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Beter Bereikbaar KAN! (BBKAN!) is een samenwerkingsverband van de provincie
Gelderland, Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen
(KAN) en de 21 KAN-gemeenten. Met BBKAN! houden zij het verkeer in beweging, zodat
de regio bereikbaar blijft.

Beter Bereikbaar KAN!
In BBKAN! werken gemeentelijke, provinciale en rijkswegbeheerders samen aan een
gestructureerde aanpak van de verkeersproblemen in het KAN-gebied. Door de inzet van
regionaal verkeersmanagement blijft de regio goed bereikbaar, met voldoende oog voor
de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. En niet alleen tijdens de gebruikelijke ochtenden avondspits, maar ook bij calamiteiten en evenementen.
Het wordt steeds drukker in het KAN-gebied. Een groeiende regio brengt groeiende
verkeersstromen met zich mee. Als we niets doen zal de bereikbaarheid van de regio
afnemen en datzelfde geldt voor de verkeersveiligheid. Nu al ervaren weggebruikers
en omwonenden regelmatig fileproblemen.
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De PLeijroute, ArnIiem

De weggebruiker is slechts geïnteresseerd in één ding: hoe kom ik zo snel en veilig
mogelijk van A naar B. Hij heeft er geen enkele boodschap aan dat het asfalt waar hij
over rijdt verschillende wegbeheerders kent. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de
snelwegen, de provincie voor de provinciale wegen en de gemeente voor wegen binnen
en buiten de bebouwde kom.
Structurele oplossingen voor de afnemende bereikbaarheid van de KAN-regio kosten erg
veel tijd. En incidentele acties door een van de betrokken partijen zijn onvoldoende om
de steeds groter wordende verkeersstromen goed af te kunnen wikkelen. Alleen door een
goede afstemming van de te nemen maatregelen kan het verkeer in beweging blijven.
In BBKAN! werken alle wegbeheerders samen aan een goed regionaal managementplan
voor het verkeer.
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Het KAN—gebied
Het KAN-gebied telt ongeveer 680.000 inwoners op een oppervlakte van ruim
990 vierkante kilometer. Er zijn meer dan 32.000 bedrijven gevestigd. De regio
ligt strategisch gunstig, tussen de Randstad en het Europese achterland en tussen
noord- en zuid-Nederland.
Vanuit het zuiden zijn de A73 en de A50 belangrijke invalswegen, voor het noorden is
dit de A50. Vanuit de Randstad komen de Al 2 en de AlS. Beide hebben een belangrijke
functie als transportas naar het Europese achterland. Arnhem en Nijmegen zijn met elkaar
verbonden via de A325. Spoorwegen, inclusief de Betuweroute, en de Rijn en de Waal
vormen lastige barrières in het gebied.
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Het kaartje laat de huidige wegensituatie in het KAN-gebied zien. De hoofdwegenstructuur
is in rood aangegeven. Zolang het verkeer op deze wegen blijft rijden, is de regio goed
bereikbaar. De blauwe wegen zorgen voor de ontsluiting van de hoofdwegenstructuur.
Zij hebben de tweede prioriteit. Op de derde plaats komen de donkergroene wegen.
Zij vervullen vooral een functie voor zowel het verkeer binnen de KAN-regio als van en
naar het gebied. Als vierde onderscheiden we de lichtgroene wegen. Deze worden alleen
in bijzondere situaties ingezet voor een betere bereikbaarheid van het gebied.
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Het wegennet op de kaart
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Ambities BBKAN!
Zolang het verkeer op de rode hoofdstructuur in beweging blijft, is de regio bereikbaar.
Met BBKAN! willen we dat ook in de toekomst graag zo houden. Wij stellen enkele
ambitieuze doelen:
Weggebruikers krijgen uitgebreide informatie over files, alternatieve routes
en wegwerkzaamheden.
De verkeersoverlast door wegwerkzaamheden wordt tot een minimum beperkt.
De verkeersoverlast bij calamiteiten (ongevallen) en evenementen wordt
tot een minimum beperkt.
Op de belangrijke trajecten wordt een betrouwbare reistijd gegarandeerd.
Er komen niet meer files ten opzichte van de huidige situatie (2003).

Dit realiseer je niet van de ene op de andere dag; er is veel afstemming en overleg voor
nodig. Naast het nemen van een aantal infrastructurele maatregelen moet het antwoord
komen van regionaal verkeersmanagement. Daar worden alle wegbeheerders nauw bij
betrokken. Het project BBKAN! levert zo een goede bijdrage aan de bereikbaarheid van het
KAN-gebied. Het stedelijk netwerk kan zich verder blijven ontwikkelen met voldoende oog
voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
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Spitsstrook A50, Ewijk

De strategie
In het gehele KAN-gebied zijn maatregelen nodig voor een goede doorstroming van het
verkeer. De wegbeheerders - Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de 21 gemeenten
in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen - hebben een inventarisatie gemaakt waar de huidige
èn toekomstige knelpunten zitten. Daarbij keken zij onder andere naar de aard, oorzaak
en ernst van de knelpunten. Met BBKANI zoeken ze samen naar de juiste oplossing om
de problemen adequaat op te lossen zonder elders nieuwe te creëren. Want een beter
bereikbaar KAN gaat verder dan alleen de aanpak van knelpunten.

Wat te doen?
Wat te doen als het verkeer op een van de hoofdwegen (rood aangegeven op de kaart)
stremt? Bijvoorbeeld in de ochtend- of avondspits of ten gevolge van een ongeval?
Afhankelijk van waar de stremming zich precies voordoet heeft het verkeersmanagement
de keuze uit verschillende omleidingroutes (via de blauwe en mogelijk ook de donkergroene wegen). De maatregelen worden gecoördineerd ingezet zodat het verkeer zo
snel mogelijk weer kan doorstromen, zonder ergens anders in de regio voor nieuwe
opstoppingen te zorgen. Dit wordt geregeld vanuit de pas in gebruik genomen
verkeerscentrale bij Wolfheze.
Ve rkee rsce n t ra le
De nieuwe verkeerscentrale is als een spin in het verkeersweb. De centrale begeleidt het
verkeer onder normale, maar ook onder extreme omstandigheden. En bij een ongeval of
pech zorgt de verkeerscentrale ervoor dat de hulpverlening direct op gang komt. De weg
moet zo snel mogelijk weer Vrij zijn voor het wegverkeer. De verkeerscentrale is ook
centraal meldpunt voor wegwerkzaamheden. Die veroorzaken vaak ernstige hinder en
verslechteren de doorstroming van het verkeer. Daarom wordt in BBKANI gewerkt aan
een goede communicatie rondom het werken aan de weg.

De verkeerscentraLe PLanken Wanbuis

Tijdige informatie
Informatievoorziening speelt een cruciale rol in het voorkomen van files, maar ook bij het
snel oplossen ervan. Via BBKANl worden actuele gegevens verzameld en via de verkeerscentrale zo snel mogelijk doorgespeeld naar de automobilist. Dat kan via informatiepanelen
boven de snelwegen, maar bijvoorbeeld ook door files te melden op Internet en in
radionieuwsberichten. Daarbij kunnen direct alternatieve routes aangegeven worden.
En stremmingen die te voorzien zijn, bijvoorbeeld bij geplande wegwerkzaamheden,
kunnen via lokale kranten en de radio royaal van tevoren bekend worden gemaakt.
De weggebruiker kan daar dan tijdig op inspelen.
Ve rkee rs ma ri age r
Effectief verkeersmanagement vraagt om een goede Organisatie. De pas geopende centrale
is een eerste grote stap in de goede richting. Een regionale verkeersmanager kan de rol
van deze centrale verder uitbouwen. De te benoemen coördinator is aanspreekpunt voor
bedrijven en overheden. Daarnaast is het belangrijk om BBKAN! goed te verankeren in het
verkeersbeleid van alle betrokken overheden (Rijk, provincie, gemeenten).
Wegwerkzaamheden
Wegwerkzaamheden die ernstige verkeershinder veroorzaken verslechteren de doorstroming. Daarom wordt in BBKAN! gewerkt aan een betere communicatie rondom de
wegwerkzaamheden. Ook wordt op termijn bekeken of verdere afstemming en coördinatie
noodzakelijk is. Omleidingen, aandacht voor het openbaar vervoer en communicatie
richting de weggebruikers staan daarbij voorop.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar KAN! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Beter Bereikbaar KAN!
p/a Knooppunt Arnhem - Nijmegen (KAN).
e—mail: bbkankan.nL
Knooppunt Arnhem - Nijmegen
J. van Loon, e—mail: jvloonkan.nl
Postbus 6578, 6503 GB Nijmegen, tel: 024 3297979
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
directie Oost—Nederland
M. van Westing, e—mail: m.vwestingWdon.rws.minvenw.nl
Postbus 9070, 6800 ED Arnhem, tel: 026 3688888
Provincie GeLderLand, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer
H. van Altena, e—mail: h.van.altenaprv.gelderLand.n1
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, tel: 026 3599111
Gemeente Arnhem Dienst Stadsontwikkeling
P. de Bos, e—mail: peter.bos—dearnhem.nl
Postbus 99, 6800 AB Arnhem, tel: 026 3774774
Gemeente Nijmegen, Directie Grondgebied
R. Jans, e—mail: r.jansnijmegen.nl
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen, tel: 024 3299111
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Ontwerpbureau NEO, Arnhem

Directie Oost-Nederland
Druk
Drukkerij de Rijn, Velp

Postbus9ü7ü
6800 ED Arnhem
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