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Van de redactie
Meer aandacht voor de weggebruiker

De tijd waarin het aanleggen en onderhouden van wegen hoofdzakelijk uitsluitend een technische aangelegenheid was – en hierin is
Rijkswaterstaat nog steeds bijzonder ge-/bedreven, zie bijvoorbeeld
de artikelen over ‘dun asfalt’ op wegen van cementbeton en ‘werk
met werk maken’ – is al een tijd achter de rug. De tendens is dat
steeds meer aandacht wordt gegeven aan de weggebruiker en aan
de omgeving van de weg. Weggebruikers worden geïnterviewd, bijvoorbeeld over hoe zij ‘niet-autosnelwegen’ zien, onderzocht wordt
hoe de A12 meer à la de ‘Route de Soleil’ zich voor de weggebruiker
meer als herkenbare weg dwars door Nederland kan profileren, ook de
‘wisselstrook’ is weer tegen het licht gehouden opdat de weggebruiker
minder oponthoud door files heeft en er vindt een onderzoek plaats
om ‘verzorgingsplaatsen’ op een hoger niveau te brengen. Echter,
behalve met de weggebruiker zelf moeten wij ook rekening houden
met mensen in gebieden die naast de weg liggen, niet alleen vanwege

de geluidsproductie maar bijvoorbeeld ook vanwege de ‘uitstoot van
gevaarlijke stoffen’ waarover jaarlijks aan belanghebbende gemeenten wordt gerapporteerd.
Hoe je het ook bekijkt, Rijkswaterstaat blijft een uiterst dynamisch
bedrijf.
De redactie wenst u daarom weer veel genoegen met deze uitgave.
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Wisselstrook bij knooppunt Muiderberg nu optimaal gebruikt

De vinger aan de pols
Op verkeerskundig, communicatief en bestuurlijk vlak zijn er belangrijke lessen te trekken uit de recente proef Die verwachting werd dus niet
bij het Knooppunt Muiderberg, vinden waterstaters Edwin Tropper en Jan Willem Plomp. In eerste instantie
mislukte de proef, wat enorme files, ergernis bij de weggebruikers en verontwaardiging bij verschillende
bestuursorganen tot gevolg had, al dan niet breed uitgemeten in de media. Nu alle problemen zijn verholpen
en het experiment tot een succes is geworden, maken regionaal verkeersmanager Tropper en projectleider
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Openingsregime wisselstrook (= tijdstippentabel)

Beide zijn werkzaam bij de directie
Noord-Holland. De directie IJsselmeergebied speelde ook een
belangrijke rol bij de proef, omdat
deze deels op haar grondgebied
plaatsvond.
Het tijdelijk afsluiten van één rijstrook middels matrixborden om
een betere doorstroming te creëren
is in Noord-Holland al meerdere
malen met succes toegepast. Voorbeelden zijn het Knooppunt Badhoevedorp (voordat de A5 werd
opengesteld) en het Knooppunt
Diemen. Ook bij het Knooppunt
Muiderberg zou dat principe goed
kunnen werken, was de gedachte.
Bij Muiderberg komen de A1 en
de A6 samen. Vooral 's ochtends
staan daar vaak files. Tussen
Knooppunt Muiderberg en Knooppunt Diemen ligt een flexibel inzetbare rijstrook: de wisselstrook.
Vóór de start van de proef op 15
april was die strook in de ochtendspits tussen zes en negen uur

beschikbaar voor verkeer dat vanaf
de A6 naar Amsterdam wilde. Na
negenen voor verkeer dat vanaf
het Gooi over de A1 richting de
hoofdstad reed. In de avondspits
maakt verkeer komende vanuit
Amsterdam richting het Gooi
gebruik van wisselstrook; dat is
tijdens de proef niet veranderd.
Met de A6 is vanaf de wisselstrook
dan geen verbinding.

De linkerrijstrook van de A6 gaat
deel uitmaken van de A1, die op
dat punt drie stroken breed is. Dat
betekent dat over een relatief
korte afstand het verkeer vanaf
de A6 van baan moet wisselen,
wat ook effecten heeft op de verkeersstroom op de A1. Wanneer
grote aantallen automobilisten op
een toch al zwaarbelast tracé
moeten kijken, remmen en van
rijstrook veranderen, kan dat
gemakkelijk tot files leiden.
Turbulentie
“We wilden die turbulentie uit
Ondanks de wisselstrook
was de laatste jaren in de ochtend- het systeem halen. Door de rechterrijstrook van de A1 met matrixspits de verkeersdruk aan de
noordkant van het knooppunt erg borden af te kruisen, heeft het
groot. Daar komen vier rijstroken verkeer vanaf de A6 vrije doorstroming. Om voor het verkeer
samen: twee vanuit de richting
vanuit het Gooi extra capaciteit te
Almere/Lelystad en twee vanuit
het Gooi. Op het punt waar deze creëren, hebben we op 15 april in
de ochtendspits de wisselstrook
samenkomen, wordt de meest
opengesteld. De verwachting was
rechtse rijstrook van de A6 een
soort afrit richting een nabijgele- dat de files later zouden ontstaan,
niet langer zouden worden en
gen tankstation en een parkeereerder verdwijnen”, vertelt Plomp.
plaats. Die valt dus in feite af.
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bewaarheid. Vanuit het Gooi
konden automobilisten iets sneller
naar Amsterdam rijden, maar hun
medeweggebruikers op de A6
stonden vast in een kilometerslange file. Op de radio werd die
donderdag melding gemaakt van
wel zestien kilometer. De dagen
daarna stonden de media bol van
woedende weggebruikers en verontruste bestuurders.
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“Na de eerste week vond
een analyse plaats”, vertelt Plomp.
De conclusie was dat de piek vanuit
Lelystad/Almere in de ochtendspits
te groot was om over twee rijstroken richting Amsterdam te
leiden. Tijdens het Bestuurlijk Overleg waarin die analyse plaatsvond,
kwam een variant op tafel. Daarbij
werden de vaste tijden voor de wisselstrook losgelaten.
“Het aardige is dat de piek in het
verkeersaanbod vanuit Flevoland
eerder plaatsvindt dan vanuit het
Gooi. Dat hebben we gemeten.
Waarschijnlijk ligt het aan een
ander soort werk met andere
begintijden. De truc is nu dat
tussen zes en ongeveer half acht
's ochtends de wisselstrook open is
voor verkeer vanaf de A6. Zodra
de intensiteit daar zakt, wordt het
systeem omgezet en kan verkeer
vanaf het Gooi over de strook.
Dus als de situatie op de A6 onder
controle is, komt er extra capaciteit voor het verkeer vanaf de A1.
Dit regime bleek wel succesvol. De
congestie is een half uur tot een
uur eerder over in vergelijking met
de situatie voor de proef.”
De flexibele openstelling van de
strook heeft een bijkomend voordeel, vult Tropper aan. “Bij de
vaste tijden wisten de weggebruikers op de A1 precies wanneer de
strook openging. Om tien voor
negen stonden ze al met hun
auto's te wachten, rustig een
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krantje lezend totdat de slagboom
openging. Op de linkerrijstrook,
die bestemd is voor het snelste
verkeer. Dat was een gevaarlijke
situatie. Wij waren ons al ernstig
aan het bezinnen op een oplossing daarvoor. Maar dat hoeft nu
niet meer, want het heeft weinig
zin om daar te gaan staan wachten als je niet weet wanneer de
wisselstrook beschikbaar komt.”
Communicatie

Uit de gebeurtenissen
vallen voor Rijkswaterstaat ook
niet-verkeerskundige lessen te
trekken, stelt Plomp. “Elke volgende projectleider zal zich wel
twee keer bezinnen om een dergelijk experiment uit te voeren
zonder zijn tijd te claimen. Dat is
nodig, anders heb je geen gelegenheid om goed te communiceren. De bestuurders waren zo

enthousiast, dat ze de proef zo
snel mogelijk wilden invoeren.
Twee dagen van tevoren stond
een advertentie in de regionale
dagbladen. Eén dag ervoor stonden borden langs de weg.”
“Veel mensen die die donderdag
in de file stonden, hadden iets van:
wat is dit nu? Waarom doet Rijkswaterstaat dit? Ze snapten er niets
van. Wij kunnen ons heel goed
voorstellen dat de weggebruikers
op dat moment niet blij waren met
de getroffen maatregel. We leren
hiervan dat goede communicatie
van essentieel belang is, een proef
staat of valt hiermee. Als we communiceren dat we binnenkort een
proef gaan nemen met als doel de
doorstroming te verbeteren, weet
iedereen tijdig wat er aan de hand
is en waarom dat gebeurt. Het is
een proef, dus die kan ook mislukken.”

Plomp. “Rijkswaterstaat NoordHolland en IJsselmeergebied
Wat een verrassing was
voor Rijkswaterstaat, was de kriti- hebben de mogelijkheid gekregen
om de wisselstrook meer flexibel
sche reactie van de bestuurders
in te zetten, afhankelijk van het
op de getroffen maatregel.
verkeersaanbod. De verkeerscenOmdat de proef anders liep dan
voorspeld, dreigde het bestuurlijk trale in Velsen stuurt dit aan. Het
Bestuurlijk Overleg heeft besloten
draagvlak weg te vallen.
Maar in de eindevaluatie hebben om van de proef een definitieve
alle bestuurders uitgesproken dat situatie te maken. Dat is voor ons
een mooie afsluiting van een hec– ondanks de kans op tegenvallende effecten – dergelijke proe- tische tijd.”
ven nodig zijn om te weten of de
infrastructuur beter benut kan
Voor meer informatie:
worden. “Het dagblad de Gooien Eemlander heeft ook een
enquête onder zijn lezers gehou- Directie Noord-Holland
den hierover. Een meerderheid is Edwin Tropper
het eens met het Bestuurlijk Over- (023) 530 16 97
e.j.tropper@dnh.rws.minvenw.nl
leg. Er is dus draagvlak voor dit
Jan Willem Plomp
soort proeven.”
Op het gebied van dynamisch ver- (023) 530 17 59
keersmanagement is een belang- j.w.tromp@dnh.rws.minvenw.nl
rijke stap voorwaarts gezet, meent
Draagvlak

Enquête onder weggebruikers geeft verhelderend inzicht

Niet-autosnelwegen: wat zijn dat?
Weggebruikers ervaren geen strikt onderscheid tussen autosnelwegen
en niet-autosnelwegen. Ook maakt de weggebruiker geen onderscheid
tussen wegen van beheerder A en beheerder B. Over het oordeel van de
weggebruiker over niet-autosnelwegen is weinig bekend. Regionale
samenwerking en netwerkmanagement vragen wel om deze kennis.
Dus is er een keer apart aandacht geschonken aan niet-autosnelwegen.
Hoe denken weggebruikers over deze wegen en de bijbehorende voorzieningen?

Rijkswaterstaat beheert veel
minder niet-autosnelwegen dan
autosnelwegen. In het netwerkmanagement zijn niet-autosnelwegen al geruime tijd gelijkwaardig aan autosnelwegen, maar de
aandacht gaat meestal uit naar
autosnelwegen. Over autosnelwegen is ook veel onderzoek
beschikbaar: wat vinden weggebruikers van de dingen die ze op
en langs autosnelwegen tegenko-
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men, zoals wegdek, benuttingsmaatregelen, files en parkeerplaatsen. De Rijkswaterstaat kijkt
aan de hand van de resultaten
waar zij haar beleid en de uitvoering kan verbeteren, zodat beter
voldaan wordt aan de verwachtingen van de weggebruikers. De
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
heeft in opdracht van het Verkeerscentrum Nederland in het
najaar van 2003 een onderzoek
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uitgevoerd naar niet-autosnelwegen. In de begeleidingsgroep
zaten vertegenwoordigers van de
regionale directies en van de
provincies. De eerste fase van het
onderzoek bestond uit een aantal
interviews met weggebruikers en
vertegenwoordigers van de transportsector. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek was te achterhalen hoe professionele en andere
weggebruikers denken over nietautosnelwegen. Informatie uit
deze fase heeft mede de samenstelling van een vragenlijst bepaald.
Vervolgens hebben ruim zeshonderd weggebruikers deze vragenlijst ingevuld.
Een grote verzameling wegen

Niet-autosnelwegen zijn
door de projectgroep beperkt tot
autowegen en 80 km/uur wegen
met één rijbaan en twee rijstroken,
elk voor één rijrichting waarbij de
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weg gesloten is verklaard voor
langzaam verkeer. Weggebruikers
weten echter niet goed wat een
niet-autosnelweg is. Het is voor
hen wel duidelijk dat de autosnelweg er niet bijhoort, maar welke
wegen zijn het dan wel? Veel
weggebruikers denken aan provinciale wegen of liever gezegd
landelijke wegen, fraai aangelegd
met natuurlijke bermen en laanbeplanting. Bomen zijn voor de
mensen van groot belang voor de

typering van deze wegen. Opvallend is dat autowegen niet aan
bod komen. Pas als nadrukkelijk
wordt gevraagd naar deze wegen,
dan worden ze herkend, maar
eigenlijk is het een onzichtbare
categorie wegen.
Beleving is divers

Van groot belang voor de
beleving van de weg is de omgeving. Weggebruikers waarderen
het zeer dat niet-autosnelwegen
de mogelijkheid bieden iets van
de omgeving en bijvoorbeeld de
aanliggende dorpen te zien. Men
heeft meer gevoel voor het punt
op de route waar men rijdt. De
natuur speelt ook een grote rol.
Deze positieve beleving bestaat
bij ongeveer een derde van de
weggebruikers: men vindt een
fraaie omgeving prettig en het
zorgt voor ontspanning tijdens
het rijden. Een andere groep weggebruikers, ook ongeveer een
derde van het geheel, beleeft
niet-autosnelwegen negatief.
Deze groep heeft juist het gevoel
dat men niet goed kan doorrijden
op niet-autosnelwegen. Dit komt
deels door andere weggebruikers:
‘zondagsrijders’ of ‘dagjesmensen’,
die juist vanwege de omgeving
voor deze wegen zouden kiezen
en deels wordt dit op sommige
wegen veroorzaakt door obstakels.
Denk hierbij aan de beschikbare
ruimte, instelling van verkeerslichten, rotondes, landbouwverkeer
en openstaande bruggen. Het
resterende derde deel van de
weggebruikers heeft geen uitgesproken mening over de nietautosnelwegen.
Rotonde of verkeerslicht?

Over rotondes en verkeerslichten in niet-autosnelwegen
denken weggebruikers positief en
negatief. Bij verkeerslichten komt
het voor dat ze op rood staan,
terwijl er geen kruisend verkeer is.
Of ze springen snel op rood, zodat
er bijna geen auto’s door heen
kunnen. Uit de transportsector
komt de reactie dat verkeerslichten

op niet-autosnelwegen niet zijn
ingesteld op de langere optrektijd
van vrachtwagens. Rotondes
hebben dit probleem niet, maar
hiervan wordt opgemerkt dat ze
niet mooi zijn en dat het landschap eronder lijdt. Voor vrachtwagens zijn rotondes soms te
krap opgezet. Wat in ieder geval
vaak op rotondes voorkomt, is dat
weggebruikers niet of te laat aangeven dat zij zullen afslaan. Dat
leidt tot onnodig wachten. Als er
een keuze gemaakt moet worden,
dan prefereert een krappe meerderheid van de weggebruikers
een goed afgesteld verkeerslicht
boven een rotonde. Ongeveer
veertig procent geeft de voorkeur
aan een rotonde.
Verlichting: nodig?

Een met de beleving van
niet-autosnelwegen vergelijkbare
discussie bestaat ook over verlichting. De weggebruikers zijn verdeeld over drie categorieën:
tevreden, noch tevreden noch
ontevreden en ontevreden.
Alhoewel een grote groep weggebruikers het ontbreken van verlichting ziet als een oorzaak voor
verkeersonveiligheid, is het niet
voor iedereen een uitgemaakte
zaak dat er ‘dus’ overal verlichting
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moet zijn. Ongeveer de helft van
de weggebruikers vindt verlichting
niet nodig. Zij vinden het soms
prettiger om op de markering en
eigen koplampen te rijden. Soms
verwacht men op niet-autosnelwegen geen verlichting, het is
immers geen autosnelweg. De
andere helft van de weggebruikers
die verlichting wel noodzakelijk
acht, vindt ook dat de verkeersveiligheid op niet-autosnelwegen
slechter is, dan de helft die het
niet noodzakelijk vindt. Het (meer)
verlichten van belangrijke punten,
zoals afslagen en borden, komt
als aandachtspunt naar voren.

wegen. Wanneer is een weg een
autoweg en wat is de maximumsnelheid dan? Wanneer is het
binnen de bebouwde kom en
wanneer erbuiten? Het landelijke
karakter van niet-autosnelwegen
zorgt dat weggebruikers snel de
relatie leggen met landbouwverkeer op deze wegen. Hoewel niet
meegenomen in de definities van
het onderzoek, noemen toch veel
mensen landbouwverkeer ook als
een belangrijke bron van onveiligheid. Verder levert volgens weggebruikers landbouwverkeer ook
vertraging op, soms uitmondend
in files.

Wat kan er en wat mag er

De rol in het netwerk

Eerder is al beschreven dat
richting aangeven op rotondes
een punt van zorg en vertraging
is. Het rijgedrag in het algemeen
is ook een punt van zorg én ergernis. De ondervraagde weggebruikers melden dat te hard of juist te
zacht wordt gereden op niet-autosnelwegen. En daardoor ontstaan
inhaalmanoeuvres die volgens
weggebruikers vaak voorkomen.
Dat zorgt voor het ontstaan van
onveilige situaties. Hieraan kan
ook gekoppeld worden dat veel
weggebruikers vaak niet weten
hoe hard zij mogen rijden op deze

Een belangrijk onderdeel
in het onderzoek is de rol van
niet-autosnelwegen in netwerkmanagement. Wanneer worden
ze gebruikt en wat zijn mogelijke
knelpunten? Men gebruikt ze wel,
omdat er vaak geen alternatief is,
maar men ervaart de reistijd als
langer dan op autosnelwegen, die
geassocieerd worden met snelheid
en doorstroming. Het beeld bestaat
bij weggebruikers dat op bijvoorbeeld reistijd, betrouwbaarheid
en comfort niet-autosnelwegen
slecht scoren. De betrouwbaarheid wordt negatief beïnvloed,

Oktober 2004

5

omdat er onverwachte vertraging
kan optreden: een openstaande
brug, verkeerslichten die tegenzitten, landbouwverkeer, enzovoort.
Vertraging op autosnelwegen is
er ook, maar die wordt vaak gezien
als betrouwbare vertraging, zoals
vaste files.
Knelpunten bij het inzetten van
niet-autosnelwegen in het netwerkmanagement zijn de volgende: onbekendheid met de
alternatieve route en snelheid die
geassocieerd wordt met de alternatieve route. In het eerste geval
blijft men eerder op de bekende
vastgelopen route, omdat men
niet weet waar men uitkomt via
de alternatieve route. Voor de
transportsector speelt nog mee
dat men niet weet of de alternatieve route geschikt is voor de
vrachtwagen (bijvoorbeeld de
hoogte van viaducten). Als men
wel bekend is met het alternatief,

dan kiest men nog lang niet altijd
voor de alternatieve route, omdat
die onbetrouwbaarder wordt
geacht en de snelheid lager wordt
geschat. Als men de stremming
weet op de autosnelweg, maakt
men vaak zelf een schatting van
de vertraging en de daarna volgende reistijd. Op de alternatieve
route is dat nog maar afwachten.
De beleving

Op veel terreinen is de
beleving van weggebruikers op
autosnelwegen en niet-autosnelwegen vergelijkbaar of hetzelfde.
Gedrag van medeweggebruikers
is op alle wegen een bron van
ergernis. Ergernissen over wegwerkzaamheden zijn ook sterk
vergelijkbaar, bijvoorbeeld het
ergeren aan het blijven staan van
borden als de werkzaamheden
voorbij zijn. Het is waarschijnlijk
dat weggebruikers ervaringen van

het ene wegtype meenemen naar
het andere wegtype, juist omdat
ze de wegtypen niet apart ervaren
maar als ‘de weg’. De verschillen
die er zijn hangen samen met het
feit dat niet-autosnelwegen van
een lagere categorie zijn: kruisingen, langzaam verkeer dat men
tegen kan komen, noodzaak van
verlichting. Door de uitstraling
van de niet-autosnelwegen
(landelijk, bomen) kiezen sommige
weggebruikers expliciet wel voor
deze categorie wegen en andere
weggebruiker juist eerder voor
autosnelwegen.
Conclusies

Een aantal conclusies uit
het onderzoek (bijvoorbeeld over
langzaam verkeer of regeling van
kruispunten) is onlosmakelijk
verbonden met de categorie nietautosnelwegen. Daaraan zal
weinig veranderen. Andere con-

clusies zoals het blijven staan van
borden na afloop van wegwerkzaamheden zijn aanleiding om
binnen de Rijkswaterstaat te
kijken wat daaraan gedaan kan
worden. De Adviesgroepen Weggebruikers en Infrastructuur zijn
daarom ook bezig om met deze
onderzoeksresultaten in de hand
het werk te verbeteren.
Rapporten over autosnelwegen
en het rapport ‘Gebruikersonderzoek Nederlandse niet-autosnelwegen’ zijn te vinden op
www.rws-avv.nl.
Voor meer informatie kunt u zicht
richten tot:
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Annelies van ’t Hof
(010) 282 59 06
a.vthof@avv.rws.minvenw.nl

WnT-innovatieproject Route 26 op koers

De ontknoping
Route 26 is een interactieve procesaanpak gericht op het realiseren van

seur treedt op als procesbegeleider;
vernieuwende oplossingen voor lastige knelpunten in het hoofdwegen- geschikte instrumenten ondernet met uitstraling naar het onderliggend wegennet en de omgeving.
steunen het proces (de Route 26
instrumentenkist);
Route 26 is ontwikkeld in het kader van het innovatieproject Wegen naar
- oog voor vernieuwende, doorde Toekomst van de Rijkswaterstaat.
dachte én concrete oplossingen;
- het benadrukken van de samenhang tussen korte en lange terDe Route 26 aanpak is ontwikkeld de integrale aanpak, waarbij met
mijn, met aandacht voor kwalials reactie op de constatering dat alle partners open en actief tot
teit en duurzaamheid van de
in het hoofdwegennet knelpunten gemeenschappelijke oplossingen
gekozen oplossing.
zitten, waarvoor geen oplossingen wordt gekomen, die recht doen
voorhanden lijken te zijn. Meestal aan de belangen van de verschillende partijen. Een partij mag
gaat het om oeververbindingen,
De pilot locatie
daarbij niet in een positie worden
stadssnelwegen en situaties
Op het knooppunt van de
rondom ‘groot onderhoud’, soms gebracht waarin hij denkt dat hij
A4, de N11 en de Rijn-Gouwe-Lijn
het knelpunt alleen moet oplossen is de aanpak van Route 26 voor
ook een combinatie hiervan. Bij
en hiervoor de (financiële) eindver- het eerst in de praktijk gebracht.
deze knelpunten zijn vaak veel
antwoordelijkheid moet dragen.
partijen betrokken. StandaardDiverse ruimtelijke en infrastrucDe kenmerken van de Route 26
oplossingen zijn duur of bieden
turele plannen spelen een rol in
onvoldoende mogelijkheden voor aanpak zijn:
dit knooppunt. Bijvoorbeeld de
een goed resultaat en de proces- - de samenwerking tussen betrok- plannen voor de Rijn-Gouwe-Lijn,
ken partijen en de ontwikkeling de light-rail verbinding tussen
gang kent grote onzekerheid en
van een gedragen oplossing;
veel vertraging.
Alphen aan de Rijn en Leiden,
Het vernieuwende van Route 26 is - een onafhankelijke procesregis- een aan te leggen transferium aan

6

Wegeninfo

Oktober 2004

deze spoorlijn, de verdiepte aanleg
en de verbreding van de A4 en de
ontsluiting van verschillende deelgebieden rond het knooppunt.
Ook spelen de ruimtelijke plannen
voor de afzonderlijke deelgebieden
een rol. De gemeenten Leiden en
Zoeterwoude, de provincie ZuidHolland, het projectbureau RijnGouwe-Lijn, directie Rijkswaterstaat Zuid-Holland en de Leidse
regio hebben onder begeleiding
van de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer en het adviesbureau
Twynstra Gudde gezamenlijk een
verkenning uitgevoerd voor een
samenhangende ontwikkeling
van het knooppunt.
Bij de Route 26 aanpak in Leiden
Oost is gekozen voor een hoog
niveau van interactie in het planproces, waardoor alle betrokken
publieke partijen gezamenlijk
besluiten nemen. Hiertoe is een

wikkeling van het gebied;
- de gewenste aansluiting op het
hoofdwegennet van de verschillende deelgebieden rondom het
knooppunt.
De bestuurlijke begeleidingsgroep
W4 heeft zich positief uitgesproken
over de door de projectgroep
geformuleerde voorstellen voor de
knoop A4/N11/Rijn-Gouwe-Lijn.
Ervaringen op locatie

Overzicht planontwikkelingen rond de knoop

toegepast om de potenties van het aantal ontwikkelde verkeerskundige varianten getoetst aan ruimgebied goed zichtbaar te maken.
telijke scenario’s voor de korte
De groepsinteractie leidde tot
(2010) en langere termijn (2020).
meer begrip voor de posities van
de partijen en de gemeenschappe- Ter plekke konden de deelnemers
de varianten optimaliseren, zoals
lijke belangen in het gebied.
In de sessie met interactieve visie- het ontwerp van de weg en de
ontwikkeling zijn de ontwikkelde verkeersregelingen. Tevens werden
lange termijn ambities verder uit- ter plaatse de effecten op de vergewerkt in een gemeenschappe- keersafwikkeling gesimuleerd en
beoordeeld, deels ook grafisch,
lijke visie van de partijen op het
uitgedrukt in verliestijden, intensigebied. Daarbij is onder meer
teiten en wachtrijen.
gewerkt met fotobeelden om de
Per stap zijn verschillende proces- gewenste identiteit van het gebied
De Route 26 verkenning heeft
te benoemen.
instrumenten van Route 26 ter
geresulteerd in twee voorstellen:
ondersteuning ingezet (zie tabel). Van groot belang was ook de
- een lange termijn perspectief als
groepssimulatiesessie met het
kader voor de ruimtelijke ontBij Issue development en netwerk- model Paramics. Hierbij is een
activering lag het accent op het
Overzicht van enkele Route 26 instrumenten die in het proces zijn ingezet
profileren van de rollen, belangen
en ambities van de betrokken par- stap
onderwerp
ingezet Route 26 instrument
tijen. Door associatieve technieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
procesontwerp
- Issue development en
bleek dat partijen nog geen duide- Aanloopfase
netwerkactivering
lijk beeld hadden van hun lange
................ ....................... ...........................
termijn perspectief. Wel hechtten
Oriëntatiefase
ruimtelijk ontwerp
- interactieve ontwerpsessies
zij veel belang aan een gezamenverkeerskundig ontwerp
- GIS
lijke ontwikkeling van de knoop,
- interactieve ontwerpsessies
om zo de kwaliteit en samenhang
- netwerkanalyse
- SMART Boards
te kunnen bewaken.
Tijdens de interactieve ontwerpvisie ontwikkeling
- spelaanpak
sessies werd het lange termijn
- interactieve visieontwikkeling
................ ....................... ...........................
perspectief zowel ruimtelijk als
Planvormingsfase verkeerskundige uitwerking - Paramics
verkeerskundig nader ingevuld en
- spelaanpak
bestuurlijk getoetst. Ook werden
besluitvorming
- SWOT
technieken als interactieve GIS,
- Group-MCA
Netwerkanalyse en SMART Boards
proces ontworpen in drie stappen:
- een aanloopfase waarin de posities van de partijen en hun vraagstelling worden uitgewerkt;
- een oriëntatiefase waarin informatie wordt verzameld, en
standpunten en visies worden
uitgewerkt en afgestemd;
- een planvormingsfase waarin
gezocht wordt naar gedragen
besluiten voor de knooppuntontwikkeling.
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Het Route 26 proces heeft in
de ogen van de betrokken partners
geleid tot een gedragen besluit
over de ontwikkeling van de
knoop en zijn omgeving op de
korte en lange termijn. Naast een
bestuurlijk unaniem gedragen
besluit heeft het proces tevens
geleid tot een aantal duidelijke
vervolglijnen. De meerwaarde van
Route 26 ligt in de onafhankelijke
procesbegeleiding, de ingebrachte
instrumenten en de inbreng van
deskundigen, die een brug konden
slaan tussen de ruimtelijke vraagstukken en die op het gebied van
verkeer en vervoer in dit gebied.
Deze waardering is ook uitgesproken door de betrokken bestuurders, die in de gekozen interactieve
en gelijkwaardige samenwerkingsvorm een voorbeeld zien voor het
omgaan met complexe strategische vraagstukken op het snijvlak
van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, en tussen de korte
en lange termijn.
De Route 26 benadering biedt
nieuwe mogelijkheden om in
samenwerking met de omgeving
lastige vraagstukken rond de ontwikkeling en inpassing van infrastructuur sneller, creatiever en met
meer draagvlak op te lossen.
Voor meer informatie over Route
26 kunt u terecht op de website:
www.route26.nl of kunt u
contact nemen met:
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Henk Stoelhorst
(010) 282 59 09
h.j.stoelhorst@avv.rws.minvenw.nl
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Veel interesse voor prijsvraag verzorgingsplaatsen

Verzorgingsplaats heeft de toekomst
waarom minister Peijs ingenomen als met de abri's ontstaat. Vroeger
is met dit proefproject.
waren veel bushokjes altijd kapot,
maar sinds ze worden geëxploiteerd als reclamedragers zie je dat
Innovatieprogramma
De pilot 'Verzorgingsplaats zelden meer. Mits de reclame
van de Toekomst' is onderdeel van acceptabel is en de ondernemer
het innovatieprogramma 'Wegen bijdraagt aan het voorzieningennaar de Toekomst'. Opzet van dit niveau op de verzorgingsplaats,
programma is om in te spelen op willen wij daar aan meewerken.”
de toekomstige behoeften van
weggebruikers. “Binnen dit pro- Jury
gramma worden daarom samen
Een jury beoordeelt de
met automobilisten, trendwatchers inzendingen en vervolgens kiest
en deskundigen onderwerpen
een speciaal pilotteam daar één of
benoemd
die
een
impuls
verdietwee uit die de bedenkers verder
Voorbeeld van een eenvoudige parkeervoorziening
nen. Deze worden dan vervolgens mogen uitwerken. In december
Weinig experimenten bij Rijkswaterstaat hebben in de voorfase zoveel
samen met marktpartijen verder
vindt de presentatie van de ontontwikkeld en uitgevoerd in pilot- werpen plaats en mag de winnaar
belangstelling getrokken als 'Verzorgingsplaats van de Toekomst.'
projecten. De pilotresultaten zijn het werk daadwerkelijk uitvoeren.
Al tijdens de voorbereiding toonde minister Peijs haar interesse en
dan de eerste stappen in de goede De proefverzorgingsplaats is volrichting”, aldus Koster. Onder de gens de planning in april 2005
enthousiasme. Landelijk nieuws werd het proefproject enkele weken
paraplu van 'Wegen naar de Toe- klaar.
later dankzij het NOS-journaal.
komst' zijn eerder bijvoorbeeld
modulaire (prefab) wegdekken, de
voudige
verzorgingsplaats.
Het
dynamische rijstrookmarkering en
Rijkswaterstaat doet de aanbestestructureel verbeteren ervan is
het energiek wegdek ontwikkeld.
ding middels een prijsvraag. Het
“Een van de nieuwe projecten is
bedrijf of consortium dat met het hard nodig, stelt Martijn Koster,
de Verzorgingsplaats van de Toebeste idee komt om van de 'een- themaleider bij het programma
komst. De reiziger van de toevoudige verzorgingsplaatsen' een Wegen naar de Toekomst. “Uit
komst wil een comfortabele en
aangenamer rustplaats voor auto- onderzoek weten we dat de
nuttige reis beleven. Met deze
mobilisten te maken, mag het zelf meerderheid van de gebruikers
vindt dat het voorzieningennipilot willen we hier een steentje
uitvoeren. Mocht dit idee erg
aan bijdragen door de rustplaatsen Het structureel verbeteren is hard nodig
aanslaan, dan is het goed mogelijk veau er onvoldoende is. Er ligt
langs de weg op te waarderen.”
dat enkele tientallen van deze ver- vaak rommel. Als er al toiletten
Of vervolgens de andere eenvouzorgingsplaatsen volgens dezelfde zijn, dan zijn die zelden schoon
en voor de rest is de inrichting
dige verzorgingsplaatsen in Nederformule worden ingericht.
Onderhoud
Langs het Nederlandse rijkswegen- soberder dan sober. Veel automoDe animo van de bedrijven land er ook zo uit komen te zien, is
bilisten voelen zich er niet veilig.
net bevinden zich zo'n zeventig
voor de prijsvraag overtreft tot nog nog niet zeker. Koster: “Dat hangt
'eenvoudige verzorgingsplaatsen'. Dat komt onder andere doordat
toe ruimschoots de verwachting. in belangrijke mate af van de reacop sommige van deze plaatsen
Daaronder worden plekken verOp de informatiemiddag die Rijks- tie van de gebruikers. Maar zeker
staan waar behalve parkeerruimte, 's avonds en 's nachts seksuele
waterstaat organiseerde waren zo'n ook van het enthousiasme en de
activiteiten plaatsvinden, zoals
afvalbakken en openbaar groen
honderd geïnteresseerden aanwe- bereidheid van Rijkswaterstaat zelf
algemeen bekend is.”
soms picknicktafels en een toilet
zig. Tot 26 augustus kunnen bedrij- om de nieuwe eenvoudige verzorgingsplaats landelijk in te voeren.
zijn. Buiten de aanbesteding valt Een groot deel van de 'klanten'
ven hun ideeën inzenden. Ze
een andere categorie verzorgings- van Rijkswaterstaat is dus ontemoeten voldoen aan de eis dat de Dat de kosten bij die opstelling een
rol spelen, lijkt me logisch.”
plaatsen die Rijkswaterstaat aan- vreden over het 'product' eenweggebruiker 24 uur per dag
voudige parkeervoorziening. Het gebruik kan maken van een aange- Voor meer informatie:
duidt met de term 'standaard.'
Op deze plekken treft de automo- opwaarderen van deze plekken is name verzorgingsplaats die schoon,
bilist ook een benzinepomp en/of daarmee een goed voorbeeld van heel en veilig is. En dat ook blijft,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
publieksgerichte dienstverlening, want het beheer en onderhoud
een restaurant aan.
Martijn Koster
iets waar Rijkswaterstaat de laat- vormen ook een belangrijk aspect. (015) 251 74 25
Ongeveer de helft van alle wegste tijd nadrukkelijker aan werkt. “Wij kunnen ons voorstellen dat m.s.koster@dww.rws.minvenw.nl
gebruikers zet zijn of haar
Dat is dan ook één van de redenen er een vergelijkbare constructie
(vracht)auto neer op zo'n een-
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Planningspakket Meldwerk tegen het licht gehouden

Informatie naar de weggebruiker moet beter
De zakenman legt zijn koffer met gestreken kostuums in de auto. Hij kust zijn vrouw en kinderen en vertrekt. Hij gaat nu maar vast
dan kan hij nog net via de A12 naar Schiphol rijden, om tien uur vanavond wordt de weg bij het Gouwe Aquaduct afgesloten.
Het stond op Teletekst, zijn secretaresse had hem erop gewezen. Op dit uur zijn er geen files, de radio speelt een geruststellende
ballad. Nu kan er niets meer misgaan. Of toch? Het is kwart over negen, dáár ligt Gouda. De signalering brandt, weg dicht!
“Wat zullen we nou krijgen. Wat een ongelofelijke zultkoppen zijn die lui van Rijkswaterstaat.” De zakenman is woedend.

Deze situatie is niet denkbeeldig.
Informatie over werk aan de weg
voor de automobilisten laat nog
veel te wensen over. Om de
geplande werkzaamheden beter
bekend te maken bij de weggebruikers is het planningspakket Meldwerk ontwikkeld. Na een moeizame
start, raakt het programma beter
ingeburgerd: iedereen gebruikt het.
Maar het invoeren gaat te vaak
onzorgvuldig en onvolledig.
“Niet de wég, maar de weggebrúiker
moet centraal staan. Dat is een
omslag die we met zijn allen
moeten maken. Meldwerk is daar
een onmisbaar instrument voor”,
zegt projectmanager Verkeersmanagement Erwin de Graauw.

Bij de Meldkamer op verkeersknooppunt Oudenrijn wordt
’s ochtends om elf uur een actuele
prognose van alle werkzaamheden
op de weg verstuurd. Het is de
bedoeling dat de planners nog
even nakijken of de informatie
klopt, vertelt het hoofd Meldkamer, Arie Koot. “De praktijk is
dat niet meer dan twintig procent
daarop reageert. De betrokkenheid is bij helaas nog te veel collega’s – de goeden niet te na
gesproken – ver te zoeken. Het
is wel eens gebeurd dat we de

mededeling kregen dat Meldwerk
drie weken niet zou worden bijgewerkt omdat de verantwoordelijke
man met vakantie ging. Voor vervanging waren geen mensen
beschikbaar. Een dienstkring zou
betere prioriteiten moeten stellen.”
Volgens Koot gaat er nog veel mis
bij het invoeren van werkzaamheden in Meldwerk. “Het programma is opgebouwd in lagen,
wij werken met het hoofdmenu:
de eerste laag. De informatie op
die pagina klopt vaak niet, dat
blijkt pas als je dieper het programma induikt. Sommige velden
worden niet ingevuld. De vraag of
werkzaamheden filegevoelig zijn
wordt door sommigen te snel met
ja beantwoord. Het is beter als de
betrokkene echt probeert om een
inschatting te maken van de vertraging voor het verkeer. Anders
wordt de informatie die wij verstrekken onbetrouwbaar.”
Andere problemen zijn: niet doorgeven als werkzaamheden toch
niet doorgaan of de aannemer
begint na overleg met de verkeerscentrale een paar uur eerder
dan gepland (zoals in het boven
beschreven voorbeeld). Koot: “Het
is een keer gebeurd dat een heel
weekend op Teletekst stond dat de
A20 was afgesloten, terwijl die weg
gewoon open was. Niemand had
aan ons doorgegeven dat de werkzaamheden waren afgeblazen.”
Cultuuromslag

“Dit heeft alles te maken
met de cultuuromslag naar meer
publieksgericht netwerkmanagement”, stelt De Graauw. “Van
oudsher is de organisatie gericht
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op het beheren en onderhouden
van onze wegen. Daarvoor
moeten wegwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Maar we doen
het voor de weggebruikers en die
moeten we serieus nemen en dus
goed informeren.” Betrouwbare
informatie is ook van levensbelang
voor de politieregio’s en de hulpdiensten. “Ambulancepersoneel
moet blind kunnen varen op onze
informatie.”

Meldwerk die het programma
nog gebruiksvriendelijker maakt.
Slats legt uit dat de raadplegers
van het programma nu nog alle
data moeten binnenhalen, wat
onnodig veel tijd kost. Gaat dit via
het Intranet dan is het mogelijk
om het systeem te vragen een
pagina aan te maken. De gebruiker haalt dan alleen de gevraagde
pagina op.
Vier maal per jaar belegt Slats een
vergadering met de gebruikersgroep. Het zijn bijeenkomsten die
voor iedereen nuttig zijn. “Wij
kunnen het systeem verbeteren
met de ervaringen en wensen van
de gebruikers, zij kennen de praktijk het beste. De gebruikers leren
ook veel van elkaar, vaak blijkt
dat ze maar een beperkt deel van
de mogelijkheden van het systeem
gebruiken.” Ieder jaar plant Slats
een week in voor het geven van
cursussen aan gebruikers. “Het
geven van die trainingen is altijd
heel leuk. Mensen uit de praktijk
zijn vaak heel enthousiast. Dat is de
best denkbare stimulans om Meldwerk verder te optimaliseren.”

Sinds 1998 is Meldwerk in gebruik.
Het programma is ontwikkeld
door de AVV. Systeemhouder
Peter Slats vertelt dat het programma een moeizame start
beleefde. Bij een aantal regionale
directies was het programma aanvankelijk heel traag omdat de verbindingen onvoldoende waren.
Slats: “Meldwerk vraagt veel
capaciteit van het netwerk. Op
sommige plekken duurde het wel
een half uur voordat de gevraagde
informatie binnen was. Dat temperde het enthousiasme om er
mee te werken. Tegenwoordig
gaat het een stuk beter, alle dienstkringen zitten nu op V en W-net
Meer informatie:
met een behoorlijke aansluiting
zodat ze goed kunnen werken.”
VerkeersCentrum Nederland
(030) 280 73 00
Nieuwe verbeteringen
Het planningspakket wordt Erwin de Graauw
e.dgrauw@vcnl.rws.minvenw.nl
binnenkort opnieuw verbeterd.
Arie Koot
De AVV werkt aan een nieuwe
toepassing: het compleet invoeren a.koot@vcnl.rws.minvenw.nl
van omleidingsroutes. Het systeem
kan daarmee waarschuwen wan- Adviesdienst Verkeer en Vervoer
neer wegwerkzaamheden worden Peter Slats
(010) 282 58 49
gepland op wegen waar omleidingsroutes over heen lopen. Ook p.j.w.n.slats@avv.rws.minvenw.nl
komt er een Intranetvariant van

Oktober 2004

9

Zand uit de Twentekanalen voor de A35

Werk met werk maken
Een zeer grote hoeveelheid zand die vrij zal komen bij de verdieping en
verbreding van het Twentekanaal zal direct worden gebruikt bij de aanleg
van de A35. Dit zal een besparing opleveren van ruim zeven miljoen euro
bij de aanleg van de A35 en ruim twaalf miljoen euro bij de verbreding
van de Twentekanalen.

Werk met werk maken is op papier
gemakkelijker dan in de weerbarstige praktijk. Over het algemeen
is er geld mee te verdienen, dat
weet de aannemerij, maar de overheid weet dat natuurlijk ook. De
directie Oost-Nederland heeft
met succes zo'n aanpak vormgegeven. Het gaat om een combinatie van een nat en een droog
project in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport (MIT), te weten de
verruiming Twentekanalen en de
aanleg van de A35 tussen Almelo
en Wierden.

gramma voor de aanleg- en benuttingsprojecten op het gebied van
droge en natte infrastructuur, biedt
echter de kans om de koppeling
aan te brengen en daar hebben het
hoofdkantoor en de regio hard aan
gewerkt. Al enige jaren geleden is
de basis gelegd voor deze succesvolle koppeling. In oktober 2003
zijn sluitende afspraken gemaakt
met het hoofdkantoor.

De koppeling bestaat hieruit dat
het zand, ongeveer 2,2 miljoen
m3, dat vrij zal komen bij de verdieping en verbreding van het
Twentekanaal direct zal worden
Lange tijd was het door wijzigingen gebruikt in het tracé van de aan te
in afspraken als gevolg van gewij- leggen A35. Dit levert bij de
zigde inzichten en bijdragen uit
aanleg van de A35 een besparing
verschillende budgetten aan de
op van ruim zeven miljoen euro,
projectfinanciering onzeker of en in omdat de inkoop van ook in dit
welk tempo de genoemde projec- gebied steeds schaarser wordend
ten uitgevoerd zouden kunnen
zand en het transport van het
worden. Het nieuwe MIT, het
zand naar de locatie vervalt. Het
inhoudelijk samenhangend en tot voordeel bij de uitvoering van de
en met 2010 financieel gedekt pro- verdieping en verbreding van de

Twentekanalen bedraagt ongeveer twaalf miljoen euro, omdat
de grote hoeveelheid vrijkomend
zand anders alleen via dure tussenopslag in dit gebied is te vermarkten. Door dit voordeel kan het
kanaal tot de sluis Delden sneller
worden verdiept en op het smalste
profiel worden verbreed.
De werken worden uitgevoerd
in de periode 2004-2008. De
gedachte volgorde van de verruiming van het Twentekanaal tot
een vaarweg van klasse Va is door
deze koppeling aanzienlijk gewijzigd in het voordeel van de scheepvaart en de waterhuishouding.
Tot voor kort was de aanpak
gericht op het eerst verbreden en
daarna verdiepen van het kanaal.
Met de gewijzigde aanpak is
primair gekeken naar de benodigde
hoeveelheid zand voor de aanleg
van de A35 en de beschikbare
middelen in het MIT. Door nu een
combinatie van verbreden en verdiepen te maken over het gehele
traject van zesendertig kilometer
tussen de sluis Eefde en de sluis
Delden voor het beschikbare
realisatiebudget van zesenvijftig
miljoen euro, wordt de scheepvaart eerder en beter bediend,
zowel in vlotheid als in veiligheid.
Dit is ook voor de stimulering van

te ontgraven grond

de containervaart naar Hengelo
van groot belang. Bovendien kan
zo eerder voldaan worden aan de
afspraken in het zogeheten waterakkoord. Volgens dit akkoord, dat
is gesloten met de waterbeheerders
in het gebied rond de Twentekanalen, is afgesproken om de afvoer
van overtollig water in natte tijden
en de inname van water in droge
tijden te verbeteren. Het beoogde
resultaat wordt nu sneller bereikt
dan bij de oorspronkelijke werkvolgorde (eerst de breedte en
daarna de diepte vergroten).
De verdieping en de beperkte verbreding van het negen kilometer
lange deel van het Twentekanaal
tussen Delden en Enschede en het
zes kilometer lange zijkanaal naar
Almelo maken geen deel uit van
dit plan. Dit leidt daar niet tot een
beperking van de diepgang, maar
voorlopig wel tot handhaving van
de huidige snelheidsbeperking
(geringere kielspeling) voor de
scheepvaart. De resterende werken
worden nu in het planstudieprogramma opgenomen om na 2010
te kunnen worden uitgevoerd.
Het hoofdkantoor heeft het uitvoeringsbesluit voor de A35
tussen Wierden en Almelo in april
2004 verstrekt aan de directie
Oost-Nederland. De aanbestedingen van de deelprojecten zijn
gestart en vinden na de zomer
plaats. De gunning is in oktober
2004 gepland.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Iede Blok
(026-3688296) of met David
van Hasselt (026-3688142).

eventueel kleidek
moeraszone
damwand
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Directie Oost-Nederland
Shala Moafian
(026) 368 88 16
s.moafian@don.rws.minvenw.nl

Het ontwerp van de A12 door een andere bril bekeken

Via de regenboog ‘en route’
Het project Routeontwerp A12, een van de tien voorbeeldprojecten uit de Architectuurnota, is bijna afgerond. In
de afgelopen drie jaar zijn binnen dit interdepartementale project - getrokken door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde - verschillende producten ontwikkeld om de A12 een geheel eigen gezicht te geven. De specifieke
werkwijze en het kijken naar een snelweg op routeniveau leveren veel voordelen op. Inmiddels is de route A12
omgedoopt tot Regenboogroute A12, een samenhangende weg door een palet van elf karakteristieke gebieden.

Dagelijks brengen miljoenen
mensen een groot deel van hun
tijd op de snelweg door. Hiermee
is de snelweg een van de meest
bezochte openbare ruimten
geworden. Toch lijkt de snelweg
ook vaak een verwaarloosde
openbare ruimte. Er ontbreekt op
routeniveau een eenduidige visie
op de inrichting van de weg. Door
de vele verschillende ontwerpen
van geluidsschermen, kunstwerken en straatmeubilair krijgt de
snelweg een onsamenhangend en
divers karakter. Ook het landschap rond de snelweg is in snel
tempo aan het veranderen.
Onder andere als gevolg van de
goede bereikbaarheid wordt langs
snelwegen in veel gebieden hard
gebouwd aan bedrijventerreinen,
woonwijken en recreatiegebieden.
Door de eenvormigheid van veel
ontwerpen zullen de verschillende
gebieden steeds meer op elkaar
gaan lijken. Dan is verrommeling
en nivellering van de omgeving

van de snelweg het gevolg.
Opgave

De A12 loopt dwars door
Nederland van Den Haag tot de
Duitse grens. De A12 ligt in de
provincies Zuid-Holland, Utrecht
en Gelderland op het grondgebied
van zesendertig gemeenten. Deze
127 kilometer lange oost-westverbinding is uitgekozen om één
van de tien grote projecten te
worden uit de rijksarchitectuurnota
‘Ontwerpen aan Nederland’ van
september 2000, mede omdat aan
deze weg de komende jaren veel
groot onderhoud moet worden
gepleegd en er verschillende projecten uit het plan Zichtbaar/Snel/Meetbaar zullen worden uitgevoerd. Het doel van het project is
om op routeniveau een consistent
ontwerp te realiseren voor de
weg, de geluidwerende voorzieningen en de landschappelijke
kwaliteit van de omgeving. Het
hiervoor ontwikkelde ontwerp-
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concept omvat het maken van
een kenmerkende en samenhangende hoofdweg door een serie
van kenmerkende en samenhangende gebieden. Het project is
geadopteerd door de minister van
Verkeer en Waterstaat.
Organisatie

Het ministerie van V&W is
trekker van het project en werkt op
interdepartementaal niveau samen
met het ministerie van VROM, het
ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en het ministerie van Economische Zaken. Tevens wordt
binnen de Rijkswaterstaat intensief
samengewerkt door de regionale
directies Zuid-Holland, Utrecht en
Oost-Nederland en de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde en de
Bouwdienst. Tenslotte wordt
getracht gemeenten, provincies,
maatschappelijke organisaties en
marktpartijen zo veel mogelijk bij
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de planvorming te betrekken. Er is
een projectbureau opgericht bij de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
om dit mogelijk te maken. Ontwerpers zijn vroegtijdig ingeschakeld in het planvormingsproces om
de ontwerpkwaliteit te waarborgen
en tot een consistent ontwerp te
komen van weg én omgeving.
Deze manier van werken leidt eerst
tot de ontwikkeling van een integrale visie, waarbij de overheden
van tevoren een duidelijk stempel
kunnen drukken op het ontwerp
en de uitvoering. Het atelier Rijksbouwmeester is daarbij betrokken
als onafhankelijk adviseur en toetser van de afgesproken kwaliteit.
Het grote project Routeontwerp
A12 bestaat uit twee deelprojecten: het ontwerp van de route en
het ontwerp van de omgeving van
de route.
Ontwerp van de route

Het doel van dit project is
het maken van een karakteristieke
en samenhangende hoofdweg.
Lokale karakteristieken blijven
behouden én tegelijkertijd is er
sprake van architectonische
samenhang en samenhangend
beheer over het gehele traject.
Hiervoor is de afgelopen jaren
gewerkt aan de vormgeving van
kunstwerken en geluidsschermen
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gebiedsgerichte aanpak wordt
gestreefd naar vermindering van
de verrommeling en versnippering
in de omgeving van de snelweg. In
zijn algemeenheid gaat het bij de
gebiedsgerichte aanpak om een
betere integratie van de snelweg en
de dynamiek in de omgeving van
de weg. Bij het maken van de kenmerkende gebieden worden vier
typen landschap onderscheiden die
door de A12 worden doorsneden:
stad, wei, bos en multifunctioneel
gebied. Bij de A12 door de stad
gaat het dan om het versterken van
het stedelijk front van de snelweg,
het behoud van markante oriëntatiepunten in de stad, het verminderen van de barrièrewerking van de
snelweg in de stad en het ontlasten
van de verkeersdruk op de snelweg
door middel van parallelle onderliggende infrastructuur. De A12 door
de wei richt zich vooral op het
behoud en de versterking van het
uitzicht op de weidsheid en het
toegankelijk maken van het
gebied: vermindering van versnipOntwerp van de omgeving van de
pering door verbetering van de
route
recreatieve bereikbaarheid. De A12
Het doel van dit project is
door het bos richt zich op het
het maken van kenmerkende en
samenhangende gebieden. Via een behoud en de versterking van de
met behulp van richtlijnen voor het
ontwerp. De ontwerpen reageren
op het landschapstype waarin ze
staan: bos, weide of stad. De
hoofdvorm van kunstwerken,
zoals viaducten en onderdoorgangen, is afgestemd op de locatie en
het landschapstype; de overeenkomsten zijn te vinden in de detaillering van randen (scherp), ondersteuningen (in de vorm van een
scheepsromp) en silhouetten. Voor
de vormgeving en constructie van
geluidsschermen is een modulair
systeem ontwikkeld. Dit bestaat uit
een bouwdoos voor een scherm,
waarbij de onderdelen onderling
uitwisselbaar zijn, en binnen de
grenzen van het basisontwerp
kunnen worden aangepast aan de
wensen van de opdrachtgever en
andere partijen. Onderscheiden
worden typen staanders, cassettes
en panelen, die op passende wijze
te gebruiken zijn in de verschillende omgevingen van de A12.

beleving van de rust van de structuurrijke beplanting, het koppelen
van functies en vermindering van
barrièrewerking van de snelweg
door middel van ecoducten. De
multifunctionele gebieden tenslotte, dragen de kenmerken van
stad, wei of bos in zich, en zullen in
de nabije toekomst van karakter
veranderen. Het routeontwerp kan
hierbij een structurerende rol
spelen in het aanreiken van opties
voor nieuwe locaties, nieuwe functies en vormen van ruimtelijke
organisatie.
Conclusie

Het op deze wijze ontwerpen van een route zorgt voor een
snelweg als één consistente route.
Esthetisch gezien gaat dit de verrommeling van het wegbeeld
tegen, economisch gezien levert dit
grote besparingen op door schaalvoordelen, benutten ervaringsgegevens (tijdwinst) en standaardisering. De invloed van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat
(Rijkswaterstaat) op het ontwerp
vanaf het begin van het proces is
een goede manier om de ontwerpkosten beheersbaar te maken en te

houden. Het beter doordachte ontwerp speelt in op toekomstige veranderingen aan zowel de weg en
de omgeving. Daardoor wordt de
toekomstvastheid verlengd en het
milieu gespaard. De blik van de
diverse betrokkenen bij het project
Routeontwerp A12 is verbreed,
men denkt nu niet meer alleen aan
zaken op de weg zelf in het eigen
beheersgebied, maar ook daarbuiten en er is aandacht voor de relatie
met de omgeving.
In het komende halfjaar zal het
project worden afgerond. De
grootste uitdaging is nu om het
gedachtegoed van de A12 in de
komende jaren te implementeren
bij de vele partijen die betrokken
zijn bij de ontwikkelingen rondom
de A12.
Voor meer informatie:
Projectbureau Regenboogroute
A12
David van Zelm van Eldik
(015) 2518465
RouteontwerpA12@
dww.rws.minvenw.nl

Herziening Richtlijnen 96a en 96b

Maatregelen bij werken in uitvoering
praktijk. Zo zal bijvoorbeeld meer
aandacht worden besteed aan
betrokken partijen zijn momenteel bezig met de herziening van de ‘Richtkortdurende werkzaamheden,
lijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ op zowel autosnelwegen rijdende afzettingen, werken op
(brom)fietspaden, vluchtstrookals niet-autosnelwegen (CROW-publicaties 96a en 96b). Alle in het verleafzettingen, snelheidsregimes,
den uitgebrachte aanvullingen op 96a en b worden hierin meegenomen.
signalering en de toepassing van
nieuwe technieken.
Naar verwachting zullen de herziene CROW-publicaties 96a en
apart
deel
voor
richtlijn
96a
over
De huidige publicaties worden in
96b eind 2004 verschijnen.
‘standaardmaatregelen’ en verde nieuwe vorm inhoudelijk op
elkaar afgestemd en waar mogelijk schijnen vier aparte delen voor 96b
over respectievelijk ‘langzaam ver- Als u meer informatie wilt over
geïntegreerd. Zo komen er drie
deze herziening of op de hoogte
gezamenlijke delen voor de richtlij- keer’, ‘kruispunten en rotondes’,
nen 96a en 96b: ‘beleid, proces en ‘werkzaamheden naast de rijbaan’ wilt worden gehouden van de
en ‘werkzaamheden op de rijbaan’. voortgang ervan, dan kunt u
basisinformatie’, ‘omleidingen en
De nieuwe richtlijnen 96a en 96b contact opnemen met hiernaastbewegwijzering’ en ‘materiaal en
staande personen.
materieel’. Daarnaast komt er een zullen beter aansluiten bij de
CROW, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, aannemerij en andere
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Voor rijkswegen:
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Michel Kusters
(010) 282 58 95
m.m.kusters@avv.rws.minvenw.nl
CROW
John Boender
(0318) 69 53 16
boender@crow.nl
Voor overige wegen:
CROW
Eddy Westdijk
(0318) 69 53 06
westdijk@crow.nl

Een nieuwe methode voor het categoriseren
van vrachtvoertuigen in WIM-systemen
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het categoriseren van vrachtvoertuigen
voor toepassing in de Weigh-in-Motion-systemen (WIM) van de Rijkswaterstaat. Deze WIM-systemen worden niet alleen voor
handhavingsdoeleinden gebruikt, maar ook voor analyses van het vrachtverkeer.

ture string een of meerdere malen
gewijzigd om deze passend te
krijgen met de referentie string.
Dit gebeurt door één of meer dan
één karakter te verwijderen uit of
toe te voegen aan de signature
string. Elke handeling of wijziging
resulteert echter in een kostencomponent. Het doel hiervan is
om de signature string te wijzigen
in elk van de referentie strings,
steeds tegen minimale kosten. In
dit proces wordt een dynamisch
programmerend algoritme
gebruikt. Om de resultaten van
het wijzigen verder te verbeteren
is de kostencomponent variabel
gemaakt (goedkoop, standaard,
duur). Zo is het bijvoorbeeld relatief ‘goedkoop’ om een oplegger
in te korten om tot een passend
vergelijk te komen, en is het relatief ‘duur’ om de lengte van de
trekker te vergroten. De beste
Vogelperspectieftekening van een weegpunt
match tussen signature string en
referentie strings is de match met
voertuiglengte
in
een
reeks
karakTot begin 2004 werd in de WIMsystemen op het hoofdwegennet ters die een zogenaamde vehicle de laagste kosten.
het zogenaamde WIM-NL-algo- signature string vormen (bijvoorDe voorheen gebruikte algoritmes
beeld: --ooo------------o----o-).
ritme gebruikt. Dit is een aangepaste versie van het zogenaamde Het algoritme vergelijkt deze sig- presteerden met een foutmarge
nature string met een aantal refe- van dertig procent in het geval
EURO13-algoritme. Met het
van het EURO13-algoritme tot
rentie strings. Elk van deze refeWIM-NL-algoritme kon een
zeventien procent in het geval
rentie strings komt overeen met
betrekkelijk groot gedeelte van
een specifieke categorie, bijvoor- van het WIM-NL-algoritme. Het
de vrachtvoertuigen niet correct
worden gecategoriseerd. Vracht- beeld vrachtwagen, vrachtwagen nieuwe DWW-algoritme presteert met een foutmarge kleiner
met aanhanger, trekker met
voertuigen werden onterecht
geclassificeerd als categorie ‘Ove- oplegger. Dit vergelijkingsproces dan vier procent significant beter.
rige’ of in de verkeerde categorie is een iteratief proces. De catego- Op dit moment kan de DWWmethode vrachtvoertuigen
rie waarvan de referentie string
ingedeeld.
classificeren in éénenveertig verde signature string het dichtst
Adviesbureau CQM ontwikkelde benaderd, wordt geselecteerd als schillende subcategorieën. De
DWW-methode is flexibel, omdat
de voertuigcategorie.
voor de DWW een innovatieve
het eenvoudig is een referentie
methode voor het categoriseren
Bij het berekenen van het verschil string aan te passen of een referenvan vrachtvoertuigen. Deze
tie string van nieuwe categorieën
nieuwe methode omvat het ver- tussen de signature string en de
referentie string, wordt de signa- aan het systeem toe te voegen.
talen van de as-afstanden en de
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Symbolen van een aantal bus- en
vrachtvoertuigen

Meer informatie kunt u
verkrijgen bij:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Roland van Doorn
(015) 251 82 94
r.a.vdoorn@dww.rws.minvenw.nl
Hans van Saan
(015) 251 83 45
j.g.vsaan@dww.rws.minvenw.nl
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Rijkswaterstaat rapporteert de luchtkwaliteit aan gemeenten

Luchtverontreiniging door wegverkeer
De aandacht van de Rijkswaterstaat voor lokale luchtkwaliteit is de laat-

cies, de provincies aan het rijk (het langs de snelweg. Naast de totale
ministerie van VROM) en het rijk concentratie voor NO2 en fijn stof
ste jaren sterk toegenomen. Een belangrijke reden van deze toegenomen
aan de Europese Commissie.
worden ook de achtergrondconaandacht is de Algemene Maatregel van Bestuur Luchtkwaliteit, het
centraties, de invoergegevens
(zoals de verkeersintensiteiten) en
De rapportage 2004
zogenoemde Besluit Luchtkwaliteit, dat in 2001 van kracht is geworden.
De Rijkswaterstaat heeft in de geografische informatie (zoals
Lucht is dan ook een steeds belangrijker onderwerp in planstudies en
de XY coördinaten) weergegeven.
2004, evenals in 2002 en 2003,
De berekende concentraties zijn
aan de hand van modelberekeZSM/Spoedwet-projecten. In het Besluit Luchtkwaliteit is ook vastgeningen de luchtkwaliteit langs de eenvoudig weer te geven in de
legd dat de Rijkswaterstaat de taak heeft jaarlijks de luchtverontreinivorm van zogenoemde concenNederlandse rijkswegen vastgetratiedwarsprofielen.
steld en gerapporteerd aan de
ging langs rijkswegen vast te stellen en te rapporteren aan gemeenten.
gemeenten, die daartoe een verOver deze wettelijke taak gaat dit artikel.
zoek hadden ingediend. Deze
De gemeentelijke luchtkwaliteitrapportage gaat over de luchtplannen
ten van luchtverontreiniging. Voor kwaliteit in 2003. De berekeningen
In juli 2001 is het Besluit LuchtDe normen voor NO2 zullen
Nederland zijn vooral stikstofzijn uitgevoerd met het onlangs
kwaliteit van kracht geworden.
in 2010 naar verwachting (onder
In dit besluit zijn voor zes verschil- dioxiden (NO2) en fijn stof (PM10) vernieuwde model Voorspellings- meer gebaseerd op onderzoeken
lende luchtverontreinigende stof- van belang, omdat voor de andere systeem Luchtkwaliteit Wegtracé van het RIVM) op diverse plaatsen
(VLW-model). De luchtkwaliteit
fen nieuwe normen vastgelegd,
worden overschreden, met name
stoffen in Nederland nauwelijks
wordt berekend op basis van
waaraan afhankelijk van de stof, overschrijdingen van de norm
langs snelwegen. In deze situaties
uiterlijk in 2005 of 2010, moet
worden verwacht. Het beleid ten emissiegegevens, verkeersintensi- staan de gemeenten aan de lat om
teiten, achtergrondconcentratie1, een luchtkwaliteitplan op te stellen.
worden voldaan. Deze normen
aanzien van luchtkwaliteit, zoals
zijn gebaseerd op de grenswaar- bepaald in het Besluit Luchtkwali- gegevens over de weg (zoals lig- De verwachting is dat de normen
den van de Europese richtlijn
teit betekent dat het ministerie
ging van het wegvak, snelheidsli- voor fijn stof in grote delen van het
1999/30/EG. De grenswaarden
van Verkeer en Waterstaat vanaf mieten, aantal rijstroken en aan- land zullen worden overschreden
zijn minimumwaarden, waaraan
2002 wettelijk verplicht is jaarlijks wezigheid van geluidsschermen) door de hoge achtergrondconcenin het belang van de bescherming de luchtverontreiniging langs rijks- en meteorologische gegevens.
tratie. Anders dan voor NO2, wat
van de gezondheid tenminste
wegen vast te stellen en voor 1
Voor het gehele rijkswegennet
meer een lokaal probleem is, is fijn
moet worden voldaan. Het doel
april te rapporteren aan gemeenten, zijn het jaargemiddelde van de
stof meer een nationaal probleem.
van het Besluit Luchtkwaliteit is
die daartoe een verzoek hebben
concentraties stikstofdioxide en
Voor fijn stof staan dan ook niet de
het beschermen van mens en
ingediend. De gemeenten rappor- het jaargemiddelde van de congemeenten maar het ministerie van
milieu tegen de negatieve effecteren vervolgens aan de provincentraties fijn stof berekend.
VROM aan de lat om een landelijk
De gegevens zijn op een cd-rom
plan van aanpak te maken. In situaan
de
gemeenten
toegezonden.
aties waar de overschrijdingen zich
51
PM10
N0
Jaargemiddelde
50
Op
basis
van
die
resultaten
kan
direct naast een snelweg voordoen
No2-concentratie
37
49
worden nagegaan wat de voor
(c.q. waar de snelweg een belang48
2003
berekende
concentraties
op
rijke bron van de aanwezige lucht47
46
een willekeurig punt binnen dui- verontreiniging is), wordt de Rijks45
zend meter (de directe invloedswaterstaat gevraagd mee te
36
44
sfeer
van
een
snelweg
op
de
luchtwerken aan de gemeentelijke
43
kwaliteit)
van
de
rijksweg
zijn.
luchtkwaliteitplannen. De lucht42
41
De resultaten van de berekeningen problematiek langs rijkswegen is
40
35
zijn op verschillende manieren te echter een probleem dat niet alleen
39
presenteren. In 2004 is naast de
toe te schrijven is aan de rijksweg.
38
37
gebruikelijke Excel-tabel ook een Ook andere bronnen van luchtver36
ruimtelijke zoektool toegevoegd, ontreiniging dragen bij. Bovendien
-900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
waarmee de gebruiker gemakkelijk is de verkeersintensiteit op de rijksAfstand [m]
te weten kan komen wat de con- weg ook mede het gevolg van
Voorbeeld concentratiedwarsprofiel
centratie is op een bepaalde plek ruimtelijke besluiten van andere
Concentratie PM10 [µg/m3]

Concentratie N02 [µg/m3]

2

1 De

achtergrondconcentraties, zoals deze door het RIVM voor het jaar 2003 zijn aangeleverd. Dit zijn de Generieke Concentraties Nederland (GCN), dit wil zeggen dat het RIVM de concentratie voor
diverse stoffen heeft bepaald voor heel Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden met alle bronnen van die stoffen, waar het (weg)verkeer er één van is. Industrie, landbouw, huishoudens en
het buitenland zijn de andere bronnen. Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).
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overdracht van de resultaten aan
provincies en gemeenten is een
goed voorbeeld van de wijze waarop diverse overheden samenwerken in het identificeren en zo
Resultaten van dit project
De modelresultaten leveren mogelijk oplossen van in dit geval
knelpunten in de luchtkwaliteit. De
een bijdrage aan het beheer van
modelresultaten worden ook gehet netwerk, zoals dat door de
Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. bruikt bij andere projecten van de
Rijkswaterstaat, zoals ZSM/SpoedInzicht in de performance van
wet-projecten, (de aanleg van vierinfrastructuur, in dit geval met
endertig spits-, plus- en bufferbetrekking tot de luchtkwaliteit,
geeft gelegenheid om bijvoorbeeld stroken ter vergroting van de
geconstateerde knelpunten gericht wegcapaciteit op korte termijn) en
projecten in het kader van het Inaan te pakken als de wettelijke
normen worden overschreden. De novatieprogramma Luchtkwaliteit.
overheden. Daarom zal gezamenlijk moeten worden gezocht naar
oplossingen.

Twee proefvakken op de A73 bij Haps

Dun asfalt
op cementbeton
Bij wijze van experiment is zeshonderd meter van het betonnen wegdek
van de westelijke baan van de A73 ter hoogte van de afslag Haps op
twee nieuwe manieren van een deklaag van asfalt voorzien. Als de proef
slaagt, dan kunnen in de toekomst miljoenen euro's worden bespaard.
Enkele jaren van onderzoek en voorbereiding zijn voorafgegaan aan deze
voor Nederland bijzondere proef.

Interpave-methode
dikke anti-scheurlaag
zoab 5 cm
interpave 2 cm
versterkingslaag 4 cm

oude wegdek 22cm

betonfundering 15 cm

zand

Sami-methode
dunne anti-scheurlaag
zoab 5 cm
smai 5 mm
versterkingslaag 4 cm

oude wegdek licht
kapot gebeukt 22cm
betonfundering 15 cm

De gangbare methode om een
betonbaan van asfalt te voorzien
bestaat uit het kapotbeuken van de
betonbaan en bovenop deze puinfundering een asfaltlaag van ongeveer twintig centimeter dikte aan te
brengen. Daarbovenop komt nog
een laag van vijf centimeter zeer
open asfalt beton (zoab).
Bij de Sami- en Interpavemethode
waarmee in Haps is geëxperimenteerd, worden de betonnen platen
gespaard en komen daarbovenop
dunnere asfaltlagen die de trilling
van de schuivende platen moeten
absorberen. Op deze manier moet
voorkomen worden dat er scheuren komen in het asfalt. Bovenop
deze ‘anti-scheurlagen’ wordt vijf
centimeter zeer open asfaltbeton
aangebracht.
Voorafgaand aan het overlagen
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Voorbeeld ruimtelijke weergave
resultaten

Jaargemiddelde
No2-concentratie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Sandra van den Berg
(015) 251 84 71
s.vdberg@dww.rws.minvenw.nl

van het betonnen wegdek wordt
gemeten hoeveel beweging in het
wegdek zit. Als de betonplaten
meer dan 0,25 millimeter op en
neer gaan, dan worden ze eerst
afgeplakt om trillen te voorkomen. Scheuren en voegen
worden gevuld.
Bij de Sami-methode worden de
betonplaten eerst licht gebeukt,
zodat in het beton haarscheurtjes
ontstaan en de spanning in het
beton afneemt, waardoor deze
laag minder stijf wordt. Op de
betonplaten wordt vervolgens
een versterkingslaag aangebracht,
daarop een dunne scheurremmende laag, en tenslotte een laag
zeer open asfaltbeton. De scheurremmende laag vangt de bewegingen van de betonnen platen
op, waardoor scheurtjes in de
deklaag van zeer open asfaltbeton worden voorkomen.
Bij de Interpave-methode blijft
het bewerken van de betonplaten
achterwege. Op de betonplaten
wordt eerst een versterkingslaag
aangebracht, vervolgens een
scheurremmende laag en daarop
een laag zeer open asfaltbeton.

heeft het verkeer overdag geen
hinder ondervonden, toen was de
afslag gewoon open.
De kosten en baten

De kosten van dit experiment bedragen ongeveer 600.000
euro, exclusief omzetbelasting.
“Dat lijkt veel, maar als alles goed
gaat, dan kunnen we straks voor
veel minder geld betonwegen van
asfalt voorzien”, zegt Patrick van
der Meer, projectleider bij O&V
van de dienstkring autosnelwegen
Nijmegen. De verwachting is dat
als de proef slaagt en de methode
breed wordt toegepast in de toekomst miljoenen kunnen worden
bespaard. Behalve de tijdwinst en
minder ongemak voor de automobilisten (de weg hoeft niet kapotgebeukt te worden waardoor het
wegdek alleen 's nachts buiten
gebruik is en de rijbaan dus niet
hoeft te worden verlegd) hoopt de
Rijkswaterstaat dat de nieuwe
methodes ook veel kosten zullen
besparen.
Voor meer informatie:

Dienstkring
Autosnelwegen Nijmegen
De uitvoering van de proeven
Patrick van der Meer
Het werk is hoofdzakelijk
(024) 345 45 22
’s nachts uitgevoerd, waarbij
j.p.m.vdmeer@
tijdens de werkzaamheden de
don.rws.minvenw.nl
afslag Haps is afgesloten. Volgens
projectleider Patrick van der Meer

Oktober 2004

15

Platform Wegontwerp
Op 19 februari werd de vijfendertigste vergadering van het Platform
Wegontwerp (PWO) gehouden bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer
te Rotterdam. Hier werd onder meer gesproken over verkeersveiligheid
en BkA-verkenning. De zesendertigste vergadering van het PWO is op
17 juni 2004 gehouden te Leeuwarden bij de regionale directie NoordNederland. Onderwerpen van deze dag waren onder meer Normenbe-

stand van zaken is. Aanschrijvingen
worden binnen de organisatie niet
goed verspreid en ook niet landelijk
geregistreerd, waardoor verificatie
niet mogelijk is. Het platform
neemt het besluit, gezien het
belang van dit punt, om in overleg
met de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer, waar het beheer van richtlijnen is ondergebracht, een voorstel te doen voor verbeteringen.

het geheel in de hand te houden
is een uitgebreide boom van eisen
opgezet die moet zorgen voor
een goede procesgang, waarbij
gekozen is voor een systeemgerichte contractbeheersing.

Directie Noord-Brabant
ing. P.L.J. van Berge Henegouwen
Directie Noord-Holland
G. Jordens
Directie Noord-Nederland
ing. A. Houwer
Directie Oost-Nederland
P. Koppert

Directie Utrecht
mw. L. Visser
Directie IJsselmeergebied
ing. J.W.H. Kersten
Directie Zeeland
ing. S.P.R.L. van Herk
Directie Zuid-Holland
J.P. Don

Nieuwe Ontwerprichtlijn
Autosnelwegen

De heer de Vries van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
de Nieuwe Richtlijn Autosnelwegen (NOA).
vertelde hoe het project Nieuwe
Wegontwerp en de Bouwdienst (DIW) Ontwerprichtlijn Autosnelwegen
en
2,1
voor
de
lus.
Ter
vergelijking:
(NOA) zich de laatste maanden
De verkeersveiligheid nabij tunnels
De heer Heemink van de
voor
twee-strooks
autosnelwegen
heeft ontwikkeld. De kaders
Bouwdienst
gaf
aan
dat
de
signaMark van den Bos van de Bouwworden steeds duidelijker en
len vanuit het PWO voor DIW
dienst hield twee presentaties. Via is de ongevalfrequentie 0,5.
een belangrijke indicatie zijn voor worden binnenkort gevat in een
het steunpunt tunnelveiligheid is
opdracht richting de markt. Dat
de actuele vragen binnen de
een preventief onderzoek gestart
BkA-verkenning
geldt met name voor de toolbox
regionale
directies.
Als
het
PWO
naar de invloed van in- en uitvoeDe heren Reijneveld en de
voor de wegontwerper waarmee
gers nabij tunnels op de verkeersVries van de Adviesdienst Verkeer anders zou moeten gaan opereren, dan zal dat zeker van invloed voldaan kan worden aan het
veiligheid. Om hier iets over te
en Vervoer meldden dat als basis
kunnen zeggen is een vergelijking voor de nieuwe richtlijnen gebruik zijn op het anticipatie- en reactie- gevraagde in de ontwerpopgave.
De opmerkingen vanuit de vergagemaakt van elf tunnelwegvakken gemaakt zal worden van de uitge- vermogen van DIW. Door de
dering zijn als volgt samen te
werkzaamheden van DIW voor
en tien referentiewegvakken waar- voerde verkenningen naar de
van de ongevalgegevens, verkeers- Basiskwaliteit van Autosnelwegen de regionale directies en het aan- vatten: zorg voor een relatie tussen
veiligheid en betaalbaarheid, zorg
intensiteiten en wegkarakteristie(BkA). Hieruit kwam naar voren dat wezige steunpunt bermbeveilivoor duidelijke grenzen waarbinken zijn vergeleken. De globale
een minimaal ontwerp niet bij voor- ging kan DIW ook zorgen voor
uniformiteit binnen de Rijkswater- nen vrijheden bestaan en geef duiconclusie hieruit is: hoe dichter in- baat kosteneffectiever is dan een
en uitvoegers bij tunnels liggen,
iets ruimer ontwerp. De vergade- staat. De gewenste relatie tussen delijk een optimale procesgang aan
hoe groter de verkeersonveiligheid ring voegt daar namens de gebrui- PWO en DIW zal binnenkort aan die zorgdraagt voor een verantwoord en efficiënt ontwerpproces.
(soms twee keer zo onveilig). Om kers de volgende wensen aan toe: de orde worden gesteld in het
de effecten van benuttingsmaat• standaardisatie binnen de Rijks- overleg tussen de hoofden van de Voor een frequent en snel contact
met het projectteam van NOA
afdeling nieuwe werken.
regelen in knooppunten aan te
waterstaat;
wordt een kernteam samengesteld
kunnen geven, heeft hij gekeken
• onderscheid verschillende wegvanuit het PWO.
naar de verkeersveiligheid op
types;
Aanleg van RW31
klaverbladknooppunten. Hiervoor • heldere onderbouwing;
De heer Bron van de direcheeft hij op elf locaties de ongeval- • goed leesbare teksten en duide- tie Noord-Nederland gaf een pre- De 36ste vergadering heeft plaats
gegevens en verkeersintensiteiten
lijke figuren.
sentatie over de opbouw van het gevonden op 9 september 2004
bij de Adviesdienst Geoinformatie
bekeken. Hierbij heeft hij ondercontract met de aannemer voor
en ICT te Delft.
scheid gemaakt in vier secties: de
de
ombouw
van
de
N31
tussen
Beheer van richtlijnen en aanparallelbaan, de verbindingsweg,
Leeuwarden
en
Drachten
tot
schrijvingen
het weekvak en de lus. Deze invenOm een goed wegontwerp autosnelweg. Het nieuwe aan dit Bouwdienst
tarisatie leverde een ongevalfrete kunnen maken is inzicht in actu- contract is dat het vraagt om het Jaap de Vries, (055) 577 62 15
quentie (ongevallen/miljoen voer- ele richtlijnen en aanschrijvingen
j.j.dvries@bwd.rws.minvenw.nl
beschikbaar stellen van een weg
tuigkilometers) op van 0,5 voor de noodzakelijk. Vanuit diverse regio- en niet om het leveren van een
Martijn Heemink, (055) 577 62 27
parallelbaan, 0,8 voor de verbinnale directies komt het bericht dat bepaalde hoeveelheid zand en het m.heemink@bwd.rws.minvenw.nl
dingsweg, 1,1 voor het weefvak
draaien van zoveel ton asfalt. Om
het niet duidelijk is wat de laatste
heer, de relatie tussen PWO en DIW, het DBFM-contract voor RW 31 en

Contactpersonen
Hoofdkantoor
mw. H.M. van Rooijen-Kort
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
ing. H. Kwint
Bouwdienst
ing. D.J.H. Everaars
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Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ing. R. Rohlfs
Adviesdienst Geo-informatie
en ICT
mw. J. Mustert
Directie Limburg
W.A.M.G. Nijssen
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