoelweg

13.2 Horizontaal alignement
Horizontale rechtstand
Lange rechtstanden moeten vermeden worden in het ontwerp omdat dit uitnodigt tot onnodig hard
rijden. Om een voldoende afwisselend wegbeeld te verkrijgen dient een horizontale rechtstand niet
langer te zijn dan 20 maal de ontwerpsnelheid in m. De ontwerpsnelheid wordt hier in km/h
ingevuld. Dit betekend dat de N338 waar 80 km/h wordt gereden geen langere rechtstand dan
1600m mag hebben. In het ontwerp wordt overal gewerkt met flauwe bogen, van een rechtstand is
dus geen sprake. Op de onderliggende weg waar een maximumsnelheid van 50 km/h geldt mag
maximaal een rechtstand van 1000 m worden toegepast. Ook hier geldt het bovengenoemde dat er
zich in het ontwerp geen rechtstanden bevinden. Bovendien bevindt zich in dit wegbeeld een tunnel
waardoor al van een voldoende afwisselend wegbeeld sprake is.
Bochtstralen
Voor de rechtsaffers is een bochtstraal gebruikt van 85 m, bij een ontwerpsnelheid van 50km/uur en
een verkanting van +5%.
Voor de asverspringing zijn minimale boogstralen aangehouden bij een ontwerpsnelheid van 80
km/uur. Deze boogstraal is 260 meter bij een verkanting van +5%. Voor de asverspringing op de
Didamseweg/Ganzepoelweg is een bochtstraal gebruikt van 85 m bij een verkanting van +5%.
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Zichtafstanden
De zichtafstand is de afstand waarover de bestuurder het direct voor hem liggende deel van de weg
kan overzien of de afstand waarop de bestuurder een object kan zien. In dit ontwerp is dit van belang
bij de rechtsaffers. Hier bevinden zich namelijk als enige bochten in het ontwerp. Op deze
rechtsaffers wordt met een snelheid van 50 km/h gereden. Bij een snelheid van 60 km/h geldt een
totale zichtafstand van 50 m. De zichtafstand bij een snelheid van 50 km/h wordt niet gegeven,
vandaar dat die van 60 km/h wordt aangehouden. Met deze zichtafstand wordt rekening gehouden
door zichtbeperkende objecten voldoende ver uit de kant verharding te plaatsen.
In- en uitvoegstroken
Er is gekozen voor korte in- en uitvoegers. Voor de N338 geeft dit een invoeger van 130 meter (65
meter in/uitvoegstrook, 35 meter afgeschuinde rijbaan en 30 meter verdrijvingvlak) bij 80 km/h
volgens tekening: TEK-06-Details. Voor de Didamseweg-Ganzepoelweg gelden de volgende maten
voor de in- en uitvoeger. Lengte is 85 meter (35 meter in/uitvoegstrook, 35 meter afgeschuinde
rijbaan, 15 meter verdrijvingvlak) volgens principe detail terug te vinden op TEK-06-detail. Er is één
arm van het kruispunt gedetailleerd uitgewerkt, de andere armen zijn volgens hetzelfde principe
uitgewerkt.
Tevens kan opgemerkt worden dat er niet gelijktijdig van links en rechts ingevoegd wordt. Dit is
duidelijk gemaakt aan de weggebruikers door middel van een doorgetrokken streep tussen de
rijbanen.

Figuur 13.4 Afvallende rijbaan
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Rechtsaffers
Onder deze kop zal dieper ingegaan worden op de vormgeving van de rechtsaffers.

Figuur 13.5 Detail bochtstralen

In figuur 13.5 is te zien dat tussen bocht drie en bocht vier zich een stuk rechtstand bevindt. Er is
voor gekozen de straal van bocht drie zo klein mogelijk te houden om ruimtegebruik van het ontwerp
te beperken. Hierdoor is een stuk rechtstand benodigd tussen bocht drie en bocht vier aangezien hier
anders een knik in het wegbeeld. Het is niet mogelijk bocht vier verder naar het kruispunt toe te
plaatsen aangezien de wegen niet eerder op gelijke hoogte zijn. Vanaf bocht vier kan namelijk pas
terug gegaan worden naar het normaal dwarsprofiel.
Overgangsboog
Een overgangsboog moet zorgen voor een geleidelijke verandering van een straal in het horizontale
alignement. Door deze geleidelijke verandering ontstaat een geleidelijke stuurverdraaiing en een
geleidelijke toe of afname van de middelpuntvliedende kracht. Ook worden knikken in het wegbeeld
vermeden en is er ruimte voor een verkantingsovergang. Op deze verkantingsovergang zal onder de
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volgende kop worden ingegaan. Verder is in de overgangsboog ruimte om eventueel benodigde
bochtverbreding toe te passen.
Voor een overgangsboog wordt een clothoїde toegepast. Dit is een spiraalvormige beweging waarbij
de straal steeds kleiner wordt om deze spiraalvorm te verkrijgen. De clothoїde wordt berekend door
middel van de formule: A²=R*L
Voor de parameter A van de clothoїde wordt een aantal eisen opgesteld. De kleinste boogstraal is
maatgevend, en vormt het uitgangspunt voor de A waarde. Bij dit ontwerp bedragen de kleinste
boogstralen 260 m en 85 m. Voor allebei de stralen zal de berekening worden uitgevoerd, In tabel
13.1 is een totaal overzicht weergegeven van de overgangsbogen.

Tabel 13.1 Lengte overgangsbogen

Bocht

Overgangsboog

Straal (m)

L min Overgangsboog

B1

OB1
OB2
OB1
OB2
OB1
OB2
OB1
OB2
OB1
OB2

85
85
85
85
260
260
85
85
85
85

9,44
9,44
9,44
9,44
28,9
28,9
9,44
9,44
9,44
9,44

B2
B3
B4
B5
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De lengte van de overgangsboog tussen twee opeenvolgende bogen is de tweede overgangsboog
van de eerste bocht plus de eerste overgangsboog van de daaropvolgende bocht. In deze lengte
moet de minimale lengte van de verkantingsovergang passen. Wanneer dit niet kan zal de
overgangsboog de minimale lengte van de verkantingsovergang krijgen.
Verkantingsovergang
De verkantingsovergang zorgt voor een geleidelijke overgang van de verkanting. Deze verkanting is in
de bochten gebracht om de middelpuntvliedende kracht tegen te gaan. Voor de verkantingsovergang
zijn hieronder de minimale lengtes berekent. De maximale lengtes zijn ook berekent, om zeker te zijn
dat de overgangsbogen niet langer zijn dan de maximale lengte van de verkantingsovergang. Dit was
bij geen enkele verkantingsovergang het geval. Er bestaat een maximale verkantingsovergang om de
waterafvoer op wegen te waarborgen. Wanneer de verkantingsovergang te lang wordt, bestaat de
kans dat er plaatselijk water op het wegdek blijft staan. Alleen de uitkomsten van de minimale
verkantingsovergangen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Nu volgt een voorbeeld berekening
voor de verkantingsovergang van de eerste overgangsboog. De andere verkantingsovergangen zijn
hetzelfde berekend maar met andere invoergegevens. Deze invoergegevens zijn in tabel 13.2 terug
te vinden.
Begrip/symbool

Betekenis.

Wentelingsas:

de as waarom wordt gewenteld.

ib (%):

de verkanting aan het begin van de verkantingsovergang.

ie (%):

de verkanting aan het einde van de verkantingsovergang.

Lv (m):

de lengte van de verkantingsovergang.

ΔS (%):

de relatieve langshelling ter plaatse van de kantstreep ten opzichte
van de wentelingsas.

a (m):

de afstand tussen kantstreep en wentelingsas.

B (m):

rijbaanbreedte.

Voor ΔSmax wordt de bovengrens (comfortgrens) aangehouden voor een snelheid van 60 km/h. Voor
een snelheid van 50 km/h is deze waarde niet beschikbaar, vandaar dat met de waarde voor een
snelheid van 60 km/h wordt gerekend. De comfortgrens wordt aangehouden, zodat het comfort van
de weggebruiker gewaarborgd blijft, terwijl een minimale lengte van de verkantingsovergang
berekent wordt. Voor de wentelingsas is het midden van de rijbaan aangehouden aangezien er maar
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met één rijbaan rekening gehouden hoeft te worden. Dit draagt bij aan een korte lengte van de
verkantingsovergang. Wanneer er meerdere rijbanen zouden kantelen zou de wentelingsas in het
midden van deze rijbanen moeten liggen om een zo kort mogelijke verkantingsovergang te
berekenen.
In de tabel zijn de bochten in rijrichting genummerd, zo ook de bijbehorende overgangsbogen. Deze
nummering is in figuur 13.3 weergegeven. De eerste overgangsboog is die vanuit rechtstand naar een
straal van 85 m.
Tabel 13.2 Minimale lengte verkantingsovergang

Overgangsboog
Rechtstand - B1
B1 - B2
B2 - B3
B3-Rechtstand
Rechtstand-B4
B4-B5
B5-Rechtstand

Ie – Ib (%)
2,5
10
10
2,5
7,5
10
2,5

a
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

L min verkantingsovergang (m)
2,5
10
10
2,5
7,5
10
2,5

Bochtverbreding
Voor de bochten met een straal van 85 m. wordt een bochtverbreding van 0,5 m. toegepast. Deze
bochtverbreding wordt in de overgangsboog aangebracht. Voor de bochten met een straal van 260
m. wordt een bochtverbreding van 0,2 m. gebruikt. Deze bochtverbreding is gebaseerd op een
trekker met oplegger, dit is de meest nadelige situatie. Deze maten zijn verkregen uit het handboek
wegontwerp gebiedsontsluitingswegen figuur bochtverbreding.

13.3 Verticaal alignement
Voor de tunnel moet vanaf het maaiveld 5,5 m. gezakt worden. Voor de helling wordt 10 procent
aangehouden. Maximaal mag hier 12 procent voor aangehouden worden. Het verticale alignement is
weergegeven op tekening: TEK-04-Lengteprofiel.
Voet- en topboog, Holle- en bolle boogstraal bij 50 km/uur
Omdat we de constructie zo klein mogelijk willen dimensioneren en het hier om een korte tunnel
gaat kiezen we de voet- en topboog zo klein mogelijk.
Volgens ASVV tabel 10.1/10 Verticale boogstralen
Voetboog:

R=375 m.

Topboog:

R=675 m.

Met deze maten is berekend dat er 110 m. benodigd is om het hoogteverschil te overbruggen. Het
gemiddelde hellingspercentage komt hiermee op 5%.
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Stopzicht
In de tunnel moet rekening gehouden worden met het stopzicht. Dit is de afstand waarover een
weggebruiker de weg moet kunnen overzien om een eventueel obstakel op de rijbaan te kunnen
waarnemen, dit obstakel te herkennen en hiervoor op tijd te stoppen.
Bij een snelheid van 50 km/h is 50 m. stopzicht benodigd. Dit is bij een ooghoogte van 1,10 m. en een
objecthoogte van 20 cm volgens de richtlijnen uit het Handboek wegontwerp
Gebiedsontsluitingswegen. In het ontwerp in de tunnelbak is een stopzicht van 55 m. aanwezig, wat
voldoende is. Het aanwezige stopzicht is gemeten in de lengteprofielen.

13.4 Ontwerpgegevens Turborotonde
Voor de ontsluiting met het toekomstige bedrijventerrein/bewoonbaar gebied is gekozen voor een
turborotonde volgens het principe turbo knierotonde. Dit houdt in dat de rijbaan over 360 graden 1
volledige rijbaan opschuift. Hiermee wordt de spiraalbeweging op de turborotonde verkregen. Er is
gekozen voor deze knierotonde om de grootste verkeersstroom op de rotonde namelijk die van en
naar het bedrijventerrein veel capaciteit te geven. De hoofdstroom op de rotonde komt zo goed naar
voren. Voor de gedetailleerde tekening wordt verwezen naar TK-05-Turborotonde.
Berenkuil
Om de fietsers en voetgangers conflictloos met het andere verkeer af te wikkelen is ervoor gekozen
een berenkuil toe te passen. Deze berenkuil bevindt zich in het middeneiland van de rotonde. Een
berenkuil is een verlaagd gedeelte waar de fietsers en voetgangers apart afgewikkeld worden. De
toegang tot deze berenkuil verloopt via tunnels onder de rijbaan van de turborotonde door. De straal
van de binnenste ring van de turborotonde moest voldoende groot worden om de aansluiting van de
fietspaden in de berenkuil te bewerkstelligen. Er is een straal van 10 m beschikbaar waar deze
aansluiting plaatsvindt. Binnen deze straal wordt ook de verlichting geplaatst waar later in dit
ontwerplogboek op wordt ingegaan. De fietsers en voetgangers komen vanuit de tunnel in de
berenkuil terecht waar uit drie richtingen gekozen kan worden. Namelijk richting Dorpsstraat en
Ganzepoelweg, richting De Koppeling en de tunnel in richting Doesburg.
In het dwarsprofiel van de turborotonde is goed te zien hoe de berenkuil in het ontwerp wordt
toegepast. Om het hoogteverschil op te vangen is rondom een wand van 2 m geplaatst waarna het
verdere hoogteverschil opgevangen wordt door een talud van 1:1 welke 2 m breed is. Door deze
breedte wordt de kleinste straal van de turborotonde bij kant verharding 17 m. Hierdoor wordt de
grootste straal van de turborotonde gemeten vanaf kant verharding: 29,70 m. Hieronder zijn een
aantal maatvoeringen van de turborotonde gegeven. De verdere maatvoering is in dwarsprofiel 9-9
op tekening: TK-05-Turborotonde uitgewerkt.
-

Breedte binnenste rijbaan tussen belijning:

4,35 m.

-

Breedte buitenste rijbaan tussen belijning:

4,25 m.
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-

Kantlijn

0,15 m.

-

Deelstreep

0,10 m.

-

Fysieke rijbaanscheiding

0,3 m. breed 0,05 m. hoog.

-

Rammelstrook

1 m.

Doorstroming van de turborotonde
Omdat de Koppeling wordt afgesloten en al dit verkeer via de Dorpsstraat ontsloten wordt krijgt de
turborotonde meer verkeer te verwerken dan waar in eerdere berekeningen rekening mee is
gehouden. Deze verhoogde intensiteit op de turborotonde wordt doorgerekend door middel van het
programma Meerstrooksrotondeverkenner waarmee eerdere berekeningen ook zijn uitgevoerd. De
reden dat voor dit programma gekozen wordt is dat hier de juiste rotondevorm in aangegeven kan
worden. In Figuur 13.5 is het kruispunt in een normaal viertaks kruispunt weergegeven. Dit is gedaan
om de richtingen duidelijker zichtbaar te maken. De Afbeelding wordt alleen gebruikt om de
intensiteiten in Meerstrooksrotondeverkenner in te voeren. In de Figuren 13.5, 13.6 en 13.7 zijn de
invoergegevens en resultaten te zien.

Figuur 13.5 Fictieve intensiteiten op kruispunt Ganzepoelweg/Dorpsstraat nieuw ontwerp
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Figuur 13.6 Invoergegevens Meerstrooksrotondeverkenner
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Wanneer naar de resultaten van het programma wordt gekeken valt op dat er meer rotondes
mogelijk zijn. De Knierotonde die het meest op het definitief ontwerp lijkt staat ook aangegeven als
voldoende. Deze rotonde is weergeven in figuur 13.7. Het verschil tussen het definitief ontwerp en
deze rotonde zijn de tweestrooks toeritten, welke in het definitief ontwerp niet in alle richtingen
aanwezig zijn. Er is echter een erg kleine verzadigingsgraad berekend voor deze oplossing. In het
definitief ontwerp zal deze verzadigingsgraad iets groter zijn. Dit komt doordat in het definitief
ontwerp zich alleen op de hoofdstromen tweestrooks toe- en afritten bevinden. De passeerbare
rotonde wordt ook als bruikbaar aangegeven. Deze heeft een kleinere capaciteit dan het definitief
ontwerp en de hoofdstroom is hier minder duidelijk in zichtbaar. Vandaar dat de Knierotonde uit het
definitief ontwerp een goede oplossing is.
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Figuur 13.7 Resultaten Meerstrooksrotondeverkenner toepasbare rotondes
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13.5 Kruispunt met verkeerslichten
Algemeen
Zoals al eerder besproken is worden ter plaatse van de verkeerslichten alleen de linksaffers
afgewerkt. Dit geeft mogelijkheden met betrekking tot het ontwerp. De rechtsaffers en de
doorgaande rijrichting zijn niet aanwezig waardoor een compact kruispunt ontwerp mogelijk is. Dit is
goed in onderstaande figuur te zien. De verdere inrichting van het kruispunt is volledig volgens de
eisen uit het handboek wegontwerp gebiedsontsluitingswegen ontworpen. In figuur 13.9 is een
weergave getoond van het kruispunt met VRI voor linksaffers.

Figuur 13.9 Detail kruispunt linksaffers
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Er is gekozen voor een laag verkeerslicht aangezien dan de afstand tot de stopstreep minimaal
aangehouden kan worden waardoor een langere opstelstrook ontstaat. Om verkeer dat verder van
de kruispunten af staat op tijd te informeren dat het verkeerslicht op groen staat worden er aan het
viaduct ook verkeerslichten bevestigd die gelijktijdig met het lage verkeerslicht op het kruispunt
geregeld worden. Dit bevorderd de capaciteit van het kruispunt en voorkomt ergernis bij andere
weggebruikers. Wanneer men niet weet waarom men stil staat kan dit namelijk tot ergernis leiden.
Verdere maatvoering en detaillering van het kruispunt is te zien in tekening: TEK-06-Details.
Fasendiagram
Het fasendiagram voor de verkeerslichten is berekend door middel van het programma COCON 7.0.
Er is gekozen voor een starre regeling. Dit is een regeling waarbij alle signaalgroepen door middel van
een vaste cyclustijd in een vaste volgorde steeds dezelfde groentijd krijgen. Hier is voor gekozen
omdat niet bekend is hoe een voertuigafhankelijke regeling berekend moet worden en een starre
regeling goed toepasbaar is bij dit ontwerp. Deze regeling is goed te berekenen met het programma
COCON 7.0. Dit programma berekent conflictgroepen, conflictbelastingen, interne verliestijden en
cyclustijden. De uitkomst van het programma is een fasendiagram met daarin de groentijden,
geeltijden en ontruimingstijden die benodigd zijn voor elke signaalgroep. Dit kruispunt heeft maar
vier signaalgroepen, er is dus veel tijd beschikbaar om deze signaalgroepen af te werken. Ook kunnen
twee linksaffers voor elkaar langsrijden, hierdoor kan de tijd die beschikbaar is dubbel benut worden.
Het fasendiagram is hieronder weergegeven. Er is met een aantal groentijden geschoven om de
groentijden maximaal te krijgen. Ook zijn de groentijden zo op elkaar afgesteld dat de verzadiging op
de wegen ongeveer gelijk is. De signaalgroepen 003 en 006 zijn hiervoor maatgevend. Deze
signaalgroepen hebben allebei een verzadigingsgraad rond de 65. Op het fasendiagram zal niet
verder ingegaan worden omdat dit het doel van het afstudeerproject voorbijstreeft.
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Figuur 13.10 Fasendiagram
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13.6 Wegconstructies
Voor veel gebiedsontsluitingswegen wordt tegenwoordig het asfaltmengsel SMA als toplaag
gebruikt. In dit ontwerp zal voor de wegopbouw ook een deklaag van SMA worden gebruikt. Hier is
voor gekozen omdat de snelheid gering is ter plaatse van het kruispunt, deze bedraagt namelijk
maximaal 80 km/h. Ter plaatse van de rotonde wordt SMA aangebracht om het wringende verkeer
op te vangen. Om dezelfde reden wordt dit ook aangebracht bij de verkeersregelinstallatie. Om een
andere deklaag bij de op en afritten toe te passen zou erg inefficiënt zijn. Wanneer alle
asfaltconstructies uit dezelfde lagen kunnen bestaan scheelt dit erg in de kosten.
Ook is er gekeken naar een betonnen wegopbouw. Deze is het niet geworden omdat dit erg duur in
aanleg is. De wegen in de omgeving van het kruispunt bestaan ook allemaal uit asfalt. Door de wegen
van het nieuwe kruispunt ook in asfalt uit te voeren ontstaat een eenduidig beeld.
De diktes van de asfaltpakketten zijn gekozen aan de hand van een vergelijkbaar project van NTP
namelijk het project Reconstructie aansluiting A1 Deventer Oost. Ter plaatse van de op- en afritten is
de maximumsnelheid bij dit project 80 km/h Dit is ook het geval op de normale wegvakken. Voor de
Ganzepoelweg en Didamseweg zou kunnen volstaan met een minder dik asfaltpakket. Hier is echter
niet voor gekozen omdat de belasting van deze wegen erg groot is.
Constructieopbouw normaal wegvak:
-

35 mm SMA-NL11B 70/100

-

60 mm AC 22 bind T1-B 40/60

-

80 mm AC 22 base 01-B 40/60

-

300 mm hydraulisch menggranulaat

-

500 mm zand voor zandbed

Constructieopbouw voor rotonde en kruispunt:
Ter plaatse van de rotonde en het kruispunt moet een zwaardere constructie worden toegepast. Hier
bevindt zich namelijk veel optrekkend en afremmend verkeer wat een grotere belasting op de
asfaltconstructie geeft. Daar komt nog bij dat het alleen om draaiende bewegingen gaat ter plaatse
van de rotonde en het kruispunt, het kruispunt wikkelt namelijk alleen linksaffers af. Deze draaiende
bewegingen zorgen voor veel wringende krachten op de constructie. Ook deze constructie is
afgeleidt van het project Reconstructie aansluiting A1 Deventer Oost
-

40 mm SMA-NL11B 70/100

-

60 mm AC 22 bind T1-B 40/60
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Constructieopbouw in de tunnel
Een asfalt constructie in een tunnel moet aan meer eisen voldoen als een constructie voor een
normaal wegvak. Aan de volgende eisen moet de constructie in de tunnel voldoen:
-

Rijcomfort

-

Vlakheid

-

Stroefheid

-

Dooizouten

-

Veiligheid

-

Lekwater

De eisen rijcomfort vlakheid en stroefheid spreken voor zich. Dit zijn namelijk eisen waaraan elke
wegconstructie moet voldoen. De eisen dooizouten en veiligheid zijn bij een tunnel net iets
belangrijker dan bij een normaal wegvak. De tunnelelementen kunnen niet goed tegen dooizouten.
De asfaltconstructie moet dus helemaal waterdicht zijn. Dit wordt gedaan door een toplaag van dicht
asfalt beton aan te brengen. Hierdoor is de asfaltconstructie helemaal waterdicht en kan er geen
water van bovenuit of van onderuit door de constructie heen lekken.
Dit brengt meteen het volgende punt naar voren, namelijk lekwater. Dit betreft water dat van
onderuit de tunnel naar boven door de asfaltconstructie heen wil. Wanneer dus een DAB
rechtstreeks op de tunnelvloer aangelegd wordt, zal deze laag na enige tijd omhoog gedrukt worden
en ligt deze niet meer rechtstreeks op de tunnelvloer maar op een laagje water. Water is erg slecht
voor een asfaltconstructie en helemaal wanneer dit met een behoorlijke druk op de constructie
werkt. Dit lekwater kan niet voorkomen worden. De tunnelelementen worden zo aan elkaar
bevestigt dat dit zo min mogelijk voorkomt maar helemaal voorkomen wordt het nooit. Dus zal dit
water opgevangen moeten worden. Dit wordt gedaan door eerst een laag ZOAB op de tunnelvloer
aan te brengen. Hier bovenop wordt een laag AC 16 surf (DAB) gedraaid. Zo wordt het lekwater
opgevangen in de ZOAB en is de asfaltconstructie toch helemaal dicht. Deze constructie zal in de
tunnel worden toegepast aangezien de grondwaterstand zich gemiddeld 3 m onder maaiveld bevindt
terwijl de onderkant van de tunnel zich op 6,5 m. onder maaiveld bevindt.
De laagopbouw in de tunnel wordt als volgt:
-

50 mm AC 16 surf D2-D3 70/100 max. 3 % holle ruimte

-

75 mm ZOAB (PA) 16 70/100
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Dan is er nog de veiligheid waaraan het asfalt moet voldoen. Er mogen natuurlijk geen vloeistoffen
zoals olie of benzine de asfaltconstructie in trekken. Wanneer er brand zou uitbreken in de tunnel
zou zo in korte tijd in de gehele tunnel een brand kunnen ontstaan. Dit wordt ook weer voorkomen
door de toplaag DAB. Aangezien deze volledig dicht is zorgt deze voor een goede vloeistofafdichting
en kunnen er geen vloeistoffen de constructie in trekken.
Constructieopbouw op het viaduct
Dan is er nog de asfaltconstructie op het viaduct. Ook hier moet aan andere eisen voldaan worden
dan op een gewoon wegvak. Het beton van het viaduct mag niet in aanraking komen met
dooizouten. Dit is namelijk erg slecht voor de betonnen elementen. Ook mag er geen water door de
asfaltconstructie heen lopen. Dit water kan namelijk niet goed weg. Onder het asfalt bevind zich de
betonnen vloer van het viaduct waar het water dan op blijft staan. Dit dringt zich in de
asfaltconstructie met alle gevolgen van dien.
Aan het rijcomfort op het viaduct hoeft niet veel gedaan te worden. De betonnen elementen zijn
namelijk van zichzelf al erg vlak. Een dikke asfaltconstructie om oneffenheden uit te vlakken is bij
deze dus niet nodig. De uiteindelijke asfaltlaag zal dus ook uit één laag bestaan.
Er is gekozen voor één laag AC 16 surf (DAB) op het viaduct. Dit is een dicht asfalt dat het water dus
tegengaat. Ook kunnen zo dus dooizouten nooit met de brug in aanraking komen. Wel zal er extra
aandacht besteed moeten worden aan de overgang van het normale wegvak naar dat van de brug.
Hier sluiten namelijk twee verschillende soorten asfalt op elkaar aan, en ontstaat er dus een naad.
Aan zo’n naad zal ook als eerste onderhoud gepleegd moeten worden.
De laagopbouw op het viaduct wordt dus als volgt:
50 mm AC 16 surf D 1 (A-B) 40/60 max. 3 % holle ruimte
Fietspad
Het fietspad in de tunnel bevindt zich op 4 m. onder maaiveld. Ook hier is dus sprake van lekwater.
Hier zal dan ook dezelfde constructie worden toegepast als voor de rijbaan in de tunnel.
De laagopbouw voor het fietspad in de tunnel wordt als volgt:
-

50 mm AC 16 surf D2-D3 70/100 max. 3 % holle ruimte

-

75 mm ZOAB (PA) 16 70/100

-

250 mm Menggranulaat

Het gedeelte van het fietspad dat zich niet in de tunnel bevindt bedraagt minder vierkante meters
dan het gedeelte wat zich wel in de tunnel bevindt. Om het onderhoud makkelijk te houden is er
voor gekozen om het fietspad wat zich buiten de tunnel bevindt met dezelfde deklaag uit te voeren.
Ook brengt het veel kosten met zich mee om voor een klein aantal vierkante meters een andere
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wegconstructie te gebruiken. De dikte van de deklaag kan gereduceerd worden aangezien de eisen
voor de waterdichtheid van deze deklaag niet streng zijn.
De laagopbouw voor het normaal dwarsprofiel fietspad wordt als volgt:
-

40 mm AC 16 surf D2-D3 70/100

-

50 mm AC 16 bind T2 70/100

-

400 mm zand

Voetpad
Voor het voetpad zal gebruik gemaakt
worden van reflecterende stoeptegels.
Deze
verhogen
namelijk
de
verkeersveiligheid
en
kunnen
een
besparing op de openbare verlichting en
dus energieverbruik opleveren. De
verkeersveiligheid
wordt
bevorderd
doordat het voetpad beter zichtbaar is. De
stoeptegels zullen aangebracht worden op
een laag van 50 mm straatzand welke zich
op een laag van 300 mm zand bevindt.
Figuur 13.11 Reflexstone

13.7 Wegmeubilair
Afschermingvoorziening
Voor de afschermconstructie op het
viaduct en de op- en afritten wordt
gebruik gemaakt van de zogenaamde VehCat afschermconstructie. Dit is een
constructie waarbij, wanneer een auto van
de rijbaan afraakt, het rechter wiel klem
komt in de afschermingvoorziening
waardoor de bestuurder door te remmen
veilig de auto kan verlaten. Ook is de Figuur 13.12 Afschermingvoorziening Veh-Cat
constructie slechts 49 cm hoog waardoor
hij goed in het landschap in te passen is.

Februari - Mei 2011

pag. 224

Afstudeeropdracht

“Onderzoek op- en afritconstructie”

Bijlagen

Verlichting
In de literatuurstudie is gesproken over
Sustainable City Lights. Voor een normaal
wegvak is deze straatverlichting niet
bruikbaar. Voor een voet en fietspad is dit
echter goed bruikbaar. Deze verlichting
vangt overdag zonlicht op waar ’s nachts
de led-verlichting van kan branden. De
verlichting zal in de berenkuil worden
toegepast.
Voor de normale straatverlichting zal
gebruik gemaakt worden van Lantaarns
met Led-verlichting. Hier is voor gekozen
aangezien Led-lampen veel minder energie Figuur 13.13 Sustainable City Light
verbruiken dan conventionele verlichting.
In de tunnel worden lichtbakken met Led-verlichting toegepast. Naast de opening van twee meter
breed in het midden van het dak van de tunnel zorgt dit voor voldoende lichtinval in de tunnel en
voor een voldoende veilig gevoel voor de fietsers en voetgangers. In de tunnel voor motorvoertuigen
zal meer en sterkere led-verlichting toegepast worden.
Afwatering
De afwatering speelt vooral in de tunnel een grote rol. Hier kan
het water namelijk niet naar de berm afgevoerd worden door
middel van afschot in het wegdek. Op de normale wegvakken is
dit wel het geval. In de tunnel wordt het asfalt in een dakprofiel
aangebracht waardoor het water wat de tunnel in stroomt langs
de kant door middel van enkele kolken opgevangen kan worden.
Aan het begin en einde van de tunnel bevindt zich bovendien een
lijngoot over de breedte van de weg waarin het water dat de
tunnel in wil stromen opgevangen wordt. Aan de aansluiting van Figuur 13.14 Lijngoot
het asfalt op deze goot zal extra aandacht besteed moeten
worden.
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14 Tekeningen
De tekeningen behorende bij het afstudeerproject zijn terug te vinden in de map “Tekeningen TK-00
t/m TK-06”.
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