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VOORWOORI)
Met veel plezier is in de afgelopen acht maaÍrden vanuit TNO Inro vormgegeven aan de
Architecturn Regionale Netwerk Ontwikkeling (ARNO). Al bij de eerste besprekingen
over het project was duidelijk dat zowel bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer als bij
TNO Inro het beeld bestond dat problemen op het vlak van verkeer en vervoer in de
afgelopen jaren, met de introductie van Gebiedsgericht Benutten, beter aangepakÍ worden, maar dat het nog ontbrak aan een methodiek om op soortgelijke gestructureerde
manier de netwerkontwikkeling te bekijken. Met de ontwikkeling van de ARNO moest
een handvat worden aangereikt om in deze behoefte te voorzien.
Gedurend e deze afgelopen acht maanden is het gevoel dat deze methodiek meerwaarde
kan bieden alleen maar toegenomen. De ideeën kregen steeds meer strucfuur en het enthousiasme nam alleen maar toe. In gesprekken met collega's werden steeds ideeën geboren. De projectbesprekingen met de Lindy Molenkamp als opdrachtgever en de begeleidingsgroep vanuit AVV hebben wij als erg motiverend en inspirerend ervaren. Onze
dank gaat dan ook uit naar Lindy Molenkamp, Marcel Mulder, Rianne Zandee, Tom
Alkim, Jack de Vries en Diana Groot Nibbelink voor al hun ideeën, suggesties en com-

mentaar. Ook de samenwsrking met Johan Matton van de Grontmij is erg waardevol
gebleken. ZrJnbidÍagen aan ARNO zijn opgenomen in het rapport.
Het projectteam,

Lieke Berghout
Aranta van den Broeke en
Ben Immers

Delft, december 2A03
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KORTE SAMEN/ATTING
Met de huidige verkeerskundige problemen, is er een gebiedsgerichte aanpak nodig om
te voorkomen dat lokale oplossingen leiden (tot verergering van) problemen elders.
Hierbij moet niet alleen aandacht zijn voor verbeteringen in het functioneren van het
bestaande netwerk, maar ook voor de gewenste netwerkontwikkeling. Het functioneren
van het bestaande netwerk laijgt op dit moment veel aandacht, maar een methodiek
voor het opstellen van een duurzame visie op de netwerkontwikkeling ontbreekÍ. Dit
leidt tot:

o

.

een gebrek aan een heldere visie op de gewenste functies en strucfuur van het netwerk, waardoor geen kader wordt gegeven voor lange termijn keuzes. Dit heeft geleid tot de huidige structuur van het netwerk, waarin het hoofdwegennet (HWN)
een cruciale rol speelt bij de afivikkeling van een groot aandeel van het verkeer, bestaande uit zowel nationale, regionale als lokale verplaatsingen. Hierdoor ontstaat
er een zrvvaÍe druk op HWN en ontbreken er terugvalopties voor situaties waarin het
HWN de benodigde capaciteit en kwaliteit niet kan bieden, bijvoorbeeld bij incidenten. Het ontwikkelen van hiërarchisch samenhangende netwerken is een oplossingsrichting.
een lokaal geoptimaliseerde vormgeving van wegvakken en knooppunten. Hiermee
worden concessies gedaan aan de ondersteuning van de functies en strucfuur van
het netwerk, waardoor deze niet tot hun recht komen.

Om te voorzien in bovengenoemde'gewenste methodiek heeft TNO Inro, in opdracht
van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, vorm gegeven aan de Architectuur Regionale
Netwerk Ontwikkeling. De architecfuur biedt een structuur of raamwerk waann stap
voor stap beredeneerbare keuzes ten aar:.zien van de weginfrastructuur gemaakt en beoordeeld kunnen worden. De keuzes in een bepaalde laag vormen steeds uitgangspunt
voor de keuzes in de daarop volgende lagen. De Architectuur bestaat uit vier lagen:
1. Doelstellingen en kwaliteiten
2. Functioneel netwerk
3. Structuur van het netwerk
4. Vormgeving van wegvak en wegprofiel

Bij het gebruik van

o

o

de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling:

kan een scenariobenadering worden toegepast voor het omgaan met onzekerheden in toekomstige ontwikkelingen;

is het niet altijd noodzakelijk alle keuzes opnieuw te maken, zolang de gebrui-

ker zich bewust is van de eerder gemaakte keuzes op basis waaryan verder

e

.

wordt gewerkt;
moet er notie zljn dat verkeersmanagement noodzakelijk is voor het accommoderen van de dagelijkse fluctuaties in de vraag en het aanbod. Het goed functioneren van een verkeersmanagement systeem is echter afhankelijk van de mogelijkheden die hiervoor door het netwerk worden geboden. Zonder bijvoorbeeld goede alternatieve routes en opstelruimtes is goed verkeersmanagement
niet mogelijk en
wordt de gebruiker ondersteund bij het opstellen van een groeipad, waarbij korte termijn keuzes worden ingebed in het lange termln proces van netwerkont-

wikkeling.
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ABSTRACT
The current traffic problems on road networks require an area based approach to prevent that local solutions result in aggravating problems elsewhere in the network. In
finding solutions for these problems, attention should not only be paid to the improvement of the performance of the currenl network. Attention should also be paid to the
future development ofthe network. Currently, methodologies focus on the performance
of the existing network, but a methodology to create a sustainable vision on the development of the network is not available. This leads to:
o the lack of a clear vision on the functions needed and the structure of the network. Because of that there is no framework for long term choices. This has resulted in the current structure of the network in which the motorway network
performs a crucial role in facilitating the national as well as the regional and local traffic. This leads to a high pressure on the motorway network and the lack
of sufficient alternative routes when incidents occur. The development of hierarchical coherent networks could provide a possible solution;
r locally optimized design of roads and junctions. Compromises are made in the
support of the functions and structure of the network, which leads to suboptimal network strucfures.
To accommodate the development of the mentioned methodology, TNO Inro has developed the Architecture for Regional Network Development commissioned by the Transport Research Center (AW) of the Dutch Ministry of Traffic, Fublic Works and Water
Management. This architecture offers a framework in which transparent choices concerning the infrastructure are made step by step and can therefore be assessed. The
choices in one layer of the framework offer a starting-point for the choices in the lower
layers. The architecture consists of four layers:
1. Objectives and qualities
2. Functional network
3. Structure of the network
4. Design of the road layout and geometry.

In using the Architecture for Regional Network Development:
o one can benefit from a scenario approach to deal with the uncertainties in the
future developments;

o it is not always needed to make choices
r

o

on every layer of the architecture, as
long as the user is aware of the previously made choices in the higher layers
the user should note that for the accommodation of daily changes in the intensity of the traffic and the capacity of the infrastructure a traffic management
system is needed. But the performance of this traffic management system is
highly related to the possibilities for traffic management offered by the infra.Without,
for example, alternative routes and additional capacity highstructure.
qualrty traffic management is impossible and
the user of the architecture is supported in the formulation of the development
strategy, in which the short term choices are embedded in the long term process
of the network development.
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SAMEI\VATTING
Aanleiding
Verkeerskundige problemen op de weg zijn vaak onderling verweven en daardoor niet
los te zien van het totale verkeersnetwerk. Het probleem op de ene weg wordt dikwijls
veroorzaakÍ door een knelpunt op een andere plek in het netwerk, en bijsturing op de
ene plek kan daardoor ongewenste effecten hebben op andere locaties in het netwerk.
Weggebruikers hebben geen behoefte aan de oplossing die ergens anders op hun reis
van A naar B tot nieuwe problemen leidt. De afgelopen tijd was er groeiende aandacht
voor dit gebiedsgericht functioneren van het bestaande (weginfrastructuur) netwerk.
Wat echter vaak nog ontbreekt, is een methodiek waarmee gestructureerd wordt gekeken naar de mogelijkheden om met de netwerlwntwikkeling de problemen op te lossen
of voor te zijn. Het ontbreken van deze methodiek leidt tot:
r Een gebrek aan een heldere visie op de gewenste functies en structuur van het
netwerk, waardoor geen kader wordt gegeven voor lange termijn keuzes;
o Vormgeving van wegyakken en knooppunten wordt lokaal bepaald en niet ter
ondersteuning van de fi.rncties en structuur van het netwerk.
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer is zich bewust van het ontbreken van deze methodiek en heeft TNO Inro gevraagd om hiervoor de Architectuur Regionale Netwerk
Ontwikkeling ontwikkelen. De architectuur biedt een structuur of raamwerk waarin
stap voor stap beredeneerbare keuzes ten aanzien van de infrastrucfuur gemaakt en beoordeeld kunnen worden. De keuzes in een bepaalde stap vormen steeds uitgangspunt
voor de keuzes in de daarop volgende stappen. De Architectuur Regionale Netwerk
Ontwikkeling beperkÍ zich tot weginfrastructuur en de uitwisselpunten met andere infrastructuur. Specifiek richt de architectuur zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van regionale netwerken. Op het regionale schaalniveau is op dit moment het
grootste gebrek aan eenduidige structuur. De methodiek is echter generiek opgesteld en
grotendeels ook toepasbaar voor het ontwikkelen van landelijke of lokale netwerken.
Problemen en oplossingsrichtingen door structuur van netwerk
Door de huidige inrichting van het netwerk speelt het hoof<lwegennet (I{$/N) een cruciale rol in de afwikkeling van het verkeer bestaande uit zowel nationale, regionale als
lokale verplaatsingen. Een belangrijke oorzaak is dat alleen het IIWN is vormgegeven
als een samenhangend netwerk; het onderliggende regionale wegennet (OWN) vormt
geen gestructureerd en samenhangend netwerk (stelsel) en heeft alleen een ontsluitende
functie. Dit leidt bij de het huidige niveau van de mobiliteit tot:
- een znvaÍe druk op HWN omdat ook veel regionale verplaatsingen via FIWN worden afgewikkeld en
het
ontbreken van terugvalopties voor situaties waarin het HWN de benodigde capaciteit en kwaliteit niet kan bieden, bijvoorbeeld bij incidenten.
Het ontwikkelen van hiërarchisch samenhangende netwerken is een oplossingsrichting.
Het regionale net heeft hierbij de functies (deels overlappend):
- Feeder van het nationale net
Verbinden van locaties binnen de regio
Bieden van een terugvaloptie

Figuur S1.1 geeft de gewenste ontwikkeling aan.
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Figuur S1.1: De huidige inrichting van

/

het netwerk en de gewenste inrichting van het

netwerk.

Architectuur Regionale Netw erk Ontwikkeling
De Architectuur bestaat uit vier lagen. Dit is weergegeven in figuur

De

S

I .2

Figuur S1.2: De Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling.

De doelstellingen leggen de basis voor de ontwikkeling van een regionaal netwerk.
Keuzes op dit hoogste niveau moeten ondersteund worden op alle onderliggende niveaus. Doelstellingen worden vanuit het beleid aangegeven. Dit zijn zowel generieke
als regionale doelstellingen. De doelstellingen worden ver|aald in kwaliteitseisen en wensen. Deze kwaliteitseisen en -rwensen worden gegroepeerd in vier groepen:
kwaliteitseisen en -wensen vanuit de maatschappij die betrekking hebben op de
mobiliteit als geheel en de functies die belangrijk zijn voor een goede regionale

o

o
o
o

ontwikkeling;
kwaliteitseisen en -lvensen vanuit de individuele weggebruikers. Hierin wordt
aangegeven welke eisen er aan het netwerk worden gesteld om ÍIan de individuele bereikbaarheidswensen te voldoen;
kwaliteitseisen en -wensen vanuit de omgeving. Hier komen leefbaarheidsaspecten aan de orde en

kwaliteitseisen en -wensen vanuit de netwerkbeheerder, zoals realiseerbaarheid, beheerbaarheid en onderhoudbaarheid.
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Functioneel netwerk Vanuit het programma van eisen kunnen de gewenste kwaliteiten
voor alle relaties in het netwerk worden bepaald. V/elke gebieden moeten met welke
kwaliteit en voor welke doelgroepen aan elkaar verbonden worden? De kwaliteit van
een verbinding wordt afgeleid uit het doel van de verplaatsing die door de verbinding
wordt gefaciliteerd. Een stelsel is een verzameling van verbindingen die voor een doelgroep een bepaald verplaatsingsdoel realiseert. Een stelsel kan wel op een kaart worden
aangegeven, maar een stelsel geeft nog niet de ffsieke infrastructuur weer. Het resultaat
van deze laag is een beeld van de functies die in een bepaald gebied door de infrastrucfuur moeten worden geboden, weergegeven in een functioneel netwerk.
Per onderscheiden stelsel stelt men vervolgens de gewenste structuur van het netwerk
vast. Vanaf deze laag gaat het om keuzes in de fysieke uitvoering van de infrastructuur.
IJet gaat hier om zaken als de netdichtheid, de afstand tussen de toegangspunten van het
stelsel en het aantal en de locatie van de koppelingen tussen de stelsels. Ook de vraag
op welke wijze de verschillende stelsels gescheiden of verknoopt worden uitgevoerd in
meerdere (hiërarchische opgebouwde) deelnetwerken vindt op dit niveau plaats. Deze
keuze hangt immers samen met de afweging tussen de gewenste mate van functionele
differentiatie in het fysieke netwerk en het kwaliteitsniveau dat per deelnetwerk geboden moet worden enerzijds en de kosten (in ruimte, geld en hinder) voor de uitvoeringsprincipes anderzijds. Als resultaat van deze taag staat er een gewenste netwerkstructuur
bestaande uit een of meerdere deelnetwerken op de kaart. De vertaling van gewenste
functies naar de ruimtelijke structuur en ligging is gemaakt.
Op de onderste laag wordt het ontwerp van wegvak en wegprofielbepaald. Het netwerk

wordt eerst ontwo{pen op het niveau van de elementen van het netwerk: de wegvakken
en de knooppunten. Voor de wegvakken wordt het aantal rijbanen en rijstroken bepaald.
Dit wordt gedetailleerd in het ontwelp van het wegrroÍiel, waarin zaken als de rijstrookbreedte en het verhardingstype worden gekozen. Voor de knooppunten worden
eerst principekeuzes gemaakt voor ongelijkvloerse of gelijkvloerse kruisingen en de
uitvoeringsvarianten hiervan. Deze keuzes worden gedetailleerd in boogstralen, aarttal
rijstroken, opsteVbuffemrimte en strookbreedte. Als resultaat van deze laag is er een
gedetailleerd beeld van de infrastructuur die gewenst is om de doelstellingen, uitgangspunten en kwaliteitseisen zo goed mogelijk te realiseren.

Gebruik van de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling

Bij het gebruik van de architectuur moet met

een viertal andere zaken rekening worden
gehouden:
r De toekomst is onzeker en vaak is het beleid niet eenduidig of onderhevig aan aanpassingen. Met een scenariobenadering kan hiermee worden omgegaan.
o Het toepassen van de architectuur betekent niet dat voor iedere verandering aan het
netwerk de keuzes op alle lagen van de architectuur ter discussie moeten worden
gesteld. Vaak gaathet om kleine aanpassingen in het netwerk, waarbij met name de
keuzes op de onderste twee lagen bepaald moeten worden. De architectuur biedt
dan meerwaarde door structuur te bieden bij het langslopen van keuzes ten aanzien
van doelstellingen, functies en structuur, dat ondersteund moeten worden in het
ontwerp van wegvakken en knooppunten.
o Voor een duurzame netwerkontwikkehng dient de structuur en de capaciteit van het
netwerk zo goed mogelijk de structurele vraag te bedienen. De dagelijkse fluctuaties in de vraag en het aanbod kan door een goed werkend verkesrsmanagement
systeem worden geaccornmodeerd. Hiervoor is het wel van belang dat bij de ontwikkeling van het netwerk rekening wordt gehouden met deze rol van verkeersmanagement en dat ontwerpen zo worden gekozen dat dit ook mogelijk is.
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Netwerkontwikkeling is een lange termijn proces. Het is daarbij belangrijk om innchtte hebben hoe (op korte termijn) keuzes gemaakt kunnen worden die de lange
termijn ontwikkeling onderstelrnen. Het gebruik van de architectuur ondersteunt bij
het opstellen van dit groeipad.
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INLEIDING
Kern
Verkeerskundige problemen op de weg zijn vaak onderling verweven en daardoor niet
los te zien van het totale verkeersnetwerk. Het probleem op de ene weg wordt dikwijls
veroorzaakt door een knelpunt op een andere plek in het netwerk, en bijsturing op de
ene plek kan daardoor ongewenste effecten hebben op andere locaties in het netwerk.
Weggebruikers hebben geen behoefte aan de oplossing die ergens anders op hun reis
van A naar B tot nieuwe problemen leidt.

In de praktijk is te zien dat het draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak de afgelopen

tijd is toegenomen. De vele voorbeelden van "Gebiedsgericht Benutten" laten zíen dat
er veel aandacht is voor het functioneren van het bestaande (weginfrastructuur) netwerk.

'Wat

o-

echter vaak nog ontbreekt, is een

en

iek voor netwerkontwikkeling en de

ko.trlg@ryrrt1in_de laneetermiinvisie- De Advies-

gd om een
dienst Verkeer
methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek, de Architeqlr44 fggioryle Netwerk Ont-

wikkeling, besteedt aandacht aan de Selenste 3@inei

rÍ.htGfra; invalshoeken, zoals

r.ffiít,rob*rrffi
1.1

dirnrt.rrá d-iriger,

hiërarchische opbouw, korte en

Aanleiding
Het aanleggen of ingrijpend aanpassen van een weg kost tijd: vijftien jaar van idee tot
openstelling is zeker niet ongewoon. De daarop volgende periode van gebruik en beheer
beslaat in de regel een veelvoud hiervan. In die tijd kan van alles veranderen in bijvoorbeetd de ruimtelijke ordening en de economie van een regio die door de weg wordt ontsloten - ontwikkelingen die een sterke wisselwerking hebben met het gebruik van de
weg. De vraag is in hoeverre hier bij het ontwerp van het netwerk al rekening mee is
gehouden.

Voor een weggebruiker is niet zozeer de individuele weg van belang, maar veeleer het
netwerk vaÍr wegen tussen diens herkomst en bestemming. In de praktijk van het verkeersmanagement dringÍ dit besef steeds meer door: diverse wegbeheerders werken samen om - gegeven het bestaande wegennet - de verkeersafivikkeling te optimaliseren
op netwerkniveau, om daarmee de verplaatsingen van weggebruikers zo goed mogelijk
te faciliteren.

Bij het zoeken naar verbeteringen in de geboden kwaliteit die op korte termijn realiseerbaar zijn, staan de op dit moment gevoelde problemen veelal centraal, terwijl de
ontwikkelingsmogelijkheden mede worden bepaald door de aanwezigheid van geschikte weginfrastructuur, zelf een product van langetermijnprocessen. Het ontwerpproces
van deze weginfrastructuur is in Nederland sterk geïnstitutionaliseerd. Daarbij springt
een aantal zaken in het oog, zoals:
o de dominante rol van het hoofclwegennet in regionale en zelfs lokale verplaat-

o
o

singen;
bsnutten en bouwen als elkaar uitsluitende opties in het planningsproces;
infrastructuur volgt de ruimtelijke ontwilÍ<elingen (en niet andersom);
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de tijd die het kost om een weg te plannen en aan te leggen (laat staan te gebruiken) is langer dan de levenscyclus van het verkeers- en vervoersbeleid;
wegen worden uitsluitend ontworpen op het te verwachten reguliere gebruik in
een bepaald jaar (en dus niet op uitzonderingssituaties). Daarnaast wordt een
weg veelal gedimensioneerd op een intensiteit die al (brjna) bereikt wordt in het
jaar wawin de weg wordt geopend. Er wordt dus niet ontworpen op groei van
de intensiteit tijdens de levensduur;
het aanbod van infrastructuur is stabiel terwijl de waag erg dynamisch is. Er is
wel variatie in de beschikbare capaciteit, maar die is vooral ongewenst en
wordt bijvoorbeeld veroorzaakÍ door ongevallen en weersinvloeden;
verschillende wegbeheerders ontwikkelen richten zich vooral op de ontwikkeling van de wegen in hun eigen beheersgebied. Dit leidt tot suboptimalisatie;
verkeersmanagement wordt achteraf "op de infrastructuur geplakt";
aan de weggebruiker wordt - op papier - éénuniforme kwaliteit aangeboden.

Ook kan worden geconstateerd dat de verkeerskundige problemen op het netwerk steeds
meer met elkaar samenhangen. Waar het eerst lokale knelpunten betrof (files voor een
brug of tunnel), hebben de huidige knelpunten steeds betrekking op een corridor (bijvoorbeeld spitsproblemen op de A12 tussen Den Haag en Utrecht) of zelfs netwerkniveau (spitsproblemen op de wegen rond Amsterdam) (zie figuur 1.1). Voor het
adequaat aanpakken van deze samenhangende problemen is het noodzakelijk om gebiedsgewijs en met een strategische visie oplossingen te zoeken. Wordt dit niet gedaan,
dan leiden lokale oplossingen slechts tot een verplaatsing van het probleem of biedt de
oplossing nu enig soelaas, maar leidt het tot een extra groot probleem in de toekomst.

Lokale

knelptrnten

Knelpunt op corridor

Figuur 1.1: Ontwikkeling van

niveau

Knelpunt op netwerk niveau

de samenhang in knelpunten op het netwerk..

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer wil een stap voorwaarts zelten in netwerkontwikkeling en constateert dat h"t o
Flkketlng van een nefiderk van vegen. Daarin zou plaats moeten zijn ingeruimd voor
zaken als te leveren d]êns1€-n6 d'ffiëÈg.bruiker, hiërarchische opbouw van netwerken, flexibiliteit in het licht van demografische en politieke processen, robuustheid, onderhoud, exploitatie, enzovoort. De AVV werkt in dit kader aan de ontwikkeling van
een dergelijke methodiek en heeft TNO Inro gevraagd inhoud te geven aan het project
"Architecfuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling". In het voorliggende document
vindt u de resultaten van dit project.
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De Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling

oíggryerk waain
Een architectuur wordt in dit project gedefinieerd als een stW
en beoordeeld l<txnen worden. De keurc keuzes
ie.j in een bepaatdg stap
-r*--

.g:"dt tt"PP*
De Architectuur voor Regionale NetwerkOntwikkeling dient een raamwerk te worden
v3n feeiongle. te.lwaarmee de I
ijnvisie op
on!41\keld. Er is een afstemming-tussen de
optimale atstenmung van net
rmrin en de korte
als doet
doel te komen tot optmale
lange termijn
orte tgglqJÍ,"tals
termii
op de yraag. Anders gezegd is het doel van de architectuffien Fandreilang te
in staat stelt op een doorzichtige, verantwoorde en beredeneer@r
bare wijze in stappen keuzes te maken die leiden tot een regionaal netwerk van weginfrastrucfuur waarbij doelstellingen - op het vlak van verkeer en vervoer, economische
ontwikkeling, kwaliteit leefomgeving, organisatorische aspecten etc. -, functie, structuur
en voÍmgeving van de infrastructuur zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Op
basis van de architectuur kunnen de resultaten van de keuzes worden beoordeeld. De
doelstellingen moeten daartoe worden vertaald in criteria aan de hand waaryan resultaten van stappen in de architectuur kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat de architectuur wel een kader verschaft ten aanzien van de stappen die moeten worden gezet om
te komen tot een regionaal netwerk (en hier handreikingen voor geeft), maaÍ dat de
ontwerpkeuzes voor het regionale netwerk door de gebruiker van de architecfuur zelf
moeten worden gemaakÍ. Hiermee geeft de architecfuur dus een werkwijze en niet een
blauwdruk voor een regionaal netwerk.

@rmgeYing

uffiffigtqlftA

De Architectuur voor Regionale NetwerkOntwikkeling beperkt zich tot weginfrastrucfuur en de uitwisselpunten met andere infrastructuur. Specifiek richt de architectuur
zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van regionale netwerken 9p n t t gt*le 5chaalniveau is ol_d!!_moment het grootste gebrek aan eenduidige structuur. De mevóoi het ontwikkethodEffir generiek o
len van landelijke of lokale netwerken.
De architectuir kan door (regionale) partijen gebruikt worden voor het nemen van weloverwogen en onderbouwde strategische lange termijn keuzes met betrekking tot functie, strucfuur, lay-out en vormgeving van de regionale weginfrastructuur op verschillende schaalniveaus. De architectuur biedt daartoe een inhoudelijke doorvertaling van de
keuzes naar de korte termijn implicaties zoals onder andere beheer en onderhoud, kleine
infrastrucfurele aanpassingen en verkeersmanagement maatregelen @VM). Ook wordt
ook duidelijk welke concessies moeten worden gedaan aan de doelstellingen en uitgangspunten. Het realiseren van alle wensen zal tn de prakÍijk niet mogelijk zijn. In de
onderste lagen van de architectuur kan dus de conclusie worden getrokken dat er bijstellingen nodig zrlnten aarzien van keuzes in de bovenliggende lagen.
De architectuur kan zodoende een rol spelen in discussies over de functies van het regionale net in relatie tot het (inter)nationale netwerk en lokale/stedelijke netwerken. Vervolgens kan het een rol spelen in de discussies over een stelselmatige opbouw van het
regionale netwerk. Hierbij moet namelijk een relatie worden gelegd met onder andere
de ruimtelijke ontwikkeling en de functie van andere netwerken.
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Relatie met andere methodieken
De Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling heeft een duidelijke relatie met
andere, bestaande ontwerpmethodieken, zoals de Architectuur voor Verkeersbeheersing, Basiskwaliteit Autosnelwegen, Duurzaam Veilig en de Ontwerpmethodiek Integraal Regionaal Vervoersysteem, maaÍ er zijn ook duidelijke verschillen tussen de Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling en de bestaande ontwerpmethodieken.

De Architectuur voor VerkeersBeheersing (AYB) is een methodiek die algemene beleidsuitgangspunten stapsgewijs vertaald in concret€, op korte termijn te realiseren verkeersmanagement maatregelen. Daarbrj wordt het bestaande wegennet als uitgangspunt
gehanteerd.

Basish,valiteit Autosnelwegen richt zich op de vormgeving van de weg, gegeven de
functie en de structuur van het wegvak. In BkA wordt invulling gegeven aan de gewenste breedte van een rijstrook en andere dwarsprofielelementen bij een ontwerpsnelheid en een ontwerpvoertuig, zo nodig in een dynamische toepassing over het etmaal
heen.

Duurzaam Veilig richt zich op de lay-out en inrichting van het wegennet vanuit het veiligheid- en leefbaarheidperspectief. Binnen duurzaam veilig streeft men naar een omgeving die qua infrastructuur aangepast is aan de beperking van de menselijke vermogens.
Er worden drie functionele typen wegen onderscheiden: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Voor elk van deze typen worden maatregelen voorgesteld op lay-out- en inrichtingsniveau ter verbetering van de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid: Op welk type wegen moeten ongelijkvloerse kruisingen toegepast worden,
wanneer kan een rotonde uitkomst bieden, en hoe ziethet dwarsprofiel er uit?

Oe ontwerpmethodiek Integraal Regionaal Vervoersysteem (IRVS) richt zich op het
ii, ontwerpen van strucfuren van netwerken. Uitgaande van een kernenhiërarchie worden

".À

,i de te bedienen relaties afgeleid en worden de stelsels voÍIngegeven.
De Architectuur Regionale NetwerkOntwikkeling (ARNO) is een methodiek die algemene beleidsuitgangspunten en een visie op netwerkontwikkeling stapsgewijs vertaalt naar
de gewenste functie en structuur van het wegennet. De architecfuur richt zich hiermee
op de lange termijn en heeft een kaderstellend karakÍer. De architectuur maakt ook inzichtelijk welke implicaties keuzes voor de netwerkstructuur hebben ten aanzien van
korte termijn keuzes met betrekking tot het ontwerp van het wegvak en het wegprofiel.

De relatie van ARNO met bestaande ontwerpmethodieken zoals AVB, Duurzaam Veilig, Basiskwaliteit Autosnelwegen en IRVS is in figuur 1.2 geschetst.
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gebiedsgericht systeêmgêricht

wegverkeer

multimodaal

tussen ARNO en andere ontwerpmethodieken.

De aÍbakening van dit project

De architectuur die in dit project wordt opgesteld biedt de structuur waarin de keuzes
gemaakt kunnen worden. Ook laat de architectuur zien welke keuzes gemaakt kunnen
worden (de zogenaamde catalogusfunctie), op welke kwaliteitsaspecten de keuzes beoordeeld kunnen worden en wat de samenhang tussen de keuzes is. De inhoudelijke
onderbouwing van de keuzes maakt geen deel uit van de architectuur. Ook de manier
waarop de keuzes in een stap gemaakt moeten worden, wordt in dit project nog niet uitgewerkt. Er worden bijvoorbeeld nog geen handreikingen gegeven ten aanzien van de
partijen die in het traject moeten worden betrokken en de wijze waarop men over verschillende beleidsuitgangspunten tot overeenstemming kan komen. Het project levert
een basismethodiek, en geen uitgewerkt stappenplan of blauwdruk voor het toepassen
van de architectuur op regio's in Nederland.
Verder richten we ons binnen het project Architectuur Regionale Netwerk Ontwikke-

ling op de

A

verke

inàrrnoffáïffisatie

tuur.

. Financiën, beheer

worden steeds meegenomen als context van de architec-
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1.5

Leeswijzer
Het product van de studie Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling bestaat uit
twee delen, een hoofdrapport en een bijlagenrapport. Voor u hgt het hoofdrapport. Dit
rapport geeft een beknopte weergave van de resultaten van het project. Het bijlageffapport geeft aan uitgebreidere beschrijving van de resultaten. Zodoende zitten er dubbelingen in de teksten van de twee documenten.
Ieder hoofrlstuk in het hoofdrapport begint met een kernachtige beschrijving van de inhoud van het hoofdstuk. Door het lezen hiervan wordt de lezer snel door het document
en de systematiek geleid. Voor een eerste kennismaking is dit voldoende. De lezer die
met name geïnteresseerd is in de hoofdlijnen wordt gewezen op de hoofdsfukken I en2,
waarin de aanleiding voor de Architecfuur is beschreven en een visie wordt gegeven op
regionale netwerken, en de eerste paragraaf van hoofdsfuk 3, waarin de architectuur
wordt gegeven. De lagen van de architecfuur worden in de volgende paragrafen van
hoofdstuk 3 toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt aandacht gegeven aan het gebruik van de
architectuur. Hier wordt aangegeven hoe om kan worden gegaan met variaties in beleid
en toekomstverwachtingen, het ontwikkelen vanuit bestaande infrastrucfuur, de relatie
met verkeersmanagement en de afstemming tussen korte en lange termijn.
In het bijlage rapport is het volgende opgenomen:
Een beschrijving van de gevolgde werkwijze;

-

Voorbeelden behorend bij de beschrijving van de visie ten aar:r,ien van het regionale
netwerk, zoals weergeven in hoofdstuk 2 van het hoofdrapport;
Een gedetailleerde beschrijving van de kwaliteitscriteria, zoals weergeven in hooftl-

-

Een gedetailleerde beschrijving van de ontwerpvariabelen, zoals weergeven in

stuk 3 van het hoofclrapport;

hoofdstuk 3 van het hoofdrapport;
Een uitgebreidere beschrijving van de relatie tussen de infrastructuur en verkeersmanagement;
Een gedetailleerde beschrijving van de relatie tussen de ontwerpvariabelen en verkeersmanagement maatregelen, zoals weeÍgeven in hoofdsfuk 4 van het hoofdrap-

port;
Verslagen van gehouden interviews;
Een verslag van de workshop die in het kader van dit project is uitgevoerd.
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HET RBGIONALE NETWERI( _ PROBLEEM.
VERI(ENNING EN OPLOSSINGSRICHTING

Kern
. Door de huidige inrichting van het netwerk speelt het hoofdwegennet (HWN) een
cruciale rol in de afivikkeling van het verkeer bestaande uit zowel nationale, regionale als lokale verplaatsingen. Een belangrijke ooruaak is dat alleen het HWN is vormgegeven als een samenhangend netwerk; het on@t
(OWN) vormt geen gestructureerd en samenhangend netwerk (stelsel) en heeft p1imair een ontsluitende functie. Dit leidt bii de het huidiee niveau van de mobtlitett tot:
l@dat
ook veel regionalelerplaatsingen via HWN worden afsewikkeld
- het ontbreken van terugvalopties voor situaties waarin het HWN de benodigde capaciteit en kwaliteit niet kan bieden, bijvoorbeeld bij incidenten.
o Het onfwikkelen van hiërarchisch samenhangende netwerken is een oplossingsrichting. Het regionale net heeft hierbij de functies (deels overlappend):
- Feedervan het nationale net
- Verbinden van locaties binnen de regio
- Bieden van een terugvaloptie
Onderstaand figuur geeft de gewenste ontwikkeling aan.

ffi_/_
tr
-/l
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Duurzame netwerkontwikheling wordt bereikt door:
- Faciliteren van gewenste communicatiestructuren & interactiepatronen,
- Afstemming op ruimtelijke kwaliteiten;
- Ontkoppeling groei van automobiliteit en economische groei,
- Structurele en dynamische afstemming tussen vraag en aanbod;
ie van verkeersveilisheid en leeÍbaarheid in net'werkontwikkelin

2.1

Iluidig gebruik wegennet
In Nederland speelt het hoofdwegennet $fW$ een cruciale rol bij de afuikkeling van
verkeersstromen. Het HWN is als enige wegennet voÍmgegeven als een samenhangend
stelsel. Het onderliggende wegennet (OWN) vertoont die samenhang niet en fungeert
vooral als regionaal ontsluitend netwerk. Via het OWN worden verplaatsingen van en
naar het hoofdwegennet geleid. Deze functie is niet alleen verankerd in de structuur en
vormgeving van het OWN, ook de bewegwijzering is geheel gericht op het dirigeren
van de verkeersstroom naar het dichtstbijzijnde toegangspunt van het HWN.
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Enige gevolgen van deze opzet van de hoofdwegenstructuur in Nederland zijn:
r
veel regionale verplaatsingen' (70 à 80 %) worden via het IIWN afgewikkeld; het HWN (en met name ook de knooppunten) wordt zeer zwaar belast met als gevolg omvangrijke congestie (de 'regionale file' op het

HWN);

o

ong€veer 45oÁ van het verkeer (voerhrigkilometers) wordt afgewikheld op

het HWN (vertegenwoordigt 5% van de lengte van het wegennet buiten

o

bebouwde kom);
het ontbreekt aan terugvalopties indien de verkeersafwikkeling als gevolg
van incidenten of werk in uitvoering is verstoord.

Enige gevolgen van deze eenzijdige oriëntatie op het IIWN zijn dat de groei van de
mobiliteit op dit wegennet groter is dan het landelijke gemiddelde (3% in plaats van
20Á) en dat de omvang van de congestie exponentieel groeit. Ter illustratie zijn in figuur
2.1 het aantal filemeldingen, de zwaarte van de filemeldingen en het aantal voertuigkilometers op het rijkswegennet voor de periode 1998-2001 weergegeven.
ontwikk.ling.n

in mobiliteit,'1998-200í

+

aantal Ílemeldingên

ZMart6 Ílem€ldirE€n

Figuur

2.2

2.1:

Onnvikkeling aantal enzv'taaÍte filemeldingen en mobiliteit op Rijkswegennet Nederland (jaren I 998, 1999 , 2000 en 200 I ).

Structuur van het netwerk als leidraad voor de probleemanalyse
De ontwikkelingen zoals aangegeven in figuur 2.1 geven duidelijk aan dat de betrouwbaarheid van het hansportsysteem in het geding is. De vraag werpt zich op ofeen andere structuur van het netwerk uitkomst kan bieden. De volgende argumenten kunnen
daartoe worden aangevoerd:

o

De zware belasting van het t{WN en de kwetsbaarheid van het netwerk;

De sterke oriëntatie op het HIWN heeft tot gevolg dat het lfWN steeds mtaarder
wordt belast (verkeersvolumes op het HWN groeien30Áper jaar [zie notitie RWS:
I

Onder een regionale verplaatsing versaan we alle verplaatsingen met eeÍl lengte tussen de 5 en 30 km.
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Van netwerk naar werkend net]). Niet alleen de reguliere congestie tijdens de ochtend- en avondspits, maar vooral ook de veelvuldig optredende incidenten tasten
de betrouwbaarheid van het hele netwerk verder aan. Deze toenemende onbetrouwbaarheid van het netwerk in combinatie met het ontbreken van terugvalopties
resulteert in een kwetsbaar transportsysteem. In figuur 2.2 zijn drie kwetsbare delen van het hoofdwegennet in de Randstad weergegeven. Voor deze delen is geen
terugvaloptie beschikbaar.
I
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Figuur 2.2: Drie kwetsbare onderdelen van het hoofdwegennet in de Randstad.
De sterke relatie tussen de zich ontwikkelende samenleving, die gepaard gaat met
zich voortdurend intensiverende interactiepatronen, en het transportsysteem dat deze interactiepatronen faciliteert, impliceert dat bovenstaande ontwikkeling een serieuze bedreiging vormt voor de sociaal-economische ontwikkeling van (regio's in)
Nederland.

. Discrepantie tussen gevraagde en geboden netwerkkwaliteit.
De ontwerpstandaard voor het FIWN is gebaseerd op de afuikkeling van nationale
verplaatsingen (verplaatsingen over langere afstand). Hier werpt zich de vraag op of
toepassing van deze standaard (120 kn/uur) ook noodzakelijk is voor de aíwikkeling van korte, regionale verplaatsingen. Op een verplaatsingsafstand van 10 km is
de maximaal te behalen tijdwinst 2,5 minuten (80 km/uur of 120 km/uur); in de
praktijk zal dit verschil aanmerkelijk minder zijn omdat een deel van de verplaatsing altijd met een lagere snelheid wordt afgelegd. In tabel 2.1 is in de tweede kolom de rittijd per afstand aangeven uitgaande van een snelheid vanl20 krn/u. In de
derde en daaropvolgende kolommen is per afstand zoals gegeven in de eerste ko-
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lom de extra rittijd (ten opzichte van de 120 km/u) aangegeven
heid.
Tabel 2.1:Extra reistiid (in minuten) oer afstand door
Astand in km

bij

/

een lagere snel-

van snelheid.

snelheid in krn/u

t20

100

90

80

70

10

f-

I

l'44"

z',30"

3',34

7',

20

2'

3',20"

5',

7',8"

t4'

30

l0'
l5'

at
J

5'

7'34"

l0'43"

2t'

40

20'

4',

6'40-

10'

14',16"

28',

50

25',

5',

g',20-

12'30"

17'51"

35'

rca

50'

6'

16'40"

2s',

35',43"

70'

124

60'

12'

20-

30'

42',5\"

84'

o

50

OWN is potpourri van wegen, zonder al te veel samenhang

Het mobiliteitsbeleid in de afgelopen decennia is vooral gericht geweest op het
ontmoedigen van het gebruik van het OWN (vanwege negatieve effecten op het
vlak van verkeersveiligheid, leefbaarheid milieu). Bestaande regionale verbindingen zijn 'doorgekmpt' en de verbindende functie van het regionale wegennet is bewust onmogelijk gemaakt. Bijgevolg is de samenhang in het OWN ver te zoeken.
Het netwerk is bezaaid met drempels, rotondes, wijzigingen in het wegprofiel, etc.
waardoor ook de capaciteit van dit netwerk beperkÍ is.

o

De huidige structuur stimuleert een ongewenste ruimtelijke ontwikÍ<eling
De sterke oriëntatie op het IIW-N heeft tot gevolg gehad dat veel aansluitingen op
dit netwerk zljn gerealiseerd. Deze aansluitingen vormen aantrekkelijke locaties
voor de vestiging van kantoren en bedrijven met als gevolg dat men linten van bedrijvigheid ziet ontstaan langs het HWN (corridor bebouwing). Deze locaties (Clocaties2) zijn veelal stecht ontsloten per openbaar vervoer met als gevolg dat het
gebruik van de auto (ook voor woon-werkverplaatsingen) steeds vaker onontkoombaar wordt.

o Verkeersonveiligheid op OWN
Door de consequente toepassing van een hoogwaardige ontwerpstandaard is het niveau van de verkeersveiligheid op het HWN erg hoog in vergelijking met het OWN
(zie tmmers et al, 2001). Wil de verkeersveiligheid verder verbeteren dan verdient
het aanbeveling de focus te verplaatsen naaÍ netwerken waar de ongevalsrisico's relatief hoog zíjn, te weten het OWN. In tabel 2.2 ztln de risicofactoren per wegtype
aangegeven (huidige situatie en opgewaardeerd OWN). Door investeringen in een
aangepaste voïmgeving kunnen de risicofactoren op het OWN aanzienT4k worden
verkleind.

" C-locatie: gebaseerd op ABC locatiebeleid. Een C-locatie eist een locatie met een goede autobereikbaarheid en een slechte OV-bereikbaarheid
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Risicofl
T'ahet Z.Z:
2.2 fusrco
Risicofactoren per w
SWOV3

Dodenper
Dodenper
Dodenper

Id
Id
td

8,7549

lon: OWN
tcrn: OWN+

Gewondenper

ld

tvn: HWN

Gewondenper

Id
Id

lon: OWN

Gewonden per

2,60s1

tvn: HWN

lon: OWN+

-

4,7548

5,3578

24,1357

81,3860
44,2007

-

65,8544

Voor de toekomst is een versterking van de problemen te verwachten vanwege:

. De groei van de mobiliteit
De afgelopen decennia is de totale mobiliteit van de Nederlandse bevolking voortdurend toegenomen met ongeveer 2Yo per jaar. Deze groei van de mobiliteit is in
belangrijke mate veroorzaakÍ door de toename in de snelheid van verplaatsing4.
Door een steeds verdere concentratie van verplaatsingen op het HWN is tot op heden, ondanks de toenemende congestie, de gemiddelde snelheid van verplaatsing
toegenomen [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1999]. Het gevolg van deze
ontwikkeling is dat ook de omvang van de mobiliteit en, daarmee samenhangend,
de pendel verder is toegenomen.

. Regio's worden belangrijker
De toenemende ruimteconsumptie heeft geteid tot uitdijing van het stedelijke arcaal.
en het proces van schaalvergroting en concentratie heeft geleid tot verdere uitdijing
van de verzorgingsgebieden van diensten (scholen, ziekenhuizen, gemeentelijke
diensten, etc.). Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een profilering van de reglo
oÁ van de
als ruimtelijke entiteit (het Europa van de regio's). Daarbij komt dat 90
autoverplaatsingen kleiner is dan 30 km [Bron: Onderzoek VerplaatsingsGedrag,
2001]. Bovenstaande karakÍeristieken vragen om een netwerkstructuur (organisatie,
vormgeving, etc.) waarin de regio een duidelijke plaats krijgt.
2.3

Ontvlechten van het transportnetwerk als oplossingsrichting
Ontvlechter,t l,an het transportnetwerk door het onderscheiden van stelsels is een mogelijke oplossing voor de problemen zoals die hiervoor zijn genoemd. De kern van ontvlechten is dat het transporfiretwerk opgebouwd wordt uit meerdere deelsystemen (in
het vervolg stelsels genoemd), waarop een deel van de vraag naar vervoer wordt afgewikkeld. Een belangrijk criterium op grond waarvan een onderscheid wordt gemaakÍ
naar stelsels is de (verkeers)frrnctie. De verkeersfunctie heeft betrekking op het deel van
de vraag, dat via dit stelsel wordt afgewikkeld (bijv. verplaatsingen over lange afstand).

'uit [swov,2002]
a

Volgens de BREVER-wet (wet tot Behoud van REistijd en VERplaatsing) besteedt de Nederlander gemidl,l uur per dag aanverplaatsen. Indien de snelheid van verplaatsen toeneemt wordt, gegeven dit tijdbudget, ruimte gecreëerd vooÍ meer verplaatsingen of langere verplaatsingen. Op basis van het Onderzoek
VerplaatsingsGedrag (OVG) kan worden aangetoond dat vooral de lengte van de verplaatsing toeneemt.
5
Met de term 'Ontvlechten' wordt niet gesuggereerd dat de onderscheiden deelsystemen onafhankelijk van
elkaar gaan functioneren. De deelsystemen zullen onderling worden verbonden (verknoopt) en wel op een
zodanige wrjze dathet gehele netwerk zo goed mogelijk functioneert in termen van bereikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en kosten.

deld
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De organisatie van de infrastructuur en de vervoersdiensten die tot dit stelsel behoren,
zal afgestemd worden op eisen van de gebruikers (bijv. lange afstandsverplaatsingen
vereisen hoge snelheid en weinig verstoring van de verkeersafwikkeling (weinig toe- en
afritten)). Door deze vormgeving wordt een gebruik afgedwongen dat in overeenstem-ing is met de functie van de weg. Zowel het autonetwerk als het openbaar vervoernetwerk kunnen opgesplitst worden in stelsels.

Opsplitsing van het transportnetwerk in stelsels (ontvlechten) heeft bepaalde voordelen.

Belangrijke argumenten op grond waarvan men zal kiezen voor ontvlechting van het
netwerk zijn:

o
o
.
.
o
o

2.3.1

een hiërarchie maakÍ de complexiteit beter beheersbaar;
betere afstemming van (infrastructuur)aanbod op de wensen van de gebruiker;
keuzemogelijkheden voor de weggebruiker;
efficiëntere bedrijfsvoering van de netwerkbeheerder;
geen verstoring kwaliteit door gebruiker uit andere segmenten (brjv. regionale files
op nationale wegen);
overige baten zoals veiligheid, comfort en robuustheid.

Nadere uitwerking van voor- en nadelen ontvlechten

'J Een hiërarchle
n.r

metakt de compkrcrtglL

leter beheersbaar

dat naarmate de complexiteit van
een systeem toeneemt, een hiërarchie in het systeem gebracht moet worden om de complexiteit van de processen te kunnen blijven beheersen. Analogieën met vergelijkbare
complexe systemen (transport van water, elekÍriciteit, afleiding krachten in constructie,
etc.) laten vergelijkbare ontwikkelingen en resulterende structuren zien. Hiërarchie is
overigens niet alleen dienstig voor de beheerder van het systeem, ook de gebruiker van
een verkeersnetwerk is ten zeerste gebaat bij een hiërarchische structuur; de reiziger
oriënteert zich gemakkelijker in een goed gestructureerd netwerk en ook kan hr1/zt1 een
dergelijk netwerk sneller opslaan als mental map: een afbeelding van het netwerk (de
cognitieve kaart) in de hersenen.

L-

Niet

gelang -oGdlengte
allil@-laatsin@ "structuuropWatroon

en kenmerken van
de gebruiker kunnen verschillende segmenten van verplaatsingen worden onderscheiden waaraan door de gebruiker (vervoersconsument) verschillende eisen worden gesteld
t.a.v. de kwaliteit van de afwikkeling. Voor lange (inter)nationale verplaatsingen zijn
snelheid en betrouwbaarheid belangrijke kwaliteitscriteria. Dit waagt om wegen met
een hoge ontwerpsnelheid (de maximum snelheid, die geldt als ontwerpcriterium voor
een weg), een beperkt aantal aansluitingen en een kleine kans op congestie.

Voor korte verplaatsingen is snelheid minder belangrijk maar is de toegankelijlfieid
juist van groot belang. De ontwerpsnelheid van deze wegen mag beduidend lager liggen. Het aantal aansluitingen ligt aanmerkelijk hoger en gelijkvloerse kruispunten zljn
toegestaan mits de capaciteit voldoende hoog blijft.

Bij het openbaar veryoer betekent hoge snelheid dat het aantal halteplaatsen beperkÍ zal
moeten blijven (HST en IC); bij korte verplaatsingen zijn een hogere haltedichtheid en
een hoge frequentie belangrijke kwaliteitscriteria.

Kortom, ontvlechten biedt de mogelijkheid om het aanbod (infrastructuur en vervoersdiensten) beter af te stemmen op de karakteristieken van de vraag. Door het transport-
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systeem te ontvlechten kan een betere kwaliteit worden geboden aan de vervoersconsument.

3

Aftt"*ming op bedrffivoering netwerkbeheerder

Ee

de netwerkbeheerder van het transportsysteem in staat de vorm van de infrastrucfuur, de exploitatie van diensten, de inzet van
materieel en de regeling van het verkeer beter af te stemmen op de karakteristieken van
de vraag. Dit kan leiden tot efficiencyvoordelen mits de omvang van de waag (per onderscheiden stelsel) voldoende groot is. Een aardig voorbeeld vormt de uitbreiding van
het spoorwegennet van 2 sporen naar 4 sporen. De combinatie van stoptreinen en ICtreinen op één spoor beperkt de capaciteit aanzieritjk. Door deze twee treindiensten een

eigen spoor te geven kan de capaciteit van de spoorverbinding meer dan verdubbeld
worden(l + 1>2).
f.y

Elk stelsel zijn eigen verkpc"

hlfalle

verplaatsingen via één stelsel worden afgewiLrÍ<eld, staan ook alle reizigers
gezamenlijk in de file voor een knelpunt of een incident. Door nu verplaatsingen, afhankelijk van het type verplaatsing, via verschillende stelsels af te wikkelen, wordt deze
aftrankelijkheid doorbroken. Indien op het onderliggende wegennet een file ontstaat
heeft dit geen consequenties meer voor de afinrikkeling van het verkeer op het hoof<lwegennet en omgekeerd.

{

Irerkeersveitigheid

D@vindenplaatsophetonderliggendewegennet.Voora1opdeprovinciale wegen gebeuren veel ongevallen (de N201 (Hoofddorp-Schiphol-Hilversum),

N207 (Lisse-Alphen aan de Rijn-Gouda-Bergambacht) en N302 (Hoom-EnkhuizenLelystad-Harderwijk-Al) waren n2002 de drie meest onveilige wegen). Het opwaarderen van een deel van het onderliggende wegennet tot regionale stroomweg, biedt de
mogelijkheid de veiligheid van deze wegen aanzienlijk te verbeteren (gescheiden rijbanen, relatief lage snelheid, ongelijkvloerse kruispunten). Verwacht mag worden dat het
(opgewaardeerde) regionale stelsel veel regionaal verkeer zal aantrekken (ook van lagere ordewegen), wat zal resulteren in een signifïcante verbetering van de verkeersveiligheid (doden: -10%o, gewonden -7%;Ummers, et al,200ll).

( ,eoburrtheid

"o,gtffi-

en stelselmatige opbouw van het netwerk, waarbij elk stelsel een zekere
mate van sameg$rg vertoont, leidt tot de volgende netwerkkarakteristieken:
. wegeÍfuiïffine stelsel kunnen fungeren als terugvaloptip voor wegen uit het andere stelsel, bijv. bij een ongeval of r*á tiiA.n3te ufffiïË!àlS gevol{van werkzaam-

o
r

heden;
de verkeersknooppunten worden minder mlaaÍ belast;

het netwerk als geheel biedt meer mogelijkheden voor toepassing van dynamisch
netwerk- en verkeersmanagement [Immers et al, 2003; Yperman et al, 2003].

Bovenstaande kenmerken (cg.mplementariteit tussen HWN en region4t
groten de robuustheid van het ne
hjke verstoringen in de verkeersafwi@en.

4g!*trk) ver-

s tijde-

vi@anderestelsel)oVereenzekererestcapaciteitbeschiktdieten
tijde van capaciteitsbeperkingen op andere stelsels kan worden ingezet (met gebruikmaking van verkeersbeheersingssystemen).

l4
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Door het onderscheiden van stelsels (met bijbehorende gebruikers) wordt echter ook
een zekere mate van inefficiëntie gerntroduceerd; er is sprake van verschillende systemen met hun eigen onevenwichtigheden; de onevenwichtigheden in één systeem kunnen als gevolg van het ontvlechten moeilijker in een ander systeem worden opgevangen. Dit probleem zou kunnen worden ondervangen door systemen zoveel mogelijk
parallel te ontvlechten en de mogelijkheid in te bouwen om capaciteit over te hevelen
van het ene stelsel naar het andere stelsel, bijvoorbeeld middels een dynamische/flexibele wegafscheiding. Anderzijds is een bepaalde mate van restcapaciteit (redundantie) gewenst om een zekerc mate van robuustheid van het netwerk te waarborgen.

Bovenstaande argumenten geven aan dat ontvlechten in principe een interessante optie
is bij de opbouw en voÍïngeving van het transportsysteem. Toch is de mate waarin het
principe van ontvlechten toegepast kan worden in het transportnetwerk aan beperkingen
onderhevig (het aantal verschillende stelsels blijft veelal beperftÍ). De redenen hiervoor

zljn:

.

omvang van de vraag

Er dient voldoende wagte zqn per onderscheiden stelsel. Het heeft geen zin om stelsels te ondeffihêitFerindibn de omvang van de yraag te beperkÍ is. Ook moet men bij
het ontwerp alert blijven dat functie, vonn en gebruik bij elkaar blijven passen. Op een
weg die ruim wordt ontworpen vanwege bepaalde comfortwensen, zal bíj gebrek aan
voldoende vraag de gebruiker geneigd zijn om de snelheid op te voeren.

o duidelijkheid-vaq het systeerygr-d*bruiker
Indienerteveel@dittotonduidelijkheidvoordegebruiker.Ditkan
komen door het ontbreken van eenduidigheid in het ontwerp. Helderheid in de vormgeving van de weg moet er voor zorgen dat de gebruiker weet welk verkeersgedrag van
hem verwacht wordt.

o

versnippenng van he!-le4dschap

Bij veel rt lr.tt-ttilïTffiimtebeslag fors toe. Ieder stelsel legt een nieuwe claim op
de ruimte. Ook kunnen veel stelsels leiden tot een grote versnippering van het landschap. Dit laatste hangt af van de bundelingmogelijkheden van deze stelsels.

o

hosere kosten-

Dezeïóg--ffi;en

ontstaan onder andere door het wegvallen van schaalvoordelen.
Door ieder netwerk te ontwikkelen en ontwerpen voor een specifieke doelgroep, ontbreken deze schaalvoordelen. Daarnaast zijn ook de kosten van de exploitatie van het
totale netwerk veel hoger.

In de inleiding is reeds aangegeven dat bij het huidige wegennet (individueel vervoer)
nauwelijks sprake is van afzonderlijk stelsels; het nationale wegennet is uitstekend en
het stedelijke wegennet is redelijk ontwikkeld; het regionale wegennet is beperkt en
gefragmenteerd ontwikkeld. Het autosnelwegennet is oorspronkelijk ontworpen voor
lange afstandsverplaatsingen, maar dit netwerk wordt momenteel ook intensief gebruikt
voor kortere regionale en zelfs stedelijke verplaatsingen.

2.3.2

Functie van het regionale net
Uitgaande van een stelselmatige opbouw van het netwerk, kunnen de volgende functies
toegekend worden aan het regionale netwerk:
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op het nationale net

Dit is van oudsher

de hoofdfunctie van het regionale net. Deze functie

blijft van

kracht voor de afinikkeling van langeafstandsverplaatsingen (nationale en internationale schaal)
(verplaatsingen korter dan 30 à

40lcn):

de regionale stroomfunctie

Momenteel wordt deze functie grotendeels door het HW-N verzorgd. Teneinde
deze functie te kunnen vervullen zalhet regionale wegennet deels moeten woraan het HWN wordt expliciet ook deze functie toege@f
in het netwerk moeten worden verbeterd. De
samenhang
@

mate-',o

.

e

af van de omvang van de vraag en verschilt per gebied.
He-

Deze functie wordt steeds belangrijker, enerzijds omdat in onze samenleving
een groot belang wordt
aan een stiptelbetrouwbare afirikkeling van
processen en anderzli4q qndat steeds
m-de affikverston
ing van het verkeer, en de impact van deze verstoringen, mede als

2.4

Duurzaamheid als richtsnoer voor stelselmatige netwerkontwikkeling

In paragraaf 2.3 is aangegeven dat het ontvlechten van het transportnetwerk door het
onderscheiden van stelsels een mogelijke oplossing is voor de geschetste problemen.
Hierbij moet worden opgemerkÍ dat het van belang is dat deze oplossingsrichting op een
duurzame wijze wordt uitgewerkÍ. In deze parugraaf wordt ingegaan op vier aspecten
waarin de duurzame netwerkontwikfteling tot uitdrukking komt.
Duurzame netwerkontwiÁíreling ter versterking van communicatiestructuren en interactiepatronen
Eerrffiangrijk aspect van duurzaamheid is dat het netwerk in staat is huidige en toekomstige communicatiestrucfuren en interactiepatronen (sociaal, economisch, recreatief, etc.) zoveel mogelijk te faciliteren (en wellicht zelfs te stimuleren). Een stelselmatige opbouw van het netwerk maakÍ het mogelijk te differentiëren in de kwaliteit van de

uels'kb*'h.i
wordt een

a

efijke kwalitei-

ten.

netwerkontwil;keling ter bepefking van mobiliteits groei
/-Duurzame
--Een

II
'

tweede betangrijk aspect van duurz
ing van de groei van
de (auto)mobiliteit, dit vanuit de gedachte dat een verdere toename van de mobiliteit
negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving. Een belangrijke stuurvariabele die ter realisatie van deze doelstelling kan worden ingezet is de snelheid van
verplaatsing (BREVER-wet). Door op het regionale netwerk de snelheid relatief laagte
houden kan de groei van verplaatsingsafstanden (en daarmee de groei van de mobiliteit
en de groei van de pendel) worden beperkt, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de
economische ontwikkeling. De achterliggende gedachte is dat geen beperkingen opgelegd worden aan (de groei van) interactiepatronen, maar door de combinatie van reistijdbeperking en lagere snelheid zal een beperking worden opgelegd aan de verplaatsingsafstand die van toepassing is op de interactiepatronen. Op deze wijze kan een zekere mate van ontkoppeling worden gerealiseerd tussen economische groei (groei interactiepatroon) enerzijds en mobiliteitsgroei (groei verplaatsingsafstanden) anderzijds.
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Een lagere snelheid op het regionale stelsel is overigens ook gewenst om te voorkomen
dat regionale stroomwegen gaan fungeren als sluiproutes voor het nationale wegennet.
Het aspect leefbaarheid in relatie tot netwerkstructuur vraagt tevens om een uitwerking
waarin gebiedsdifferentiatie (van luwte tot drukte) en samenhang van gebieden (ecologische hoofclstructuur) worden gewaarborgd.

$

Duur"ome netwerkontwilikeling door structurele en
vraag en aanbod
De betrouwbaarheid van de verkeersafivikkeling op dit netwerk (betrouwbare bereikbaarheid) wordt gegarandeerd door de structuur en capaciteit van het netwerk af te
stemmen op de structurele omvang van de vr.aag (robuustheid door stelselmatige opbouw). Anderzijds kunnen door de invoering van dynamisch verkeersmanagement tijdelijke afirijkingen in vraag en aanbod worden geaccommodeerd. Maatregelen die val-len
onder de noemer 'Beter Benutten' kunnen worden ingezet om discrepanties tussen
vraag en aanbod op de middellange termijn op te vangen. Verkeersmanagement kan ook
in het groeipad van het netwerk een belangrijke rol spelen. Door het inzetten van verkeersmanagement kunnen negatieve effecten tijdelijk worden verminderd of kan een
hoger kwaliteitsniveau eerder worden geboden.
Duurzame netwerlrontwiklreling door integratie van verfuersveiligheid en

vefu

baarheid

fffiaspectenvanduurzaamheidbetreffenverkeersveiligheidenverkeersleeÊ
baarheid. Uitgangspunt voor verkeersveiligheid is dat snelheid en voÍïngeving van de
weg in overeenstemming zijnmet de functie van de weg. Verwacht mag worden dat een
verbeterde netwerkstrucfuur van het OWN in samenhang met een aangepaste vorÍngeving een significante verbetering van de verkeersveiligheid op dit netwerk kan bewerkstelligen. Voor de verkeersleefbaarheid is het van belang dat de emissie van geluid en
schadelijke stoffen beperkt blijft (in ieder geval binnen de normen) en dat ook de verdergaande versnippering van het landschap een halt wordt toegeroepen. Het voÍmgeven
van het OWN als afzonderlijk stelsel zal zondermeer tot gevolg hebben dat de belasting
van een aantal regionale wegverbindingen significant zal toenemen. Dit stelt bijzondere
eisen voor wat betreft de inpassing van deze opgewaardeerde regionale wegen.
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BESCHRIJVING VAN DE ARCHITECTTIUR:
STRUCTUT]RIN NE T\ME RKONT\ilIKKE LING
Kern

o

o

In de Architectuur voor Regionale Netwerkontwikkeling wordt inzicht gegeven in de
stapnen
** in de netwerkontwikkeling. Hiermee ontstaat inzicht in de consequenties van
voor de lange termijn ontwikkeling van het nettffien ontsffi
werk.
De structuur: een architecfuur met 4 lagen:
Uitgangspunten, doelstellingen en programma van eisen
FunTfloneéI netwerk
Strucfuur van het netwerk
Vo@eving van wegvak en wegprofiel

-

-

3.1

Het lagenmodel van de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling
In de Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling wordt op een
netwerk een
het reei
wijze een link gelegd tussen {"etttt!!!
kregen in de consequenties van specifieke doelstellingen op de ontwilfteling van de
infrastrucfuur. Het toepassen van de architectuur leidt tot egn helder kader voor de lange .
termiinontwikkeling van regionalc_netwerken, waarin helder kan worden aangegeven
hoq-maalpgelen op de korte en lange termijn in samenhaqg vo!49rua94 i9

gpsqgrctins'
In ARNO onderkennen we vier lagen: doelstellingen en kwaliteiten, het functionele
netwerlg de structuur van het netwerk en de vormgeving van het wegvak en wegprofiel.
Per laag kan worden getoetst in hoeverre de doelen uit de bovenste laag worden gerealiseerd. Het lagenmodel is weergegeven in figuur 3.1.

X'iguur 3.11 Opzet architectuur.
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Elk van de lagen wordt beknopt beschreven. In paragraaf 3.2 tot en met 3.5 worden de
lagen verder uitgewerkt.Paragraaf 3.6laat de relaties zien tussen de lagen; hoe werken
de ketrzes door op onderliggende lagen.

ffir,ó
'2
"ílrr*
Q4flanL

Do

elstellingen en h,valiteiten

De doelstellingen leggen de basis voor de ontwikkeling van een regionaal netwer!.Ql
,

nqí 'nfu/,n^,/,
'/ui" ol- '"

Keuzes die op dit hoogste niveau worden

gem

e

onderliggende niveaus. Op dit niveau wordt bepaald wat er van een regionaal netwerk
in algemene zín verwacht mag worden; nu en in de toekomst. De doelstellingen wordt
vertaald in lílgaliteilggrsen en -wensen. Deze kwaliteitseisen en -wensen worden gegroepeerd in vier gro.pètt. Ten ediízrjn dit de kwaliteitseisen en -wensen die betrekking hebben op de mobiliteit als geheel en de rol die het weginfrastructuurnetwerk
speelt in het realiseren van deze kwaliteiten. Hier wordt bijvoorbeeld aangegeven, dat
goederenvervoer en recreatief verkeer belangrijk zijn voor het goed functioneren van de
reglo. Voor het goederenvervoer geldt dat een deel hiervan via een goede weginfrastructuur wordt afgewikkeld, maar dat er ook een goede verknoping moet zijn met goederenvervoer over het water en via rails. De tweede groep kwaliteitseisen en -wensen
heeft betrekking op de individuele weggebruikers. Hierin wordt aangegeven welke eisen er aan het netwerk worden gesteld om aan de individuele bereikbaarheidswensen te
voldoen. De derde groep kwaliteitseisen en -wensen beschrijft de eisen en uÁÊnsen vanuit de omgeving. Hier komen leefbaarheidsaspecten aan de orde. Tenslotte wordt in de
laatste groep kwaliteitseisen en -wensen aangegeven welke wensen en eisen er zijn
vanuit de netwerkbeheerder, zoals realiseerbaarheid, beheeóaarheid en onderhoudbaarheid.
Al deze kwaliteitseisen en -wensen voÍïnen het programma van eisen en wensen. Het
gaat in eerste instantie nog om kwalitatieve zaken die in latere ontwerpkeuzes geconcretiseerd worden. Daarnaast is het van belang om een prioritering aan te geven in de doelen die moeten worden bereikt en de kwaliteiten die moeten worden geboden. Uiteindelijk moeten er door gebrek aan ruimte en financiën altijd compromissen worden gesloten en deze laag van de architecfuur moet houvast geven bij het maken van deze compromissen.
Voorbeeld

Als voorbeeld wordt naar het gebied uit figuur 3.2 gekeken.
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Figuur 3.2: Voorbeeldgebied.

vijf steden en vier dorpen. De zuidelijke en noordoostelijke steden
behoren tot de landelijke kemen. De andere steden hebben een regionale functie.
Het gebied omvat

De doelstellingen voor dit gebied zijn:
o Goede economische ontwikkeling op basis van:
o goede bereikbaarheid van landelijke kernen onderling en met de kernen ten noorden en zuiden van het gebied.
o Goede bereikbaarheid en ontsluiting van het recreatiegebieden voor alle gebieden in de regio.
a
Faciliteren van de regionale mobiliteitsvraag in het gebied.
a
Behoud van de hoge kwaliteit van het recreatiegebied door dit zo veel mogelijk
tegen ongewenst mobiliteit te beschermen.
Bieden van een passende kwaliteit aan de weggebruikers, rekening houdend
met de verplaatsing die wordt ondersteund. Op landelijke relaties wordt een
hoge betrouwbaarheid en reissnelheid geboden, op regionale relaties wordt een
lagere snelheid geboden, maar getracht wordt om zo direct mogelijke relaties te
bieden. Lokale verplaatsingen hebben een ontsluitende functie en de snelheid
en directheid speelt hier een lagere rol dan de inpassing in de bestaande situatie.

Functioneel netwerk
Vanuit het programma van eisen kunnen de gewenste kwaliteiten voor alle relaties in
het netwerk worden bepaald. Welke gebieden moeten met welke kwaliteit en voor welke doelgroepen aan elkaar verbonden worden? De kwaliteit van een verbinding wordt
afgeleid uit het doel van de verplaatsing die door de verbinding wordt gefaciliteerd. Een
stelsel is een verzameling van verbindingen die voor een doelgroep een bepaald verplaatsingsdoel realiseert. Een stelsel kan wel op een kaart worden aangegeven, maar een
stelsel geeft nog niet de fsieke infrastructuur weer.
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De functie van het regionale stelsel drukt uit welke bestemmingen met het regionale
netwerk bereikt moeten kunnen worden, welke afstanden erover worden afgelegd, en
welke doelgroepen, gebieden en relaties op welke momenten welke kwaliteit geboden
moet worden. Op het functionele niveau worden dus de keuzes gemaakt ten aanzien van
de kwaliteit van de bereikbaarheid tussen gebieden. Het kan gaan om het bieden van
een veilige en vlotte doorstroming aan het doorgaande goederenverkeer op de landelijke
verbindingen of om het in de spits bieden van snelle verbindingen aan het regionale
woon-werkverkeer tussen woongebieden en economische kernzones. Ook het kunnen
bieden van een hoogwaardige back-up voor het landelijke netwerk bij wegwerkzaamheden is een mogelijke functie van een regionaal netwerk. Per onderscheiden stelsel van
het netwerk zullen ook andere kwaliteitscriteria gelden: bij een doorgaande nationale
relatie zal snelheid bijvoorbeeld een belangrijk kwaliteitscriterium zijn, en bij een regi-

onale verbinding zullen betrouwbaarheid, robuustheid en doorstroming belangrijker
geacht worden.

De mate waarin men bepaalde eisen en wensen van weggebruikers van het systeem wil
honoreren, kan vertaald worden in afzonderlijke stelsels (generiek en specifiek). In hoevene deze stelsels ook als afzonderlijke ffsieke netwerken uitgevoerd moeten worden,
is overigens een vraag die in de volgende stap aan de orde komt.

Als resultaat van deze laag heeft de gebruiker van architectuur een beeld van de functies
die in een bepaald gebied door de infrastructuur moeten worden geboden. In figuur 3.3

zijn als voorbeeld de relaties tussen gebieden aangegeven. Hierbij is met behulp van
kleuren aangegeven welke wegen tot een bepaald stelsel horen. Bij ieder stelsel moet
worden aangegeven welke kwaliteiten geboden worden en hoe hiermee de doelstellingen uit de bovenste laag worden gerealiseerd.
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Figuur 3.3: Voorbeeld van het functionele netwerk.
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Structuur van het nelwerk
Per onderscheiden stelsel stelt men vervolgens de gewenste structuur van het netwerk
vast. Vanaf de ze laag gaat het om keuzes in de Ssieke uitvoering van de infrastructuur.
Het gaat hier om zaken als de netdichtheid, de afstand tussen de toegangspunten van het
stelsel en het aantal
op welke wijze de verschillende stelsels gescheiden of verknoopt worden uitgevoerd in
Lwde) deelnetwerken vindt op dit niveau plaats. Deze
meerdere (hiërarchisq[Ê-opg€hor,]wdà399lltetwerken
keuze hangt immers samen met de afiveging-hísen de gewenste mate van functionele
differentiatie in het ffsieke netwerk en het kwaliteitsniveau dat per deelnetwerk geboden moet worden enerzijds en de kosten (in ruimte, geld en hinder) voor de uitvoeringsprincipes anderzijds. De keuzes kunnen in twee stappen worden gemaakt. Allereerst
worden de functies uit de voorgaande laag weergegeven op de fysieke plaats waar ze
ondersteund kunnen worden door wegen. De regionale verbinding door het natuurgebied, wordt nu via twee routes om het natuurgebied heen gelegd. Als alle relaties nu
naast elkaar worden geplaatst kan een afiveging worden gemaakt voor verknoping of
het gescheiden houden van stelsels. In figuur 3.4 en figuur 3.5 is het voorbeeld voor
deze twee stappen uitgewerkÍ.

ert
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Als resultaat van deze laag staat er een gewenste netwerkstructuur bestaande uit één of
meerdere deelnefwerken op de kaart. De vertaling van gewenste functies naar de ruim-

telijk structuur
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3.4:

Voorbeeld van het verleggen van de functies zodat een structuur kan worden bepaald.
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Figuur 3.5: Voorbeeld van

de netwerkstructuur.

In figuur 3.5 is een vooóeeld van de netwerkstructuur gegeven. Hierin is te zien dat er
op sommige delen van het netwerk een afiveging is gemaakt tussen ontvlechten en verknopen. Voor een aantal delen van het netwerk is gekozen voor ontvlechten om hiermee
te zorgen voor robuustheid. Bij andere delen is vanwege het gebrek aanvÍaag, de hoge
kosten bij aanleg en exploitatie en de druk op de ruimte gekozen voor verknoping van
functies in één weg. Tenslotte is er tussen de twee dorpen een weg toegevoegd aan de
netwerkstructuur die niet voorkwam in het functionele netwerk. De overweging hiervoor is ten eerste dat deze weg fysiek al aanwezig is en ten tweede dat hij een back-up
functie kan vervullen voor de regionale weg. Door de weg toe te voegen aan het lokale
netwerk krijgt hU een expliciete functie en kan het ontwerp hierop worden getoetst.

Bij het ontwerp van de wegvakken met firnctievermenging moet kritisch worden bekeken ofde veronderstelling correct is dat de kwaliteitseisen van de verschillende functies
gecombineerd kunnen worden in één ffsieke weg.
Ontwerp van wegvak en wegproJiel
Op de onderste laag wordt het detailontwerp van de infrastructuur bepaald. Het netwerk
wordt eerst ontworpen op het niveau van de elementen van het netwerk: de wegvakken
en de knooppunten. Voor de wegvakken wordt het aantal rijbanen en rijstroken bepaald.

Dit wordt gedetailleerd in het ontwerp van het wegprofiel, waarin zaken als de rijstrookbreedte en het verhardingstype worden gekozen, Voor de knooppunten worden
eerst principekeuzes gemaakt voor ongelijkvloerse of gelijkvloerse kruisingen en de
uitvoeringsvarianten hiervan. Deze keuzes worden gedetailleerd in boogstralen, aantal
rijstroken, opsteVbuffemrimte en strookbreedte.
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Als resultaat van dezelaagis er een gedetailleerd beeld van de infrastructuur die gewenst is om de doelstellingen, urtgangspunten en kwaliteitseisen zo goed mogelijk te
realiseren.

3.2

Doelstellingen en kwaliteiten

i.2.1

Beschrijving van de laag

De eerste laag vormt de basis voor de ontwikkeling van een regionaal netwerk. Deze
laag resulteert in het programma van eisen waarbinnen de keuzes ten aar.z;ien van een
regionaal netwerk moeten worden gemaakÍ: welk kwaliteitsniveau dient het regionale
stelsel te bezitten. Dit programma van eisen worden bepaald door generieke en regionale doelstellingen en de kwaliteiten die worden geboden aan de weggebruiker, de omgeving / omwonenden en de netwerkbeheerder van het netwerk.
Doelstelli ngen en kwaliteiten

Figuur 3.6: Doelstelling

en kwaliteiten.

Generieke en regionale beleidsdoelstellingen
De generieke doelstellingen geven aan welke doelen men nastreeft in het landelijke beleid. De beleidsdoelen van verschillende beleidsterreinen kunnen van belang z1jn. Op
economisch gebied is het bijvoorbeeld van belang of en in welke mate men markÍwerking nastreeft, op het gebied van verkeer en veryoer is het van belang of mobiliteit
'-ug', op het gebied van milieu of de COz -reductiedoelstelling er geldt. Vervolgens
wordt gekeken naar de regionale (beleids)doelstellingen ten aanzien van de ontwikkelingen in een bepaalde reglo, zoals het versterken van de economie van een stadsregio,
het verbeteren van de concurrentiekracht van een havengebied, of het aanbieden van
goede gezondheidszorg in de regio. Deze doelstellingen zijn veelal vastgelegd in beleidsnota's of plannen. Vanzelfsprekend hebben ook landelijke (beleids)doelstellingen,
zoals beschreven in de Nota Mobiliteit en ruimtelijke ordening nota's, hun weerslag op
de gewenste ontwikkelingen in de regio. Ten aar-e;ien van de generieke uitgangspunten
moet bepaald worden wat de consequenties zijn voor de kaders waarbinnen regionale
(netwerk) ontwikkeling plaats dient te vinden.
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Op basis van de gewenste ontwikkelingen in de regio kan worden aangegeven welke
ruimtelijke functies een plaats moeten krijgen in de reglo en wat het invloedsgebied van
deze bestemmingen zou moeten zljn. Als bijvoorbeeld in de beleidsdoelstellingen is
verwoord dat de regio goede gezondheidszorg dient aan te bieden aan alle bewoners in
de regio, danzal iedereen in de regio de gezondheidszorg (het ziekenhuis) ook binnen
een bepaalde reistijd of -afstand moeten kunnen bereiken. Na het benoemen van de
functies in het gebied en het bijbehorende invloedsgebied, kunnen keuzes gemaakt
worden ten aanzien van het ambitieniveau van het regionale netwerk. Moet het regionale net ervoor zorgen dat het ziekenhuis in de regio voor alle inwoners goed bereikbaarheid is, of kan de gewenste bereikbaarheid beter gerealiseerd worden door te werken
met hulpposten in de regio?

Als de (beleids)doelstellingen van het regionale netwerk bekend zijn, worden

deze zo
goed mogelijk vertaald naar de verschillende perspectieven van de belangen waaflnee
rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van infrastructuur: de totale mobi-

liteitsvraag waarvoor het netwerk voldoende capaciteit moet bieden, de individuele
weggebruiker die het netwerk moet gaan gebruiken, de omwonenden die hinder ondervinden door de aanwezigheid van het netwerk en de netwerkbeheerder die de weg aanlegt en beheert. Voor deze actoren is uitgewerkt welke kwaliteitswensen zij hebben. Op
deze taag worden deze langsgelopen en zo mogelijk worden uitspraken gedaan over het
kwaliteitsniveau wat gehaald moet worden met het geboden netwerk. Ten aaru;íen van
sommige kwaliteitswensen kunnen waarschijnlijk nog geen concrete uitspraken worden
gedaan. Zo kan bijvoorbeeld geen concrete uitspraak worden gedaan over welke mate
van aantasting aan het landschap nog acceptabel is, maar wel dat zo min mogelijk aantasting gewenst is of niet meer dan de huidige aantasting. Dit kwaliteitscriterium geldt
dan in de latere stappen als criterium op basis waarvan verschillende varianten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Kwaliteit vanuit maatschappij
Onder deze noemer worden kwaliteitseisen en -wensen aangegeven vanuit het perspec-

tief van een gewenste maatschappelijke en regionale ontwikkeling. In dit perspectief
wordt aangegeven welke soorten verkeer belangrijk zljn ín het netwerk. Dit kunnen
voor een bepaalde regio bijvoorbeeld economisch en recreatief verkeer zijn. Er wordt
aangegeven welke rol het netwerk heeft in het faciliteren van de mobiliteitsbehoefte.

Ook het aanbieden van voldoende capaciteit (als afgeleide van de gesommeerde behoeÊ
te aan kwaliteit van de individuele weggebruikers) wordt hier als kwaliteitseis aangegeven, waaraan het netwerk in de volgende lagen kan worden getoetst.

Kwaliteitswensen vanuit de weggebruiker
Voor de gebruiker is de kwaliteit van het netwerk samen te vatten onder de noemer bereikbaarheid. Deze kan worden gedefinieerd als de mate waarin een reizíger zijn bestemming kan bereiken tegen een aanvaardbare hoeveelheid tijd, geld en moeite en met
een zeker betrouwbaarheids-, veiligheids- en comfortniveau.
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Bereikbaarheid

Reistijd

Betaalbaarheid

Toegankelijkheid
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Betrouwbaarheid

Veiligheid

Comfort

Figuur 3.7: Bereikbaarheid.

Reistijd is de tijd die een verplaatsing van herkomst naar bestemming kost. De reistijd
wordt bepaald door de rijtijd, de directheid van de verbinding en de verliestijd.
Betaalbaarheid is de verhouding tussen de financiële kosten verbonden aan de verplaatsing en de kwaliteit van de verkeersafiÀ/ikkeling die daar tegenover staan.

Toegankelijkheid drukt uit in welke mate de reíziger toegang heeft tot het netwerk. De
toegankelijkheid wordt uitgedrukt in de toegankelijkheid naar tijd, de toegankelijkheid
naar plaats en de toegankelijkheid naar doelgroep.

Flexibiliteit is de mate waarin een reiziger keuzemogelijkheden heeft ten aanzren van
het aanbod van infrastructuur of vervoerdiensten. De flexibiliteit bestaat uit de korte
termijn flexibiliteit en de lange termijn flexibiliteit.
Betrouwbaarheid voor een rerziger is de mate waarin de reiziger met een bepaalde zekerheid zijn reistijd kan schatten. De betrouwbaarheid wordt bepaald door de voorspelbaarheid van de reistijd, de kans op afirijking van de reistijd en de gevolgen van de af-

wtjking.
Veiligheid drukt uit in hoeverre de reiziger zonder ongelukken of schade de verplaatsing kan maken. De veiligheid bestaat uit verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
Comfort voor de reiziger is de mate waarin de reiziger het reizen als comfortabel of
geriefelijk ewaart. Comfon bestaat uit het rijcomfort, de aantrekkelijkfieid van de route,
de vindbaarheid en de mate van informatieverstrekkins.

26
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Kwaliteitswensen vanuit de omgeving
De kwaliteitscriteria vanuit de omgeving kunnen worden samengevat onder de noemer
leefbaarheid. Dit is de mate waarin de omgeving hinder ondervindt met betrekking tot
lucht, geluid, trillingen, externe veiligheid, bodem en water, natuur, landschap en sociale aspecten.

Voor de definities en beschrijvingen in deze para,graaf is gebruik gemaakt van het document Overzicht voorspellingsmethoden voor toepassing in tracé/m.e.r.-studies voor
rijkswegen [Rijkswaterstaat Dienst V/eg- en Waterbouwkunde, 1998].
Leefbaarheid

Lucht

Geluid

Trillingen

Externe veiligheid

Bodem en water

Natuur

Landschap

Sociale aspecten

Figuur 3.8: Leefbaarheid.

Het effect op de luchtkwaliteit geeft aan in hoeverre de ontwikkeling van het regionale
netwerk van invloed is op de luchtkwaliteit. De aanleg van een nieuwe weg of de verbeteringen aan een bestaande weg zorgt voor een verandering in het autogebruik op die
weg. Bepalende factoren voor het effect op de luchtkwalitelt zijn de verkeersintensiteiten, de samenstelling van het verkeer en de gemiddelde rijsnelheid. Het effect op de
luchtkwaliteit bestaat uit het effect op de emissies, de lokale luchtkwaliteit, expositie en
gezondheidseffecten en geurhinder.

Geluidhinder kan worden opgevat als hinder voor bewoners in het invloedsgebied van
de weg, maar ook als hinder voor aanwezigen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen.
Daarnaast moet ook de verstoring door geluid afkomstig van de weg in nabijgelegen
natuurgebieden worden aangegeven. Geluidhinder kan worden beschreven met akoestisch ruimtebeslag, het aantal gehinderden, het aantal geluidsgevoelige bestemmingen
en cumulatie van effecten.
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De overlast door trillingen geeft aan in welke mate men hinder heeft door trillingen
(hoeveel gehinderdenzljner?) en hoeveel schade aan gebouwen er optreedt. De kans op
overlast door trillingen neemt toe naarmate de woningen zich dichter bij de weg bevinden. Aangenomen wordt dat de kritische afstand tot de weg circa 50 meter bedraagl.
Woningen op grotere afstand zullen weinig hinder ondervinden vanwege trillingen aÊ
komstig van de weg.
Externe veiligheid kan worden gedefinieerd als de veiligheid voor de omgeving van een

gevaarlijke activiteit, zoals transport van gevaarlijke stoffen (brandbare en toxische
vloeistoffen en gassen). Omdat de gevolgen van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen
vrij komen zeer ernstig kunnen zijn, mag de kans op een dergelijk ongeval niet groot
zijn. De kans op een ongeval bij het transport van gevaarlijke stoffen wordt uitgedrukt
in twee gestandaardiseerde begrippen: individueel risico en groepsrisico.
De bodem- en waterkwaliteit kunnen door de aanleg en het gebruik van een weg worden aangetast. Bodemverontreiniginglocaties in de directe omgeving van de wegtracés
kunnen zich mogelijk in de bodem gaan verplaatsen door bemali"g btj de aanleg van
een weg. Daarnaast zorglhet gebruik van de weg voor verontreiniging.
Het effect op de bodem- en waterkwaliteit kan worden beschreven door aantasting van
de bodem, aantasting van het grondwater en aantasting van het oppervlaktewater.

Het gebruiken van, het uitbreiden van bestaande of het aanleggen van nieuwe infrastructuur heeft effecten op de natuur. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
flora (alle planten van een bepaald land of een bepaalde streek) en vegetatie (halfrratuurlijke of natuurlijke begroeiing van een bepaald gebied), fauna en ecologische structuren
(zoals de ecologische hoofdstructuur).
Landschap wordt gedefinieerd als het waarneernbare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse bernvloeding van de factoren klimaat, reliëf, water en bodem, fauna en flora, alsmede het menselijk handelen (Nota
Landschap). Er kunnen effecten optreden op landschappelijke structuren (landschapstypen), landschappelijke eenheden en landschappelijke elementen. Verder bestaat het eÊ
fect op het landschap uit de aantasting van cultuurhistorische waarde, aantasting van
aardkundige waarden en aantasting van archeologische waarden.

Sociale aspecten geeft aan in welke mate het verkeer invloed heeft op het woon- en
leefrnilieu. De sociale aspecten bestaan uit de subjectieve beleving van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, bereikbaarheid, barrièrewerking, visuele hinder, gedwongen
vertrek, sociale integratie, belevingswaarden, woongenot en gezondheidseffecten.

Kwaliteitswensen vanuit de netwerkbeheerder
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Exploiteerbaarheid

Realiseerbaarheid

Beheerbaarheid

Onderhoudbaarheid

Figuur

3.9:

Exploiteerbaarheid.

Realiseerbaarheid is mate waarin een netwerkbeheerder het netwerk met een zekere
flexibiliteit kan aanleggen tegen aanvaardbare kosten en met een beperkte hinder voor
weggebruikers, omwonenden en aanliggende bestemmingen. Realiseerbaarheid bestaat
uit de kosten van de aanleg, de flexibiliteit in de aanleg en de hinder van de aanleg.
Flexibiliteit van de aanleg geeft onder andere aan of het netwerk goed kan worden aangepast op veranderingen in het netwerk of veranderingen in de vraag; dus de aanpasbaarheid van het netwerk. Ook geeft het aan in hoeverre het uitbreidbaar is met nieuwe
elementen. Ruimtelijke reserveringen kunnen zorgen voor deze fl exibiliteit.
Beheerbaarheid is mate waarin een netwerkbeheerder het netwerk met een zekere flexibiliteit kan beheren met een zekere opbrengst en tegen aanvaardbare kosten en met een

beperkte hinder voor weggebruikers, omwonenden en aanliggende bestemmingen. Onder beheer wordt verstaan het handhaven van de aan het ontwerp toegedachte functies,
bijvooóeeld door de inzet van verkeersmanagementmaatregelen, politietoezicht, reinigrng of gladheidbestrij díng.
Onderhoudbaarheid is mate waarin een netwerkbeheerder het netwerk met een zekere
flexibiliteit kan onderhouden tegen aanvaardbare kosten en met een beperkte hinder
voor weggebruikers, omwonenden en aanliggende bestemmingen. Onderhoud richtzich
op de instandhouding van de gerealiseerde ontwerpelementen, bijvoorbeeld door herasfalteren.

Als de netwerkbeheerder ook verantwoordelijk wordt gehouden voor het goed functioneren van het netwerk in operationele zin, dan stelt de netwerkbeheerder ook eisen aan
het operationele verkeersmanagement systeem dat hem te beschikking wordt gesteld en
de mogelijkheden die vanuit het netwerk worden geboden om verkeersmanagement uit
te oefenen. Dit betekent dat er voldoende verkeersmanagementinstrumenten aanwezig

dienen te zijn, zoals inwinningsystemen, DRIPS en waarschuwingsborden, maar ook
dat er acceptabele alternatieve routes en opstelruimtes zljn.De aanwezigheid van acceptabele alternatieve routes komt ook naar voren vanuit beheer- en onderhoudswensen.

3.2.2

Resultaat
Op dit niveau zijn de keuzes gemaakt ten aaruien van de gewenste ruimtelijke kwaliteit,
de kwaliteit van de bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefbaarheid en de exploiteerbaarheid van het netwerk. Deze laag resulteert dus in het prograrnma van eisen en wensen dat aan de ontwikkeling van het regionale netwerk wordt meegegeven. De uitwerking van de netwerkontwikkeling op de andere lagen dient aan dit programma van eisen
te worden getoetst.
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Op basis van het programma van eisen dat in de eerste laag is opgesteld, kan vervolgens
worden bepaald welke relaties door het netwerk bediend dienen te worden, welke stelsels daar een rol in kunnen spelen, en welke functie het regionale stelsel dient te vervullen. Ook wordt in deze laag bepaald hoe het regionale wegenstelsel samenhangl met
stelsels van ander schaalniveaus (het hoofdwegennet en het stedelijk wegennet) en andere modaliteiten (openbaar vervoer, fiets).

Figuur 3.10: Functionele netwerk.

Functionele differentiatie en rolverdeling stelsels
Een stelsel is een deelsysteem van het vervoersysteem, met een bepaalde organisatievorïn, een bepaald schaalniveau, een bepaalde netstructuur en een bepaald aanbod van
vervoerdiensten, en bovenal een bepaald kwaliteitsniveau. Per onderscheiden stelsel
verschilt het belang van de verschillende kwaliteitscriteria: bij een doorgaande nationale
relatie zal snelheid bijvoorbeeld een belangrijk kwaliteitscriterium zqn, en bij een regionale verbinding is vooral een hoge toegankelijkheid belangrijk. Voorbeelden van verschillende stelsels zijn het regionale stelsel en het tolwegenstelsel in Frankrijk. Beide
stelsels bedienen een ander deel van de markt, en de dienstverlening is dan ook aangepast aan de kwaliteitseisen van de doelgroepen: De tolweg en de verzorgingsplaatsen
bieden hoge kwaliteit voor verplaatsingen op grote afstanden, maaÍ hier moet dan ook
voor worden betaald. Het regionale netwerk biedt een hoge toegankelijkheid tot het
stelsel (veel toegangspunten), een lager kwaliteitsniveau en is meer geschikt voor kortere verplaatsingen. Dit netwerk kent geen kosten voor het gebruik. De mate waarin men
de eisen en wensen van de verschillende gebruikersgroepen wil en kan honoreren,
wordt vertaald in afzonderlijke stelsels.

Het aantal stelsels geeft aan in hoeverre elke doelgroep zijn eigen stelsel krijgt. Hoe
meer stelsels, hoe meer functionele differentiatie. Het eerder gedefinieerde kwaliteitsniveau heeft sterke invloed op de keuze van het aantal stelsels.

30
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De verschillende onderscheiden stelsels dienen samenhang te vertonen. Het (inter) nationale netwerk dient verknoopt te worden met het regionale netwerk, en het regionale
stelsel zal aanhet stedelijke stelsel gekoppeld moeten worden.
De volgorde van het ontwelp van de stelsels wordt vastgelegd in de ontwerphiërarchie.
In de prakÍijk zal eerst het hoofdwegenstelsel worden ontworpen als basis voor het regionale stelsel. In het collectieve vervoer is overigens hetzelf<le te zíen; bij het ontwerp
van een metronet in steden wordt het spoornet en de stations als uitgangspunt genomen.
Eigenschappen per stelsel
De functie van het regionale netwerk drukt uit welke functie het netwerk heeft in relatie
tot andere netwerken. Verbindt het bepaalde gebieden aan elkaar of zorgl het voor de
schakels naar andere netwerken? De functie van een stelsel wordt ook beschreven door
de andere keuzes ten aanzien van de eigenschappen van het stelsel. In paragraaf 2.3.2
van dit rapport is ingegaan op de mogelijke functies van het regionale wegennet.
Het schaalniveau geeft aan voor welke verplaatsingsafstanden het stelsel bedoeld is. De
doelgroep van het stelsel geeft aan voor welk type verkeer het stelsel ontworpen wordt:
voor vrachwerkeer, woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, recreatief verkeer, motorrijders, skaters offietsers, etc.

De capaciteit van het stelsel geeft aan hoeveel capaciteit het stelsel moet aanbieden, en
welk deel van de vraag door andere stelsels dient te worden gefaciliteerd.

De organisatievorm van het stelsel kan individueel of collectíef zijn. Bij ARNO staan
individuele stelsels centraal.
De ontwerpsnelheid is de gekozen snelheid die maatgevend is voor de vormgeving van
de weg en de voorzieningen: met welke snelheid moet men zich over het stelsel kunnen
verplaatsen? Omdat over netwerken van een hoger schaalniveau gemiddeld langere
verplaatsingen worden gemaakÍ moeten ook hogere snelheden worden gehaald.
Een ontwerpvoerhrig is een denkbeeldig voertuig waarvan de eigenschappen representatief of maatgevend worden geacht voor het desbetreffende voertuigtype. Per stelsel kan
het maatgevende voertuigtype verschillen. Ook is het mogelijk dat meerdere ontwerpvoertuigen maatgevendzrlnvoor één stelsel (bijvoorbeeld de motorfiets, de personenauto en de vrachtauto). Er moet per ontwerpvariabele gekeken worden naar het ontwerpvoertuig dat de meest stringente eisen stelt. Voor bijvoorbeeld de rijbaanbreedte is dat
de vrachtwagen, voor de acceptatie van oneffenheden in het wegdek is dat de motorfiets.

Relaties per stelsel en gewenst kwaliteitsniveau per stelsel
Vervolgens moet worden bepaald welke bestemmingen, kernen en gebieden moeten
worden ontsloten door elk stelsel.
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Resultaat
Deze laag resulteert in een schets van de regio, waarin is aangegeven welke relaties,
met welke kwaliteit, door het regionale netwerk bediend dienen te worden. De relaties
zijn door middel van hemelsbrede pijlen weergegeven. De kwaliteiten zrln verbonden
aan de onderscheiden stelsels. Toetsing van de keuzes in deze laag vindt plaats op basis
van het eerder geformuleerde programma van eisen en wensen ten aat:r:ien van het kwaliteitsniveau van het regionale netwerk.

3.4

Structuur van het netwerk

3.4.1

Beschrijvingvan de laag
De derde laag van de architecfuur betreft het ontwerp van de structuur van het netwerk.
De schets waarop de te bedienen relaties in de regro zijn weergegeven, moet nu vertaald
worden naar een kaartbeeld waarop de wegen, knooppunten en toegangspunten getekend zijn. In deze laag van de architectuur worden de keuzes gemaakÍ ten aanzien van
de netwerkvorm, de netdichtheid, de mate van menglng van de verschillende stelsels en
de capaciteit van het netwerk. Ook worden de keuzes ten aanzien van de schakels en de
verknopingen (zijnde toegangspunten en knooppunten) gemaakt.

Figuur 3.11: Structuur van het netwerk.

Structuur netwerk
De structuur van het netwerk geeft weer welke voÍïn, dichtheid en capaciteit het netwerk zou moeten hebben om aan de kwaliteitseisen die de functie van de stelsels aan
het netwerk stellen, te kunnen voldoen. In hoeverre op een bepaalde verbinding de verschillende stelsels (met hun eigen kwaliteitsniveau) vermengd kunnen worden, is een
afweging die op basis van de kwaliteitseisen van de verschillende actoren gemaakt dient
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te worden. Zo wordt in Noord-Nederland op het hoofdwegenstelsel ook regionaal verkeer afgewikkeld omdat de verkeersvraag de kosten van aanleg van een apart stelsel
niet rechtvaardigt, terwijl het hoofdwegenstelsel daar nog voldoende capaciteit aan kan
bieden om aan de vereiste gebruikerskwaliteit verbonden aan het hoofclwegennet te voldoen.

Structuur schakels
De structuur van de schakels geeft aan welke principekeuzes ten aattzien van het verloop van de weg ten opzichte van zijn omgeving (tracékeuze) voor specifieke doelgroepen er gelden (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen niet door de bebouwde kom), welke inpassingprincipes er gelden (wordt er ruimte gereserveerd voor nieuwe tracés?) en welke
verkeersmanagementmaatregelen (VM) op netwerk niveau getroffen dienen te worden
om het verkeer op de gewenste manier te geleiden (moeten er DRIPS worden geïnstalleerd om het verkeer te wijzen op een alternatieve route, moeten er dynamische af- en
toeritten worden gebruikt, etc.).

Structuur verknopingen
Verknopingen bestaan uit toegangspunten en knooppunten. Een toegangspunt is de plek
waaÍ je een vervoersysteem op en af kunt, zoals stations en af- en toeritten van autosnelwegen. Elk stelsel kent toegangspunten naar een hoger en naar een lager schaalniveau, die elk verschillend vormgegeven kunnen worden. Een knooppunt is een uitwisselingspunt binnen één vervoersysteem. Het Prins Clausplein bij Den Haag is een voorbeeld van een knooppunt.

De ontsluitingsdichtheid geeft aan hoever twee toegangspunten gemiddeld uit elkaar
liggen. Hoe korter de afstand fussen twee toegangspunten, hoe hoger de ontsluitingsdichtheid en daarmee de toegankelijkheid tot het stelsel. Bij een netwerk van esn hoger
schaalniveau is de afstand tussen de toegangspunten groter, mede omdat je een hogere
gemiddelde snelheid wilt halen.

De ontsluitingsruimte geeft aan hoe groot de afstand tussen de toegangspunten tot het
stelsel dat een bepaalde bestemming moet ontsluiten en de bestemming zelf is. Moeten
de uitwisselingspunten in het centrum van de steden liggen ofjuist aan de rand van de
stad, langs de snelwegen of elders? Tot hoever moeten de wegen inprikken in de steden? Hoe korter de afstand tussen de bestemming en het toegangspunt, hoe kleiner de
ontsluitingsruimte.

De ontsluitingsstructuur geeft aan hosveel toegangspunten tot het netwerk er gerealiseerd worden. De knooppuntdichtheid geeft dit aan voor de knooppunten.
Toepassing

VM

Voor VM zijn op het niveau van deze ontwerplaag voor de netwerkvoÍïn en -dichtheid
van belang.Deze bepalen de mate waarin voor een verplaatsing fussen herkomst en bestemming alternatieve routes beschikba ar zljn.

Door de beschikbaarheid van alternatieve routes en van VM-maatregelen om de weggebruiker te informeren en deze naar een alternatieve route te verwijzen, ontstaat met name in een situatie die afwijkt van het reguliere verkeersbeeld een toename van de robuustheid. Dit heeft een positief effect op de kwaliteitsaspecten bereikbaarheid, leefbaarheid en exploiteerbaarheid.
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Voor de kwaliteit van de alternatieve route ('is een alternatieve route ook daadwerkelijk
een alternatiefl') zijn behalve de structuur van het netwerk ook de ontsluitingsstructuur
en de ontsluitingsdichtheid van belang: deze geven aan in hoeverre er sprake is van verknoping van verschillende netwerken.

3.4.2

Resultaat
Resultaat van deze laag is een kaartbeeld waarop de wegen, knooppunten en toegangspunten getekend zijn. De verschillende relaties zijn hierbij toegedeeld aan verbindingen
(bestaand of nieuw). De toetsing van het ontwerp van het netwerk vindt plaats door deze te toetsen aan de kwaliteitseisen die per relatie zijn gesteld, en aan het programma

van eisen.

3.5

Vormgeving van wegvak en wegprofiel

3.5.1

Beschrijving van de laag

De vierde laag gaat in op de vormgeving van het wegvak (schakels en knopen), het
wegprofiel en aanvullende voorzieningen. Op dit niveau wordt invulling gegeven aan
meer gedetailleerde ontwerpvariabelen als de keuze voor ongelijkvloerse of gelijkvloerse kruisingen, het aantal rijbanen en het aantal rijstroken, de breedte van de rijstroken
en de keuze voor het scheidingstype van de wegen (bijvoorbeeld middenberm of belijning).
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Vormgeving wegprofiel
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I

/

Hellingshoek
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Belijningstype
Scheidingstype

Type pechvoorzíening
Vormgeving knoop

Lay out toegangspunt

VM-maatregelen wegdek

Vormgeving aanvullende
voorzieningen
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n

gen

Type geluidwering

Figuur 3.t2:Vormgeving van wegvak en wegprofïel.

De vormgeving moet worden afgestemd op de f,rnctie van het netwerk: op een doorgaande nationale verbindingsweg door een stedelijke omgeving zal ZOAB de voorkeur
hebben boven klinkers vanuit comforteisen van de weggebruikers en eisen aan de leeÊ
baarheid van de omwonenden. De keuzes worden dus gemaakt op basis van de toetsing
aan de geldende kwaliteitscriteria. Welk type scheiding op een weg wordt toegepast

heeft bijvoorbeeld sterke invloed op de onderhoudskosten: de onderhoudskosten van
een weg met een middenberm (2*1 rijstrook) zijn veel hoger dan de kosten van een
eenbaansweg (l*2 rijstrook). Aan de andere kant is een weg met een middenberm veiliger dan een eenbaansweg.
Toepassing

VM

De vormgeving van wegvak en wegprofiel heeft een verband met VM als het gaat om
de zichtlengte en de tijd die een weggebruiker nodig heeft om informatie te lezen en op
te nemen alsmede de hoek waaronder hij de informatie ziet. Dit zijn voornamelijk randvoorwaarden voor toepassing van VM, waaïmee in de praktrjk al rekening gehouden
wordt.
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Resultaat
Resultaat van deze laag is het detailontwerp van de wegen in de regio. Dit detailontwerp
wordt getoetst aan de eisen die voortkomen uit de structuur van het netwerk, de functie
van het netwerk en het gedefinieerde programma van eisen.

3.6

Relaties tussen de lagen
In de Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling wordt op een beredeneerbare

wijze een link gelegd tussen doelstellingen waaÍaar het regionale netwerk een bijdrage
dient te leveren, en de ontwerpkeuzes in de infrastructuur. In figuur 3.6 is deze doorwerking van de kwaliteitseisen weergegeven met de pijlen a ím i. de doorwerking van
de ontwerpkeuzes is weergegeven met de pijlen l, 2 en3.
Met een aantal voorbeelden worden de pijlen met de kwaliteitseisen en de doorwerking
van de ontwerpkeuzes toegelicht.

Figuur 3.13: Doorwerking van kwaliteitseisen

en ontwerpkeuzes.

Doorwerking van kwaliteitseisen:

Pijl a: Kwaliteit Maatschappij) Functie:
Welke groepen verkeer zijn er in het gebied en welke zijn belangrijk dan andere groepen? Welke functies moeten worden aangeboden om deze groepen te faciliteren? Hoeveel stelsels zijn er nodig om aan gewenste kwaliteiten tegemoet te komen?
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Pijl b: Kwaliteit Gebruiker

à

/

Functie:

De wensen van de doelgroepen rworden aan het functionele stelsel gekoppeld. Daarmee
wordt duidelijk welke kwaliteiten vanuit de gebruiker bij ieder stelsel hoort. Dit zijn de
wensen ten aaruzien van de reistijd, betaalbaarheid, toegankelijkÍreid, flexibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en comfort.

Pijl c: Kwaliteit Maatschappij

)

Structuur:

De totale verkeersvraagbepaalt de totale benodigde capaciteit van het netwerk. Passen
de totale mobiliteitsvraag en de structuur bij elkaar of worden bepaalde groepen uitgenodigd om van delen van het netwerk gebruik te maken die niet voor hun functionaliteit
zijn bedoeld. Bijvoorbeeld dat een lokale weg zo ligt dat deze veel aantrekkelijker is
voor het regionale verkeer dan de regionale verbinding die ook wordt geboden.

Pijl d: Kwaliteit Gebruiker à Structuur:
Hier worden de kwaliteiten ten aarzien van de reistijd, directheid, toegankelijkÍreid,
flexibiliteit en betrouwbaarheid geconcretiseerd in het ontwerp. De ontwerpsnelheid
samen met de tracékeuze bepalen de kwaliteit in termen van reistijd. De netdichtheid en

de tracékeuze bepalen in belangrijke mate de directheid. De aanwezigheid van alternatieve routes bepaalt de flexibiliteit. De capaciteit van een netwerk, in verhouding tot de
verkeersvÍaag, is een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid.
Voorbeeld

'Kwetsbare'schakels in het wegennet, zoals tunnels (in verband met hoge voertuigen)
en bruggen (vanwege defecten) kunnen door middel van DVM (omleiden van verkeer,
herverdelen van capaciteit) voorzien worden van een terugval-optie.

Pijl e: Kwaliteit Omgeving à Structuur
De tracékeuze heeft grote invloed op de kwaliteit leefbaarheid. Deze is bepalend voor
de mate van hinder van door luchtvervuiling, geluidshinder, trillingen en de effecten op
de externe veiligheid, natuur, landschap en sociale aspecten. De afstand tot kwetsbare
gebieden, zoals gebieden met een woon-, verblijfs- of natuurfunctie, is hierbij een belangrij ke ontwerpvariabele.
Voorbeeld

Indien er toch wordt gekozen voor een geringe afstand door woon- of natuurgebieden
dan kan leefbaarheid worden verbeterd door aanpassingen in de vormgeving of door
toepassing van VM.

Met behulp van grootschalige maatregelen, zoals verdiepte aanleg, een tunnel of geluidsschermen, waarbij met deze laatste oplossing toch nog veel hinder blijft bestaan,
wordt de mate van overlast voor de omgeving beperkt.
Door toepassing van een snelheidsmaatregel zoals op de A13 bij Overschie worden de
emissie en geluidsproductie lokaal beperkt. Behalve snelheidsmaatregelen zijn ook
VM-maatregelen toepasbaar die de verkeersvraag beperken, zoals het omleiden van
verkeer in de nachperiode, of het omleiden van een bepaalde voertuigcategorie
(vrachtuerkeer).

Pijt f: Kwaliteit Netwerkbeheerder

à

Structuur:

Het aantal kilometers aan te leggen en te onderhouden infrastructuur is van groot belang
voor de kosten van de aanleg en exploitatie van het netwerk en daarmee voor de kwaliteiten realiseerbaarheid, beheerbaarheid en onderhoudbaarheid. Ook is de aanwezigheid
van mogelijke alternatieve routes bepalend voor de beheerbaarheid en onderhoudbaarheid van het netwerk, bijvoorbeeld in het geval van incidenten en onderhoudswerk-
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zaamheden. De wensen ten aat:zien van de betaalbaarheid voor de gebruiker, worden
hier afgewogen tegen de wensen van de netwerkbeheerder ten aal.z;ien van de beheerbaarheid.
Voorbeeld

In geval van Werk in Uitvoering (WTt) of bij een incident op een wegvak kan door
middel van DVM (omleiden van verkeer, herverdelen van capaciteit) voorzien worden
in een terugval-optie.

à Vormgeving
Hier worden de met name de kwaliteiten ten aanzien van het comfort en de veiligheid
ingebracht in het ontwerp. Het comfort geeft richting voor de keuze van het verhardingstype. De rijstrookbreedte en de type knooppunten (gelijkvloers, rotonde, ongelijkvloers) hebben invloed op de veiligheid. Bepaalde doelgroepen kunnen vanuit veiligheid of comfort specifieke eisen stellen aan de vormgeving. Zo is voor motorrijders bepaalde belijning veiliger dan andere belijning en zijn bepaalde varianten van geleiderails erg gevaarlijk. Voor routes waar vrachtwagens en bussen worden gefaciliteerd Àjn
drempels zeer hinderlijk. Op deze wegen kunnen snelheidverlagende maatregelen beter
Pijl g: Kwaliteit Gebruiker

op een andere manier worden vorÍngegeven, zoals met een wegverspringing.
Voorbeeld

Bij knooppunten en bd afritten die 'vollopen' kan de optredende congestie

een blokka-

de tot gevolg hebben waardoor ook verkeer op andere H-B relaties nadelen ondervindt.

VM kan worden toegepast:

.

o
o

om met behulp van dynamisch rijstrookmarkering (intensiteitsafhankeltjk) extra wegcapaciteit te bieden zoals een extra rijstrook ter hoogte van een weefrak

in een klaveólad;
om buffemrimtes in knooppunten of bij aansluitingen te realiseren;
voor een stroomopwaartse verlenging van een afritzadat opstelruimte ontstaat.

DVM heeft hierbij ook

een functie om als onderdeel van bovenstaande toepassingen de
snelheid van het verkeer lokaal te verminderen en het naderende verkeer te attenderen
om zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Pijl h: I(waliteit Omgeving à Vormgeving:
Hier worden keuzes gemaakÍ ten aar:zien van de hoogteligging van de weg, voflngeving
van een knooppunt en de ruimte die nodig is voor de weg. Dit bepaalt de kwaliteit ten
aanzien van de hinder door luchtvervuiling, geluid en trillingen. Ook de hinder voor
bodem en water wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogteligging. Tenslotte is
de hoogteligging ook een bepalende ontwerpvariabele voor de sociale aspecten. Ongunstige keuzes op het structuurniveau ten aanzíen van alle kwaliteiten met betrekking tot
de leefbaarheid kunnen op dit niveau nog enigszins gecompenseerd worden.
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Pijt i: Kwaliteit Exploitant

)

/

Vormgeving:

Een groot deel van de keuzes ten aanzien van de vormgeving van het wegproflel en de
knoop hebben een grote invloed op kwaliteit in termen van realiseerbaarheid, beheerbaarheid en onderhoudbaarheid. Het aantal rijstroken, de rijstrookbreedte en het verhardingstype zijn belangrijk als het gaat om de kosten van het realiseren en onderhouden
van een weg. De verhardingsbreedte bepaalt ook de mogelijkheden voor verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden en daarmee de onderhoudbaarheid. De vormgeving van
de knopen stelt vaak de grenzen aan de intensiteiten die tussen schakels worden uitge-

wisseld. In de huidige praktijk wordt de geschiktheid van een altematieve route niet
alleen bepaalt door de capaciteit van de schakels op de alternatieve route, maar zeker
ook door de capaciteit in de knopen die deze schakels aan elkaar verbinden.
Voorbeeld
Aanpassingen in de wegconstructie, zoals stevige, drukbestendige verhardingstypen in
opstelruimte van TDI's en in buffers verminderen de onderhoudsbehoefte, zeker als in
de toekomst deze maatregelen een groter aantal uren per etmaal toegepast worden, ook
op de uren van de dag dat het asfalt warm is.

Pijl 1: Functie

)

Structuur:

Voorbeeld

In onderstaande figuur is een voorbeeld uitgewerkt waaruit de doorwerking van functie
naar structuur blijkt. In de functionele beschrijving van het netwerk is vastgelegd dat de
relatie A-B een goede backupverbinding moet hebben teneinde de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het netwerk te garanderen. De backupfunctie vraagt om een backupverbinding waarbij de reistijd maximaal 1,5 keer de reistijd van de directe verbinding
bedraast.
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Voor deze backupfunctie is op structuurniveau gekozen voor de weg A-C-B. Echter, de
weg A-C-B kent een hoge omwegfactor ten opzichte van de verbinding A-8, waardoor
deze niet aan de kwaliteitswensen van de back-upfunctie tegemoet komt (<1,5 keer de
reistijd). Door het aanleggen van een verbindingsboog tussen de wegen A-C en C-B kan
toch aan de gedefinieerde kwaliteitseisen van de back-up functie tegemoet gekomen
worden.
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Voorbeeld

In de functionele beschrijving van het netwerk lrordt vastgelegd dat tussen de bedrijventerreinen in de regio goede verbindingen voor het vrachtverkeer geboden dienen te
worden. Het kwaliteitsniveau dat voor het regionale wachtverkeerstelsel wordt gedefinieerd gaat uit van snelle, directe verbindingen met een hoge betrouwbaarheid. Het
wachtverkeer wil maximaal 5 minuten rijden van de bedrijventerreinen naar een toegangspunt tot het regionale stelsel. Vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen wordt bij
voorkeur buiten de bebouwde kom om seleid.
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Als dit kwaliteitsniveau vertaald wordt naar de structuur van het netwerk, dan hebben
de geformuleerde eisen consequenties voor:

.

de netwerkvorm: de directheid van de verbindingen hangt af van de netIn onderstaande figuur is dit geïllustreerd: de rechterfiguur
biedt directere veóindingen dan de linkerfigurn;

werkvorm.
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de netwerkdichtheid en de ontsluitingsdichtheid: als men maximaal 5 minuten wil rijden van bedrijventerrein naar de toegangspunten tot het regionale wegennet, dan zal de dichtheid van het netwerk en de toegangspunten
hoog moeten zijn;
de capaciteit van het netwerk: om de gewenste betrouwbaarheid te kunnen
garanderen dient de capaciteit van het netwerk voldoende te zijn;

tracékeuzeprincipes: vanuit veiligheidsoverwegingen wil men het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen aan boord niet door de bebouwde kom laten rijden;
de ontsluitingsruimte: men wil maximaal 5 minuten rijden tot een toegangspunt tot het regionale stelsel. De bedrijventerreinen moeten dan ook
liefst aan het regionale wegenstelsel gesitueerd zijn.
Daarnaast is de doelgroep van het stelsel ook van invloed op de mate van menging op
de verbindingen: vanuit veiligheidsoverwegingen is menging van het fietsverkeer en het
vrachtverkeer niet gewenst.
Voorbeeld

Bij veranderingen in het netwerk moet gekeken worden of daarmee de structuur van het
netwerk zo veranderd dat andere functies worden gerealiseerd met een bepaalde weg.
Een voorbeeld hiervan is de verandering door de aanleg van de A4 tussen Rotterdam en
Delft. Op dit moment heeft de Al3 zowel een landelijke als regionale functie. Na het
gereedkomen van de A4 kan deze landelijke functie overgedragen worden aan de A4.
Dat maakt het mogelijk om opnieuw de eisen aan de Al3 te bekijken. Er kan dan ook
voor een nieuwe vormgeving van het wegvak worden gekozen.

Pijl 2: Functie

)

Vormgeving

Voorbeeld

Voor dit voorbeeld kan aangesloten worden bij het bovenstaande voorbeeld van een
regionaal stelsel voor het vrachwerkeer.

De kwaliteitsbeschrijving voor het regionale rirachtverkeer kan vertaald worden naar de
vormgeving van de weg. Het regionale vrachtverkeerstelsel heeft als ontwerpvoertuig
een wachtauto en een ontwerpsnelheid van 80 km/h. De geformuleerde doelgroep van
het stelsel heeft op voÍmgevingsniveau onder meer invloed op:
o de maximum snelheid op wegvakniveau: deze zal voor vrachtverkeer
maximaal 80 km/h bedragen;
. het profieltype van het wegvak: Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen de
wegen waar veel vrachtverkeer voorkomt bij voorkeur met gescheiden rijbanen worden uitgevoerd;
r het hoizontaal alignement: in het tracé mogen geen krappe bochten voorkomen waardoor de boogskalen voor de vrachtauto's te krap worden;
e het verticale alignement: voor het vrachtverkeer mogen de hellingen niet te

o
o
o

steil zijn;
de inpassingprincipes van het wegvak: vrachtverkeer verooÍzaakt geluidsoverlast en maakt het bijvoorbeeld voor kinderen lastig om over te steken
(barrièrewerking) waardoor een verdiepte ligging de voorkeur heeft;
de rijstrookbreedte: vrachtauto's zijn breder dan personenauto's.

het verhardingstype: op wegen met veel (zwaar) vrachtverkeer zal ZOAB
sneller slijten. Hier moet de afiveging gemaakt worden in hoeverre de
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voordelen met betrekking tot reductie van geluidshinder opwegen tegen de
toename van onderhoudskosten.
Voorbeeld

Als op functioneel niveau is vastgesteld dat er aan recreatieve skaters in de regio

een

goed stelsel van verbindingen moeten worden geboden, moet er op structuurniveau een
goed netwerk aangeboden worden zodat de skaters in de recreatieve gebieden diverse
routes tot hun beschikking hebben. Maar ook de vormgeving van de wegen in dit netwerk moet hierbij aansluiten. Voor skaters zal dlt onder meer doorwerking hebben in de
keuze voor het type asfalt (glad), de keuze voor de beplanting langs de routes (niet te

veel bladeren in de herfst en het voorkomen van sociale onveiligheid door bossages
langs de route) en niet te steile hellingshoeken van lvegen.

Pijl 3: Structuurà Vormgeving
Voorbeeld

Hier kunnen we doorgaan op het voorbeeld van de A13 en de A4. Als na de aanleg van
de A4 de functie van de A13 verandert in een regionale functie, dan kan dat betekenen
dan de eisen aan de snelheid verlaagd kunnen worden en daarmee de rijstroken ook versmald kunnen worden.
Voorbeeld

De structuur van het netwerk heeft ook invloed op de keuzes van het ontwerp van
knooppunten op de verbinding. De A2 bij Eindhoven is een goed voorbeeld van een
weg waarbij weinig rekening is gehouden met de hoog geprioriteerde doorgaande func-

tie die de A2 daar heeft. Op een traject van een tiental kilometers moet de reiziger die
de route van de A2 wil volgen verschillende malen de weg verlaten en invoegen bij ander verkeer. Zie hiervoor ook figuur 3.7. Komend vanaf Vught moet bij knooppunt Ekkersweijer worden uitgevoegd, de weg gaat over in de A58. Direct daarna moet bij
knooppunt Batadorp weer rechts de weg worden verlaten. Bij afrit 30 {entrum kan
men via de linkerrijstrook de M verlaten. Bij knooppunt de Hogt moet worden ingevoegd bij het verkeer op de A67 komend vanuit België. Bij knooppunt Leenderheide
moet opnieuw de weg worden verlaten. Komend uit de zuidelijke richting van de A2
stop de hoge kwaliteit van het hoofdwegennet zelfs en moet de reiziger na een rotonde
met verkeerslichten en een toerit invoegen op de A67. De eisen aan het ontwerp ten
aanzien van ruimtegebruik en kosten hebben op dit stuk van de landelijke verbinding
een belangrijkere rol gespeeld dan de functionele keuzes en het de kwaliteit voor de
weggebruiker.
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GEBRUIKVAN DE ARCHITECTT]UR
Kern

De keuzes voor het ontwerp van de infrastrucfuur worden gemaakt volgens de lagen
zoals die zijn beschreven in hoofclstuk 3. Deze lagen stellen de infrastructuur en de
ruimtelijke ontwikkeling centraal. Bij het gebruik van de architectuur moet echter ook
met een drietal andere zakenrekening worden gehouden:

o

De toekomst is onzeker en vaak is het beleid niet eenduidig of moet dat nog
worden vastgesteld. Een manier om hiermee om te gaan is door verschillende
beleidsopties te bekijken en vergelijken.
o Het gebruiken van de architectuur betekent niet dat voor iedere verandering aan
het netwerk de keuzes op alle lagen van de architectuur ter discussie moeten
worden gesteld. Vaak gaathet om kleine aanpassingen in het netwerk, waarbij
met name de keuzes op de onderste twee lagen bepaald moeten worden. Aan de
andere kant moet bij het ontwikkelen van nieuwe (infrastructuur)beleid goed
worden nagedacht over de keuzes op de hoogste lagen en de consequenties
hiervan op (de structuur van) het netwerk.
o Netwerkontwikkeling is een lange termijn proces. Het is daarbij belangrijk om
inzicht te hebben hoe (op korte termijn) keuzes gemaakt kunnen worden die de
lange termijn ontwikkeling ondersteunen.
In dit hoofdstuk worden handreikingen gedaan om de bovenstaande punten mee te nemen in bii het
ik van de architectuur.

4.1

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn de lagen van de architectuir besproken. Deze lagen
geven de structuur voor stappen die doorlopen worden bij het ontwerpen van een netwerk. Eerst worden de doelen en de kwaliteitseisen bepaald en vervolgens de functie
van het netwerk, de strucfuur van het netwerk en tenslotte de vormgeving van de wegvakken en het wegprofiel. In iedere stap worden de keuzes concreter en gedetailleerder.
Bij het doorlopen van de stappen staat steeds het ontwerp van de infrastructuur centraal,
gegeven de ruimtelijke ordening en de gewenste ontwikkelingen in het betreffende gebied.

Bij het gebruik van de architectuur en het bepalen van de gewenste netwerkontwikkeling dient echter, naast de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling, ook met een
viertal andere aspecten rekening te worden gehouden.

Zo is er ten eerste onzekerheid in toekomstige ontwikkelingen. Het beleid richt zich op
bepaalde toekomstige ontwikkelingen, maaÍ de vraag is in hoeverre het goed functioneren van het netwerk aftrangt van het realiseren van deze ontwikkelingen. Bij het gebruik
van de architectuur moet rekening worden gehouden met deze onzekerheid.

Ook is de vraag in hoeverre alle lagen van de architectuur moeten worden doorlopen bij
het gebruik van de architectuur. Lang niet altijd staan de keuzes op alle lagen ter discussie en kan een groot deel van het netwerk als gegeven worden beschouwd.
Tenslotte is de ontwikkeling van een netwerk een lange termijn proces, maar het totale
ontwikkelingsproces bestaat grotendeels uit een grote verzameling van kleinere aanpassingen.Op korte én lange termijn moeten keuzes gemaakt worden om deze ontwikkeling
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te realiseren. Hiervoor is het nodig om de juiste groeipaden aan te wijzen zodat de korte
en lange termijn ontwikkelingen met elkaar blijven sporen. Ook vanuit de bestuurlijke
en politieke context van de infrastructuur is het van belang om deze groeipaden aan de
wijzen. Met zekere regelmaat zullen (tussen)resultaten moeten worden geboekt, moeten
worden "lintjes" doorgeknipt en zal aangetoond moeten worden welke problemen zijn
aangepakt. Dit betekent dat het feitelijk gaat om een netwerkontwikkeling waarin de
tussenstappen voldoende effect moeten sorteren en een goede bijdrage leveren aan de
duurzame ontwikkeling van het netwerk..
In de volgende paragrafen wordt op ieder van de vier genoemde punten ingegaan.

4.2

Onzekerheid in toekomstverwachting
In ARNO spelen de beleidsdoelstellingen en de ruimtelijke ontwikkelingen een essentiele rol voor het product. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 worden de beleidsdoelstellingen en de verwachte ontwikkelingen op de bovenste laag van de architectuur vastgesteld en gelden vervolgens als uitgangspunt voor de keuzen in de volgende lagen. De
yÍaag is echter hoe zeker het beleid en de toekomstige ontwikkelingen zijn en in hoeveffe de gewenste netwerkontwikkelingen aÍhangen van het beleid en de ontwikkelingen.

De consequenties van verschillende beleidsopties en ontwikkelingen kunnen op twee
manieren worden verkend. Als eerste kunnen de consequenties van verschillende beleids- en toekomstvarianten worden bekeken. Beleid kan variëren in de mate waarin het
volgend of sturend is en in welke voÍïn het sturend is. Bij volgend beleid wordt het netwerk bepaald op basis van de vraag die ontstaat door activiteitenpatronen. Hoe meer
vraag, hoe groter het aanbod van capaciteit. Zaken als toegankelijkheid, beschikbaarheid en structuur van het netwerk zijn van ondergeschikt belang. Bd sturend beleid
worden wel eisen gesteld aan het netwerk en wordt gestreefd naar samenhang en hiërarchie in het netwerk, passend br1 de ruimtelijke ontwikkelingen die worden voorgestaan.
Er zrjn variaties mogelijk in de mate waarin bepaalde kwaliteiten van het netwerk worden nagestreefd. Voor de Architectuur Regionale Netwerk is met name sturend beleid
interessant. Het gaat bij de architectuur om het geven van een bepaalde sturing aan de
ontwikkeling van het netwerk. De beleidswensen hangen vaak samen met de toekomstvisie voor het gebied; welke verplaatsingen op welke schaal en voor welke doelgroepen
moeten worden ondersteund om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren.
Door verschillende keren de architectuur te doorlopen voor de verschillende beleidsopties en toekomstverwachtingen ontstaat er een beeld van de variaties in de gewenste
netwerkontwikkelingen. Zo ontstaat er inzicht in de mate waarin de gewenste netwerkontwikkelingen afhankelijk zijn van beleidsmatige keuzes en daarmee de toekomstvastheid van keuzes in de netwerkontwikkeling.
Een tweede methode om de relatie tussen beleid en toekomstontwikkelingen en de ontwerpkeuzes van de infrastructuur te bepalen is door gebruik te maken van een scenarioaanpak. Hierbij wordt in één keer een stap gezet naar een bepaald toekomstbeeld. Voor
dit toekomstbeeld wordt teruggeredeneerd en bekeken welke ontwikkelingspad moet
worden doorlopen om dit toekomstbeeld te kunnen bereiken, welk beleid hierbij past en
welke trendbreuken zijn hiervoor nodig. Door te werken met verschillende toekomstbeelden wordt inzicht verkregen in de overeenkomsten die er zijn in de gewenste netwerkontwikkeling. Dit geeft zicht op de toekomstvastheid van keuzes in de nefwerkontwikkeling en de mate waarin ontwerpkeuzes ontwikkeling mogelijk maken of juist
beperken.
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het huidige netwerk.

4.3

Bestaande infrastructuur en ingezette ontwikkelingen
De beschrijving van de architectuur uit hoofdstuk 3 kan mogelijk de indruk wekken dat
bestaande regionale netwerk ter discussie staat. In de huidige discussies over d€ ontwikkeling van het hoofdwegennet zien we
haast het tegenovergestelde. De huidige discussies richten zich vooral op aanpassingen
in het bestaande netwerk. De aanpassingen in de vormgeving van wegen - aanleggen
van spits- en plusstroken en onderzoek naar experimenten met dynamische wegmarkering krijgen op dit moment veel aandacht. Dit is te beredeneren met het beantwoorden
van de vraagwaarom de andere lagen van de architectuur veel minder aandacht krijgen.

bij het gebruik van de architectuur het volledige

Als gekeken wordt naar bovenste twee lagen van de architecfuur ("Uitgangspunten,
doelstellingen en kwaliteitseisen" en "Functioneel netwerk"), dan is de discussie die op
deze lagen wordt gevoerd vooral een politieke discussie. Het is verstandig om niet continu een discussie te voeren op deze lagen aangezien anders het idee van een "betrouwbare overheid" in het geding kan komen. De overheid moet niet steeds van richting veranderen. Anderzijds is het goed om bij het opstellen van nieuw beleid, zoals nu gebeurt
voor de Nota Mobiliteit, wél nadrukkelijk discussie te voeren op deze lagen.
Op d" laag "strucfuur van het netwerk" van het netwerk zijn het voornamelijk de ffsieke belemmeringen die discussies op deze niveaus bemoeilijken. Dit geldt ook voor de
ontwerpkeuzes ten aanzien van de vormgeving van het wegvak. De hoge ruimtelijke
druk leidt er toe dat ruimtelijke reserveringen in het geding komen of al zijn benut. Dit
maakt veranderingen aan de structuur van een netwerk erg moeilijk. Ruimtelijke reserveringen zouden er voor moeten zorgen dat er ruimte wordt behouden voor de oplossing
van toekomstige knelpunten, om mogelijkheden te scheppen voor een goede inpassing
van de infrastructuur, om de mogelijkheid open te houden voor de bundeling van infrastrucfuur met andere functies, ter vermindering enlof voorkoming van conflicterende
functies vanuit milieuoptiek (geluid, externe veiligheid en lokale luchtkwaliteit) en om
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bij te dragen aan de veiligheid. Aangezien deze ruimtelijke reserveringen nog niet zijn
gedaan en in de praktijk de ruimte hiervoor op veel plekken (waar hieraan juist behoefte

is) niet aanwezig is, beperkt dit de mogelijkheden voor discussie over de structuur van
het netwerk en de vormgeving van het wegvak.

Blijft de vraag staan of en wanneer het volledige bestaande regionale netwerk ter discussie staat bij het gebruik van de architectuur. Het antwoord van deze waag hangt
vooral af van de vraag met welk doel te architectuur wordt toegepast.

Bij het ontwikkelen van een lange termijnvisie op het

regionale netwerk, moet even
afstand worden genomen van het huidige netwerk en de huidige structuren. Alleen op
die manier worden de consequenties van beleid en visie ten aarzien van de strucfuur en
de vormgeving van het regionale netwerk goed duidelijk. Als er zicltt is op de gewenste
strucfuur van het netwerk, kan er een relatie worden gelegd met de bestaande strucfuur
en kan worden bepaald welke netwerkstructuur reëel is gegeven de bestaande situatie.
Op het moment dat dit duidelijk is, kan worden gekeken naar de esseÍItiële aanpassingen die nodig zijn om te komen tot de gewenste netwerkstructuur. Tenslotte kan ook
worden bekeken wat de consequenties zijn van deze keuzes voor de vormgeving van de
wegvakken en het wegprofiel. Blj het opstellen van een lange termijn visie moet voorkomen worden dat er al gedetailleerde keuzes worden gemaalÍ op het laagste niveau.
Wel is het goed om te bepalen welke consequenties keuzes van de hogere lagen hebben
op de kwaliteitseisen en de ontwerpmogelijkheden op de onderste laag. Hiermee wordt
inzicht verkregen in wat het nastreven van bepaalde doelstellingen concreet betekent.
Voorbeelden van processen waarin met name naar de bovenste lagen van de architec-

tuur wordt gekeken zijn het opstellen van de Nota Mobiliteit en een Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan.

Op het moment dat er in tracéstudies en planvormingsstudies gekeken wordt naar het
gewenste ontwerp van een netwerkdeel, zoals een nieuw knooppunt of een aangepast
wegvak, dan is het goed om de keuzes van de bovenliggende als uitgangspunt te beschouwen. De uitgangspunten, doelstellingen en kwaliteitseisen moeten geïnventariseerd worden, maaï staan niet ter discussie. Vervolgens wordt het functioneel netwerk
en de strucfuur van het netwerk geschetst conform de bestaande sifuatie ) maar mét het

nieuwe of vernieuwde netwerkdeel. Het functionele ontwerp en de strucfuur van het
netwerk stellen vervolgens de ontwerpeisen aan het ontwerp van het netwerkdeel volgens de structuur zoals beschreven in hoofclsfuk 3.

In figuur 4.2 is weergegeven hoe de lagen uit de architectuur ideaal gezienin relatie zou
staan met het totstandkomingsproces van regionale netwerken. Het fig.r* geeft aan
welke lagen van de architectuur het belangrijkst zijn in de verschillende fasen van de
totstandko-it g van infrastructuur. Bij het opstellen van een Meerjaren Beleidsnota,
zoals de Nota Mobiliteit en een PWP, moeten vooral doelstellingen worden beschreven voor het netwerk en op basis daarvan moet worden aangegeven hoe het ftrnctionele
netwerk eruit zou moeten zien. Om een concreet gevoel te krijgen voor de materie
wordt de structuur van het netwerk beschreven. Blj het opstellen van een gedetailleerd
ontwerp moet juist veel aandacht worden gegeven aan de onderste laag. De lagen daarboven worden doorlopen zodathet kader voor het ontwerp duidelijke is, maar keuzes op
dezelagen staan niet ter discussie.
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Figuur 4.2: Gewenste relatie

fussen Architectuur en totstandkomingsproces regionale

netwerken.

Een voorbeeld van een ontwerpvraagstuk waarbij alleen de keuzes op de onderste laag
van de architectuur wordt bekeken, maar waarbij wél de keuzes uit de bovenliggende
lagen worden meegenomen was het ontwerp van de A5. In dit voorbeeld wordt de A5
met de twee knooppunten nogmaals ontwikkeld en wordt gekeken welke verschillen er

zijn met het bestaande ontwerp.
Voorbeeld A5

Bij het ontwerpen van de A5 en de knooppunten wordt eerst gekeken naar de doelstellingen van het netwerk en dit deel van het netwerk in het bijzonder. De A5 heeft als
belangrijkste doel om als onderdeel van het landelijke netwerk het verkeer vanaf de A9
naar de A4 en vise versa een betere kwaliteit te bieden. Op deze relatie kan een hogere
kwaliteit worden geboden door de directere verbinding en de betrouwbaarheid kan toenemen omdat het drukke knooppunt Badhoevedorp kan worden vermeden. In figuur
4.3a is deze relatie aangegeven. Daarnaast speelt de A5 een belangrijke rol in het verhogen van de flexibiliteit en robuustheid van het netwerk. De A5 kan als goede terugval
optie worden gebruik als de A9 tussen Knooppunt Raasdorp en Knooppunt Badhoevedorp of de A4 tussen Knooppunt De Hoek en Knooppunt Badhoevedorp niet beschikbaar zgn.Deze functie van de A5 is aangegeven in figuur 4.3b.
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Figuur 4.3: Functies voor

de A5; a) voor de basissituatie en b) als alternatieve verbin-

ding.

Op basis vafi deze toekenning van functies aan de A5 kan vervolgens gekeken worden
naar de structuur. Voor de A5 zqn de keuzes op de laag structuur relatief eenvoudig. Er
wordt één wegvak aangelegd zonder aansluitingen. Aan de uiteinden wordt de A5 met
ongelijkvloerse knooppunten verbonden aan het bestaande netwerk. Zie figuur 4.4.

Knooppunt Raasdorp

Knooppunt
Badhoevedorp

Knooppunt De Hoek
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Weg onderdeel van landelijk netwerk
Ongeti;kvloersknooppunt

Figuur 4.4: Structuur van het netwerk rond de 45.
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Op het niveau van de voïmgeving moeten keuzes worden gemaald. De functionele beschrijving geeft aan dat de relatie A9-A4 het belangrijkste is, dit moet terugkomen in de
vormgeving van de knooppunten. Daarnaast geldt dat ook de routes uit figuur 4.3b ondersteund moeten worden in de knooppunten. De capaciteit yan de A5 wordt bepaald op
basis van de vervoervraag op dit deel van het netwerk. Hieóij moet, minimaal middels
ruimtelijke reserveringen, rekening worden gehouden met de groei van de verkeersvraag op deze dit wegvak. Wat betreft de vormgeving geldt dat het ontwerp voor de
voorspelbaarheid passend moet zijn binnen het gangbare ontwerpnoflnen voor autosnelwegen. Zie figuur 4.5.
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Figuur 4.5: Gewenste vormgeving A5

en knooppunten.

In het huidige ontwerp van de A5 bij knooppunt Raasdorp moet de relatie A9 vanuit
Alkmaar richting A4 invoegen bij het verkeer komend vanaf de A9 vanuit Amsterdam.
Ook ontbreken de schakels bij Knooppunt De Hoek om een alternatief te kunnen bieden
voor A9 tussen Knooppunt Raasdorp en Knooppunt Badhoevedorp. In geval van incidenten kan dus geen goed alternatief geboden worden.

4.4

DVM: Afstemming korte termijn en lange termijn

4.4.1

Rol van

DI/M bij afstemming karte en lange termijn

De periode tussen planvorming, en openstelling van infrastructuur kan tot 15 jaar bedragen. Vooruitlopend op de infrastructuuruitbreiding kan dynamisch verkeersmanagement (DVM) a\s benuttingsmaatregel worden toegepast om tddelijk extra capaciteit
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te bieden.Voorbeeld is het aanbrengen van een spitsstrook vooruitlopend op een sfructurele capaciteitsuitbreiding in de voïrn van een extra rijstrook.
Mogelijke effecten zijn een bijdrage aan de bereikbaarheid (door de extra capaciteit), de
leefbaarheid (doordat andere wegvakken ontlast kunnen worden) en de exploiteerbaarheid (bij WIU is een volwaardige extra rijstrook beschikbaar).

Als de milieueffecten van verkeer op afzienbare termijn afnemen, kan DVM ter overbrugging van deze termijn bij nieuwe infrastructuur worden ingezet. Voorbeeld: vooruitlopend op technologische verbeteringen ten gevolge waarvan voertuigen schoner
worden of de geluidsoverlast van het verkeer af zal nemen, kan nu gekozen worden
voor de (snellere, technisch minder risicovolle en goedkopere) aanleg van wegen op
maaiveld.

In

eerste instantie, voordat emissie van voertuigen en geluidsproductie van de weg be-

perlÍ z1jn, zal de weg voor overlast voor de omgeving zorgen. Dan kan DVM worden
toegepast om:

o

door middel van een (dynamische) snelheidsmaatregel intensiteitsaftrankelijk de
snelheid te beperken;
r door middel van dynamische rerouting afhankelijk van het verkeersaanbod de intensiteit te beperken, voor al het verkeer of voor bepaalde verkeerscategorieën zoals vrachtverkeer.
Op middellange termijn, als voertuigen schoner worden waardoor de milieuoverlast van
de weg afrreemt, kunnen deze maatregelen versoepeld worden en tenslotte verwijderd
worden.
Risico bij deze toepassing van DVM is dat de aangenomen toekomstige technologische
verbeteringen niet gerealiseerd worden. Gevolg kan zijn dat DVM gedurende een zeer
lange periode wordt toegepast en de betreffende infra-uitbreiding niet ten volle (in de
zinvan capaciteit en afivikkelingssnelheid) benut kan worden.
Overigens kunnen er nog meer overwegingen zijn om een weg al dan niet verdiept aan
te leggen zoals meervoudig ruimtegebruik, barrièrewerking en externe verkeersveiligheid.

4.4.2

Toepassing DVM bij afstemming korte en lange termijn

De toepassingen van DVM als benuttingsmaatregel in het groeipad kan bijdragen aan
het verhogen van de (ruirntelijke) kwaliteit in termen van begrippen bereikbaarheid,
leefbaarheid en exploiteerbaarheid.

Bereikbaarheid
Betrouwbaarheid: vooruitlopend op een structurele capaciteitsuitbreiding met een rijstrook kan in perioden dat de intensiteit de capaciteit benadert een tijdelijk capaciteitsuitbreiding worden toegepast. Voorbeeld is de spitsstrook of een dynamisch dwarsprofiel (de laatste als baten groter zijn dan kosten).

Flexibiliteil: Ook kan DVM worden ingezet om routekeuzeveranderingen te stimuleren.
Op deze wíjze wordt de intensiteit lokaal verminderd.

Veiligheid op OIIrN: Uit veiligheidsoogpunt is een verplaatsing over het IIWN beter dan
over het OWN. DVM-maatregelen met als doel het meer of minder aantrekkelijk maken van een route kunnen worden ingezet om routekeuzeveranderingen te stimuleren of
desnoods af te dwingen. Op deze wíjze kan, vooruitlopend op capaciteitsuitbreiding op
een locatie waar het verkeer gewenst is $fWN, of elders op OWlrl), op bepaalde wegvakken op het OWN een intensiteitsvermindering bereikt worden.
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Verschillende DVM-maatregelen met verschillende impact staan ter beschikking. Beperking van de intensiteit kan onder meer door toepassen van een parkeerverwijssysteem, verkeersafhankelijk aanpassen van verkeersregelinstallaties, een lokale snelheidsmaatregel instellen, beperkend doseren met een toeritdoseerinstallatie, dynamisch
afsluiten en omleiden, en toepassing van Beweegbare Fysieke Afsluitingen (BFA's).
Vergroten van de intensiteit (aantrekken van verkeer) elders op het OWN kan onder
meer door toepassing van een groene golf verkeersafhankelijk aanpassen van verkeersregelinstallaties, verbeteren van de wegverlichting.
Een capaciteitsuitbreiding door middel van DVM op het HWN (spitsstrook, dynamisch
dwarsprofiel) kan verkeer aantrekken vanaf het OWN waardoor daar de verkeersveiligheid toeneemt, los van enige maatregel op het OWN.

Bij

verkeersveiligheidseffecten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
beperken van ongevallen waar zowel personen- als fietsverkeer bij zíjn betrokken.
Vooruitlopend op mogelijke aanleg van een gescheiden fietspad kan alvast een obstakel
(bijvoorbeeld een betonnen verhoging) tussen weg en fietspad worden aangelegd.

Veiligheid:

LeeÍbaarheid
Externe veiligheid: In de toekomst kan het wenselijk zijn om het risico van blootstelling
van andere weggebruikers en van omwonenden aan gevaarlijke stoffen te beperken.
Vervoer over afzonderlijke, wijliggende rijstroken of verandering van vervoerwijzekeuze ligt dan voor de hand.
Vooruitlopend hierop kan dan gevaarlijk transport (als het nog van de weg gebruik
maakÍ) begeleid worden met een dynamische, zich in de tijd voortbewegende snelheidsmaatregel en een dynamische, zich in de tijd voortbewegende keep-your-lane
maatregel zodat het relatieve snelheidsverschil tussen overige weggebruikers en het
voertuig met gevaarlijke stoffen minimaal is en er ook geen rijstrookwisselingen plaatsvinden nabtj het voertuig.
Teneinde de 'blootstellingstijd' van de lading aan het overige verkeer te beperken, zouden DVM-maatregelen kunnen worden ingezet om dit vervoer een snelle rit te bieden,
of worden dergelijke ritten gehouden in perioden dat er geen kans is op vertragingen ('s
nachts).

Begeleiding van een transport door een KlPD-voertuig is ook een optie; dit toont dan
enige overeenkomsten met maatregel 'blokrijden'. Tenslotte kan besloten worden om
dergelijke transporten niet plaats te laten vinden in combinatie met toepassing van bepaalde maatregelen (geen LPG-transport over spitsstroken).
Externe veiligheid: De aanwezigheid van een weg in de nabijheid van een industriegebied (raffinaderij, chemisch complex) kan ongewenst zijn, een ruimtehjke scheiding
van beide activiteiten is dan op de lange termijn wenselijk.
Vooruitlopend hierop kan alvast rerouting plaatsvinden van het verkeer met een gevaarlijke lading zodat in geval van een ongeval (op de weg of in de omgeving ervan) de
kans op domino-effecten verkleind wordt.
Het ontwikkelen en inbedden in de betrokken organisaties van calamiteiten-plannen
vanuit frvlzalin voorkomende gevallen de gevolgen van een ongeval kunnen beperken.
Geluid, Iucht, trilling: De mate van milieuoverlast die het verkeer veroorzaakt is evenredig met de intensiteit. Maatregelen om de intensiteit op OWN te beperken (zoals genoemd bij 'veiligheid op OWN') zijn dan ook hier van toepassing.
Voor beperking van milieueffecten op het t{WN zljn met name (dynamische) snelheidsmaatregelen van belang, die bij overschrijding van een drempelwaarde de uitstoot
en geluidsproductie beperken.
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Voor het beïnvloeden van routekeuze op netwerkniveau, waardoor 'lanretsbare wegvakken' worden ontzien, kunnen rerouting en rijbaandosering worden gebruikt.
Desgewenst kan bij de bernvloeding van de routekeuze een onderscheid gemaakÍ worden naar voertuigcategorie: verplichte rerouting voor vrachtverkeer.

Exploiteerbaarheid
Realiseerbaarheid: Bij ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in een veengebied kan
de ontsluiting ervan plaatsvinden met behulp van tijdelijke, drijvende wegen, die in
modulaire vorm aangelegd worden. Dit biedt de mogelijkheid om gedurende verschillende fasen van de realisatie van een wijk een aangepast wegennet te hebben, vooruitlopend op de uiteindelijke, reguliere, wegen.
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VERDERE ONT\ryIKKELINGEN
In de voorgaande hoofclstukken is aangegeven uit welke lagen de architectuur bestaat en
welke keuzes gemaakÍ moeten worden op elk van deze lagen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de vormgeving van de architectuur. Op basis van de ervaringen
die zijn opgedaan tijdens het uitvoeren van deze studie en de ideeën die tijdens deze
studie niet uitgevoerd konden worden, worden verdere ontwikkelingen op de volgende
terreinen aanbevolen:
o OntwikÍ<elingen in het toepassen van de architectuur;

o
.

5.1

Ontwikkelingen in verdieping en verbreding;
Ontwikkelingen in de inbedding van de architectuur.

Toepassen van de Architectuur

Ten aanzien van ontwikkelingen in het toepassen van de architecfuur worden de volgende aanbevelingen gedaan:
Creëren van draagvlak

Het creëren van draagvlak voor het toepassen van de architectuur zowel bij regíonale
overheden en adviesbureaus.

Het toepassen van de architectuur voor een regionaal gebied
Tijdens het ontwikkelen van de architectuur is deze toegepast op het gebied van de Regionale Directie Zeeland. Voor de ontwikJceling van de architectuur heeft dit waardevolle kennis opgeleverd. Voor het goed ontwikkelen van een duurzame visie op het
netwerk was deze sessie niet geschikt. Aanbevolen wordt om de architectuur toe te passen op een aantal regionale gebieden, enerzijds gericht op het toetsen en verbeteren van
de architectuur, anderzíjds gericht op het uitdragen van de ideeën achter de architectuur,
daarmee een bijdrage vormend aan de probleemherkenning van de huidige manier van
netwerkontwikkeling.
Het toepassen van de architectuur voor ontwil;kelingen van netwerlcdelen
Van de architectuur wordt verwacht dat deze ook meerwaarde biedt bij het ontwikkelen
en ontwerpen van nieuwe of hernieuwde delen van het netwerk, zoals nieuwe schakels
in het netwerk of vernieuwingen in knooppunten. Om de meerwaarde hiervan in praktijk te laten zien wordt aanbevolen om de architectuur toe te passen bij een aantal van
deze geplande of gewenste ontwikkelingen in het netwerk. Mogelijke toepassingscases
hiervoor zrlnde A4 fussen Rotterdam en Delft, de verlenging van de A16 aan de noordzijde van Rotterdam, knooppunt Leenderheide bij Eindhoven en het Julianaplein in
Groningen.
Toepassen van de architectuur voor het doorlichten van het netwerk

De architectuur kan gebruikt worden voor het beoordelen van het huidige netwerk.
Voor de lagen "Functioneel netwerk", "Structuur van het netwerk" en de "Vormgeving
van wegvak en wegprofiel" kan een vergelrjking worden gemaaftÍ tussen de feitelijke
situatie en de vanuit beleid en gewenste (regionale) ontwikkelingen gewenste situatie.
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Toepassen van de architectuur voor het doorlichten van lcnooppunten
Knooppunten spelen een cruciale rol in het goed functioneren van het netwerk. Aanbevolen wordt om aan de hand van de systematiek uit de architectuur knooppunten van
het landelijke en regionale door te lichten en te beoordelen op de manier waarop nj de
functies en de structuur van het netwerk ondersteunen en hun bijdrage leveren aan de

flexibiliteit van het netwerk.

5.2

Verdieping en verbreding

Ten aaru:ien van ontwikkelingen in het verdiepen en verbreden van de architectuur
worden de volgende aanbevelingen gedaan:
Van regionaal netwerk naar (inter)nationale en lokale netwerken

De architecfuur richt zich in eerste instantie op regionale netwerken. Een van de redenen hiervoor is dat op het regionale schaalniveau op dit moment het grootste gebrek is
aan eenduidige structuur. De architectuur is echter generiek opgesteld en grotendeels
ook toepasbaar voor het ontwikkelen van (inter)nationale of lokale netwerken. Aanbevolen wordt om nadere studie te verrichten naar de aanvullingen of aanpassingen die
gewenst zijn in de Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling, om deze ook
geschikt te laten zijn voor deze andere netwerken. Voor het landelijke netwerk kan
hiermee een link worden gelegd met het internationale netwerk en de eisen. Met name
voor de grotere steden kunnen de concepten van de Architectuur voor Regionale Netwerk Ontwikkeling meerwaarde bieden bij het opstellen van bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen.
Van ar chite ctuur naar ontw erpmethodieken en o ntw erprichtlii nen
De architectuur is en blijft een raamwerk dat ondersteuning biedt bij het opstellen van
een kader voor netwerkontwikkeling, maar zal rnet voldoende houvast bieden voor
ontwerpers van het netwerk. Hiervoor is het gewenst om de concepten uit de architectuur te beschrijven in ontwerpmethodieken voor wegvakken en knooppunten. Vervolgens moeten deze opgenomen worden in nieuwe ontwerprichtlijnen.

Afstemmen ARNO en AVB
In paragraaf 1.3 is de relatie tussen de Architectuur voor VerkeersBeheersing en de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling. Aanbevolen wordt om de relatie verder te
beschrijven.
van rationeel wegbeheer
Aanbevolen wordt om de wederzijdse relaties tussen ratiqng4-\Me,
vins verder uit te werken, di
structuur en vo
te stemmen
van de architectuur kan
lju Aeze verbreding
geoptlmatlseerd. nii
n, worden Eío-pdffiiiseefu.Weg
als uitgangpunt worden geaar op
nomen. Onderzocht kan worden in hoeverre er sprake is van afhankelijkheid tussen
netwerkstrucfuur en voÍmgeving van de weg enerzijds en wegbeheer en onderhoudsprogramma's anderzijds. Ook kan bepaald worden hoe de rolverdeling kan zijn als hier
verschillende organisatie(s)(onderdelen) voor verantwoordelijk zij n.

B etreklren
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Inbedding van de architectuur
Ten aarlr,íen van de inbedding van de architecfuur worden de volgende aanbevelingen
gedaan:

Inbedding in bestuurlijke en ambtelijke processen
Aanbevolen wordt om te zoeken naar mogelijkÍreden voor de inbedding van de architectuur in bestuurlijke en ambtelijke processen. Een mogelijk inbedding kan zijn dat het
toepassen van de architectuur een standaard onderdeel vormt in de planvorming en het
opstellen van mee{arenprogramma's rond infrastructuur. Ook kan de architectuur een
vast onderdeel gaan uitmaken in de latere fases van de totstandkoming van infrastructuur; bij het ontwerpen van netwerkelementen. Verwacht wordt dat voordat sprake kan
zijn van deze inbedding eerst veel ervaring moet zijn opgedaan met het toepassen van
de architectuur.

OpgemerkÍ wordt dat bij het inbedden van de architectuur in bestuurlijke en ambtelijke
processen, de gebiedsgerichte insteek niet verloren gaat door de bestaande verdeling
van de infrastructuur over verschillende wegbeheerders. Deze scheiding mag niet leidend zijn in de keuzes tenaarzienvan de functies en strucfuur van het hele netwerk.
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