HANDCOLLECTIE
DVS

Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling
Bijlage rapport

l:ïHï'#ï.**,

en

vervoer

Bureau Dokumentatie
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam

D2412-2

'\xó3

TNO

Nedellindse organisatie voor
toegepast-Datuurw€teDschappalijk
orlderz oe k / Nelherlánds Organis ation
for Àpplied Scientific Research

lnro

b.
ttt=J
Schoemakersraat 97
Postbus 6Ml
2600 JA Deft

TNO Inro rapport 2003-578

www.tDo,nl

T
F

Ots 269 69 46
015 269 ó0 50

inro@inro.tno.nl

Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling
Bijtage rapport

Datun

29 december 2003

E.A. Berghout

A.M. v.d. Broeke
L.H. lmmers
B. Egeter
A.H. Hendriks

Plaats

Delft

Nummer

03-7N-259-74112b

ISBN-nummer

Alle rechten voorbehoudeu.
Niets ult deze uitgare mag worden vermenigvuldigd eÍlof opeDbaaÍ gemaakt door middel van
druk, foto-kopie, microfrlrn of op welke andere wijze da! ook, zonder voorafgaande
toestemming van TNO,
Indien dit rappon irt opdracht werd uitgebracht, wordt vooÍ de Íechten en verplichtingen van
opdrachtgever en opdrachhemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor ouderzoeksopdracbten aan TNO, dan wel de betreff€Dde terzake tussen de panijen gesloren
overeenkomst,
Het ter inzage geven van hel TNo-rapport aan direct belang-hebbenden is loegestaan.

a

2003 TNO

TNO lnro rapport 2003-578
A rc hiíe

ctuur

Re g

ionale

N e tw

e

rk

O

ntw ikke

ling

INHOUDSOPGAVE
WERKWUZE ARCHITECTWR REGIONALE NETWERK

ONT\TTKKELrNG
J

..............3

VOORBEELDUITWERKINGEN VAN

IIET

NETWERK IN TWEE REGIO'S
2.1

2.2
2.3
3

REGIONALE
.................... 5

Voorbeeld: Randstad...........
Voorbeeld: Noord-Neder1and.............
Aanbevelingenvoorverderonderzoek:............

.................5
............... 10

KWALITEITSCRITERIA VAN HET REGIONALE NETWERK........

13

3.4

Doelstellingen en kwaliteiten
Functioneel netwerk
Structuur van het netwerk
Vormgeving van wegvak en wegprofiel .........

4

INFRASTRUCTWR EN YERKEERSMANAGEMENT.......................45

4.I
4.3

Inleiding
DVM: benutting en verkeersmanagement............ ............45
Relaties tussen ontwerpvariabelen en mogelijkheden voor DVM .................50

5

VRUIIEID IN HANTEREN VAN ONTWERPVARIABELEN..............

5.1

Inleiding

5.2

Conceptuele uitwerking,

3.1

3.2
J.J

4.2

5.3

5.4

.............13
..................37

79

...............79

van de verschillende ' insteken blj
netwerkontwikkeling...........
...............81
Reflectie op de as beleidsaÍm - beleidsrijk.............
..........86
'infrastructuur
'huidige
Reflectie op de as
wordt losgelaten' infrastructuur geldt als uitgangspunt'
...............................88

6

INTERVIE\ryVERSLAGEN

6.1

Inleiding

...............93

6.5

Kernpunten uit de interviews .....,..
Verslag van interview met Caspar Pompe, Regionale directie Utrecht..........95
Verslag van interview met Roland Auburger, Provincie Zuid-Holland .........97
Verslag van interview met Eef van Voorst, Gemeente Den Bosch................98

6.6

Verslag van interview met Frank Steijn, Transport en Logistiek

6.2
6.3

6.4

Nederland
6.7

.............

.............100

Verslag van interview met Roger Demkes, Raad voor Verkeer en

'Waterstaat..............

............103

7.3

WORKSHOPVERSLAG......
Inleiding
Deelnemers............
Programma

7.4

Algemene opmerkingen

7
7.1

7.2

en

Architectuur..........

leerervaringen

.........107
.............107
............107
.........107

ten aanzíen van

de

............. 108

TNO Inro rapport 2003-578
Arc hit e c tuur Re gionale N e tw

7.5

e

rk

O ntw ikke

Indrukken t.a.v. het ontwerpen vanuit een bestaande situatie versus een
ideaal wensbeeld ..........,.

BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DE KWALITEITSCRITERIA EN DE

0NTWERPVARTABELEN*..............

..........111

BULAGE 2: IRVS - ONTWBRPMETHODIEK VOOR EEN INTEGRAAL
REGIONAAL VERVOERSYSTEEM ............... ........113

ling

TNO Inro rapport 2003-578
A rc hite c tuur Re g

ional e N e tw e rk

O ntw ikke

ling

\ryERKWIJ ZE ARCHITECTUUR REGIONALE
I\{E TWERK OI\ T WIKKELII\ G
Het project Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling (ARNO) is grofweg
uitgevoerd in drie delen. In het eerste deel van de projectuitvoering is een eerste
opzet van de Architectuur beschreven. Dit is gedaan op basis van reeds aanwezige
ideeën over een architectuur voor regionale netwerken. Deze eerste opzet is
besproken in een vijftal interviews. De resultaten van deze interviews zijn op
twee manieren gebruikt. Enerzijds werd de behoefte duidelijker. Op basis daarvan
zijn accenten in de architectuur gewijzigd. Anderzijds hebben de interviews ook
een rol gespeeld bij het aanduiden van aspecten van de architectuur waar
diepgang aan moest worden gegeven. De verslagen van de interviews zijn
opgenomen in dit bijlagerapport.
Aan het einde van de eerste fase is een zestal onderwerpen aangegeven waaraan
in de tweede fase van het project diepere uitwerking zou moeten worden gegeven
om op die manier de architectuur te verdiepen. Deze zes onderwerpen waren:
1. Omgaan met de afstemming tussen het ontwerpen / ontwikkelen van
regionale netwerken en het bestaande netwerk
2. Afstemming lange termijn - korte termijn
3. De relatie tussen kwaliteitscriteria en ontwerpvariabelen op verschillende
niveaus in de architectuur
4. Afstemming regionale netwerken en verkeersmanagement
5. Vaststelling functie regionale net in samenhang met functies andere

netten (hoofdwegennet, stedelijk wegennet)

6.

en

onderzoek naar

mogelijkheden tot wederzijdse afstemming.

Koppeling ARNO aan prograrnma rationeel wegbeheer (onderhoud
wegennet)

Drie van deze onderwerpen zijn door TNO Inro in drie deelstudies uitgewerkt, te
weten onderwerp 1, 3 en 5. De andere drie onderwerpen heeft AW opgepakt.
Hiervoor is Johan Matton van Grontmij heeft hieraan een bijdrage gelever$. De
onderwerpen 2 en 4 waren voldoende uitgewerkt en zijn meegenomen in ARNO.
Onderwerp 6 wordt mogelijk later verder uitgewerkt. Ter toetsing van de opzet
van. de architectuur en de ideeën in de deelstudies, heeft een workshop
plaatsgevonden waarin Tneland als case heeft gediend. Het verslag van de
workshop is opgenomen in dit bijlagerapport.
Tenslotte zijn in de derde fase van het project de opzet van de architectuur en de
uitwerkingen uit de deelstudies samengebracht. Hiervan is het hoofddocument het
resultaat. De waardevolle noties uit de deelstudies die niet in het hoofddocument
zijn opgenomen, hebben een plek gekregen in het bijlagedocument.
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VOORBEELDUIT\ryERKINGEN VAN HET
REGIONALE NETWERK IN T\MEE REGIO'S
Dit hoofdstuk beschrijft twee voorbeelduitwerkingen van regionale netwerken.
Deze zrjn opgesteld in deelstudie 5. In het hoofdrapport zijn de bevindingen van
deze deelstudie beschreven in hoofdstuk 2.

2.1

Voorbeeld: Randstad
Problemen
De belangrdkste problemen die in de Randstad optreden, zijn:
1. Er is structureel congestie op het hoofdwegennet, zowel rondom de steden als
tussen de steden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid
(reistijden), maar vooral ook voor de betrouwbaarheid (de voorspelbaarheid
van de aankomsttijd).
2.

Op het huidige I{V/N zijn de regionale functie (verkeer < 30 km) en het
langeafstandsverkeer gemengd. Dit leidt tot inefficiency (te veel opritten
vanuit langeafstandsfunctie, te hoge snelheden en teveel ruimtebeslag vanuit

regionale functie). Bovendien zetten regionaal en (inter)nationaal verkeer
elkaar vast.
3.

Het netwerk is kwetsbaar: In een gebied dat voor Nederland van vitale
betekenis is, is op bepaalde verbindingen slechts één route voorhanden. Het
meest in het oog springend is daarbij de A4 in de Haarlemmermeer, de enige
verbinding tussen de Noord- en de Zuidvleugel. In geval van een calamiteit
zijn de Noord- en Zuidvleugel de facto niet verbonden.

4.

Doordat het autosnelwegnet ook functioneert als regionaal hoofdwegennet, is
de afstand tussen de toegangspunten (toe- en afritten) noodzakelijkerwijze
klein. Daardoor ontstaat langs de autosnelwegen een zone met wijwel
ongedifferentieerde bereikbaarheid. Dit maakt een effectieve geleiding van

ruimtelijke ontwikkelingen moeilijk; het resultaat,'lintbebouwing' langs
snelwegen, wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar.
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Figuur B.2.lz De meest kwetsbare onderdelen van het hoofdwegennet in de
Randstad.
Beleidsopties
Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden, zin verschillende beleidsopties
mogelijk. Deze worden hieronder besproken, waarbij de maatregelen die niet of
beperkt leiden tot een algehele verhoging van de doorstroomsnelheid van het
netwerk, en daardoor de verdere groei van de verplaatsingsafstanden (volgens de
BREVER-wet) in de hand houden, als 'duurzaam' worden beschouwd.

.

Beleidsopties gericht op tegengaan van structurele congestie (probleem 1):

o

Benutten

in de volm van verkeersmanagement,

bv.

Dit biedt enigszins soelaas doordat het laatste
restje capaciteit wordt benut. Bij de geringste tegenslag (bv een
fikse regenbui) staat het dan toch weer vast. Dit is een
toeritdosering:

ongewenste situatie, omdat het leidt tot een sterke toename van
fluctuaties
reistijden,
dus
een grotere

de

in

efl

tot

Om de kwetsbaarheid van een netwerk
binnen de perken te houden zou er naar moeten worden
gestreefd dat in een norïnale situatie ca. 80Vo van de capaciteit
gebruikt wordt. Verkeersmanagement kan wel worden ingezet
onbetrouwbaarheid.

om een tijdelijke onbalans tussen vraag en aanbod op te vangen.
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Zobezien kan verkeersmanagement op korte termijn knelpunten
wegnemen die op langere termijn in de netwerkstructuur zouden
moeten worden opgelost.

Flexibele infrastructuur, bijvoorbeeld gebruik v,luchtstrook:

Strikt genomen is

flexibele infrastructuur

geen

benuttingsmaatregel, maar een capaciteitsuitbreiding op
bepaalde tijden. Dit biedt veel soelaas op korte termijn. Op
langere termijn treden echter distributie-effecten op: de
verplaatsingsafstanden nemen toe, hetgeen leidt tot meer
verkeer, waardoor de weg op langere termijn opnieuw
'volloopt'. Daarnaast neemt de gevoeligheid voor incidenten
sterk toe omdat er geen restcapaciteit meer over is. Ook zouden
door norïnvervaging (vluchtstrook is eigenlijk toch een soort
rijstrook) negatieve effecten op de verkeersveiligheid kunnen
gaan optreden. B{ grote verstoringen (bv. blokkade van een
wegvak) is flexibele infrastructuur wel zeer geschikt,
bijvoorbeeld om de capaciteit van een backup'-weg trjdelijk te
vergroten en de verkeersstroom te geleiden.
Benutten in de vorrn van meer maar smallere rijstroken' In feite
is dit een capaciteitsvergroting, maar wel gecombineerd met het
downgraden van de autosnelweg (smallere rijstroken vereisen
lagere snelheden). Dit leidt tot een betere doorstroming, maar is
niet optimaal voor langeafstandsverkeer. Door de lagere snelheid
zijn de distributie-effecten beperkt, waardoor dit een redelijk
duurzame optie is.
Bouwen (verbreden, dan wel geheel nieuw tracé): Dit biedt
uiteraard direct soelaas. Het is echter ook een weinig duurzame
optie doordat door het toenemen van de snelheden distributieeffecten zullen optreden. Daarnaast zullen netwerk-effecten
optreden: het verkeer loopt vast bij het volgende knelpunt.

Beprijzen (tijds- en plaatsafhankelijk): Dit leidt feitelijk tot
vergroting van de verplaatsingsweerstand, en leidt op die
plaatsen en tijden tot minder verkeer, en dus tot een duurzame
verbetering van de doorstroming. Hoe erger de congestie (dus
hoe groter in feite de onbalans tussen vraag en aanbod), hoe
hoger de prijs moet zijn om effect te sorteren. Dit leidt op een
zeker moment tot uit economisch oogpunt ongewenste
remmende effecten. Beprijzingsmaatregelen werken dus het
beste in combinatie met andeÍe maatregelen (benutten, bouwen)
die gericht zrjn op betere doorstroming. Feitelijk houdt de
beprijzing dan de langetermijneffecten (distributie-effecten) in
de hand. Een vaste kilometerheffing biedt in tegenstetling tot een
tijds- en plaatsafhankelijke heffing geen mogelijkheden om door
prijsvorming situatiespecifiek in te grijpen in de vraagaanbodverhouding. Wel kan het een zinvolle start ztjn om
uiteindelijk tot een tijds- en plaatsafhankelijke beprijzing te
komen;

Verknopíng met openbaar vervoer: Een integrale verknoping
van het hoofdwegennet met het sneltreinennet zou kunnen leiden
tot een vergroting van de keuzemogelijkheden voor reizigers, tot
een versterking van de positie van de stedelijke centra, en tot een
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vermindering van de kwetsbaarheid van het netwerk. Merk op
dat dit een verknoping op hoger schaalniveau is dan het
transferiumconcept, dat vooral een verknoping biedt met
regionaal en stadsgewestelijk openbaar vervoer aan de randen
van de agglomeraties. De verknopingspunten met het
sneltreinennet liggen vooral op perifeer gelegen lokaties die ook
vanuit het OV-net gezien al halteplaatsen zijn 'in het
Randstedelijke sneltreinnet (of die potentie hebben), zoals
Schiedam-Centrum.

Beleidsopties gericht op verbetering efficiency en duurzaamheid door de
nationale en de regionale functie uit elkaar te trekken (probleem 2):
o Duurzame functionele ontwerp- en ínrichtingsrichtlijnen voor
het regionale hoofdwegennet: Een 'self-explaining road' voor
bijvoorbeeld 80 km/u, zowel met lage capaciteit (2x1 of 1x2) als
met hogere capaciteit. Er moeten eisen opgesteld worden voor
aansluitingen (wanneer ongelijkvloers), passage van kernen,
relatie met stedelijk wegennet in grote kernen, etc. Als dit goed
gedaan wordt leidt dit tot een wegtype dat regionale
verkeersstromen betrouwbaar en veilig kan afwikkelen, en
waarbij de snelheid beperkt blijft, dus duurzaam (distributieeffecten beperkt). Het bestaande 'O'WN' kan op deze manier

worden heringericht. Onderdeel van deze richtlijnen zijn een

o

verkeersmanagement- en beprijzingsstrategie, toegesneden op de
regionale functie.
Herinrtchting bestaand wegennet (zowel HWN als OWN) op
basis van functionele herdefinitie. Dit is in principe mogelijk op
verbindingen waar meerdere parallelle routes beschikbaar zijn of

komen (bv.

A4 Midden-Delfland en A13). Een van beide

autosnelwegen

kan dan worden gedowngraded volgens

nieuwe regionale ontwerpeisen,

de

de andere kan worden

getipgraded tot 'echt' (inter)nationaal niveau, dwz (veel) minder
toegangspunten (> 10 km), gegarandeerde doorstroomsnelheid

etc. Herinrichting zal her en der tot kleine infrastructurele
ingrepen leiden, bv. herstructureren van knooppunten, opheffen
of juist toevoegen van toegangspunten, verkleinen of juist
vergroten van boogstralen, etc. De effecten op de bereikbaarheid
over lange afstand zijn positief. De regionale bereikbaarheid is
vooral betrouwbaar, tegen een lagere gemiddelde snelheid (dus
duurzaam). De omgevingshinder vermindert, zie het voorbeeld
van de 80 km/u op de A13 door Overschie. Met een aantal
factoren moet rekening worden gehouden:
- Het aldus ontstane netwerk van nationale
doorstroornroutes moet samen een verzameling
logische routes opleveren.

-

Met deze aanpak ontstaat nog geen aaneengesloten
regionaal netwerk, noch een exclusief nationaal
netwerk.

-

Speciale aandacht verdient het verkrijgen van draagvlak

voor deze aanpak, ook b{ gemeenten

en

bedrijventerreinen die hun aansluiting op het nationale
hoofdwegennet kwijtraken. De motivatie kan worden

O

ntw ikke

ling
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gevonden

in het feit dat per saldo de

bereikbaarheid

beter en vooral betrouwbaarder wordt, ook als een
locatie straks alleen nog maar op het regionale
hoofdwegennet is aangesloten.

Onnlechten (beíde functies gescheiden op hetzeffie tracé,
do o r g aande rij b aan met minde r to e g an g sp unten, p arallelrij b aan
volgens regionale ontwerpnormen).'Waar geen parallelle routes
voorhanden zijn is dit een optie. In de praktijk gebeurt dit al op
ring-/randwegen van grote steden, omdat hier beide functies
elkaar het meest in de weg zitten, zowel qua ontwerpkenmerken
(veel toegangspunten naar de verschillende stadswijken) als
(daardoor) qua gebruik (veel regionaal en zelfs lokaal verkeer).
Maar ook op andere zwaarbelaste delen van het netwerk waar
geen parallelle routes voorhanden zijn, is ontvlechten een optie
die in toenemende mate opportuun wordt. In eerste instantie
denken we hierbij aan een statische, fysieke o-ntvlechting; in de
toekomst zijn ook andere meer flexibele vofinen van
ontvlechting denkbaar, bijvoorbeeld in combinatie met betaald
rijden. Overigens is in bestaande situaties (bv Brienenoord,
Utrecht ALZ) ook de 'parallelbaan' volgens full-swing
autosnelweg-normen ingericht, terwijl juist hier een smaller
wegprofiel in combinatie met lagere snelheid kansrijk zou zijn.
Ontvlechten is op zich niet primair een capaciteitsvergrotende
maatregel, alleen maar een meer efficiënt en duurzaam gebruik
van de beschikbare verkeersruimte.

Slímme stukken nieuwe ínfrastructuur: Soms kan met relatief
netwerkstructuur
aanmerkelijk verbeterd worden. Voorbeelden zijn: completering
A4, A6tA9 etc.
Geheel níeuw tracé: Soms moet de afweging gemaakt worden of
functiescheiding (al dan niet gepaard met capaciteitsuitbreiding)
op het bestaande tracé moet plaatsvinden, dan wel via aanleg van
een geheel nieuw tracê, hetzij op nationaal, hetzij op regionaal

kleine stukken nieuwe infrastructuur de

niveau.

Dit brengt

uiteraard hoge (financiële

en

maatschappelijke) kosten met zich mee, rnaar dit moet worden

afgezet tegen

de noodzaak tot

capaciteitsuitbreiding plus

ontvlechten op een bestaand tracé. Dit laatste kan vooral binnen
stedelijk gebied wel eens duurder uitpakken. Het ruimtebeslag
neemt met name op knooppunten fors toe, zie bijvoorbeeld de
infrabundel knooppunt Ypenburg - Prins Clausplein

kidschendam.

Verknoping met

het openbaar vervoer: Voor een goed

verknoping met het Randstedelijke openbaar veryoer is de
bestaande infrastructuur niet altijd toereikend. Het volstaat dus

niet om op de kaart

en

spoorweginfrastructuur

op

kruispunten van wegop te sporen; sorns moeten ook

andere strategisch gelegen locaties beide netwerken op elkaar

o

aangesloten worden.
Beleidsopties gericht op vergroting robuustheid netwerk (probleem 3):
Algemeen principe:
fysieke infrastructuur moet
terugvalopties bieden indien een bepaald wegvak om wat voor

o

de
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reden dan ook uitvalt. Verkeersmanagement dient om de
verkeersstroom te geleiden.

o

Fysiek gescheiden tracés bieden meer robuustheid dan
ontvlechting op één tracé. Voorbeeld: Instorten van
wegrestaurant Burgerveen blokkeert gehele 44, ook als deze

o

Van deze fysiek gescheiden tracés kan de ene een regionale
hoofdweg zijn en de andere een nationale hoofdweg. Met
verkeersmanagement kan in geval van uitval van één van beide,
de andere route geschikt gemaakt worden voor het tijdelijk
vervullen van een dubbelfunctie, zoals: in gebruik nemen
vluchtstrook (à la spitsstrook) en instelien snelheidsbeperking
om voldoende capaciteit te creëren, provisorische extra

ontvlochten zou zijn.

toegangspunten op de nationale weg om ook de regionale functie
te kunnen vervullen, etc.
pm verknoping met OV
Beleidsopties gericht op differentiatie bereikbaarheid, en daarmee op

o

geleiding ruimtelijke ontwikkeling (probleem 4)
o Alle beleidsopties gericht op uit elkaar trekken nationale en
regionale functie creëren ook meer differentiatie in
bereikbaarheid
o Wil dit effectief zijn voor RO, dan moet hier ook een RO-visie
achterzitten (welke plekken/functies wil je op welk niveau
bereikbaar maken), en moet het vergezeld gaan van ruimtelijk
beleid (programma) per type knooppunVgebied.
o pm verknoping met OV.

))

Voorbeeld : Noord-Nederland
Problemen

De problemen in Noord-Nederland zijn van een geheel andere aard dan in de
Randstad:

-

-

is

nauwelijks een probleem, alleen een beetje rondom
Groningen. Overigens kan in een dunbevolkt gebied een beetje congestie
wel degelijk grote invloed hebben op de bereikbaarheid van
voorzieningen en werkgelegenheid: Door de relatief grote afstanden kan

Congestie

een bestemming net buiten de dagelijkse actieradius komen te liggen.

De 'aanbinding' van de noordelijke provincies aan de rest van Nederland
wordt als centraal probleem/uitdaging gezien. Dit heeft twee dimensies:
o In de noordelijke provincies zelf is de structuur van het nationale
netwerk hier en daar vrij onlogisch cq. nog niet helemaal
compleet.

o De
-

verbindingen naar de

Randstad

zijn lang, en

de

doorstroomsnelheid niet altijd zo hoog als Noord-Nederland zou
willen (bv. files bij Zwolle).
Daarnaast is het regionale wegennet een probleem, maar van een andere
aard dan in de Randstad:

o In sommige gebieden
o

eerder te veel dan te weinig regionale

hoofdwegen
Verkeersonveiligheid, veel 80 km/u wegen met stroomfunctie

O

ntwikke ling
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ook in

zrjn op de autosnehveg de nationale en
Dit heeft, zij het minder pregnant dan in de
Randstad, dezelfde consequenties t.a.v. ongedifferentieerde
bereikbaarheid, dus weinig effectieve geleiding van ruimtelijke
Noord-Nederland

regionale functie gemengd.

ontwikkelingen.
Beleidsopties
Daar de aard van de problematiek in Noord-Nederland geheel anders is dan die in
de Randstad, komen gedeeltelijk ook andere beleidsopties in beeld. De nadruk zal
daarbij liggen op:

-

-

-

2.3

Verbetering van

de

aanbinding van Noord-Nederland, door het

verbeteren van bestaande netwerken, maar ook toevoegen van nieuwe
links (bv. Zuiderzeelijn). Kenmerkend is dat de ingrepen veelal buiten
het gebied Noord-Nederland liggen.
Verbetering van de samenhang tussen het ruimtelijk schaalniveau van
locaties en de aanbinding op de vervoernetwerken.
Verbetering van de structuur van het regionale wegennet, o.a. door
differentatie tussen een relatief grofmazig netwerk van veilige regionale
doorstroomwegen, en regionale ontsluitingswegen met lagere snelheid
(bv. 60 km/u).
Verbetering van de robuustheid van het netwerk door het inbouwen van
terugvalopties bij grote verstoringen.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Uit het voorgaande zijn een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek af

te

leiden. Te noemen zijn:
. modelmatige onderbouwing van bovenstaande redeneerlijnen;
. het ontwikkelen van duurzame functionele ontwerp- en inrichtingsrichtlijnen
voor het regionale hoofdwegennet;
. het ontwikkelen van een 'Brever-index' voor beleidsopties, die aangeeft in
hoeverre maatregelen op langere termijn een mobiliteitsverhogend effect
hebben.
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KWALITEITSCRITERIA VAN HET
REGIONALE I{ETWERK
De gelaagdheid in de architectuur voor netwerkontwikkeling geeft weer op welk
niveau keuzes gemaakt dienen te worden. De keuzes worden vorïngegeven door
een waarde te geven aan de doelstellingen, kwaliteitseisen en ontwerpvariabelen.
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen, kwaliteitseisen en ontwerpvariabelen
gepresenteerd. Per doelstelling, kwaliteitseis en ontwerpvariabele wordt een korte
toelichting gegeven op de te maken keuzes.

In

Bijlage

1 is het

schema opgenomen waarin

alle kwaliteitscriteria

en

ontwerpvariabelen zijn opgenomen.

3.1

Doelstellingen en kwaliteiten

Doelstellingen en kwaliteiten

Kwaliteit maatschappij

Figuur 83.L: Doelstellingen & kwaliteiten.

3.1.1

Doelstellingen

De doelstelltngen vorÍnen de basis voor de ontwikkeling van een regionaal
netwerk. Keuzes die op dit hoogste niveau zijn gemaakt, moeten ondersteund
worden op alle onderliggende niveaus. Dit niveau geeft de uitgangspunten mee
waarbinnen de keuzes ten aanzien van een regionaal netwerk moeten worden
gemaakt.

l4
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Uitgangspunten

Algemeen
Economisch
Sociaal
Milieu
Ruimte
Verkeer en vervoer

Figuur

83.2:

Generieke uitgangspunten.

Het gaat in eerste instantie nog om abstracte zaken die in latere ontwerpkeuzes
geconcretiseerd worden. In onderstaande tabel zljn mogelijk geldende
uitgangspunten weergegeven.

Tabel

83.1: Uitgangspunten.

Doelstellingen

Toelichting

Mogelijke waarden

Algemene
uitgangspunten

Welke generieke uitgangspunten streeft

Regulering of
deregulering,
centralisatie of
decentralisatie, politieke
'scoren' of investeren in
de toekomst,
pl anreali satietermij n, de
gebruiker betaalt, ...

Economische
uitgangspunten

men sector-overstijgend na? Wil men
een sterke overheid of wil men meer
marktwerking, wil men zaken centraal
regelen of streeft men naar
decentralisatie van taken, wat is de

invloed van de politiek, in hoeverre
willen politici direct scoren met
maatregelen, in hoeverre tegemoetkomen
aan individualistische samenleving, etc.
Welke generieke economische
uitgangspunten streeft men na?

Consolideren of
versterken economie,
schaalvergroting of
kleinschaligheid,
centralisatie of
decentralisatie, publiek
houden of privatiseren,
welke sectoren

belancriik. ...
Sociale
uitgangspunten

Welke generieke uitgangspunten streeft
men na op sociaal gebied?

Basisvoorzieningen voor
iedereen beschikbaar,
Bevorderen
werkgelegenheid,

Voorkomen sociaal
isolement bij kwetsbare
doelgroepen (bej aarden,
gehandicapten), ...

e
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O
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Milieuuitgangspunten

Welke generieke milieuuitgangspunten

Handhaven

streeft men na?

milieukwaliteit,
Verminderen uitstoot,
Verbeteren leefbaarheid,
Minimaliseren externe
veiligheidsrisico's, ...

Ruimtelijke

Welke generieke uitgangspunten streeft
men na op het gebied van ruimte?

uitgangspunten

Spreiden of
concentreren, RO sturend

of volgend,
mogelijkheden en
noodzaak van het
reserveren van ruimte
voor latere
capaci tei tsuitbreidin gen,
Uitgangspunten
Verkeer en Vervoer

Welke generieke uitgangspunten streeft
men na op het gebied van verkeer en
vervoer? Wil men een netwerk dat om
kan gaan met veranderingen in politieke
stromingen of wil men een netwerk dat
optimaal wordt uitgerust op de huidige
poiitieke opvattingen ten aanzien van
mobiliteit? Welke kwaliteiten worden

wegenbeheer, streven
naar bundeling of
spreiding, verbeteren

belaneriik gevonden?

verkeersveilieheid, .. .

Mobiliteit reguleren of
faciliteren, houding ten
opzichte van
privatisering en
agentschapvorming

Het is denkbaar dat deze generieke uitgangspunten niet per regio zijn vastgesteld,

maar onderdeel zijn van

een

landelijk gedragen beeld ten aanzien van

netwerkontwikkeling.

3.1.2

Kw alít

e

it maat s chap p ij

Kwaliteitscriteria gezien vanuit
de maatschappij

Regionale ontwikkeling

Gewenste ontwikkeling
Invloedsgebieden,
aktieradius en prioriteiten
van oebieden
Ambitaeniveau van hel

netwerk
Kwaliteitsniveau regionale
netwerk

Figuur

83.3:

G ew ens t e

Kwaliteitscriteria gezien vanuit de maatschapprj.

oníw ikkelin

g

en

De visie op het regionale netwerk wordt

allereerst gebaseerd

op

de

(beleids)doelstellingen ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen die in een
bepaalde regio worden nagestreefd, zoals het versterken van de economie van een
stadsregio, het verbeteren van de concuffentiekracht van een havengebied, of het
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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 het NVVP en ruimtelijke ordening
nota's, hun weerslag op de gewenste ontwikkelingen in de regio. Ten aanzien van
de generieke uitgangspunten moet bepaald worden wat de consequenties zijn voor
de kaders waarbinnen regionale (netwerk) ontwikkeling plaats dient te vinden.
Invlo

e

d s g eb

ie

de

n, aktí e r adiu s en p rio rit e rin

g

functie s

Op basis van de gewenste ontwikkelingen in de regio kan worden aangegeven
welke ruimtelijke functies een plaats moeten krijgen in de regio en wat het
invloedsgebied van deze bestemmingen zou moeten zijn. Als bijvoorbeeld in de
beleidsdoelstellingen is verwoord dat de regio goede gezondheidszorg dient aan te

bieden aan alle bewoners in de regio, dan zal iedereen in de regio de
gezondheidszorg (het ziekenhuis) ook binnen een bepaalde reistijd of -afstand
moeten kunnen bereiken.
Ambitieniv e au re gionale netw e rk
Na het benoemen van de functies 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?

rk
Als de ambitie van het regionale netwerk bepaald is, kunnen de bijbehorende
kwaliteitsniveaus voor het regionale net vastgesteld worden. In het voorbeeld van
het ziekenhuis kan bijvoorbeeld gesteld worden dat de mensen die binnen het
invloedsgebied van het ziekenhuis woonachtig zijn dat door het regionale netwerk
wordt bediend, het ziekenhuis binnen een half uur moeten kunnen bereiken. Het
regionale net moet dus aan deze eis tegemoet komen. Op dit niveau worden de
keuzes gemaakt ten aanzien van de kwaliteit van de bereikbaarheid tussen
Kw alit eit snív e au r e gíonal e ne tw

e

gebieden.

Tabel

83.2: Kwaliteit voor maatschappij.

Kwaliteit voor

Toelichting

Mogelijke waarden

Welke ontwikkelingen wenst men in de regio?

Economische groei in
financiële sector,
behoud
werkgelegenheid in

maatschaooii
Gewenste

ontwikkeling in de
regio (economisch,

ruimtelijk en
milieu)

havengebied,
voorkomen sociaal
isolement bewoners
platteland, open houden
van groene ruimte, ...
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Invloedsgebieden,
aktieradius en

Welke functies in de regio zijn belangrijk of
moeten belangrijk(er) worden? Welke gebieden

Bestemmingen +

prioriteiten van

of bestemmingen horen daarbij? Welke relaties
tussen herkomsten en bestemmingen zijn dus
belangrijk? Per belangrijke bestemming moet
het gewenste invloedsgebied aangeduid
worden, per herkomst de gewenste aktieradius.

invloedsgebied,
herkomsten + gewenste
aktieradi us, priori tei ten
(mogelijke
bestemmingen:
ziekenhuizen, scholen,

herkomsten en
bestemmingen

gewenste

theaters.

bedrijventerreinen,
woningen, horeca,
uitgaans gele genheden,

dokter,
industriegebieden,
havens,
recreatiegebieden,
binnensteden,

Ambitieniveau
regionale netwerk

Kwaliteitsniveau
regionale netwerk

3.1.3

Welke bijdrage moet het netwerk sec leveren
aan de gestelde doelen ten aanzien van de
ontwikkeling van de regio?'Wat verwacht je
van regionale infrastructuurnetwerk? En wat
verwacht je van flankerende maatregelen: welk
deel van de ambitie wordt vervuld door een
bijdrage van het nationale
infrastructuurnetwerk, RO-ontwikkelingen,
VM, openbaaÍ vervoer, etc.? Welke roI speelt
benutten en welke rol bouwen? Bijvoorbeeld
om sociaal isolement te voorkomen kun je het
regionale netwerk zo inrichten dat iedereen een
bepaalde basiskwaliteit aan voorzieningen en
sociale contacten kan bereiken en onderhouden,
ofje kunt expliciet een rol toekennen aan het
openbaarvervoernetwerk of het glasvezel(internet) netwerk.
Welk kwaliteitsniveau moet het netwerk
leveren ten behoeve van de verschillende
doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling
van de regio? Welke prestaties moet het
netwerk leveren aan welke doelgroep om aÍ[:l
de doelstellingen te voldoen? Een voorbeeld:
Hoe meer men streeft naar schaalvergroting,
hoe hoger de eisen zijn die men aan het
verkeer- en vervoernetwerk stelt: het grotere
verzorgings gebied van het streekziekenhuis
moet het ziekenhuis binnen een bepaalde tijd
kunnen bereiken. N.B. de vereiste prestaties
kunnen en zullen verschillen per doelgroep.

buurtwinkelcentra, etc.)
Rol van regionale
netwerk in samenhang
met rol andere
maatregelen en inzet van
fl ankerende maatreg elen

Internationale
bedrijventerrein
betrouwbare en snelle
verbinding met
achterland, Regionale
ziekenhuis snel te
bereiken voor iedere
inwoner in het
verzorgings gebied (max.
reistijd X minuten),
Middelbare scholen voor
iedere scholier binnen
fietsafstand, Snelle
verbinding tussen
regionale kernen, ...

Kwaliteit gebruíker

Voor de gebruiker is de kwaliteit van het netwerk samen te vaffen onder de
noemer bereikbaarheid. Deze kan worden gedefinieerd als de mate waarin een
reíziger zijn bestemming kan bereiken tegen een aanvaardbare hoeveelheid tijd,

geld en moeite en met een zeker
comfortniveau.

betrouwbaarheids-, veiligheids-

en
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Kwaliteitscriteria gezien
vanuit de gebruiker

Bereikbaarheid

Reistijd

Betaalbaarheid

Toegankelijkheid

Flexibiliteit

Betrouwbaarheid

Veiligheid

ComÍorl

Figuur

83.4:

Kwaliteitscriteria gezien vanuit de gebruiker.

Reistijd

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.

Figuur

83.5:

Reistijd.

Rijtijd: De rijtijd drukt uit hoeveel tijd de reis zou kosten indien er geen
vertragingen optreden. De rijtrjd wordt bepaald door de ontwerp- of
kruissnelheid van het netwerk.
Directheid: Met directheid wordt aangegeven hoeveel er moet worden
omgereden ten opzichte van de hemelsbrede verbinding. De directheid hangt
onder meer af van de netdichtheid en de compleetheid van het netwerk:
missen er essentiële schakels?.
Verliestijd: Verliestijd treedt op door congestie, parkeerzoektijd, etc..
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Betaalbaarheid

FiguurB3.6:

Betaalbaarheid.

Betaalbaarheid is de verhouding tussen de financiële kosten verbonden aan de
verplaatsing en de baten die daar tegenover staan.
o Kosten: In de kosten verbonden aan de verplaatsing zijn de kosten van tol,
betaalstroken, parkeerkosten en kosten voor benzine opgenomen.
o Baten: De baten geven aan in hoeverre de reiziger voordeel (in termen van
bijvoorbeeld reistijdwinst, comfort van de verplaatsing) ondervindt van het
geld dat hij (extra) investeert in de verplaatsing. Als een reiziger over een
betaalstrook rijdt, dan zal hij daar reistijdwinst mee willen behalen; bij de
aanschaf van een eersteklas-treinkaartje verwacht de reiziger meer comfort
aan te treffen; bij de aanschaf van een Thalys-ticket verwacht de reiziger een
snellere reistijd te realiseren.
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid naar tijd

Toegankelijkheid naar plaats

Figuur

B3.7:

Toegankelijkheid.

Toegankelijkheid drukt

uit in welke

mate

de reiziger toegang heeft tot

het

netwerk. De toegankelijkheid wordt uitgedrukt in de toegankelijkheid naar tijd, de
toegankelijkheid naar plaats en de toegankelijkheid naar doelgroep..
. Toegankelijkheid naar tijd: Op welke tijdstippen heeft de reiziger toegang tot
het netwerk? Denk aan af-en-toeritten, spitsstroken en venstertijden, waarbij
de toegankelijkheid beperkt is in de tijd.
. Toegankelijkheid naar plaats: Hoe gemakkelijk kom je als reiziger op het
netwerk? Hoe ver moet je reizen voor je op het netwerk zit? Dit hangt onder
meer samen met de opbouw van'de stelsels,.de locatie van de toegangspunten
tot de stelsels en de dichtheid van het regionale stelsel.
o Toegankelijkheid naar doelgrcep: Welke doelgroepen hebben toegang tot het
netwerk? Door gedeeltelijke (bijvoorbeeld voor vrachtverkeer) en gehele
geslotenverklaringen wordt de toegankelijkheid
naar doelgroep
geëffectueerd.
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Korte termiin Ílexibiliteit

Lange termijn Ílexibiliteit

FiguurB3.S: Flexibiliteit.
Flexibiliteit is de mate waarin een reiziger kan omgaan met veranderingen in het
aanbod van infrastructuur of vervoerdiensten. De flexibiliteit bestaat uit de korte
termijn flexibiliteit en de lange termijn flexibiliteit.
r Korte termijn flexibiliteit: De korte termijn flexibiliteit geeft aan in hoeverre
de reiziger kan omgaan met veranderingen in het aanbod ten gevolge van
bijvoorbeeld incidenten (afsluiting van rijstroken en routes) en uitval van
treinen: in hoeverre heeft de reiziger alternatieven tot zijn beschikking. De
korte termijn flexibiliteit wordt op stelsel- en netwerkniveau onder meer
beinvloed door:

o

de samenhang tussen de stelsels en de verknopingen tussen de
stelsels (aantal uitwisselingspunten, dichtheid stelsels, locatie

uitwisselingspunten),
o het aantal gelijkwaardige alternatieven (vorm van het netwerk en
compleetheid van het netwerk),
de kwaliteit van de alternatieven (capaciteit, schaalniveau en
directheid alternatiefl, en
o de informatie over de alternatieven.
Flexibiliteit op wegvak of tracéniveau op korte terrnijn betekent voor

reizigers dat ze gemakkelijk kunnen uitwijken als de kwaliteit tegenvalt,
bijvoorbeeld naar een andere rijstrook (een spitsstrook, een vluchtstrook,
etc.). De flexibiliteit kan worden behaald door hiervoor ruimte of capaciteit
beschikbaar te hebben en door het toepassen van wisselstroken,

.

doelgroepstroken, route-informatie en dynamische wegmarkering.
I ange termijn flexibiliteit: De lange termijn flexibiliteit geeft aan

in welke
mate de reiziger op langere termijn kan omgaan met veranderingen in het
aanbod van infrastructuur en veryoerdiensten: in hoeverre zal de reiziger zljn
vervoerwij zekeuze of woonplaatskeuze aanpassen.

Betrouwbaarheid

FiguurB3.9:

Betrouwbaarheid.

rk Onrwikke ling
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Betrouwbaarheid van reistijd voor een reiziger is de mate waarin de reiziger met
een bepaalde zekerheid zijn reistijd (inclusief vertragingen) kan schatten. De
betrouwbaarheid wordt bepaald door de voorspelbaarheid van de reistijd, de kans
op afwijking van de verwachte reistijd en de grootte van deze afwijking.
r Voorspelbaarheid van de reistijd: De voorspelbaarheid van de reistijd hangt
af van de bekendheid met het patroon van de reistijden (zie figuur 83.10). De
reiziger kan door ervaring bekend zijn met het verloop van de reistijden over
de dag, de week en het jaar en bij verschillende weersomstandigheden. Ook
informatieverstrekking kan bijdragen aan de voorspelbaarheid van de reistijd.

Afhankelijk van de activiteit die een reiziger op zijn .bestemming gaat
uitvoeren zal hij de voorspelde reistijd in meer of mindere mate ruim
inschatten. Het is in Nederland tegenwoordig vrij nai'ef om te verwachten dat

o

o

de reistijd overdag gehjk zal ztjn aan de snelst mogelijke reistijd.

Kans op afwijking van de verwachte reistijd: uit figuur 83.10 blijkt dat de
kans op een afwijking ten opzichte van de verwachte reistijd verschilt per
tijdstip van de dag. Als de breedte van het 9}Vo-betrouwbaarheidsinterval
toeneemt, mag men aannemen dat de kans op afwijking van de verwachte
reistijd ook toeneemt.
Grootte van de afwijking: figuur83.10 geeft een indicatie dat de grootte van
de vertragingen ook over de dag variëren. Daarnaast is goed te zien dat
vertragingen een stuk groter zijn dan versnellingen (als tenminste wordt
aangenomen dat de mediane reistijd lijkt op de verwachte reistijd).
d.5,'lO

(ninuten)

9

FiguurB3'l0:
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Ë?3iiï{9.ril#fffJïïïs

n 21 2. %

tijdstip(uur)

op een aurosnerwegtraject

il,}3ï

1','

TNO Inro rapport 2003-578
Ar c hit

e

ctuur

Re g

ionale N e w e rk

Veiligheid

Figuur 83.11: Veiligheid.
Veiligheid drukt uit in hoeverre de reiziger zonder ongelukken of schade de
verplaatsing kan maken. De veiligheid bestaat uit verkeersveiligheid en sociale
veiligheid.

r

Verkeersveiligheid: De verkeersveiligheid geeft aan in hoeverre de reiziger
zich zonder verkeersongelukken kan verplaatsen. De verkeersveiligheid

wordt .beïnvloed door de inrichting van de weg (belijningtype,

scheidingstype, rijstrookbreedte, type pechvoorziening, etc.) de lay out van
het wegvak (maximum snelheid, profieltype, horizontaal alignement, etc.), de
structuur van het netwerk (tracékeuzeprincipes, ontsluitingsdichtheid, etc.) en
de functie van het stelsel (ontwerpsnelheid stelsel, typen verkeer op de weg,

scheiding van verkeerssooften). Deze factoren hebben invloed op de
complexiteit van de rijtaak, de overzichtelijkheid en de zichtbaarheid voor de

r

weggebruikers. Daarnaast is ook de drukte op de weg (intensiteit) van belang:
hoe drukker het is op de weg, hoe meer kans op een ongeval.
Sociale veiligheid: Onder sociale veiligheid wordt verstaan het bieden van
(andere dan verkeers-)veiligheid en een gevoel van veiligheid. De sociale
veiligheid wordt beinvloed door zaken als de overzichtelijkheid van routes,
de tracékeuze (een route langs woningen zoÍgt voor sociale controle),
beplantingstype, verlichtingstype en type parkeervoorziening.

Comfort

Figuur B.3.L2: Comfort.
Comfort voor de reiziger is de mate waarin de reiziger het reizenals comfortabel
of geriefelijk ervaart. Comfort bestaat uit het rijcomfort, de aantrekkelijkheid van
de route, de vindbaarheid en de mate van informatieverstrekking.

.

Rijcomfort: Rijcomfort drukt uit hoe comfortabel (fysiek) het verplaatsen is.
Rijcomfort wordt onder meer beinvloed door het type wegdek (kasseien zijn

O

nw

ikke lin g
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Onwikkeling

minder comfortabel dan ZOAB), de boogstralen (een krappe bocht is minder

comfortabel dan een ruimere bocht), het type verlichting (op een goed
verlichte weg is het minder inspannend rijden) en de capaciteit (een zitplaats
in het openbaar vervoer is comfortabeler dan een staanplaats).
Vindbaarheid: Vindbaarheid geeft aan hoeveel moeite het de reiziger kost
(geesteldk) om zich door het netwerk te verplaatsen. In hoeverre kan de

reiziger een logische, samenhangende route door het netwerk vinden? De
vindbaarheid wordt onder andere beinvloed door de inrichting van de wegen
(past de vorm bij de functie?) en de samenhang tussen de stelsels (is er een
logische routg tussen herkomst en bestemming?).

Informatie: De mate van informatieverstrekking drukt uit in hoeverre de
rciziger goed geinformeerd op pad kan gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om
informatieverstrekking door middet van DRIPS of verkeersinformatie met
betrekking tot de actuele situatie op de weg door (drukte op de weg,
incidenten, wegwerkzaamheden) en over inforrnatie met betrekking tot
routekeuze (bewegwij zering).

3.1.4

Kwaliteit omgeving

De kwaliteitscriteria vanuit de omgeving kunnén 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 paragraaf is gebruik gemaakt van het
document Overzicht voorspellingsmethoden voor toepassing in tracé/m.e.r.studies voor rtjkswegen [Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
19e81.
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Natuur
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Sociale aspecten

Figuur 83.13

: Kwaliteitscriteria

gezien vanuit omgeving.

Lucht

Figuur 83.14: Lucht.
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 luchtkwaliteit
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.
. Emissies: Emissies hebben betrekking op de uitstoot van verontreinigende
stoffen zoals NO*, CO2 en koolwaterstoffen. De hoogte van de emissies wordt
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bepaald door de verkeersintensiteiten, de samenstelling van het verkeer en de
gemiddelde rijsnelheid op de weg.

Lokale luchtkwaliteit: Met lokale luchtkwaliteit wordt het totale beeld
bedoeld dat ontstaat wanneer de concentraties van alle
(milieuverontreinigende) stoffen op een bepaalde locatie worden bekeken. In

de 'Besluiten Grenswaarden' zijn grenswaarden opgenomen waaraan

de

concentraties moeten voldoen voor NO2, benzeen, SO2, zwevende deeldes,
CO en lood in de lucht.
Expositie: Expositie geeft aan in welke mate bewoners worden blootgesteld
aan concentraties van luchtverontreiniging door het verkeer op de weg.
Gezondheidseffecten en geurhinder: Gezondheidseffecten en geurhinder
worden bepaald door de blootstelling een luchtverontreiniging en de effecten
daarvan op de gezondheid.

Geluíd

FiguurB3.l5: Geluid.
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
geluidgevoelige bestemmingen en cumulatie van effecten.
Akoestisch ruimtebeslag: Het akoestisch ruimtebeslag wordt bepaald door de
50 dB(A)-contour van de weg.
Aantal gehinderden: Met het criterium aantal gehinderen kan in beeld worden
gebracht hoeveel gehinderden zich in een geluidshindersituatie bevinden.
Naast absolute aantallen gaat het hierbij om de mate van geluidsoverlast die
de gehinderden ondervinden.

Aantal geluidgevoelige bestemmingen: Geluidgevoelige bestemmingen zijn
bijvoorbeeld woningen, bejaardenoorden, scholen, gebouwen voor de
gezondheidszorg,
en
woon wagenstandplaatsen.

geluidgevoelige

terreinen

zoals

Cumulatie van effecten: Onder cumulatie wordt verstaan de totale
ondervonden geluidhinder als gevolg van (spoor)wegen, industrielawaai en
luchtvaartlawaai.
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Trillingen

Figuur 83.16: Trillingen.

De overlast door trillingen geeft aan in welke mate men hinder heeft door
trillingen (hoeveel gehinderden zijn er?) 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 bedraagt. 'Woningen op grotere afstand zullen weinig
hinder ondervinden vanwege trillingen afkomstig van de weg.
Externe veíligheid

Figuur 83.L7: Externe veiligheid.
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 zeeÍ 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.
r Individueel risico: Individueel risico geeft de kans aan dat een fictief persoon,
die voortdurend op een bepaalde plaats onbeschermd zou verblijven, ten
gevolge van een ongeval tijdens het trapsport van gevaarlijke stoffen om het
leven komt.
. Groepsrisico: Groepsrisico met betrekking tot het transport van gevaarlijke
stoffen is de verzameling van gegevens over de kansen per jaar en het aantal
dodelijke slachtoffers c.q. de gevolgen van mogelijke ongevallen met dit
transport gedurende een jaar voor een bepaalde groep. Meestal beschouwt
men als groep alle omwonenden die mogelijkerwijs dor een ongeval met het
transport van gevaarlijke stoffen kunnen worden getroffen.
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Bodem en water

Figuur 83.L8: Bodem en water.
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 bemaling bij
de aanleg van een weg. Daarnaast zorgt het 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.
r Aantasting bodem: Tijdens de aanlegfase kan door lekkage van oliën en
chemicaliën van het in te zetten materieel verontreiniging van de bodem en
grondwater optreden. Tijdens het gebruik van de weg veroorzaakt het verkeer

door uitstoot van stoffen luchtverontreiniging. Voor de bodem heeft dit
vooral effect op verzuring. Daamaast vindt verspreiding van de door het
verkeer geproduceerde verontreinigingen via het wegdek plaats. De via het
wegdek verspreide stoffen zijn voornamelijk het gevolg van uitlaatgassen,
olielekkage, banden/remslijtage en wegdekslijtage. De verontreinigende
stoffen zijn PAK, zwaÍe metalen, minerale olie en strooizout. Bd het gebruik
van ZOAB ztjn deze effecten beperkt: de verontreinigingen blijven
grotendeels in het asfalt achter. Bij ZOAB wordt weliswaar meer zout

.

gestrooid, maar er zal minder zout verwaaien.
Effecten op bodem zijn verder de effectert op zetting van de grond en klink
(grondmechanische processen die daling van het maaiveld tot gevolg
hebben), de aantasting van bodembeschermingsgebieden en gebieden met
bijzondere bodemkundige waarden en aantasting van de bodemkwaliteit.
Aantasting grondwater: De aantasting van het grondwater kan plaatsvinden

door beinvloeding van het

grondwatersysteem, aantasting van

en aantasting van de grondwaterkwaliteit.
aanleg van een weg kunnen bestaande grondwaterstromingen van

grondwaterbeschermingsgebieden,

Bij de

richting veranderen en de grondwaterstand wijzigen, met name

o

bij een

verdiepte ligging van het tracé. Tijdelijke grondwaterstandverlaging treedt op
bij bemaling van grondwater tijdens de aanleg van kunstwerken.
Aantasting oppervlaktewater: De aantasting van het opperviaktewater wordt
uitgedrukt in de aantasting van het oppervlaktewatersysteem (aantasting
waterlopen en verandering oppervlaktewaterpeil) en de aantasting van de
kwaliteit van het oppervlaktewater. In de aanlegfase van een weg kan de
kwaliteit van het oppervlaktewater tijdelijk worden beïnvloed door te lozen
bemalingswater op het oppervlaktewater.
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Natuur

Aantasting Ílora / vegetatie

Figuur 83.19: Natuur.
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 (halfnatuurlijke of natuurlijke begroeiing van een bepaald gebied), fauna
en ecologische structuren (zoals de ecologische hoofdstructuur).

.

Aantasting flora/vegetatie: Aantasting van flora en vegetatie bestaat uit
vernietiging (het verdwijnen van de vegetatieve delen van soorten, populaties

en

gemeenschappen, ruimtebeslag

(het verlies aan oppervlakte

voor

begroeiing en plantensoorten door aanleg van infrastructuur), verdroging
(verlaging van het grondwaterpeil waardoor de omvang of de kwaliteit van de
vegetatie afneemt) en verontreiniging (het aantasten of verdwijnen van
plantensoorten en vegetatie als gevolg van verontreinigende afkomstig van de

weg

.

r

in de bodem of het water

(afspoeling van het wegdek)

of op de

plantensoorten zelf (droge stof door emissie)).

Aantasting fauna: Aantasting van fauna bestaat uit vernietiging (het
verdwijnen van faunasoorten of populaties door ruimtebeslag en door
aanrijdingen), verstoring (hinder die fauna ondervindt door bewegingen van
voertuigen, licht, geluid, trillingen of geur waardoor populaties in aantallen
kunnen afnemen of verdwijnen), verdroging (aantasting van biotopen voor
fauna door veranderingen in het grondwaterpeil) en versnippering (de
opsplitsing van faunaleefgebieden in kleinere eenheden die worden
gescheiden door barrières).

Aantasting ecologische structuur: Aantasting van de ecologische structuur
omvat de vernietiging van de ecologische structuur door ruimtebeslag,
verdroging, verstoring en doorsnijding.

Figuur 83.20: Landschap.
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Landschap wordt gedefinieerd als het waarneembare deel van de aarde dat wordt
bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beinvloeding van de
factoren klimaat, reliëf, water en bodem, fauna en flora, alsmede het menselijk
handelen (Nota Landschap). Er kunnen effecten optreden op landschappeldke
structuren (landschapstypen), landschappelijke eenheden en landschappelijke
elementen. Verder bestaat het effect op het landschap uit de aantasting van
cultuurhistorische waarde, aantasting van aardkundige waarden en aantasting van
archeologische waarden.
. Aantasting landschap: De aantasting van het landschap kan plaatsvinden via

aantasting van de landelijke structuren (doorsnijding), landschappelijke
eenheden (doorsnijding van bijvoorbeeld essen- of kampenlandschappen) en

landschappelijke elementen (doorsnijding

o

en fysieke

aantasting van

bomenrijen of beken, waterpartijen en bomen, molens of gebouwen).
Aantasting van cultuurhistorische waarde: Een cultuurhistorisch waardevol
landschapstype is een landschapstype waar cultuurhistorische kenmerken nog
goed zichtbaar zijn en de cultuurhistorische patronen weinig zijn verstoord.
De aantasting hiervan wordt uitgedrukt in lengte doorsnijding of oppervlakte

ruimtebeslag. Bovendien wordt ook de waarde van de landschapstypen

o

o

meegewogen bij de bepaling van de ernst van de aantasting.
Aantasting van aardkundige waarden: Het ruimtebeslag dat gepaard gaat met
infrastructuur kan aantasting van aardkundige of geomorfologische waarden
tot gevolg hebben. Aardkundige of geomorfologische waarden zijn gebieden
waar de natuurlijke vorm van het landschap, zoals ontstaan door geologische,
geomorfologische en bodemkundige processen, nog goed herkenbaar is.

Aantasting van archeologische waarden: Archeologische waarden ztjn
overblijfseleen uit het verleden, die zich in de vorïn van 'grondsporen en
materiele resten in de bodem bevinden.Ze zljn in het algemeen niet zichtbaar
aan de oppervlakte. Het gaat bijvoorbeeld om resten van nederzettingen,
begraafplaatsen,, etc. Archeologische waarden zijn bijzonder kwetsbaar voor
bodemingrepen. Veranderingen in de structuur van de bodem leiden
onherroepelijk tot informatieverlies of vernietiging. Directe aantasting van
archeologische waarden door ruimtebeslag (doorsnijding) is goed te bepalen.
Aantasting vindt ook plaats door oxidatie en zetting of klink.
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Sociale aspecten

Figuur 83.21: Sociale aspecten.
Sociale aspecten geeft aan in welke mate het verkeer invloed heeft op het woonen leefmilieu. 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.

Subjectieve verkeersveiligheid: Bij subjectieve onveiligheid gaat het om een
gevoel van onveiligheid wanneer men zich in het verkeer begeeft. De
subjectieve verkeersveiligheid kan herleid worden tot enkele objectieve
condities per wegvak: o.a. intensiteit, hoge snelheden, overzichtelijkheid
kruisingen, scheiding verkeerssoorten.
Sociale veiligheid: De sociale veiligheid kan worden gedefinieerd als de mate
waarin mensen zich vrij van geweld in een bepaalde omgeving kunnen
bewegen. Sociale veiligheid kent een objectieve component (de kans dat zich
daadwerkelijk een conflict voordoet) en een subjectieve component (de mate
waarin de omgeving als veilig of onveilig wordt ervaren).

Bereikbaarheid: Bereikbaarheid betekent

in de

sociale context: de mate

waarin kernen en voorzieningen onderling bereikbaar zijn.
Barrièrewerking: Onder barrièrewerking wordt verstaan de mate waarin een

weg de relaties tussen beide zijden verstoord. Alleen als de weg

een

bebouwingsconcentratie van bepaalde omvang doorsnijdt is het zinvol om de

barrièrewerking

te

beoordelen. Veelal wordt hierbij

als

grenswaarde

gehanteerd: een bebouwingsconcentratie met een minimum aantal van 25
woningen aan weerszijden van en over een afstand van maximaal 500 meter
langs een weg.

Visuele hinder: Visuele hinder ontstaat wanneer bewoners uitzicht hebben op
verkeer of infrastructuur. Visuele hinder wordt uitgedrukt in de mate waarin

weginfrastructuur en het daarop rijdende verkeer zichtbaar is vanuit de
woningen. De zichtbaarheid wordt bepaald door de afstand tot de weg, de

O
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hoogte van de weg en de mate van afscherming door andere elementen zoals
groenvoorzienin gen, gebouwen, dij ken (inpas singsprincipe).
Gedwongen vertrek: Onder gedwongen vertrek wordt verstaan de noodzaak
tot verhuizen door aanleghealisering van een project. Er kan sprake zijn van
gedwongen vertrek ten gevolgde van ruimtebeslag door infrastructuur of ten
gevolge van geluidhinder.
Sociale integratie: Sociale integratie drukt uit in welke mate een gebied (kern,
stadsdeel of buurtschap) als gemeenschap functioneert. Effecten op sociale
integratie worden vooral bepaald door de relatieve omvang van de andere
sociale aspecten, zoals gedwongen vertrek, het spontane vertrek dat ontstaat
door aantasting van het woon- en leefmilieu en in mindere mate door
veranderingen in bereikbaarheid, barrièrewerking en subjectieve en sociale
veiligheid.
Belevingswaarden: Belevingswaarde drukt de kwaliteit van de menselijke
leefomgeving uit vanuit het oogpunt van de gebiedsgebruiker: welke functies
heeft het gebied, welke belangen spelen êr, hoe benoemen lokale
belanghebbenden de kwaliteiten, waarden en gebruiksfuncties van hun

leefomgeving (bijvoorbeeld

vrlj uitzicht, schone woonomgeving,

groene

omgeving, centrale en bereikbare omgeving).

3.1.5

Kw alit

e

it

w e gb eh

ee

rde
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De kwaliteit van het netwerk voor de netwerkbeheerder hangt samen met de
exploiteerbaarheid van het netwerk. Dit is mate waarin een netwerkbeheerder het
netwerk met een zekere flexibiliteit kan aanleggen, onderhouden en beherenl
tegen aanvaardbare kosten en met een beperkte hinder voor weggebruikers,
omwonenden en aanliggende bestemmingen.
Kwaliteitscriteria gezien vanuit

de netwerkbeheerder

Exploiteerbaarheid

Realiseerbaarheid

Beheerbaarheid

Onderhoudbaarheid

Figuur 83.222 Kwaliteitscriteria vanuit de netwerkbeheerder.

De kwaliteitscriteria realiseerbaarheid,

beheerbaarheid

en

onderhoudbaarheid

worden hieronder nader toegelicht.

' In de ASVV ICROW, 1996] staan uitgebreide rabellen (paragraaf 16.1 t/m 16.7) waarin de samenhang tussen ontwerpkeuzes en de kosten voor beheer en onderhoud verder is uiteewerkt.
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Realiseerbaarheíd

Figuur 83.22: Realiseerbaarheid.
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.
o Kosten aanleg: De kosten van de aanleg drukken uit welke financiële kosten
gepaard gaan met de aanleg of uitbreiding van de infrastructuur. Deze kosten
. worden onder meer bepaald door de materiaalkosten van de infrastructuur, de

loonkosten en de kosten van materieel bij aanleg of uitbreiding, de
bodemgesteldheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de
ondergrondse infrastructuur, de noodzaak van het aanleggen of aanpassen van

.

.

kunstwerken zoals tunnels en bruggen en de aankoop van gronden.

Flexibiliteit aanleg: Flexibiliteit in de aanleg geeft aan in welke mate het
netwerk goed kan worden aangepast op een veranderende functie of op
veranderingen in de vraag, bijvoorbeeld door wegverbreding of door het
toevoegen van schakels. In de aanloop naar structurele maatregelen kan de
flexibiliteit van het netwerk worden verhoogd door het toepassen van
benuttin gsmaatregelen.

De flexibiliteit kan worden bewerkstelligd door de aanleg goed in de tijd te
faseren,. waardoor het aanbod steeds goed op de veranderende vraag of
functie kan worden afgestemd. Hiermee wordt overdimensionering
tegengegaan.

.

o

De flexibiliteit kan tevens worden behaald door ruimte te reserveren voor
uitbreiding: hoe meer stroken langs de weg gereserveerd worden voor
toekomstige uitbreidingen van de weg, hoe flexibeler op de lange termijn.
Echter, het reserveren van de grond heeft ook nadelen. Grond langs
infrastructuur op zichtlocaties is economisch interessant (vestigingsdruk),
versnippering neemt toe, de aankoop van de grond is complex, de ruimte
schaars en kostbaar, en het reserveren van ruimte voor toekomstige
uitbreidingen kan een temperend effect hebben op ruimtelijke investeringen.
De vereiste flexibiliteit verschilt per ruimtelijke functie. Ruimtelijke functies
die snel veranderen en veel beweging oproepen moeten voldoende
bewegingsvrijheid hebben (intensieve woonvonnen, industrie en

dienstverlening, intensieve landbouw en

recreatief-toeristische
publiekstrekkers). Het verkeersnetwerk moet de hoge dynamiek sturen. Laag-

dynamische functies (extensieve woonvorïnen, extensieve recreatie,
extensieve landbouw, natuur) moeten voldoende rust en bescherming krijgen
fWitsen et a1.,2000]

o Hinder aanleg: De hinder blj

aanleg is de mate waarin weggebruikers,
omwonenden en aanliggende bestemmingen hinder ondervinden van de

rk
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aanleg door een venninderde bereikbaarheid, een verhoogde congestiekans,
overlast door bouwverkeer, etc.
Beheerbaarheid

Figuur 83.23: Beheerbaarheid.
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, bijvoorbeeld door de inzet van

verkeersmanagementmaatregelen,
bestrijding.

politietoezicht, reiniging

of

gladheid-

Beheerbaarheid bestaat uit de kosten voor beheer, de baten uit de exploitatie, de
flexibiliteit in beheer en de hinder van het beheer.

.

o

Kosten beheer: De kosten van beheer betreffen de financiële kosten die
gepaard gaan met het beheer van het netwerk: strooien, inzet van incident
management, etc. . De kosten voor beheer van het netwerk worden o.a.
bepaald door de verhardingssoort en het type rijbaanscheiding
Baten exploitatie: Onder de baten van de exploitatie vallen bijvoorbeeld de

uit tolheffing. Deze inkomsten nemen toe naar mate de weg
intensiever gebruikt wordt.
Flexibiliteit beheer: De flexibiliteit in beheer is de mogelijkheid om het
netwerk aan te passen aan kortdurende fluctuaties in de vraag zodat nog
steeds aan de toegedachte functies van de weg kan worden voldaan. Door de
inzet van verkeersmanagementmaatregelen zoals incidentmanagement neemt
de beheerflexibiliteit van het netwerk toe.
inkomsten

.

.

Hinder beheer: De hinder blj beheer is de mate waarin weggebruikers,
omwonenden en aanliggende bestemmingen hinder ondervinden van het
beheer door een verminderde bereikbaarheid, het afsluiten van rijstroken of
verbindingen voor schoonmaakwerkzaamheden (bijvoorbeeld bij tunnels),
een verhoogde congestiekans, etc.
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Onderhoudbaarheid

Figuur 83.24: 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
Onderhoudbaarheid

bestemmingen. Onderhoud richt zich op de instandhouding van de gerealiseerde
ontwerpelementen, bij voorbeeld door herasfalteren.

Kosten onderhoud: De kosten van onderhoud zrjn de financiële kosten
verbonden aan het onderhoud van de wegen in het netwerk. De hoogte van de
kosten hangt samen met de frequentie van het onderhoud (o.a. aftrankelijk
van het wegdektype), de grootte van het onderhoud en de maatregelen die
moeten worden genomen om het onderhoud veilig te laten plaatsvinden voor
de wegwerkers.

Flexibiliteit onderhoud: De flexibiliteit in onderhoud is de mogelijkheid om
het netwerk aan te passen aan kortdurende fluctuaties in de vraag zodat nog
steeds aan de toegedachte functies van de weg kan worden voldaan. Door de
inzet van verkeersmanagementmaatregelen zoals incidentmanagement neemt
de beheerflexibiliteit van het netwerk toe.

Hinder onderhoud: De mate waarin weggebruikers, omwonenden

en

aanliggende bestemmingen hinder ondervinden van het onderhoud door een
verminderde bereikbaarheid, het afsluiten van rijstroken of verbindingen, een
verhoogde congestiekans, bouwverkeer, etc.. De hinder die men ondervindt
van het onderhoud aan het netwerk hangt sterk samen met de gehanteerde

onderhoudsstrategie (lage frequentie grcot onderhoud of hoge frequentie
klein onderhoud), het tijdstip waarop het onderhoud moet plaatsvinden ('s
nachts of overdag) en de netwerkbrede afstemming tussen
onderhoudswerkzaamheden.

O
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Functioneel netwerk

Samenhang stelsels

Capaciteit stelsel

Figuur 83.25: Functioneel netwerk

3.2.1

Functíonele dffirentiatie en rolverdeling stelsels

De mate waarin men de eisen en wensen ten aanzien van bereikbaarheid wil
honoreren, kan vertaald worden in afzonderlijke stelsels. Als het ziekenhuis voor
alle inwoners van de regio binnen een half uur te bereiken moet zijn, dan kan men
dit realiseren door het stelsel van regionale wegen zodanig vorm te geven dat
deze kwaliteit in alle gevallen geboden kan worden, maar men kan er ook voor
kiezen om voor bepaalde doelgroepen een ander type vervoer in te zetten;
bijvoorbeeld traumahelikopters.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 regionale
verbinding zullen betrouwbaarheid, robuustheid en doorstroming belangrijker
geacht worden.

Voor de functionele differentiatie en rolverdeling gelden onderstaande
ontwerpvariabelen:

Tabel83.3: Ontwerpvariabelen voor functionele differentiatie en rolverdeling
van netwerken.
Ontwerpvariabele

Toelichting

Mogelijke waarden

Aantal 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. 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.

r,2,3,
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Alleen stelsels koppelen

\{elke

verschil, .. .

uitkomen? Of alleen via een parallelstructuur?
Hoe hangen de stelsels samen; welke stelsels
zijn leidend in het ontwerp van andere stelsels?
De hiërarchie van de stelsels geeft aan welke
principekeuzes gemaakt worden ten aanzien van
de ontwerp/ontwikkelingsvolgorde van de
stelsels.

van

I schaalniveau

Eerst hoog schaalniveau
dan laag schaalniveau,
eerst
voetgangersnetwerk dan
auto @ij VPL), eerst
collectief dan

individueel (bï IRVS),

1)2

Eigenschappen

per

stels els

Tabel 83.4: Ontwerpvariabelen per stelsel.
Onwerpvariabele

Toelichting

Mogelijke waarden

Functie stelsel

De functie die een weg in het stelsel vervult.

Doorgaand,
verbindend,
ontsluitend, erf,
terugvaloptie, buffer,
toeristenroute, feeder
van bovenliggende
stelsel, back up
bovenliggende

Schaalniveau
stelsel

Geeft aan voor welke verplaatsingsafstanden
het stelsel geschikt is.

Doelgroep stelsel

Welk type verkeer moet het stelsel faciliteren?

stelsel..

..

Internationaal,
nationaal, regionaal,
lokaal.
Vrachtverkeer,
fietsverkeer, langeafstandsverkeer, woonwerkverkeer, zakelijk
verkeer, recreatief
verkeer, motorrijders,
skaters, voetgangers,

Capaciteit stelsel

Hoeveel capaciteit moet het stelsel in de region
aanbieden?

Organisatievorm
stelsel

Ontwerpsnelheid
stelsel

Ontwerpvoertuig
stelsel

rk

In hoevere moeten de stelsels aan elkaar
gekoppeld worden? In welke mate verknoping?
stelsels moeten aan elkaar gekoppeld
worden? Mag een uitrit op een snelweg

Ontwerphiërarchie

e

rJ/elke organisatievorm heeft het stelsel?
Individueel of collectieÍ? (pagina 17 IRVS)

Individueel, collectief,

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
gemaakt moeten ook hogere snelheden worden
gehaald: op een autosnelweg kun je harder
rijden dan op een woonerf, een
Hogesnelheidstrein moet harder kunnen rijden
dan een stootrein
Een ontwerpvoertuig is een denkbeeldig
voertuig waarvan de eigenschappen
representatief of maatgevend worden geacht
voor het desbetreffende voertuigtype

120 km/h, 100 km/h,
80 km/h, 70 km/h, 50
km/h, 30 km/h,

stapvoets,...

Motor, vrachtauto,
vrachtauto met
aanhangwagen, trekker
met oplegger, autobus,
personenauto, f,rets,

skates....
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Relatíes per stelsel

Vervolgens moet worden bepaald welke bestemmingen, kernen en gebieden
moeten worden ontsloten door elk stelsel.

3.3

Structuur Yan het netwerk
De derde laag van de architectuur betreft het ontwerp van de structuur van het
netwerk. De schets waarop de te bedienen relaties in de regio 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
gemaakt ten aanzien van de netwerkvorm, de netdichtheid, de mate van menging

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.

Mate van menging

VM-maatregelen netwerk

Figuur 83.26: Structuur van het netwerk.

3.3.I

Structuur netwerk
De structuur van het netwerk geeft weer welke vorïn, 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 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 hoofdwegennet te voldoen.
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Tabel83.5: Ontwerpvariableen structuur van het netwerk.
Ontwerpvariabele

Toelichting

Mogelijke waarden

Netwerkvorm

'Welke vorm heeft het netwerk?

radiaal, grid, ring, raster,
verdeelring, boom/vorkstructuur,

Netdichtheid

of

maaswijdte

.

lussenstructuur,. . ..
schakellen gte/oppervl akte

spoorwegen gemiddeld uit elkaar
lieeen.
Hoeveel capaciteit moet er in het
netwerk geboden worden op een
beoaalde relatie?

Capaciteit netwerk

3.3.2

De dichtheid van de schakels in het
net, geeft aan hoever de wegen of

Structuur schakels
De structuur van de schakels geeft aan welke principekeuzes ten aanzien 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 geinstalleerd om het verkeer te wijzen op een
alternatieve route, moeten er dynamische af- en toeritten worden gebruikt, etc.).

Tabel83.6: Ontwerpvariabelen structuur van de schakels.
Ontwerpvariabele

Toelichting

Mogelijke waarden

Tracékeuzeprincipes

Principekeuzes ten aanzien van het
verloop van de tilieg ten opzichte van
zijn omgeving (tracékeuze) voor
specifieke doelsroeoen
Hoe wordt het netwerk ingepast in de
omgeving?

Gevaarlijke stoffen niet
door de bebouwde korn
zo min mogelijk
hoogteverschillen, ...
WeVgeen reservering
ruimte voor nieuwe

Inpassingsprincipe
traeé

tracé's,.

VM-maatregelen
netwerkniveau

3.3.3

S

tructuur

ve

rknop

IVelke VM-maatregelen worden op
structuurniveau toegepast? Met welke
VM-maatregelen beinvloed je de
structuur van het netwerk?

ín g

..

dynamische af- en

toeritten....

en

Verknopingen bestaan uit toegangspunten en knooppunten. Een toegangspunt is
de plek waar 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 vonngegeven kunnen worden. Een
knooppunt is een uitwisselingspunt binnen ê,én vervoersysteem. Het Prins
Clausplein bij Den Haag is een voorbeeld van een knooppunt.
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Tabel 83.7: Ontwerpvariabelen structuur van de verknopingen.
Ontwerpvariabele

Toelichting

Mogelijke waarden

Ontsluitingsdichtheid

Principekeuzes ten aanzien van de
afstand die de toegangspunten tot het
stelsel uit elkaar mogen liggen. Hoe

Afstand tussen
toegangspunten

korter de afstand tussen twee
toegangspunten, hoe hoger de

ontsluitingsdichtheid. Bij een netwerk
van een hoger schaalniveau is de

Ontsluitingsruimte

afstand tussen de toegangspunten
groter, mede omdat je een hogere
gemiddelde snelheid wilt halen; het
verkeer op een autosnelweg met teveel
op- en afritten wordt teveel verstoord
Principekeuzes ten aanzien van de
locatie van de activiteitenruimte en het
bijbehorende toegangspunt tot het
stelsel. Hoe korter de afstand tussen de
activiteitenruimte en het toegangspunt,
hoe kleiner de ontsluitingsruimte.
Enkele voorbeelden: Een intercity-.
station ligt bij voorkeur in het centrum
van een stad, een snelweg ligt bij
voorkeur niet in het centrum van een

Afstand toegangspunt
netwerk activiteitenruimte

stad.

3.4

Ontsluitingsstructuur

Principekeuzes ten aanzien van de
structuur van de toegangspunten,

Aantal toegangspunten

Knooppuntdichtheid

Principekeuzes ten aanzien van het
aantal uitwisselingpunten tussen
verschillende vervoersvstemen

Aantal knooppunten

Vormgeving van wegyak en \ilegprofïel
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

Capaciteit wegvak

Aantal rijstroken

Maximum snelheid wegvak

Rijstrookbreedte

Profieltype wegvak

Profiel van vr'lje ruimte

Horizontaal alignement

Verhardingstype

Verticaal alignement

Dwarshelling

VM-maatregelen wegvak
I

ional e N e tw e rk

Hellingshoek

npassingsprincipe wegvak
Boogstraal
Belijningstype

Scheidingstype
Type pechvooziening
Vormgeving knoop

Lay out toegangspunt

VM-maatregelen wegdek

Vormgeving aanvullende
voozieningen

Lay out knooppunt

VM-maatregelen element

Beplantingsvorm

Verlichtingstype
Type bewegwijzering
Type bebakening
Type parkeervoorzieningen
Type geluidwering

Figuur 83.272 Vormgeving van wegvak en wegprofiel.
De vormgeving moet worden afgestemd op de functie van het netwerk: op een
doorgaande nationale verbindingsweg door een stedelijke omgeving zalZOAB de
voorkeur hebben boven klinkers vanuit comforteisen van de weggebruikers en
eisen aan de leefbaarheid 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*l

rijstrook) zijn veel hoger dan de kosten van een eenbaansweg (1*2 rijstrook). Aan
de andere kant is een weg met een middenberm veiliger dan een eenbaansweg.
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Vormgevíng schakel

Tabel 83.8: Ontwerpvariabelen vormgeving van de schakels.
Onrwerpvaríabele

Toelichting

Capaciteit wegvak

Welke capaciteit moet er op wegvakniveau

Maximum snelheid

Welke maximum snelheid geldt er op het

Mogelijke waarden

geboden worden?
80 km/h, 100 km/h,

.

wegvak?

'Profieltype wegvak

Welk profieltype toepassen? Hoeveel rijbanen?

'Weefvakken

Stromen op wegvakniveau mengen of

parallelle structuren,
functiecombinatie.
aantal rijbanen,
verhardingsbreedte, ..

scheiden?

Horizontaal
alisnement
Verticaal
alignement
VM-maatregelen
wegvakniveau

of

Hoe loopt het traject op de kaart?
Hoe loopt het traject op een hoogtekaart? Waar
stijgen en waar dalen? Waar verdiept
aanleggen of de hoogte in?
Welke VM-maatregelen worden toegepast op
wegvakniveau? Welke snelheidslimiet geldt er
bijvoorbeeld?

Signalering,
spitsstroken,
betaalstroken,
snelheidsregimes,
gesloten

verklaringen...
Inpassingsprincipe
wegvak

3.4.2

Hoe wordt het wegvak ingepast in de
omgeving?

Verdiepte ligging,
reservering ruimte
voor uitbreidine, ...

Vormgevíng knoop

Tabel83.9: Ontwerpvariabelen vormgeving van de knoop.
Ontwerpvariabele

Toelíchting

Mogelíjke waarden

Lay out

Hoe komen de toegangspunten (en
kruispunten) eruit te zien? Welke vorm?

Gelijkvloers of

toegangspunten

ongelijkvloers, half
klaverblad of
haarlemmermeer,

rotonde, vierarmig
kruispunt, T-

kruisount....
Lay out
knooDDunten

VM-maatregelen
elementniveau

Hoe komen de knooppunten eruit te zien?
\{elke vorm?
\Welke VM-maatregelen worden toegepast op
toegangspunt- en knooppuntniveau?

Klaverblad, ster,

TDI,
verkeerslichten,.

.

TNO Inro rapport 2003-578
Architectuur

3.4.3

Re

gionale Netwe rk Ontwikkeling

Vormgeving wegprofrel

Tabel

83.10:

Ontwerpvariabelen vorïngeving van het wegprofiel.

Ontwerpvariabeie

Toelichting

Mogelijke
waarden

Aantal rijstroken

Hoeveel rijstroken?

Rijstrookbreedte

Hoe breed moeten de rijstroken zijn?
Vrachtauto's vereisen bredere

Profiel van vriie ruimte

rijstroken dan personenauto's en bij
een hogere snelheid zijn ook bredere
riistroken vereist.
Extra ruimte die gereserveerd dient

Aantal meters

Aantal meters

te worden t.b.v. zijdelingse
bewegingen tijdens het rijden,
verticale bewegingen tijdens het

Verhardingstype

rijden, obstakelvrees t.o.v.
trottoirband, obstakelvrees t.o.v.
voorwerpen als verkeersborden en
obstakelvrees t.o.v. eesloten wand
Het type verharding omvat de textuur
van het wegdek. De materiaalkeuze
voor de verharding van de njbaan
wordt gebaseerd op zaken als de
ondergrond, de aanlegkosten, de
beheerkosten, de intensiteit van het
gebruik, het comfort, de
verkeersveiligheid en de
geluidhinderconsequenties. De
functie van de weg kan worden
ondersteund met de keuze vooÍ een
beoaald verhardinetvoe.

ZOAB, klinkers,
tegels, asfalt, ...

Dwarshelling

Vo

Hellingshoek

Vo

Booestraal

Straal

Belij ning stype/markering stype

Dikte en sooÍ
(doorgetrokken
streep,

onderbroken
streep, etc.)

Scheidingstype

Welk type rijstrook- of
rijbaanscheiding wordt er toegepast?

Fysieke
scheiding, visuele
scheiding of

Welk type pechvoorziening?

Toepassen van

gemengd profiel

Type pechvoorziening

V M -maatre gelen we gdekniveau

Welke VM-maatregelen op
wegdekniveau worden toegepast?

vluchtstrook of
vluchthavens,. . .
Dynamische

markering,...
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aanvull end e v o o rzí enín I en

83.1L: Ontwerpvariabelen

Ontwerpvariabele

vormgeving aanvullende voorzieningen.

Toelichting

Mogelijke waarden

Beplantingsvonn
Verlichtingstype

wel/geen

verlichting,

intensiteit,...
Bewegwijzeringstype
Bebakeningstype

Samenstel van de op , in, boven en ter
zijde van de verharding aangebrachte
verkeerstekens en -voorwerpen, die
dienen ter geleiding, waarschuwing,
regeline en beveilising van verkeer

Parkeervoorzieningen
Type geluidwering

Welk type geluidwering wordt

Parkeerhavens.
oarkeervakken.
scherm, wal, geen

toegepast

voorzieningen,...
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4

INFRASTRUCTUUR EN
VERKEERSMANAGEMEI{T

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt dieper

ingegaan op

de

wisselwerking tussen

verkeersmanagement en infrastructuur.
Achtereenvolgens komen aan de orde:

verschillen in

van

ontwikkeling(stempo)

infrastructuur

verkeersmanagement;

.

mogelijkheden

om door integratie

van

verkeersmanagement en

infrastructuur meerwaarde te behalen.
Dit hoofdstuk is door AVV opgesteld.

4.2

DVM: benutting en verkeersmanagement

B{ de

toepassing

van Dynamisch verkeersmanagement (DVM)

wordt

onderscheid gemaakt tussen:
. DVM als verkeersmanagementmaatregel: Het op elkaar afstemmen van de
fluctuerende, actuele verkeersvraag en de actueel beschikbare capaciteit in
het netwerk;

c DVM als

benuttingsmaatregel:

Bieden van een

tijdelijke

capaciteitsuitbreiding, vooruitlopend op structurele uitbreidingen.
In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op DVM a1s benuttingsmaatregel,
hoewel bij toekomstige toepassingen ook verkeersmanagement aan bod komt.
Waar beide typen maatregelen niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar is
de term

4.2.1

DVM aangehouden.

Verschil in teeftíjd en ontwikkelíng van DVM en infrastructuur
Le eftíj d en ontw

ikkelin g infrastructuur
Verkeer is zo oud als de weg naar Rome. De aanleg van wegen, met voorschriften

over afmetingen gebaseerd op bijvoorbeeld aslengtes, vindt dan ook

al

eeuwenlang plaats.

Naar Amerikaans voorbeeld zijn sinds de jaren '50 van de vorige eeuw in
Nederland standaard richtlijnen ontwikkeld. Voor autosnelwegen is dat de ROA
(Richtlijn Ontwerpen Autosnelwegen) en voor niet-autosnelwegen is dit de
RONA (Richtlijn Ontwerpen Niet-Autosnelwegen). De vigerende versie van de
ROA en de RONA dateert van begin jaren '90 van de vorige eeuw.
Speciaal voor de wegen binnen de bebouwde kom is een handboek met
aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen, de

Recente ontwikkelingen
infrastructuur zijn:

r

ASw

(1996), opgesteld.

op het gebied van (richtlijnen voor ontwerp van)

onderzoeken naar een categorisering (indeling in stroomwegen,
gebiedsontsluitende wegen en erftoegangswegen) van het wegennet buiten
de bebouwde kom:

46
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een verkenning naar de mogelijkheden van een Basiskwaliteit
Autosnelwegen (BkA) voortkomend uit een versobering van de ROA;
onderzoeken naar flexibele en innovatieve toepassing van wegen en
wegconstructies (de drijvende weg, modulaire weg, slimme weg);
onderzoeken naar nieuwe methoden van wegonderhoud: behalve een meer
integrale benadering van de onderhoudskosten (Life Cycle Costs, LCC)
komt de nadruk ook te liggen op een beperking van de overlast voor het
verkeer.

Leeftijd en ontwikkeling DVM
DVM is, vergeleken met infrastructuur, met een leeftijd van zo'n 25 jaar erg
jong. Dat betekent onder meer dat na de 'experimentfase' in de eerste jaren er pas
sinds kort een standaardisatie begint te ontstaan.

Er is kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot:

.

de uitvoeringsvorm van DVM op het hoofdwegennet (I{WN) die het meeste
effect sorteert. Voorbeelden zijn de toepassing van signalering en markering
bij de spitsstrook, of de procedures bij het openen van spitsstroken;

. 'de omvang van de effecten, in
.

.

eerste instantie op wegvakniveau en
vervolgens ook op netwerkniveau. Hierbij spelen verkeersmodellen een
grote rol;
het beheer en onderhoud van DVM-maatregelen.

Bij de eerste toepassingen

van benuttingsmaatregelen lag de prioriteit bij de functionaliteit van de
maatregel terwijl er na verloop van tijd meer aandacht komt voor de B&Oconsequenties van de toepassing van benutting. De verwachting is dan ook
dat de komende jaren een ontwikkeling zal plaatsvinden naar 'onderhoudsarme DVM systemen' die dezelfde functionaliteit bieden als nu al het geval
is. Voorbeeld: signaalgevers die gebruik maken van LED-verlichting;
de organisatievorm en -opbouw die leidt tot een efficiënte en effectieve

inzet van DVM op het IIWN: De bouw van vljf

regionale

verkeersmanagementcentrales en een landelijke verkeerscentrale, alsmede

het instellen van de functies regionaal verkeersmanager

en

wegverkeersleider en het verzorgen van een opleidingsprogramma.

De opgedane kennis over uitvoeringsvorÍn en effecten van de maatregelen is
vastgelegd in handboeken en richtlijnen voor de verschillende
ben uttingsmaatre gelen.

4.2.2

Verschil in realísatíetíjd en levensduur van DVM en infrastructuur
Infrastructuur plannen en aanleggen vindt door de lange doorlooptijd plaats op de
middellange tot langere termijn: de realisatietijd (tijd tussen planvorming en
daadwerkelijke openstelling) kan 10 tot 15 jaar bedragen. Een weg wordt dan ook
voor een groot aantal jaren aangelegd (minimaal 50 tot 70 jaar). Aftrankelijk van
de gebruikte materialen en constructiewijze en het gebruik van de infrastructuur

vindt er na 7 tot 15 jaar 'groot onderhoud' plaats. Dit is veelal de eerste
mogelijkheid na openstelling om de infrastructuur aan te passen aan nieuwe
technische of constructieve ontwikkelingen (zoals ZOAB). Ook kan, zonder
kapitaalvernietiging, de rijbaan- en rijstrookindeling worden aangepast aan de dan
geldende verkeersv raag.

O
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DVM-maatregelen hebben een veel kortere realisatietijd, deze is voor de meeste
maatregelen slechts één of twee jaar. De levensduur van benuttingsmaatregelen is
ongeveer 7-I0jaar. Na dezejaren kan de maatregel wel op de weg aanwezig
blijven, maar om de autonome verkeersgroei op te vangen moet reguliere
capaciteitsuitbreiding overwogen worden.

Door het tijdelijke karakter zijn benuttingsmaatregelen tot op heden nauwelijks
een item in het wegontwerp: de huidige benuttingsmaatregelen (zoals spitsstrook,
plusstrook, buffer) worden veelal op de reeds aanwezige infrastructuur 'geplakt'.

Pas bij de \ilegen die nu het ontwerpproces doorlopen,

worden
benuttingsmaatregelen ingepast. Voorbeeld van dit laatste is de A15 Maasvlakte Beneluxplein waar in het ontwerp voor het jaar ZOI3 een plusstrook is voorzien.

4.2.3

Doelstelling DVM en ínfrastructuur
De doelstellingen die DVM en infrastructuur nastreven zijn deels gelijk:
Doelstelling van infrastructuur is het bieden van de mogelijkheid tot een veilige
verplaatsing, waarbij tevens een zo goed mogelijke doorstroming wordt
nagestreefd.

DVM heeft naast deze algemene doelstelling van verkeersveiligheid (de AIDfunctie binnen MTM was het begin van de ontwikkeling van DVM) ook nog de
volgende andere doelstellingen:

het informeren, sturen en geleiden van het verkeer voor een verbetering van de
doorstroming, binnen de kaders van milieu en verkeersveiligheid.

4.2.4

Toepas síngen

DVM en ínfrastructuur
g b enuttín I smaat r e g el en e n ínfr a s t r uc tuur

H uidi

g

De

toepassingsmogelijkheden

e

t o ep a s s ín

van

benuttingsmaatregelen verschillen per

verkeerssituatie. In Tabel B4 is aangeven welke verkeerssituaties onderscheiden
worden, uitgaande van (niet-)voorspelbare en (niet-)reguliere situaties.

Tabel 84.1: Onderscheiden verkeerssituaties.
Regulier

Niet-reeulier

Voorsnelbaar
Ochtendspits, avondspits, daluren,
weekendverkeer, brugopeningen, klein
onderhoud
Vakantieverkeer, groot evenement, groot
onderhoud, bijzondere fansporten, bij zonder
weersinvloeden

Niet-voorsoelbaar
Kleine incidenten

Calamiteiten, (grote)
incidenten, defecten
infrastructuur, crises

De (huidige) toepassingen van benuttingsmaatregelen en infrastructuur in
situaties uit Tabel B4 staan weergegeven in Tabel....

de
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TabelB4.2: Toepassingen benuttingsmaatregelen en infrastructuur, huidige
situatie.

Regulier

Voorspelba.ar

Niet-voorspelbaar

aanleg (ROA),

IM (rerouten)

cap.uitbreiding met spitsstrook, plusstrook,

buffer
Niet-regulier

WIU (rerouten)

IM (rerouten)

NB: de benuttingsmaatregelen in de reguliere, voorspelbare situatie kunnen ook in de andere
verkeerssituaties toegepast worden

De meeste benuttingsmaatregelen worden toegepast in (en zijn ook ingesteld op)
de reguliere, voorspelbare verkeerssituatie. Ook aanleg van wegen richt zich op
het voldoen aan de verkeersvraag zoals die zich in de reguliere, voorspelbare
situatie voordoet.

In de overige situaties, die zich kenmerken door een afwijkend verkeersaanbod
en/of capaciteit van het wegennetwerk, is er vaak onvoldoende restcapaciteit
(infrastructuur) of blijkt de fysieke maatregel niet toegesneden op een
specifieke/bepaalde situatie (in termen van capaciteit en intensiteit) en is daardoor
onvoldoende flexibel in toepassing.

In de niet-voorspelbare

situaties is de organisatorische verkeersmanagementmaatregel Incident Management effectief.
Bij Wru, in de voorspelbare en niet-reguliere situatie, worden DVM-maatregelen
zoals 'afsluiten en omleiden' toegepast om te rerouten. Het voordeel van WIU is

dat vooraf bekend is waar en wanneer de gewijzigde verkeerssituatie zich
voordoet. Niettemin bieden de gewenste omleidingsroutes in veel gevallen
onvoldoende (rest)capaciteit om aan de extra verkeersvraag te voldoen.

De (theoretische) toepassingsmogelijkheden van DVM en infrastructuur zijn in de

en niet-flexibele situaties door ontbrekende tools (zowel
restcapaciteit in de infrastructuur als flexibiliteit"in DVM-maatregelen) op dit
moment veelal niet uitvoerbaar.
niet-reguliere

Toekomstíge toepassfng benuttingsmaatregelen en perrnanente uitbreiding van
infrastructuur : haasj e -ov er

De grote verschillen in tijdsschaal (zowel realisatie als levensduur)

bieden

mogelijkheden om benuttingsmaatregelen en infrastructuur 'in elkaar te schuiven'
om de bereikbaarheid te vergroten.

Benuttingsmaatregelen kunnen vooruitlopend op infrastructurele uitbreidingen
worden toegepast. Voorbeeld: vooruitlopend op een reguliere wegverbreding met
een extra rijstrook wordt een spitsstrook toegepast. Na de reguliere
wegverbreding wordt de spitsstrook opgeheven, de vluchtstrook komt op de
bredere weg weer het gehele etmaal beschikbaar.
Mocht de verkeersintensiteit ter plaatse de daaropvolgende jaren verder toenemen
dan kan na bijvoorbeeld 10 jaar een nieuwe spitsstrook aangelegd worden,
vooruitlopend op een volgende reguliere wegverbreding.

O
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Op deze wijze wordt een haasje-over-systematiek toegepast waarbij
capaciteitsuitbreiding door middel van een benuttingsmaatregel en door middel
van pennanente uitbreiding van infrastructuur elkaar afwisselen.
T o ekom s tí g e t o ep a s s in g v e rke e r s b eh e e r s in g smaat r e g eI en en infr a s tru c tuur
In de toekomst (voor de beeldvorming: 2AZ0) zullen er behalve de reeds in Tabel
genoemde toepassingen nieuwe aanleidingen zijn om benutting en infrastructuur

in combinatie met elkaar toe te passen:

Bereikbaarheid

.

In de niet-reguliere
betrouwbaarheid van

en de niet-voorspelbare situaties kan de
de verplaatsingen omhoog en het aantal

voertuigverliesuren omlaag door integratie van verkeersmanagement en
infrastructuur, door gebruik te maken van restcapaciteit op het wegennet
en rerouting te gebruiken om deze capaciteit toe te delen aan het verkeer
In deze situaties rekent de weggebruiker niet op verstoring: verstoring
wordt door de weggebruiker juist als meer hinderlijk ervaren dan in de
reguliere, voorspelbare situatie ('er staan files op de gebruikelijke

plaatsen'). Doordat de weggebruiker geen rekening houdt met de
verstoring is de (financiële) schade ten_ gevolge van congestie groter, de
weggebruiker bouwt bij zrjn verplaatsing geen tijdsbuffer in om congestie
op te vangen. Hierdoor zullen er naar verhouding vaker goederen niet op
tijd bezorgd worden of afspraken niet doorgaan. Doordat men na verloop
van tijd hierop gaat anticiperen en de 'buffer' wel in reistijd inbouwt,
leidt het netto naar verwachting tot een productieverlies (meer
economische schade).

Leefbaarheid
. De randvoorwaarde 'bescherming leefomgeving' zal ín de toekomst een
grotere rol gaan spelen in het verkeersproces. Verkeersbeheersing kan
worden ingezet om door rerouting en snelheidsbeperking de
verkeersintensiteit en/of de snelheid te beinvloeden om te voorkomen dat

drempelwaarden worden overschreden. Infrastructuur (restcapaciteit)

.

geeft de ruimte om rerouting toe te passen zonder congestie.

Door ontwikkelingen op het gebied van in-car-informatie zal

de

weggebruiker in de toekomst waarschijnlijk informatie op Ínaat krijgen:
afhankelijk van de verkeerssituatie in het netwerk zal hij in zijn voertuig
een op zljn verplaatsing toegesneden 'optimale route' gepresenteerd

krijgen.

Bij het verwljzen van deze route zal er waarschijnlijk

geen

rekening worden gehouden met het leefmilieu op de te verwijzen route.
Verkeersbeheersing is dan een tool om in deze 'kwetsbare gebieden' het
verkeer te weren.

Exploiteerbaarheid
o Door autonome ontwikkeling van de verkeersintensit eit zalmet name in
de daluren de omvang van de congestie toenemen. Gevolg is dat ook
overdag congestie regelmatig voor zal komen. Neveneffect van deze
ontwikkeling is dat er minder gelegenheid is om overdag filevrij
werkzaamheden uit te voeren. In vergelijking met de huidige situatie zal
er daardoor ook overdag vaker congestie ten gevolge van Werk In
Uitvoering Wru) voorkomen, tenzij verkeersbeheersing wordt toegepast
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en restcapaciteit op infrastructuur wordt benut om door middel van
rerouting de intensiteit op een wegvak met Wru te verminderen.

4.3

Relaties tussen ontwerpvariabelen en mogelijkheden voor

DVM

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) kan op twee wijzen toegepast worden:
. Als verkeersmanagementmaatregel: Het op elkaar afstemmen van de
fluctuerende, actuele verkeersvraag en de actueel beschikbare capaciteit in
het netwerk.

o Als benuttingsmaatregel:

Bieden van een tijdelijke capaciteitsuitbreiding,
vooruitlopend op structurele uitbreidingen.

Beide toepassingen zijn dynamisch: aftrankelijk van de actuele verkeerssituatie of
het uur van de dag worden ze ingeschakeld. De verkeersmanagementmaatregelen
toeritdoseerinstallatie en rijstrooksignalering worden geactiveerd door een grote
verkeersvraag en de benuttingsmaatregel spitsstroken worden slechts gedurende
enkele uren van de dag opengesteld, als de intensiteit er aanleiding toe geeft.

In het vervolg van deze paragraaf zal met name worden ingegaan op DVM als
verkeersmanagementmaatregel in relatie tot de mogelijkheden om het netwerk
beter te benutten: hoe kan het netwerk worden uitgevoerd zodanig dat DVM
effectief en efficiënt kan worden toegepast.
Hierbij wordt uitgegaan van de doelen die met DVM worden nagestreefd:
bereikbaarheid, leefbaarheid en exploiteerbaarheid.
Een integratie van DVM en infrastructuur is onderzocht aan de hand van de
ontwerpvariabelen van het netwerk.
Voor de lagen structuur van het netwerk en vormgeving van wegvak en
wegprofiel is voor de binnen Gebiedsgericht Benutten (GGB) onderscheiden
DVM-maatregelen onderzocht wanneer er een meerwaarde optreedt door
integratie van DVM en infrastructuur.
Aan het eind van deze para,graaf is een overzichtstabel opgenomen waarin de
relaties tussen de ontwerpvariabelen en de afzonderlijke DVM-maatregelen zijn
weergegeven.
4.3.1

Relatie DVM en de ontwerplagen
Structuur netwerk

Voor DVM zijn op het niveau van deze laag vooral de netwerkvorm en -dichtheid
van belang.Deze bepalen de mate waarin voor een verplaatsing tussen herkomst
en bestemming altematieve routes beschikbaar zljn. De verdere vonn van het
netwerk (ringvorming, grid) is uit oogpunt van DVM niet nader beschouwd.

Door de beschikbaarheid van alternatieve routes en van DVM-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.

rk
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Gebruiker: Bereikbaarheid
o DVM kan toegepast worden om dynamisch alternatieve routes te verwijzen
(beinvloeden voorkeursroutes) waardoor op netwerkschaal de capaciteit

o

.

o

beter benut wordt en de congestie afneemt.

Door middel van DVM kunnen het comfort en de verkeersveiligheid van
weggebruikers verhoogd worden: in geval van mist, sterke wind of een
spookrijder kan de weggebruiker een route kiezen waarop hij hiermee niet
of in mindere mate mee wordt geconfronteerd. BU gladheid kan de
wegbeheerder het verkeer op bepaalde routes concentreren waardoor er
effectiever gestrooid kan worden.
Specifiek voor de verkeersbeheersingsmaatregel Incident Management (nvl)
en meer in het algemeen voor de hulpverlening bij verkeersongevallen is de
beschikbaarheid van een altematieve route van groot belang als aanrijroute
voor hulpdiensten.
'Kwetsbare' schakels in het wegennet, zoals tunnels (in verband met hoge

voertuigen) en bruggen (vanwege defecten) en wegvakken met een
verhoogd risico (nabij chemische fabrieken of brandstofopslagplaatsen)
kunnen door middel van DVM (omleiden van verkeer, herverdelen van
capaciteit) voorzien worden van een terugval-optie.

Netwerkbeheerder: Bereikbaarheid / exploiteerbaarheid
o In geval van Werk In Uitvoering (\il/IU) of bij een incident op een wegvak
kan door middel van DVM (omleiden van verkeer, herverdelen van
capaciteit) voorzien worden in een terugval-optie.
Omgeving: Leefbaarheid
o De (milieu)overlast van verkeer kan lokaal beperkt worden: door een
snelheidsmaatregel zoals op de A13 bij Overschie worden de emissie en
geluidsproductie beperkt. Behalve snelheidsmaatregelen zijn ook DVMmaatregelen toepasbaar die de verkeersvraag beperken, zoals het omleiden
van verkeer in de nachtperiode.

Voor de kwaliteit van de alternatieve route ('is een alternatieve route ook
daadwerkelijk een alternatief ?') 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.

Veel aansluitingen en knooppunten maken veel verschillende routes mogelijk
waardoor de kwetsbaarheid van het netwerk voor verstoringen kleiner wordt en
de robuustheid (betrouwbaarheid) toeneemt
Een hoge aansluitingendichtheid in het netwerk heeft als positief effect dat er veel
verbindingen tussen verschillende netwerken zijn: de ontsluiting van een gebied

wordt hierdoor fijnmazig. Nadelig is de aanwezigheid van aansluitingen (en
knooppunten) voor de rust in het verkeer: de toeritten zorgen voor turbulentie in
de verkeersstroom.

Aansluitingen hebben nauwelijks beperkingen voor toepassing van DVMmaatregelen: slechts de in de praktijk niet of nauwelijks toegepaste maatregelen
'keep your lane' en blokrijden zijn niet goed te combineren met de aanwezigheid
van een aansluiting.

<7
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afstanden tussen aansluitingen geldt het voordeel van de toegenomen

flexibiliteit: per afstandseenheid worden de weggebruiker bij een situatie met
korte afstanden veel keuzemogelijkheden geboden om van route te wijzigen. Blj
een zich wijzigende verkeerssituatie kan de weggebruiker en ook de
wegbeheerder daar sneller op inspelen.

Door een groter aantal knooppunten zal de kans op incidenten op knooppunten
weliswaar iets groter kunnen worden, de daaruit ontstane blokkade-effecten
(terugslag van congestie op andere herkomst-bestemmings-relaties (H-B-relaties)
waarvan het verkeer van het knooppunt gebruik maakt) zullen echter kleiner zijn
omdat er door toepassing van DVM naar alternatieve routes verwezen wordt
waardoor het vraagpatroon op deze andere H-B relaties verminderd kan worden.

4.3.2

Vormgeving van wegvak en wegprofiel
Vormgeving van wegvak: tracé

De lay-out van het tracé, bestaande uit het horizontale en verticale alignement,
biedt weinig aanknopingspunten voor meerwaarde door integratie met DVM.
De lay-out heeft een verband met DVM 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 DVM, waannee in de praktijk al rekening gehouden wordt.
Relevantie van het tracé voor DVM-toepassingen zal ontstaan bij een versobering
van de infrastructuur; een dergelijke versobering van het tracé (aanpassen van de
straal van top- en voetboog) zal zich dan in eerste instantie vertalen naar een
afname van het comfort van de weggebruiker (bijvoorbeeld continuiteit van het
wegbeeld, of, bij kleinere boogstraal, de noodzaak om bij te sturen in een bocht)
en pas daarna van invloed zijn op de hier genoemde DVM-gerelateerde aspecten
zichtlengte en tijd.

Bij de lay-out van knooppunten

en aansluitingen zijn er diverse mogelijkheden
van integratie van DVM en infrastructuur. Deze liggen met name op het gebied
van bereikbaarheid en exploiteerbaarheid.

Bereikbaarheid
Onnlechten verkeer
knooppunten en bij afritten die 'vollopen' kan de optredende congestie een
uitstralingseffect hebben waardoor ook verkeer op andere H-B relaties nadelen
ondervindt. DVM kan worden toegepast:
o om met behulp van dynamische rijstrookmarkering (intensiteitsafhankelijk)
extra wegcapaciteit te bieden zoals een extra rijstrook ter hoogte van een
weefvak in een klaverblad;
. om buffemrimtes in knooppunten of bij aansluitingen te realiseren;
. voor een stroomopwaartse verlenging van een afrit zodat opstelruimte

Bij

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 verkeersveilieheid te versroten.
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Interactie verkeer
Binnen een wegvak zijn de weefvakken vaak een bottleneck: de capaciteit ligt

lager en het rijgedrag is er onrustig. Mogelijkheid om het weven te
vereenvoudigen is het toepassen van de maatregel homogeniseren die tot doel
heeft de snelheidsverschillen tussen wevende stromen te verminderen. In de
toekomst kan er door intelligent cruise control mogelijk ook stroomopwaarts van

het weefvak een

'afstand-houden-maatregel' worden toegepast. Door de
gelijkmatige snelheden (al dan niet in combinatie met afstand tussen voenuigen)
wordt het weven vereenvoudigd. Er ontstaat mogelijk een capaciteitstoename en
een comfortvoordeel (brj een lagere snelheid rijdt men langere tijd in het weefvak,
men krijgt meer gelegenheid om te weven).
B

enutt en

o
.
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Als bij de verbindingsboog een lage ontwerpsnelheid gekozen wordt, kan de
bocht scherper worden vofingeven (kleinere boogstraal) en komt er ruimte
vrij om extra asfalt (de buffer) aan te brengen;

BU knooppunten met enkelstrooks indirecte verbindingen

met

hoogteverschillen ontstaat een capaciteitsverlies door langzaam rijdende;
zwaarbeladen vrachtauto's die het overige verkeer ophouden. Mogelijke
oplossingen hiervoor zijn:
o het toepassen van dubbelstrooks uitvoeren van verbindingsbogen
(vluchtstrookgebruik) ;

o het ter hoogte van knooppunten aanbieden van gescheiden
infrastructuur voor verschillende voertuigcategorieën
(

afhankelij k van maxi mumsnelheid of v oertuigkenmerken).

Exploiteerbaarheid
Beheer en onderhoud

Aanpassingen

in de wegconstructie, zoals stevige, drukbestendige
in opstelruimte van TDI's en in buffers verminderen de

verhardingstypen

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 warïn
is.
V o rm

g ev in

g v an

w e gp

rofi el

De meesÍe relaties tussen DVM en de elementen van het dwarsprofiel zijn, voor
zover het reeds toegepaste DVM-maatregelen zijn, al bekend en hier zit over het
algemeen nauwelijks (nieuwe) meerwaarde in.
Enkele mogelijkheden en beperkingen voor integratie van DVM en infrastructuur
op het niveau van vorÍngeving:

Bereikbaarheid

r IM en infrastructuur:

door het met regelmaat toepassen van doorsteken in de
bij tunnels wordt

geleiderail (of verplaatsbare vangrail, VEVA, die ook
toegepast) kan in geval van een incident:

.

.
o

bij een ontbrekende of geblokkeerde vluchtstrook (spitsstrook!) een
hulpdienst over de naastliggende rijbaan aanrijden;
redelijk snel het verkeer worden omgeleid naar de ander rijbaan;
vrachtverkeer draaien (wat op één rijbaan niet gaat).
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Brj een mogelijk nog te ontwikkelen spookdmaatregel kan door een
scheiding tussen hoofdrijbaan en parallelbaan over langere afstand, met
doorsteken, het verkeer worden weggeleid van een naderende spookrijder.

in

relatie tot meerdere maatregelen ter informatie van de
weggebruiker: een krappe boogstraal bemoeilijkt de oriëntatie: het is in een
bocht onduidelijk op welke rijstrook een getoonde snelheid, pijl of kruis op
de signalering betrekking heeft. Ook blj andere informatie aan de
weggebruiker doet zich het probleem voor dat elektronische borden vanaf
een schuine hoek minder goed zichtbaar zijn. De tijd die de weggebruiker
heeft om informatie op te nemen wordt hierdoor korter.
Boogstraal

Exploiteerbaarheid
. Dynamische markering en verharding: De wegverharding bestaat uit
asfaltbanen van enkele meters breed. Om schade aan de randen van deze
banen te voorkomen, liggen de randen in het algemeen op korte afstand (520 cm) van de markering zodat er relatief weinig contact met de banden is.
B{ dynamische markering, waarbij de markering dus niet continu op
dezelfde plaats aanwezig is, kan de naad in het asfalt in het 'bandenspoor'
komen te liggen, wat leidt tot extra onderhoud. Technisch is het mogelijk
om rijbaanbreed te asfalteren zodat dit probleem zich niet voordoet; hier
zitten echter logistieke problemen aan (aanvoer van asfalt) en achteraf is
onderhoud aan één enkele rijstrook niet meer mogelijk.

De relaties tussen DVM en de aanvullende voorzieningen geven nauwelijks
aanknopingspunten voor meerwaarde.

Veelal gaat het om voorzieningen waarvoor al richtlijnen bestaan (bebakening,
bewegwijzering, verlichting) waar randvoorwaarden en uitgangspunten in zijn
opgenomen. Voor dynamische toepassingen van deze voorzieningen (zoals
dynamische bewegwijzering) gelden dezelfde randvoorwaarden. Ook voor
DRIP' s zijn plaatsingscriteria opgesteld.

4.3.3

Schematísche weergave van de relatie tussen DVM en de ontwerpvariabelen

In Tabel F,4.3 zijn door middel van kleuren de relaties tussen DVM-maatregelen
en infrastructuur aangegeven.

In de bovenste nJ van de tabel zljn de infrastructurele

ontwerpvariabelen

aangegeven die gebruikt zijn bij de analyse: structuur netwerk en vormgeving van
wegvak en wegprofiel.
In de eerste kolom staan de DVM-maatregelen: de services en maatregelen
voigens het handboek GGB. In de matrix zelf is door gebruik te maken van
kleuren en cijfers aangegeven of er een relatie is tussen en DVM-maatregel en
een ontwerpvariabele, en zo ja, wat de aard is van deze relatie.

De cijfers verwijzen naar de motivatie in paragraaf 4.3.4.

Toelichting op de kleuren:
o Groen: mogelijkheden tot meerwaarde door integratie van DVM (de
maatregel uit de betreffende rij) en infrastructuur (de ontwerpvariabele in de
betreffende kolom)

.

Rood: beperkingen bij integratie van DVM en infrastructuur

rk

O

nnu ilcke lin g

f,t
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Geel: aandachtspunt bij integratie van DVM en Infrastructuur

Bij de maatregelen die op meerdere plaatsen in de tabel zijn opgenomen (omdat
deze maatregelen bij meerdere services terugkomen) is bij de herhaling van de
maatregel de achtergrond van de cel waarin deze genoemd staat, grijs gemaakt.
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4.3.4

Toelíchting

In deze paragraaf is de toelichting opgenomen op de cijfers in Tabel 84.3.
1.

Snelheidsdeken & ri-istrookbreedte.
Op regionale schaal tonen van snelheídslimiet op signaalgevers verkeerssignalering;
bijvoorbeeld bíj gladheíd. Alternatieve aanleiding is beperking luchnerontreiniging.
DoeI is door lagere snelheid kans op onpevallen te beperken.
In BkA is met behulp van een rijsimulator onderzocht dat, gegeven een (smalle) rijsffookbreedte, de toegestane snelheid van invloed is op de mate van overschrijding van
de markering aan weerszijden van de rijstrook: hoe groter de snelheid, des te korter de
tijd tot lijnoverschrijding. Afhankelijk van de rijstrookbreedte zou in het geval van een
snelheidsdeken op een smallere riistrook niet '70' maar '50' moeten gelden.

2.

Dvnamische snelheidslimieten & canaciteit wewak
Dynamische snelheidslimieten zijn gericht op het verlagen van de actuele snelheid tot
de gewenste snelheid. De snelheden worden getoond door middel van de elektronische
signaalgevers en ziin op alle locaties binnen het wepvak seliik.
Bij weefvakken dienen, indien er geen sprake is van prioritering, de snelheden van de
wevende stromen bij voorkeur gelijk te zijn. Dit kan worden bereikt door (intensiteitafhankeliik) een snelheidslimiet toe te passen.
Binnen verkeerssignalering wordt (op dit moment) tussen twee naast elkaar gelegen
sffoken een maximumsnelheidsverschil van 20 km/u getoond. Reden is de verkeersveiligheid: het onderlinge snelheidsverschil in geval een voertuig van rijstrook wisselt. Bij
de aanwezigheid van een fysieke scheiding tussen rijstroken (hoofd- en parallelbaan) is
een groter snelheidsverschil toegestaan.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekenins sehouden.

3.

Dvnamische snelheidslimieten & beliininsstvpe
Bij onderbroken en bij doorgetrokken belijning dient een snelheidsverschil van 20 km/h
per rijstrook te worden aangehouden. Bij puntstukken mag het verschil groter zijn.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekening gehouden.

4.

Dvnamische snelheidslimieten & scheidinsstvpe
Bij een niet-overschrijdbare scheiding (barrier/geleiderail) geldt er geen maximumsnelheidsverschil van 20 km/u per riistrook.

3.

Semi-statische snelheidslimieten & capaciteit wesvak & scheidinestype
Tíjdelijk lagere statische snelheidslimiet op een beperkte schaal (wegvak, dít in tegenstellíng tot een snelheidsdeken die op regionale schaal wordt uitgevoerd). Bijvoorbeeld
bij werk in uínoering.
Alternatieve reden kan beperking geluídshínder zíjn.
Hoogte van snelheidslimiet is niet afhankelíik van verkeersomstandigheden.
Bij weefvakken dienen, indien er geen sprake is van prioritering, de snelheden van de
wevende stromen eeliik te ziin
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Binnen verkeerssignalering wordt (op dit moment) tussen twee naast elkaar gelegen
stroken een maximumsnelheidsverschil van 20ltr km getoond. Reden is de verkeersveiligheid: het onderlinge snelheidsverschil in geval een voertuig van rijstrook wisselt. Bij
de aanwezigheid van een fysieke scheiding tussen rijstroken (hoofd- en parallelbaan) is
een groter snelheidsverschil toegestaan.
Hiermee wordt in de huidige situatie rekening gehouden.
6.

Semi.statische snelheidslimieten & type bewegwi-izering
Bij een lagere snelheid kan de bewegwijzering in kleiner font worden uitgevoerd, de
panelen kunnen kleiner zijn en de funderings- en bevestigingsconstructie kan lichter

zíjn.
NB: waarschijnlijk beperkte toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld langdorige WIUsituaties.
7.

Blokrijden & ontsluitingsstructuur
Maatregel waarbíj medewerkers van het KLPD in hun auto's met een constante snelheid rijden. Achter hen vormt zich op alle ríjstroken van de rijbaan een homogeen
"blok" rijdende auto's. De "voorrijders" houden een zodanige snelheid aan, dat een
voorgaand blok niet ingehaald wordt.
De beoogde rust in het verkeer zal minder worden naarmate er meer aansluitingen zijn:
rif strookwisselingen door in- en uitvoegend verkeer geven verstorins.

8.

Blokrijden & capaciteit wegvak
Blokrijden bemoeilijkt samenvoegen door het sterk ongeliikmatig verkeersaanbod.

9.

Homogeniseren & ontsluitinssstructuur & ontsluitinssdichtheid
Aan alle'weggebruikers op een wegvakwordt tijdens perioden van hoge verkeersbelasting een aangepaste limietsnelheíd getoond. Deze snelheíd is het gevolg van de actuele
verkeerssituatie.
Homogeniseren heeft tot doel: schokgolven voorkomen, beperken van stroolcwisselingen, uitstellen van fiIevormin7
Bij aansluitingen ontstaat turbulentie ten gevolge van invoegingen. Homogeniseren
vermindert de snelheidsverschillen en werkt daardoor positief. Bij hoge intensiteiten
(grote UC factor) kan er daardoor echter ook een bottleneck ontstaan.

L0.

Homogeniseren & capaciteit wegvak
Deze maatregel kan gebruikt worden om bij wevende stromen de onderlinge snelheidsverschillen te verkleinen, waardoor het weven eenvoudiger wordt (en naar verwachting
de capaciteit van het weefvak omhoog gaat).

L1.

Homogeniseren & boogstraal

Bij

een zeer krappe boogstraal vindt er automatisch een zekere homogenisering plaats
(naar bijvoorbeeld de adviessnelheid). Voorbeeld: de verbindingsbogen Kleinpolderplein van de A20 naar de A13.
L2.

Inhaalverbod vrachtverkeerz & netwerkvorm & netdichtheid

'NB: Uit het oogpunt

van handhaving is het eenvoudiger om de linksgelegen stroken gesloten te verklaren

voor voertuigen met een bepaalde breedte. Dit maakt de inzet van 'geautomatiseerde' handhaving
(camera's) op een wegdoorsnede mogelijk. Handhaving van het inhaalverbod vereist dat de totale
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Inhaalverbod, meestal voor voertuígen met afwíjkende snelheidsl<arakteristieken
(vrachtverkeer bíjvoorbeeld). Doel is verstoringen op de inhaalstroken (Iinkerrijstrook
bii tweestrooks ri.ibaan) te beperken en zo schokgolven te beperken.
Bij aanwezigheid van parallelle routes (om vrachtverkeer binnen het netwerk te rerouten) kan een deel van de weg constructief lichter en smaller worden uitgevoerd. Om
schade aan deze 'lichtere' weg te voorkomen bij niet-voorspelbare en niet-reguliere
situaties zijn alternatieve routes aan te bevelen (waaróp dan ook weer een voor vrachtverkeer geconstrueerde rii strook aanwezig is).
13.

Inhaalverbod vrachtverkeer & ontsluitinesstructuur& ontsluitinesdichtheid
Bij een inhaalverbod vrachtverkeer ontstaan er colonnes wachtvoertuigen op de rechterrijstrook, waardoor in- en uitvoegen problematisch kan worden. In dit geval is een
groot aantal aansluitingen een voordeel: er is meer gelegenheid tot invoegen.

14.

Inhaalverbod vrachtverkeer & capaciteit wegvak & aantal riistroken
De door de overige weggebnrikers ervaren overlast van inhalende vrachtauto's zal op
tweestrooks groter zijn dan op driestrooks wegen. Op driestrooks wegen kan een weggebruiker anticiperen op de vrachtwasen door naar de linkerriistrook te saan.

15.

Inhaalverbod vrachtverkeer & lay out toegangspunt
Een inhaalverbod kan bij een groot aanbod vrachtverkeer op de rechterstrook leiden tot
kolonnes vrachtverkeer, wat overlast geeft bii in- en uitvoegen en bii het weven.
Bij een korte invoegstrook kan een vrachtauto niet altijd voldoende snelheid halen voor
het invoegen.

16.

lnhaalverbod vrachtverkeer & riistrookbreedte & verhardinestvpe
Bij het inhaalverbod kunnen de links gelegen stroken (waar geen vrachtverkeer komt)
smaller worden uitgevoerd en lichter worden geconstrueerd. Dit in samenhang met alternatieve routes, zie Inhaalverbod vrachtverkeer & netwerkvorm (12)

L7.

'Keep your laneo& ontsluitingsstructuur
Gedragsregel: zoveel mogelijk op dezelfde strook blijven rijden; in tegenstelling tot
normale regel (zoveel mogelijk meest rechter rijstrook gebruiken). Doel van de maatregel is een homogenere verkeersafwikketing door beperken van het rijstrookwísselen.
Maatregel wordt "afgedwongen" door middel van dynamische borden erlof dynamische
markering.
Deze maatregel is effectiever bij een kleiner aantal aansluitingen (minder in- en uitvoegen).

18.

'Keep your lane'& belijningstype
Toepassing van 'Keep your lane' vermindert het aantal overschrijdingen van de markering. Bij dynamische markering kan dit een positieve invloed hebben op onderhoudsfrequentie, bii thermoplastische markering is er geen invloed.

L9.

Kiikfilescherm & aantal riistroken

inhaalmanoeuvre wordt waargenomen (dus waarneming over langere afstand/langere tijd) en kan daardoor
op dit moment uitsluitend door een surveillant plaatsvinden.
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Scherm in middenberm, waardoor weggebruikers op de ene rijbaan geen zícht meer
hebben op de andere rijbaan, waar bijvoorbeeld een ongeval plaatsgevonden heeft.

Getracht wordt híermee "kijkfiles" te beperken.
Varíant met 'portable' 'scheftn op actiewagen is ook mogeliik
Het portable scherm is toe te passen tussen rijstroken. Dit is eenvoudiger bij meer rijstroken, want dan kan de afstand tussen het scherm en het overige verkeer groter ziin.
20.

Kij kfilescherm

&-

ri.istrookbreedte

Portable scherm is lastiger toe te passen bij smallere rijstrook, want de afstand tot het
verkeer is kleiner.

2L.

Kijkfilescherm & scheidingstype
Constructief gezien is deze maatregel eenvoudiger (sneller) toe te passen bij fysieke,
ondoordrin gbare scheiding ( geleideraiVbarrier).

,,,,

Kii kfïlescherm & beplantinssvorm
Beplanting kan de toepassing van het scherm bemoeiliiken.

23.

Toeritdoseren spreidend & capaciteit wesvak & aantal riistroken
Verkeer op de toerit wordt gedoseerd toegelaten tot de hoofdrijbaan. Hiermee wordt
voorkomen, dat colonnes invoegende voertuígen leíden tot verstoríngen in de verkeersafwikkelíng op de hoofdrijbaan.
De capaciteit van de doseerinstallatie is ongeveer gelijk aan de verkeersvraag op de
toerit; er ontstaan dus geen grote vertragingen en wachtriien.
De relatieve bijdrage van de intensiteit op de toerit aan de totale intensiteit is kleiner
naarmate er op de hoofdriibaan meer riistroken ziin.

u.

Toeritdoseren spreidend & verhardingstype
Op de toerit ter plaatse van de wachtrij kan de verharding aangepast worden zodanig
dat wachtende voertuigen (brj hoge temperaturen) geen schade aanrichten aan het as-

falt)
25.

Toeritdoseren spreidend & beliiningstvpe
Doorgetrokken lijnen langs de linkerzijde van de toerit zotgen ervoor dat voertuigen
pas na langere afstand (met hogere snelheid) invoegen hetgeen de doorstroming verbe-

tert.

NB: dit geldt niet alleen voor toeritten met een toeritdoseerinstallatie.
26.

Toeritdosering beperkend & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur
& ontsluitingsdichtheid
Verkeer op de toerit wordt gedoseerd toegelaten tot de hoofdrijbaan. Híermee wordt
voorkomen, dat te grote hoeveelheid ínvoegend verkeer leidt tot overbehsrtng yan de

hoofdrijbaan.
De capaciteit van de doseersinstallatie is kleíner dan de verkeersvraag op de toerit; er
kunnen dus vertragingen en wachtriien ontstaan.
De maatregel dwingt routekeuzewijzigrng af. Aanwezigheid van alternatieve routes
vergroot het draagvlak voor deze maatregelen. Een groot aantal toegangspunten en een
kleine afstand hiertussen werken ook positief op de beleving van de weggebruiker.
27.

Toeritdosering beperkend & lav out toegangspunt
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zal er op de toerit voldoende opstelruimte aanwezig moeten

ziin voor de wachtende voertuigen.
28.

Toeritdosering beperkend & verhardinsstvpe
Op de toerit ter plaatse van de wachtrij kan de verharding aangepast worden zodanig
dat wachtende voertuigen

29.

ftii

hoge temperaturen) geen schade aanrichten aan het asfalt.

Toeritdosering beperkend & beliininsstvpe
Doorgetrokken lijnen langs de linkerzijde van de toerit zorgen ervoor dat voertuigen
pas na langere afstand (met hogere snelheid) invoegen hetgeen de doorstroming verbe-

tert.

NB: dit eeldt niet alleen voor toeritten met een toeritdoseerinstallatie.
30.

Radioverkeersinformatie, weers\ilaarschuwine & netwerkvorm & netdichtheid
Via autoradío wordt automobilíst gewaarschuwd voor gevaarlijke weersomstandigheden. Bijvoorbeeld: mist, gtadhei.d (sneeuw/ijzel), harde wind, zware neerslag. Doel is
weggebruíkers te bewegen tot voorzichtiger rijgedrag, aangepast aan gevaarlijke omstandisheden.
De weersinvloeden zijn over het algemeen lokaal (misQ of verschillende wegvakken
zijn er meer of minder gevoelig voor (stalen brug voor ljzel, hoge bruggen voor wind).
Alternatieve routes ziin in dit seval zinvol omdat daar de overlast minder kan ziin.

31..

Radioverkeersinformatie, spookrijderwaarschuwing & netwerkvorm & netdichtheid
Via autoradio wordt automobilist gewaarschuwd voor spookríjder. Vermeld worden de
plaats en de richtinp van de spookriider.
Aanwezigheid van alternatieve routes geeft weggebruiker de gelegenheid orn, gegeven
een spookriimelding, een route te nemen waardoor hii de spookriider ontloopt.

32.

33.

Radioverkeersinformatie, spookriiderwaarschuwing & ontsluitingsstructuur
Als er meer aansluitingen zijn, zijn er meer oriëntatiepunten voor de weggebruiker
waardoor die weet waar hii zich bevindt in relatie tot de spookriider.
Radioverkeersinformatie. spookriiderwaarschuwine & ontsluitinssdichtheid
Weggebruikers willen naar aanleiding van een spookrijmelding zo mogelijk de spookrijder ontlopen; dat kan door via een aansluiting het wegvak te verlaten. Dan is een kortere afstand tot het toesanssDunt positief.

34.

35.

Radioverkeersinformatie. spookrii derwaarschuwing & aantal rii stroken
In geval van een spookrijders is het ontwijken ervan door de andere weggebruikers
eenvoudiger al naar gelang er meer riistroken ziin.
Radioverkeersinformatie. snookriiderwaarschuwins & scheidinsstvDe
Een fysieke scheiding, mits over langere afstand toegepast (bij voorbeeld > l0 km),
geeft mogelijkheid om aan de weggebruiker exactere aanduidingen te geven (paralleVhoofdriibaan) over de positie van de spookriider.

36.

File-/reisti.idinfo, Iokaal en vast & netwerkvorm & netdichtheid
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Op lokale, vaste plaatsen wordt de automobílist geinformeerd over de fiIevorming
(lengte van de fiIes) op twee (soms drie) alternatieve routes. In plaats vanfilelengte
kunnen ook de reistijden via alternatieve routes getoondworden. Doel is weggebruikers
te wijzen op alternatieve routes met minder congestie. Voorbeelden zijn Dynamische
Route-lnformatiePanelen (DRIP) boven de weg.
ReistijdDRIP als comfortmaatregel is een aparte maatregel (hier niet expliciet beschouwd)

Aanwezigheid van alternatieve routes is een randvoorwaarde om naar alternatieve routes te verwijzen.

37.

File-/reistiidinfo, lokaal en vast & ontsluitinssstructuur
Aanwezigheid van toegangspunten is een randvoorwaarde om van route te kunnen veranderen.

38.

File-/reistijdinfo, lokaal en vast & alignement & lay-out knooppunt & boogstraal
& type bewegwijzerins
Om de hoeveelheid informatie op een DRIP op te nemen heeft de weggebruiker 'vrij
zicht' nodig, en voor de leesbaarheid is het van belang dat hij de DRIP recht van voren
ziet.
Hiermee wordt in de huidige situatie rekening gehouden.

39.

P&R/ OV-info & netwerkvorm & netdichtheid
Op panelen naast de weg wordt de automobilist geïnformeerd over:
- de plaats van een P&R-terrein (en aantal beschikbare plaatsen);
' de reistijd per OV neo.r centrum bestemming, defrequentie van de bus, trein of metro,
Met als doel weggebruikers meer Èebruik te laten malcen van OV naor eíndbestemmins
De kwaliteit van de P&R-voorzieningen gaat vooruit als deze via alternatieve routes
bereikt kunnen worden.

40.

P&R/ OV info & ontsluitinssstructuur
Aanwezigheid van toegangspunten is een randvoorwaarde om van route te kunnen veranderen (naar P&R).

41.

P&R/ OV info & alignement & lay-out knooppunt & boogstraal & type bewegwijzering
Om de hoeveelheid informatie op een informatiepaneel op te nemen heeft de weggebruiker 'vrij zicht' nodig, en voor de leesbaarheid is het van belang dat hij het paneel
recht van voren ziet.

42.

P&R/ OV info & type parkeervoorzieninsen
De bewegwijzering en het ontwerp van de voorziening moeten op elkaar afgestemd zijn
(in de ideale situatie al in de ontwemfase).

43.

Incidentinformatie, lokaal & netwerkvorm & netdichtheid
Op lol<ale, ve.ste plaatsen krijgt weggebruiker alleen in geval van incidenten informatie;
normaal wordt geen informatie getoond. Info kan betrekking hebben op stremmingen,
rmin g en/of routeadvie s.
Doel ís bij íncidenten weggebruikers op meer plaatsen dan alleen de standaard DRIP's
(díe in prtncipe altiid.functioneren) te kunnen informeren / seleiden.

filev

o
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Aanwezigheid van alternatieve routes is een randvoorwaarde om naar alternatieve routes te verwiizen
44.

Incidentinformatie & ontsluitinesstructuur
Aanwezigheid van toegangspunten is een randvoorwaarde om van route te kunnen veranderen.

45.

Incidentinformatie & alignement & lay-out knooppunt & boogstraal & type bewegwi_izering
Om de hoeveelheid informatie op een DRIP op te nemen heeft de weggebruiker 'vrij
zicht' nodig, en voor de leesbaarheid is het van belang dat hij de DRIP recht van voren
ziet.

46.

File-info, lokaal en mobiel & netwerkvorm & netdichtheid
Informatie over plaats, omveng (en oorzaak) van files, getoond op mobiele sígnaalgevers.

Vriiwel zelfde maatregel als DRIP, alleen met Rebruikvan andere actuator.
Aanwezigheid van alternatieve routes is een randvoorwaarde om naar alternatieve routes te verwiizen.
47.

File-info. lokaal en mobiel & ontsluitinssstructuur
Aanwezigheid van toegangspunten is een randvootwaarde om van route te kunnen veranderen.

48.

File-info, lokaal en mobiel & alignement & lay-out knooppunt & boogstraal & type bewegwiizerine
Om de hoeveelheid informatie op een DRIP op te nemen heeft de weggebruiker 'vrij
zicht' nodig, en voor de leesbaarheid is het van belang dat hij de DRIP recht van voren
ziet.

49.

Filewaarschuwine lokaal en vast & ontsluitinssstructuur & lav out toesansspunt
Lokaal worden automobilisten gewaarschuwd voor fiIevorming. Daorbij wordt een verschijnbord met het beeld "waarschuwing fiIe" getoond. FiIe wordt slechts op één locatie
gedetecteerd. Vaak is dit een onoverzichtelijke locatie met reguliere fiIevorming.
DoeI is het voorkomen van onpevallen bii de staart van de frIe.
Mogelijke aanleiding tot deze situatie is een toegangspunt tot een netwerk (afrit, samenvoeging) dat een knelpunt vormt. Verlengen van de afrit (ten koste van de vluchtstrook) zorgt voor extra opstelruimte voor het verkeer zodat de doorgaande stroom verkeer niet gehinderd wordt. NB: voor de veiligheid zou hier bd voorkeur een snelheidsmaatregel voor het doorgaand verkeer moeten worden toegeDast.

50.

Filewaarschuwing lokaal en vast & ontsluitinesdichtheid
Een kleinere afstand tussen toegangspunten geeft weggebruikers de gelegenheid om in
geval van file het wegvak te verlaten.

51.

Filewaarschuwine lokaal en vast & alisnement & boosstraal & benlantinssvorm
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Deze maatregel wordt toegepast bd onoverzichtelijke situaties ter beveiliging van de
filestaart (relatie met horizontaal en verticaal alignement, boogstraal en beplanting).
De signaalgevers die hierbij horen, staan in verband met de kosten veelal in de berm
van de weg waardoor de opvallendheid en het zicht minder kunnen zijn dan boven de
rijstrook. 'Waar nodig wordt de signaalgever wel boven de riistrook aangebracht.
<1

Filewaarschuwing lokaal en vast & type bewegwi,izerins
Om te voorkomen dat de weggebruiker binnen korte tijd/korte afstand te veel informatie krijgt, zal de locatie van de file-aanduiding afgestemd moeten worden met de bewegwijzering.
Hiermee wordt in de huidige situatie rekening gehouden.

53.

Filewaarschuwing bovenlokaal en vast & netwerkvorm & netdichtheid ontsluitingsstructuur & ontsluitingsdichtheid
Op een traject worden automobilisten gewaarschuwd voorfiIe. File wordt met interttallen van enkele honderden meters gedetecreerd. Waarschuwen geschiedt met snelheidsbeelden enflashers. Dit wordt in praktijk vaak "Automatic Incident Detection" (AID)
genoemd, alhoewel feitelijk geen íncidenten gedetecteerd worden. Doel is het voorkomgry tqn ongevallen bij de staart van de.fiIe.
Meer toegangspunten en een kleinere afstand tussen toegangspunten geeft weggebruikers de gelegenheid om in geval van file het wegvak te verlaten.

54.

Filewaarschuwing bovenlokaal en vast & alignement & boogstraal
De portaalafstand van signalering kan aangepast worden, afhankelijk van zichtafstand.
Bij een sterke verticale helling loopt de snelheid van voertuigen terug en kan er daardoor ten onrechte een file gedetecteerd worden. Aanpassing van de 'drempelwaarde'
voor file in het systeem verhelpt dit probleem.
,

35.

56.

Filewaarschuwing bovenlokaal en vast & aantal riistroken
Signalering wordt in de huidige situatie standaard toegepast bii drie of meer riistroken.

Mistwaarschuwing & netwerkvorm & netdichtheid
Automobilisten worden gewaarschuwd voor mist op een bepaald traject. Naast het
waarschuwingsbord "mist" wordt ook een snelheidslimiet getoond.
Doel is het voorkomen van ongevallen (kettingbotsinpeil.
Mist kan lokaal voorkomen. Alternatieve routes zijn in dit geval zinvol omdat daar de
overlast minder kan ziln.

5/.

Mistwaarschuwing & alignement
Het alignement kan zichtbeperkingen tot gevolg hebben, wat in geval van mist en
mistwaarschuwing onwenselijk is.

58.

Mistwaarschuwing & rijstrookbreedte
Een snelheidsbeperking is onderdeel van de mistmaatregel. In geval van een smallere
rijstrook (waar al een snelheidsbeperking geldt) zal de snelheid mogelijk verder verlaagd moeten worden.

59.

Windwaarschuwing & netwerkvorm & netdichtheid
Automobilisten worden lokaal gewaarschuwd voor wínd op een bepaald traject. Naast
het waarschuwingsbord "wind" kan ook een snelheídslimiet worden peroond.
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Niet elk wegvak is even gevoelig voor windinvloeden. Gevoelige wegvakken liggen
nabij open water, of bevatten bruggen. Als er alternatieve routes zijn, zullen deze niet
alle even gevoelig zijn voor windinvloeden, waardoor in geval van sterke wind reroutins moseliik is.
60.

Windwaarschuwine & beplantingsvorm
Door toepassing van beplanting (windsingels) wordt wind gebroken; dit kan ook juist
zorgen voor onverwachte windstoten bii 'eaten' in de beplanting.

61.

Spookri i derwaarschuwins & ontsluitinesstructuur & ontsluitinesdichtheid
Waarschuwen van spookrijder zelf (bijvoorbeeld op toerit) en waarschuwen van overiRe weggebruikers.

Motivatie voor spookrijden kan zijn het voorkómen van een lange omweg. Dit zal met
name spelen in een situatie waarin er weinig aansluitingen zijn en de afstand tussen
aansluitingen groot is. Verkorting van de afstand tussen aansluitingen (en dus meer aansluitingen) verkleint de kans op spookritten.
62.

Spookriiderwaarschuwing & alienement & lav-out knooppunt & booestraal
In geval van een naderende spookrijder is de reactietijd relatief kort (relatief.in vergelijking met een stilstaand object op de rijbaan) en is het dus van belang dat de weggebruiker voldoende zicht heeft op het voor hem liggend wegdeel.
Hiermee wordt in de huidiee situatie seen rekenins gehouden.

63.

Spookriiderswaarschuwing & lay out toesangspunt
De kans op spookrijden is groter bij een half-klaverbladaansluiting, waarvan de oprit en
afrit aan dezelfde kant van de weg liggen. Bij deze aansluitingen kunnen infrastructurele maaffegelen worden genomen (zoals een spookrii-aftakking bii opri$.

64.

Spookri.iderswaarschuwing & scheidingstvpe

Bij fysieke scheiding (bijvoorbeeld > 10 km) kunnen overige weggebruikers specifieker
gewaarschuwd worden en, in de toekomst, ook 'omgeleid worden'.
NB: Aanwezigheid van een fysieke, niet-overschrijdbare scheiding kan ook spookrijden
uitlokken als wessebruiker niet wil omriiden
65.

Spookriiderwaarschuwing & tvpe beweswi izerine
NB: In toekomst: De achterzijde van de bewegwijzering kan gebruikt worden om een
spookriider oD ziin spookriiden te attenderen.

66.

Brugopeningswaarschuwing&netwerkvorm&netdichtheid&ontsluitingsstructuur & ontsluitinesdichtheid
Automobilisten worden gewcnrschuwd voor blokkade als gevolg van burgopening.
Doel is het voorkomen van ongevallen bij de blokkade zelf.
Bij de staart van de wachtríj/fiIe als gevolg van brugopening kunnen ongevallen vervolgens voorkomenworden door de maatregel "fiIewaarschuwing in MTM".
Wanneer de structuur van het netwerk zodanig is dat alternatieve routes beschikbaar
zijn, en het aantal toegangspunten groot is en de afstand tussen de toegangspunten
klein, wordt rerouting mogelijk.
In het geval er alternatieve routes zijn maar deze niet als onderdeel van de maatregel
worden aangegeven (d.m.v. bewegwijzering & route-infopaneel), zullen met name de
met de locatie bekende weggebruikers deze alternatieve routes nemen.
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Hoostedetectie bii tunnels & netwerkvorm & netdichtheid
Voor de ingang van tunnels worden te hoge voertuígen vroegtijdig gedetecteerd. In eerste instantie worden ze met verschijnborden gewaarschuwd en naar de afrít gedirigeerd. In laatste instantie wordt totale rijbaan afgesloten voor aIIe verkeer.
In aIIe gevallen wordt de operator direct Rewaarschuwd.
In geval de rijbaan wordt afgesloten is het voor de robuustheid van het netwerk van
belang om een alternatieve route te hebben.

68.

Wegverlichting & ontsluitingsstructuur & alignement & lay out toegangspunt &
lay out knooppunt & boogstraal & beplantinssvorm
Verlichting van de weg is normaal te beschouwen als 'semi-statische'maatregel. In
sommige gevallen wordt dynamische wegverlichtine toegepast OYNO).
Wegverlichting kan in duisternis of bij slecht Zicht een geleidende werking hebben. Dit
is met name relevant bij het horizontaal of verticaal alignement en brj (krappe)
boogstralen.

69.

Wegverlichting & rijstrookbreedte
Bij smallere rijstroken wordt de rijtaak verzwaard, exffa verlichting kan hier weer

een

riitaakverlichtine seven.
70.

Gladheidsbestri-idins& lay out knooppunt
Combinatie van maatregelen gerícht op (snel) detecteren en bestríjden van gladheid.
De gladheidsbestriiding zelf wordt ondersteund door een pakket van maatrelelen.
De maximale dwarshelling in bochten (brj klaverblad) is gedimensioneerd. uitgaande
van een situatie met gladheid. Wanneer gladheid effectiever bestreden kan worden, kan
mogelijk de norm aangepast worden.
NB: deze norïn hangt ook af van belading vrachtauto's en eladheid van de band.

71.

Gladheidsbestriidine & vluchtstrook
De vluchtstrook wordt bij zware sneeuwval gebruikt voor de berging van sneeuw. Bij
het ontbreken van vluchtstroken op kunstwerken levert dit problemen oD.

72.

Gladheidsbestriidine & verhardinsstvpe
Het type verharding (ZOAB) heeft invloed op de mate van gladheidsbestrijding (en dus
het strooiregime): ZOAB houdt pekelvloeistof slecht vast waardoor er daar vaker gestrooid moet worden.
Hiermee wordt in de huidige situatie rekenins gehouden.

73.

Parkeerverwi_issysteem & netwerkvorm & netdichtheid
Op panelen wordt automobílist geïnformeerd over plaats en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen. DoeI is zoekverkeer te beperken.
In het geval er alternatieve routes in het netwerk zijn, kunnen er ook in het parkeerverwij ssysteem alternatieve routes worden gebruikt.

74.

Parkeerverwiissvsteem & beweewiizerine
Parkeerverwijssystemen kan geintegreerd worden in bebording, al dan niet in dynamische vorm/wisselbewegwii zerin g.

/J.

Parkeerverwiissvsteem & tvpe parkeervoorzieninsen
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Locatie parkeervoorzieningen en integratie met parkeerroutes kunnen in het ontwerp al
geintegreerd worden.

76.

Wisselbelyegwijzering & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur &

ontsluitinesdichtheid
Bewegwijzering (informatíe naar vaste bestemmingen) met twee alternatieve mogelijkheden.

Randvoorwaarde voor deze maatregel is het beschikbaar zljn van alternatieve routes.
De maatregel is effectiever wanneer er meer aansluitingen zijn en de onderlinge afstand
hiertussen kleiner is.
77.

Wisselbewegwijzering & alignement & Iay-out knooppunt & boogstraal & type
bervegwiizerins
Om de getoonde informatie, die per passage kan verschillen, op te nemen heeft de weggebruiker 'vrij zicht' nodig, en voor de leesbaarheid is het van belang dat hij de DRIP
recht van voren ziet.
Hiermee wordt in de huidiee situatie al rekening sehouden.

78.

Grootschalig weren/prioriteren van verkeer & netwerkvorm & netdichtheid
Op regionale of natíonale schaal weren van (groepen) van autoverkeer.

Doel is bijvoorbeeld het beperken van milieuoverlast (uitstoot).
Ander doel kan zijn het voorlcomen van blokkades bij grootschalig WIU.
Derde mogelííkheid is bii extreem slechte weersomstandígheden (eladheid).
Drastische wijze van weren van autoverkeer is het afsluiten van wegen, wat eenvoudiger (sneller, en met minder inzet van mensen en middelen) is als er geen routealternatieven zijn.
NB: Prioriterine is eenvoudieer als er alternatieve routes beschikbaar ziin.

79.

Grootsehalig weren/prioriteren van verkeer & ontsluitingsstructuur
Drastische wijze van weren is het (selectief, voor bepaalde groepen autoverkeer) afsluiten van toegangspunten, wat eenvoudiger is al naar gelang het aantal toegangspunten
kleiner is.

80.

Grootschalig weren/prioriteren van verkeer & tvpe bewes\riizering
Afsluiten of prioriteren kan worden ondersteund door (wissel)beweswiizerins.

8L.

Afsluiten en omleiden & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur &
ontsluitinssdichtheid
Afsluíten van wegvalcken voor verkeer. Aanleidingen zijn onder meer grootschalig WIU
of zw are on g ev allen ( calamiteiten )
De maatregel 'afsluiten' is minder ingrijpend als er alternatieve routes beschikbaar zljn.
Voor omleiden zijn alternatieve routes een randvoorwaarde
De maatregel is effectiever (qua afstemming maatregel op verkeerssituatie) wanneer er
meer aansluitingen ziin en de onderlinge afstand hiertussen kleiner is.

82.

Afsluiten en omleiden & lay out toesangspunt
Afsluiten is eenvoudiger als er een VRI aanwezig is op de aansluiting, die voor bepaalde richtingen op rood wordt sezel'

83.

Afsluiten en omleiden & lav-out knooppunt
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Binnen knooppunt zijn er doorsteken tussen hoofd- en parallelbaan mogelijk om infrastructuur beter te benutten.
84.

Afsluiten en omleiden & aantal rijstroken & scheidinestvpe
Bij een indeling in hoofdrijbaan/parallelbaan d.m.v fysieke, niet overschrijdbare scheiding zijn er meer mogelijkheden om op overzichtelijke wijze af te sluiten en om te leiden.

Voor flexibiliteit in de omleidingsroutes zijn doorsteken op de geleiderail op regelmatige afstand een pluspunt.
85.

Afsluiten en omleiden & type bewegwijzering
Afsluiten en omleiden kunnen worden ondersteund door (wissel)bewegwiizering.

86.

Ri-ibaandosering & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitinesstructuur
Bij lcnooppunt (of aansluiting) wordt verkeer op één rijbaan of beide rijbanen gedoseerd.

Bij altematieve routes heeft het verkeer meerdere routes ter beschikking waardoor het
aantal situaties dat rijbaandosering noodzakelijk is, kleiner zal zljn (stromen delen zich
op).
Doseren bij aansluitingen zal eenvoudiger zijn als er meer aansluitingen zijn (verdeling
van verkeer hierover is op zichzelf al een vorïn van doseren).
87.

Ri-ibaandoserins & capaciteit wegvak & aantal riistroken
Naarmate er meer rijstroken zijn op de rijbaan die afgekruist wordt, is de relatieve capaciteitsafname geringer. Wenselijkheid van maatregel hangt af van VC-verhoudingen.
Deze maatregel veroorzaakt bij de niet-geprioriteerde stroom een capaciteitsafname en
in veel gevallen een file, waardoor er voor deze stroom een berging van verkeer ontstaat.

88.

Ri.ibaandosering & lay-out knooppunt
Deze maatr€gel is niet goed geschikt voor knooppuntvormen waar voor de nietgeprioriteerde stroom beperkte opstelruimte is en voor knooppuntvormen waarbij een
weefvak is opgenomen (klaverblad).

89.

Ri-ibaandosering & boosstraal
een kleine boogstraal is het voor de weggebruiker op het niet-geprioriteerde wegvak
mogeliik onduideliik welke riistrook er afgekruist wordt.

Bij

90.

Aanpassen VRI's bij aansluitingen & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur & ontsluitinesdichtheid
Door (tijdelijk) ingrijpen in de verkeersregelíng van een aansluitíng kan de capaciteit
van verkeer richting toerít beperkt worden, waardoor overbelasting op hoofdrijbaan
minder snel optreedt (ín combinatie met TDI).
Draagvlak en naleving van de maatregel nemen toe wanneer er meer toegangspunten
ziin (op korte afstand) en er alternatieve routes beschikbaar zlin

9L.

Aanpassen VRI's bii aansluitingen & lay out toesansspunt
Aanwezigheid van VR['s is een randvoorwaarde voor deze maatregel.
Uit veiligheidsoogpunt gaat de voorkeur uit naar rotonde's in plaats van VR['s bij aansluiting op het OWN.

69
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92.

Aanpassen VRI's bii aansluitingen & verhardinestvDe
De verharding van het opstelvak van de VRI kan aangepast worden zodanig dat wachtende voertuigen (bii hoge temperaturen) seen schade aanrichten aan het asfalt.

93,

Afkruisen rijstrook & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur &
ontsluitingsdichtheid
Eén of meer rijstroken worden onttrokken aan het verkeer. Aanleidíng lcan WIU zíjn,
een ongeval, of gladheid (concentreren van verkeer op één rijstrook voor betere werking strooizout). In deze gevallen is het uiteindelíjke doel ervoor te zorgen dat het verkeer niet ín een gevaarliike situatie terecht l<nn komen.
Verkeersoverlast die wordt veroorzaakt door beperken van instroom wordt verminderd
indien er in het netwerk mogelijkheden tot rerouting zijn.
NB: bij het afkruisen van de rechterrijstrook is de aanwezigheid van een toegangspunt
lastig: verkeer op de toerit moet worden gewaarschuwd of omgeleid naar een (nabijge-

legen) aansluiting.

94.

Afkruisen riistrook & verticaal alisnement & boosstraal
Bij een te kleine boogstraal is het verband tussen de signaalgever en de rijstr.ook waar
deze betrekking op heeft niet duideliik.

95.

Bus op vluchtstrook & alignement & boogstraal
Maatregel waarbij doelgroep (tijdens fiIe op de rijstoken) over de vluchtstrook mag
riiden.
Tijdens file zal de stoplengte voor de bus rijdend op de vluchtstrook kleiner moeten zijn
dan de zichtlengte. Zichtbaarheid van bus moet voor overige weggebruikers (in de file)
goed ziin.

96.

Bus op vluchtstrook & riistrookbreedte & vluchtstrook & verhardinestvpe
De bus mag alleen bij file op de rijstroken de vluchtstrook benutten. Om dit fysiek mogelijk te maken zullen de breedte en draagkracht van de vluchtstrook zodanig zijn dat
de bus hier geb,ruik van kan maken
Hiermee wordt in de huidige situatie rekening sehouden.

97.

Bus op vluchtstrook & tvpe bewes\iliizerins
Om te voorkomen dat andere weggebruikers de bus navolgen, zal met bebording (liefst
aparte bewegwijzering) duidelijk moeten worden gemaakt dat het vluchtstrookgebruik
alleen voor de bus geldt.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekening sehouden.

98.

Doelgroepstroolc,/busbaan & alimement & boogstraal
Aparte strook of baan voor specffieke doelgroep; bijvoorbeeld bussen of vrachtauto's.
DoeI is deze specifieke groep ongehinderd eenfile te laten passeren. In dít kader wordt
een dynamische varíant beschouwd: doelgroep mag alleen bij slechte doorstroming op
ho ofdrii b aan de vlucltt stro ok b enutten.
Tijdens file zal de stoplengte voor de doelgroep, rijdend op de vluchtstrook kleiner
moeten zijn dan de zichtlengte. Zichtbaarheid van bus/doelgroep moet voor overige
weggebruikers (in de file) eoed ziin.

99.

Doelsroepstrook/busbaan&riistrookbreedte&vluchtstrook&verhardinestvpe
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Om dit fysiek mogelijk te maken zullen de breedte en draagkracht van de vluchtstrook
zodanig moeten zijn dat de bus/doelgroep hier gebruik van kan maken.
Hiermee wordt in de huidige situatie rekening gehouden.
100.

Doelgroepstrook/busbaan & tvpe beweewiizerine
Om te voorkomen dat andere weggebruikers de bus/doelgroep navolgen, zalmeíbebording (liefst aparte bewegwijzering) duidelijk moeten worden gemaakt dat het vluchtstrookgebruik alleen voor de bus/doelgroep geldt. Het verdient zeer sterke aanbeveling
de doelgroep zodanig te definiëren dat voor iedereen duidelijk is welke voertuigen hieronder vallen (voorbeeld: vrachtverkeer, touringcars). Bij een 'onduideldke' doelgroep
worden overtredingen uitgelokt.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekening sehouden

101.

Spitsstrook & netwerkvorm & netdichtheid & canaciteit wesvak
Ríjstrook die alleen tijdens de spitsperiode(n) wordt opengesteld voor alle verkeer. Buiten deze periodenfunctioneert-de strook als vluchtstrook of .als.afgezette riistrook.
In het geval er een incident op het wegennetwerk plaatsvindt zqn alternatieve routes
(anders dan het wegvak waar de vluchtstrook als rijstrook gebruikt wordt) zinvol voor
het aanrijden van hulpdiensten.
Op het wegvak zelf is er bij aanwezigheid van een spitsstrook een als rijstrook ingerichte vluchtstrook aanwezig, dus met signalering.

102. Spitsstrook & ontsluitingsstructuur
De spitsstrook is met name zinvol als er veel verkeer aan het eind van de spitsstrook
via de afrit de weg verlaat. Dit zal voorkomen in een situatie met relatief weinig aansluitingen.
103.

Spitsstrook & ontsluitinesdichtheid

Bij een

te korte spitsstrook zal een deel van het doorgaande verkeer niet naar rechts
opschuiven om op de spitsstrook te komen; hierdoor wordt de extra capaciteit slechts

ten dele benut.
Nb: Het extra strookwisselen (ten gevolge van de spitsstrook) door het vrachtverkeer
heeft een nadelige invloed op de verkeersveilieheid.
104.

Spitsstrook & vluchtstrook & verhardinsstvpe
Door het gebruik van de vluchtstrook als meest rechtsgelegen rijstrook zal hier veel
vrachtverkeer overheen rijden.Deze vluchtstrook zal dus in voorkomende gevallen
ruim en robuust gedimensioneerd moeten worden om extra onderhoud te voorkomen.

105.

Spitsstrook & beli.iningstype
Om het afwijkend gebruik van de vluchtstrook aan te geven is een afwijkende belijning
wenselijk.

106.

Spitsstrook & type parkeervoorzieningen
Als aanvullende voorziening zullen er op een traject met spitsstrook vluchthavens aanwezig moeten zijn.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekening gehouden.

L07. Betaalstrook & netwerkvorm & netdichtheid
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Aparte strook of baan voor doelgroep díe bereid is voor het gebruik ervan te betalen.
Doel is deze specífieke groep onlehinderd een.file te laten passeren.
Het draagvlak voor de maatregel 'betaalstrook' zal onder weggebruikers sterk toenemen als er ook een alternatieve, gratis route is (en er ten behoeve van de betaalstrook
geen capaciteitsinperking van die gratis route plaatsvindt).
108.

Betaalstrook & ontsluitinssstructuur & ontsluitinesdichtheid
De wegbeheerder heeft, naar verwachting, als doel de betaalstrook optimaal te laten
gebruiken: maximalisatie van de opbrengsten zonder dat de betrouwbaarheid van de
afwikkeling op de betaalstrook in gevaar komt.
De omvang van de potentiële doelgroep wordt mede bepaald door het aantal aansluitingen, en de onderlinge afstand hiervan, op de betaalstrook.

109.

Betaalstrook & rijstrookbreedte & verhardingstype & verlichtingstype & type
bebakening
De wegbeheerder heeft, naar verwachting, als doel de betaalstrook optimaal te laten
gebruiken: maximalisatie van de opbrengsten zonder dat de betrouwbaarheid van de
afwikkeling op de betaalstrook in gevaar komt. Om het gebruik van een betaalstrook te
stimuleren kan de strook 'aantrekkelijk' worden vormgegeven: ruim, met goede kwaliteit asfalt, met voorrans bii eladheidsbestriidine.

110.

Betaalstrook & scheidingstYpe
Om de betaalstrook te laten functioneren moet misbruik voorkomen worden. Een fysieke, niet-overschriidbare scheiding ligt voor de hand, met 'gecontroleerde tqe€a4gg!'.

111.

Betaalstrook & tvpe bewegwiizering
Apart aandachtspunt vormt de bewegwijzering: de weggebruiker kan naar dezelfde bestemming via twee routes, waÍrvan één over de betaalstrook. Bij variabel tarief zal dit
tarief ook naar de weggebruiker gecommuniceerd moeten worden, waarbij integratie
met bewegwiizering voor de hand ligt.

ttz.

Dvnamisch dwarsprofrel & capaciteit wegvak
Dynamisch dwarsprofiel is geschikt om een extra rijstrook aan te brengen, om een tidal

flow op OWN te ondersteunen.
113.

Dvnamisch dwarsprofiel & alienement & boosstraal
Maatregel, waarbij tijdens de spits binnen de ruimte van de normale ríibaan een extra
rijstrook gerealiseerd wordt. In die situatie is er sprake van meer, maar smallere rii'
stroken dan buiten de spíts.
De overgangen van de situatie van brede naar smallere rijstroken moet met zorg gekozen worden: bijvoorbeeld een rechtstand zonder veranderingen in het verticaal alignement zodat de aandacht niet afgeleid wordt en er behalve de wisseling van dwarsprofiel
geen stuurbewegingen vereist ziin.

114.

Dvnamisch dwarsprofiel & lav out toegangspunt & vluchtstrook
Dynamisch dwarsprofiel is geschikt om een invoeging of uitvoeging te verlengen (ten
koste van de vluchtstrook).

115.

Dvnamisch dwarsprofiel & lav-out knooppunt
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Dynamisch dwarsprofiel is geschikt om een extra rijstrook aan te brengen (bijvoorbeetd
weefvak bij klaverblad), de capaciteit van het wegvak gaat hierdoor omhoog.
Een extra rijstrook in de 'lange' verbindingsboog kan ook benut worden als opstelruimte (buffer) bij prioritering op knooppunt.
116.

Dynamisch dwarsprofiel & verhardingstype
Asfalt wordt aangebracht in afzonderlijke banen van ca 4 m breed waartussen naden
zitten die gevoelig zijn voor schade. Om schade (en dus onderhoud) te beperken moeten
de naden binnen 5 tot 20 cm van de markering zitten, ook in het heringedeelde dwarsprofiel.
Asfalteren in één baan lijkt technisch mogelijk, over de kosten en de resulterende kwaliteit zijn onvoldoende gegevens bekend.

117: pynamisch dwarsprofiel & belijningstype
Het geldende dwarsprofiel moet door middel van belijning aan de weggebruiker duidelijk worden gemaakt.
Aandachtspunt is het schakelmoment van het ene dwarsprofiel naar het andere dwars-

profiel:

.

worden alle lijnen tegelijkertijd geschakeld of de lij4en een voor een (voorkeur
bestaat voor de eerste optie),
o worden de lijnen over de gehele afstand ineens geschakeld of met een zekere rijsnelheid gelijk aan het verkeer
NB: aansluiting van (dynamische) markering bij (statische) bloklijnen en puntstukken
vraagt afstemming.
118.

Dynamisch dwarsprofiel & verlichtingstype
Toepassing van lichtlijnen kan traditionele verlichting in kwetsbare gebieden (natuurgebieden) vervangen of kan bij scherpe bocht gebruikt worden om weggebruiker te geleiden, aanvullend op verlichting.

119.

Dynamisch dwarsprofiel & type bewegwiizering
Dwarsprofiel moet ondersteund worden door bewegwij zerrng, dus als vallende pijten
getoond worden op bebording, dan behoren deze recht boven het dan geldende aantal

lijstroken

te hangen.

taa. Wisselstrook & netwerkvorm & netdichtheid
Moatregel, waarmee tijdens de spits een extra rijstrook op een aparte rijbaan beschikbaar komt voor het verkeer. De rijrichting op deze strook kan, naar wens (bijvoorbeetd
afuankelij k v an s p ít s p e río de ) g ew i s s el d w o r d e n.

Bd aanwezigheid van alternatieve routes kan bij een gelijk verkeersaanbod op beide
rijrichtingen door middel van rerouting naar alternatieve route op één rijrichting het
verkeersaanbod zodanig worden verminderd dat zonder congestie op deze rijrichting de
andere rijrichting een extra riistrook kriiet.

tzL. Wisselstrook & ontsluitinssstructuur & ontsluitinesdichtheid
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Elk toegangspunt stelt eisen aan (monitoring van) afsluiting bij verkeer in de tegenrichting, om dezereden niet meer toegangspunten aanbrengen dan noodzakelijk.
Bij een strook in middenberm is problematiek van invoegen op linkenijstrook aanwezig, wat capaciteitbeperkingen geeft. Daarom voorkeur voor lange-afstandsverkeer en
aansluitingen waar mogelijk overslaan. Aandachtspunt hierbij is de benutting van de
strook.

Bd de uitvoeringsvorïn van deze maatregel kan het belang van de weggebruiker anders
liggen dan dat van de wegbeheerder.
Combinatie met andere maatregelen (betaalstrook, bus/doelgroepstrook, carpoolstrook)
is moeeliik.
L22;

Wisselstrook & canaciteit wewak
Schakel krijgt tijdelijk extra rijstrook.
Bij ligging van wisselstrook in middenberm is het invoegen

aan het eind van de wisselstrook een probleem: invoegen van links af op een rijstrook met hogere gemiddelde

snelheid.

L23. Wisselstrook & riistrookbreedte
Rijstrook in middenberm niet toegankelijk voor vrachtverkeer (want dit zal bU in- en
pitvoegen zorgen voor een zeeÍ sterke capaciteitsreductie en grote verkeersonveiligheid), de dimensionering van de rijstrook kan afgestemd worden op personenauto's.

tu.

Wisselstrook & vluchtstrook
Aanwezigheid van een vluchtstrook langs een wisselstrook met een niet-overschrijdbare
fvsieke scheidine versroot de robuustheid van het fiunctioneren van de wisselstrook.

125. Wisselstrook & scheidinestvpe
Gezien het onderlinge snelheidsverschil van de voertuigen op de tegengestelde rijrichtingen is een fysieke, onoverschriidbare scheiding op IfWN een randvoorwaarde.
L26. Wisselstrook & tvpe beweswiizerins
De status van de wisselstrook (open/gesloten) bij voorkeur integreren in (dynamische)
beweewiizering.
127. Bufferen bii knooppunt & netwerkvorm & netdichtheid
Opstelruimte voor wachtende voertuigen bij knooppunt: wordt gerealíseerd door (tíjdelijk) extra stroken ('wacht'stroken) open te stellen. Doel is blokkade-fficten en secun-

daire consestie te benerken.

Bij aanwezigheid van alternatieve routes zal een deel van het verkeer

deze routes gevan
bruiken, waardoor de omvang
de buffer minder hoeft te zijn, en zal het draagvlak
voor deze maatregel toenemen

tz8. Bufferen bii knooppunt & lav-out knooppunt
Afhankelijk van vorïn knooppunt en gewenste prioritering zijn er diverse mogelijkheden:

o

buffer voorafgaand aan knooppunt (met dynamisch vooruithalen van splitsings-

.

punt);
bufferen op verbindinesboeen in het knooppunt.

L29. Bufferen

bii knoonnunt & riistrookbreedte

O

nrwilckeling
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Als wegoppervlak alleen rnaar voor buffering \ /ordt gebruikt, kan het in verband met de
lagere riisnelheid van het verkeer met een kleinere riistrookbreedte worden uitgevoerd.
130.

Bufferen bii knooppunt & verhardingstype
Ter plaatse van de wachtrij kan de verhardingstype aangepast worden zodanig dat
wachtende voertuigen (bii hoge temperaturen) geen schade aanrichten aan het asfalt.

131.

Bufferen bij knooppunt & boogstraal
Als bij de verbindingsboog een kleinere ontwerpsnelheid gekozen wordt, kan de bocht
scherper en komt er binnen hetzelfde oppervlakte ruimte vrij om extra asfalt (de buffer)
aan te brengen.

132. Bufferen bij toerit & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur & ont-

sluitingsdichtheid
Opstelruimte voor wachtende voertuigen bij toerit; wordt gerealiseerd door (tijdelijk)
extra. stroken open te stellen. DoeI is bloklcade-fficten op toeleidend onderliggend wegennet te beperken.

De maatregel levert de weggebruiker een vertraging qp.Aanwezigheid van alternatieve
routes vergroot het draagvlak voor deze maatregel. Een goot aantal toegangspunten en
een kleine afstand hiertussen werkt ook positief op de beleving van de weggebruiker.
133.

Bufferen bi.i toerit & lay-out toegansspunt
De vormgeving van een Haarlemmenneeraansluiting is overzichtelijker en geeft de
wachtende inzicht in omvang van wachtrii.

L34. Bufferen bij toerit & rijstrookbreedte & verhardinsstvpe
De extra strook kan smaller worden uitgevoerd. Bovendien kan het verhardingstype
worden aangepast aan het voornamelijk wachtende of met lage snelheid rijdende verkeer wat zich hierop zal bevinden.
135.

Bufferen bij afrit & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur & ontsluitingsdichtheid
Opstelruímte voor wachtend,e voertuigen bij afrit; wordt gerealiseerd door (tijdelijk)
extra. stroken open te stellen. DoeI is blokkade-effecten op toeleidende hoofdrijbaan te
beperken.

De maatregel levert de weggebruiker een vertraging op. Aanwezigheid van alternatieve
routes vergroot het draagvlak voor deze maatregelen. Een groot aantal toegangspunten
en een kleine afstand hiertussen werkt ook positief op de beleving van de weggebruiker.
136.

Bufferen bi.i afrit & lay-out toegansspunt
De vormgeving van een Haarlemmermeeraansluiting is overzichtelijker en geeft de
wachtende inzicht in omvang van wachtrii.

137. BuÍferen bij afrit & ri.istrookbreedte & verhardinsstvpe
De extra strook kan smaller worden uitgevoerd. Bovendien kan het type verharding
worden aangepast aan het voor.Tamelijk wachtende of met lage snelheid rijdende verkeer wat zich hierop zal bevinden.
138.

Incident Management & netwerkvorm & netdichtheid & ontsluitingsstructuur
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Het geheel aan verkeerskundige, juridische en organisatorische maatregelen om in geval van een incident de verkeerssituatie zo snel mogeliik te normalíseren.
De aanwezigheid van alternatieve routes (HWN/OWN) is een randvoorwaarde voor
rerouting en vergroot het aantal aanriiroutes voor hulpdiensten.
139.

Incident Manasement & netdichtheid & ontsluitinesdichtheid
De aanwezigheid van veel aansluitingen en korte afstand tussen aansluitingen maakt
rerouting mogelijk en verkort de aanrijtijd/vergroot de routemogelijkheden van hulpdiensten

140.

Incident Manasement & aantal riistroken
Meer rijstroken verkleinen de kans op een volledige afsluiting van de rijbaan in geval
van een incident. De afstand tussen hulpverleners en voertuigen kan ook vergroot worden (veilieheid personeel).

L4t. Incident Manasement & riistrookbreedte
Bij inzet van zwaar materieel voor een berging is een zekere rijbaanbreedte om te manoeuvreren handig. Ook het laten keren van personenverkeer gaat eenvoudiger bij een
grotere rii strookbreedte.

t42. Incident Manasement & vluchtstrook
De vluchtstrook fungeen brj n\4 als aanrijrorite voor hulpdiensten, en tevens als berging
voor betrokken voertuigen zodat de rijbaan sneller vrij komt. Tenslotte worden voertuigen ook over de vluchtstrook geleid om het incident te passeren.

Dit stelt eisen aan de breedte

en draagkracht van de rijstrook, en de kwaliteit van de

aanwezise verhardine
143.

Incident Manasement & verhardinestype
Bij afwezigheid van een verkeersvrije vluchtstrook is een verharde berm van belang om
voertuigen tijdelijk op te stallen en om in noodgevallen te dienen als aanrijroute voor
hulpdiensten

t44. Incident Manasement & scheidinestvne
Toepassing van een middenbermdoorsteek / venijdbare vangrail (veva, waarbij om de
enkele honderden meters een opening in de geleideraiVbarrier gemaakt kan worden)
vereenvoudigt de bereikbaarheid van de locatie en het laten keren (rerouten) van het
vrachtverkeer.
L45.

Tesenverkeer (bii tunnels) & netwerkvorm & netdichtheid
Maatregel waarbij verkeer ín twee richtingen via één tunnelbuis geleid wordt. Wordt
onder meer toesepast bii WIU en calamíteiten.
Deze maatregel wordt nu alleen in tunnels toegepast, maar zou ook op 'schakels zonder
routealternatiefl kunnen worden toegepast zoals bruggen (A50 Valburg-Ewijk).
De beperking van de capaciteit kan opgevangen worden door rerouting via alternatieve
routes.

146. Tesenverkeer ftii tunnels) & lav-out toesansspunt
Het verkeer dat naar de andere rijbaan wordt geleid, kan in die situatie geen gebruik
maken van een afrit.
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L47.

Teqenverkeer (bi.i tunnels) & riistrookbreedte & verhardinsstvpe
Het verkeer, waaronder vrachtverkeer, dat naar de andere rijbaan wordt geleid, rijdt op
de linkerrijstrook van de andere baan die hier mogelijk niet op gedimensioneerd is
(breedte en verhardinesdikte).

L48.

Tegenverkeer WIU & netwerkvorm
Maatregel waarbij verkeer in twee rtchtingen vía één rijbaan geleíd wordt. Wordt onder meer toegepast bij WIU en calamiteiten.
Wordt in aIIe gevallen uitsevoerd met barriër.
Deze maatregel is geschikt voor de situatie dat er geen alternatieve routes ziin

L49. Tegenverkeer \ryIU

& ri-istrookbreedte
Voor deze maatregel is een bepaalde asfaltbreedte van de rijbaan noodzakelijk (12,50
m).

Hiermee wordt in de huidise situatie rekening gehouden.
150.

Tegenverkeer WIU & verhardingstype
Bij deze maatregel wordt de vluchtstrook gebruikt als rijstrook. Deze strook zal er con-

structief gezien tegen bestand moeten zijn.
Hiermee wordt in de huidiee situatie rekenine sehouden.
151.

Tesenverkeer \ryIU & scheidinestvpe
Een fysieke, niet-overschrijdbare scheiding is onderdeel van deze maatregel.
Ter plaatse van de rijbaanovergangen zal er een geasfalteerde doorsteek in de middenberm aanwezig moeten ziin.

152. Tesenverkeer \ryIU & verlichtinestvpe
Bii Wru-situaties waarbii tesenverkeer wordt toesepast. is altiid verlichtins aanwezis.
153.

Doelgroepstrook/busbaan & aantal rijstroken & lay-out knooppunt & vlucht-

strook
Bij knooppunten met enkelstrooks indirecte verbindingen met hoogteverschillen ontstaat een capaciteitsverlies door langzaam rijdende, zwaarbeladen vrachtauto's die het

overige verkeer ophouden

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het toepassen van dubbelstrooks uitvoeren van
verbindingsbogen (vluchtstrookgebruik), of het ter hoogte van knooppunten aanbieden
van gescheiden infrastructuur voor verschillende voertuigcategorieën (afhanketijk van
maximumsnelheid of voertuigkenmerken).
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VRIJHEID IN HANTEREN VAN
ONTWERPVARIABELEN

5.1

Inleiding
In de Architectuur Regionale Netwerkontwikkeling worden de.ontwerpvariabelen
aangedragen. Deze zijn uitgewerkt voor alle lagen van de architectuur en laten de
keuzemogelijkheden zien bij het ontwerp van een netwerk. Bij het ontwikkelen
van een netwerk is echter de bestaande situatie een belangrijk gegeven. Dit
betekent dat de ontwerper veel minder vrijheid heeft dan het scala aan
ontwerpvariabelen doet vermoeden. De vraag is hoeveel vrijheid de ontwerper
zichzelf moet gunnen. Veel vrijheid leidt tot een beeld van het 'ideaal' netwerk
waarbij de mogelijkheden voor systeemsprongen kunnen worden verkend. Door
uit te gaan van het huidige netwerk staan ontwerpen centraal die gebruik maken
van de gedane investeringen en kan verwacht worden dat de haalbaarheid van het
ontwerp groter is. In deze studie wordt de ruimtelijke inrichting altijd als een vast
gegeven gezien. De sociaal-economische gegevenS (zoals inwonersaantallen en
arbeidsplaatsen) staan dus niet ter discussie. Wel kan er een verschil zijn in de
visie op de toekomstige ontwikkelingen.
Een ander aspect is de bestuurtijke en politieke context. Dezeis van gïoot belang
bij de keuzes in de ontwikkeling van het netwerk. Met zekere regelmaat zullen

resultaten moeten worden geboekt en zal moeten worden aangetoond welke
problemen zïjn aangepakt. Dit betekent dat het feitelijk gaat om
netwerkontwikkeling waarin de tussenstappen voldoende effect moeten sorteren
en een goede bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het netwerk.
Daarnaast moet ruimte gelaten worden voor bestuurlijke en politieke argumenten
die worden aangevoerd bij de keuzes in de netwerkontwikkeling. Deze
argumenten kunnen anders zijn dan de verkeerskundige argumenten. In figuur
85.1 zijn de drie aspecten weergegeven.
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Bestaande
fysieke situatie

De drie beïnvloedende aspecten op het ontwikkelen van een regionaal netwerk.

Deze aspecten leiden tot de discussie over de mate waarin het huidige netwerk
wordt meegenomen blj het opstellen van de gewenste ontwikkeling van het
netwerk. In dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. Als eerste wordt
aandacht gegeven aan de verschillende insteken bij het opstellen van een
gewenste ontwikkeling van het regionale netwerk. Vervolgens wordt bekeken bij
welke ontwerpvraagstukken de verschillende insteken goed aansluiten. De
gewenste mate van vrijheid bij ontwerp hangt af van het ontwerpvraagstuk en
daarmee het gebruik van de resultaten. Bij ontwikkeling van lange termijn visie
kan het verstandig zin om veel vrijheid te nemen, bU ontwerp voor
ontwikkelingen op de korte of middellange termijn is het voor te stellen dat het
ontwerp veel meer randvoorwaarden meekrijgt.
De bespreking van de vrijheid of beperking in de keuze van de ontwerpvariabelen
op de verschillende.lagen van de architectuur moet dus niet leiden tot een pleidooi
voor één soort aanpak. Deze deelstudie moet juist belichten dat er meerdere
aanpakken mogelijk zijn en dat hier verschillende voor- en nadelen bij horen. Op
die manier kan genuanceerder worden gekeken naar mogelijkheden van de
verschillende insteken.
Te beantwoorden vragen

De

deelstudie heeft

tot doel om een antwoord te geven op de volgende

deelvragen:

o
.
o

Wat zijn de verschillende insteken bij het ontwikkelen van regionale
netwerken?
Wat is de meerwaarde en wat zijn de beperkingen van de insteken?
In welke fasen van het proces verdient de aanbeveling om een
afstemming tussen wenssituatie (ideaaltypisch door zo weinig mogelijk
beperkingen) en bestaande situatie in te bouwen, gegeven een bepaalde

ontwerpvraag.
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Conceptuele uitwerking, van de verschillende insteken bij
netwerkontwikkeling
De verschillende insteken bd het ontwerpen van Regionale Netwerken worden
bepaald door 2 assen. De ene as geeft de mate van beleid; variërend van
'beleidsarm' tot 'beleidsrijk'. In de beleidsarme insteken, wordt het netwerk
bepaald uit de vraag die ontstaat door activiteitenpatronen en de distributie van de
vraag. Hoe meer vraag, hoe groter het aanbod van capaciteit. De kwaliteit hangt
samen met de capaciteit. Er worden geen beleidsmatige kwaliteitseisen gesteld
aan het netwerk (zoals toegankelijkheid en beschikbaarheid). In de beleidsrijke
insteken worden wel eisen gesteld aan het netwerk en wordt gestreefd naar
samenhang en hiërarchie in het netwerk. De tweede as geeft de mate waarin het
bestaande netwerk wordt losgelaten; varierend van 'infrastructuur wordt
losgelaten' tot 'huidige infrastructuur geldt als uitgangspunt'.

Bij het ontwerpen van Regionale Netwerken gaan we bij alle insteken uit van een
bestaande ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling. Deze geven de

noodzakelijke uitgangspunten op basis waarvan kwaliteitseisen kunnen worden
bepaald en ontwerpkeuzes kunnen worden gemaakt.
De assen en insteken zijn weergegeven in figuur Bs.Z.Per insteek wordt een
korte beschrij ving gegeueo.
Beleidsrijk

Zo veel mogelijk uitgaan
van bestaande inÍrastructuul

Beleidsarm

Figuur 85.2: de verschillende insteken op de twee assen

Insteek

I: beleidsarrn en bestaande infrastructuur

wordt losgelaten

In deze ontwerpopdracht wordt de bestaande infrastructuur geheel losgelaten.
Verder is er geen beleid op basis waarvan sturing wordt gegeven aan de
ontwikkelingen. Op basis van de sociaal-economische gegevens en eventuele
beperkingen (kosten) wordt een geheel nieuw wegennet ontworpen. De sociaaleconomische gegevens kunnen overeenstemmen met de huidige situatie of een
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toekomstige situatie beschrijven. Ook de kosten kunnen de kosten uit de huidige
situatie of een andere situatie beschrijven.

In een afstudeeronderzoek dat bij TNO Inro is uitgevoerd, is een methodiek
ontwikkeld waarmee een autowegennetwerk ontworpen kan worden lSnelder,
20031. Hierin is op basis van inwonersaantallen, aantal arbeidsplaatsen en aantal
onderwijsplaatsen en de kosten van autoverplaatsingen (zoals
infrastructuurkosten, reistijdkosten en variabele autokosten) een geheel nieuw
wegennet ontworpen. Impliciet betekent dit dat er van wordt uitgegaan dat de
gebruiker betaalt voor het netwerk dat door hem wordt gebruikt. Vervolgens is
deze methodiek toegepast en is een ideaaltypisch autowegennet voor Nederland
ontworpen. Aangegeven is waar regionale wegen, autowegen en autosnelwegen
gewenst en rendabel zijn. Ter illustratie is het resultaat van dit onderzoek
weergegeven in figuur 85.3.

VoedingFlinÏ
RegionÀtÊ weg
Àutor+eg
Autosnelnreg met 2

rijstrrken

met 3 rijstroken
Autosnehng met 4 rijstrcken
Autosnel,ilEa met 5 riistroJren
AutosrÊhÀrÊg

Figuur

85.3:

'

Ideaaltypisch weggennet voor Nederland op basis van sociaaleconomische gegevens en kosten.
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Kenmerken van deze insteek zijn dat:
. Er wordt een relatie gelegd tussen de gebruikers van het netwerk en de kosten
van het netwerk. Hoe meer gebruikers hun reis kunnen bundelen via
netwerkdelen, hoe uitgebreider het netwerk is dat wordt aangeboden.
. Er zijn zo veel mogelijk vrijheidsgraden. Alleen de ruimtelijke ordening is als
gegeven beschouwd omdat deze de vervoersvraag bepaalt;

. Er wordt eenduidige logica gebruikt bij het maken van keuzes voor het

ontwerp. De gebruiker voert de logica in, het methodiek ontwerpt het netwerk
Er wordt geen visie gehanteerd ten aanzien van het gebruik van het wegennet.
Autosnelwegen kunnen ook voor korte afstanden gebruikt worden. Er wordt
niet gestreefd naar hiërarchische samenhang in netwerkstructuur.
o Er wordt uitgegaan van de huidige socio-economische situatie, maar het
netwerk kan ook ontworpen worden op basis van verwachte veranderingen in
sociaal-economische gegevens. Dit betekent dus dat de ontwikkelingen bekend
worden verondersteld. Door middel van gevoeligheidsanalyse kan worden
onderzocht in hoeverre het netwerk varieert met veranderingen in de socio-

.

economische gegevens en de kostenfgnctie.

II: beleidsarrn en er wordt zo veel mogelijk uiÍgegaan van de bestaande
infrastructuur
Deze insteek is een aanpassing op insteek 1. In deze methodiek worden alleen de
kosten voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur doorberekend aan de

Insteek

gebruiker
Kenmerken van deze insteek zijn:
. De netwerkontwikkeling borduurt voort op de bestaande infrastructuur.

. Er wordt eenduidige logica gebruikt bij het maken van keuzes voor het
ontwerp. De gebruiker voert de logica in, de methodiek ontwerpt het netwerk
van het gebruik van het wegennet.
Autosnelwegen kunnen ook voor korte afstanden gebruikt worden. Er wordt
niet gestreefd naar samenhang in netwerkstructuur.
Er wordt uitgegaan van de huidige socio-economische situatie, maar het
netwerk kan ook ontworpen worden op basis van verwachte veranderingen in
sociaal-economische gegevens. Dit betekent dus dat de ontwikkelingen bekend
worden verondersteld. Door middel van gevoeligheidsanalyse kan worden
onderzocht in hoeverre het netwerk varieert met veranderingen in de socioeconomische gegevens en de kostenfunctie.
Er wordt een relatie gelegd tussen de gebruikers van het netwerk en de kosten
van het netwerk. Hoe meer gebruikers hun reis kunnen bundelen via
netwerkdelen, hoe uitgebreider het netwerk is dat wordt aangeboden.
De haalbaarheid van oplossing is (waarschijnlijk) groter dan bij de eerste

o Er wordt geen visie gehanteerd ten aanzien

insteek.

De bestaande infrastructuur blijft gebruikt en is geen sprake van afwaardering
van infrastructuur.
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belei.dsrijk en bestaande infrastructuur wordt losgelnten

Het hanteren van deze insteek betekent dat op basis van de ruimtelijke structuren
een nieuw netwerk wordt ontworpen. Verschil met de eerste insteek is dat hierbij
wel beleid wordt gehanteerd waarin onder andere is aangegeven wat de gewenste
ontwikkeling is in het gebied en welke (basis)kwaliteiten er door een netwerk
moeten worden geboden. Deze kwaliteiten zeggen niet alleen iets over de

afwikkeling op het netwerk, rnaar bijvoorbeeld ook over de
beschikbaarheid

van infrastructuur. de

beuouwbaarheid

en de

gewenste

maximale

omrijlengte.
Deze insteek wordt bijvoorbeeld gekozen {oor de Ontwerpmethodiek voor een
Integraal Regionaal Vervoersysteem (IRVS)' Bgeter e.a.,20A21. Een in opdracht
van NOVEM door TNO Inro uitgevoerde studie presenteert een visie op de
structuur van een regionaal verkeers- en vervoersysteem dat is toegesneden op de
behoefte van nu en in de toekomst, zonder dat het een steeds toenemende aanslag
vormt op ruimte en leefbaarheid. Deze visie gaat uit van een totaalaanpak op

Bij

deze visie is een ontwerpmethodiek ontwikkeld. Deze
methodiek biedt een raamwerk om samen met belanghebbende partijen via een
aantal rationele afwegingen een vervoernetwerk te ontwerpen dat de benodigde.
netwerkniveau.

kwaliteit levert, rnaar tegen redelijke kosten en met

acceptabele

leefbaarheidseffecten. Een voorbeeld van een ideaaltypisch net dat op basis van
deze insteek is ontwikkeld, is gegeven in figuur 85.4.

6.
Aanpassen

taarrttt

Schakels
combiueren
binnen

omwegnorm

I

Schakel
toevoegen bij te
gKrte omweg

Figuur 85.4: Ontwerp ideaaltypisch net met IRVS methodiek

Na het ontwerpen van het ideaaltypische net wordt een analyse gemaakt van de
bestaande situatie en wordt een reëel net ontworpen, waarin prioriteiten zijn
aangegeven met betrekking tot het aanpassen van infrastructuur.

t In bi.llage

1 is een korte beschrijving van de

IRVS methodiek opgenomen.

O

ntwikkeling
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Het netwerk dus op structuurniveau uitgewerkt. Nadat de koppeling is gemaakt
met de feitelijke situatie en een reëel net is ontworpen, worden de lagen lay-out
en voilngeving van de architectuur uitgewerkt. Voor deze lagen is dus een directe
koppeling te leggen met het bestaande netwerk.
Kenmerken van deze insteek zijn:
o Toekomstverwachtingenkunnenwordeningebracht
. De ontwerper maakt zelf ontwerpkeuzes op basis van ontwerpdilemma's,
o Deze ontwerpkeuzes worden op rationele (verkeerskundige) gronden

o
o

gemaakt

Andere afwegingen (economisch, ruimtelijke inpassing, etc.) worden
mogelijk vergeten.
Er gelden geen beperkingen aan de mogelijkheden (financieel, ruimtelijk,
maatschappelijk draagvlak). De haalbaarheid wordt in eerste instantie
bewust buiten beschouwing gelaten

o Er wordt eerst een ideaaltypisch net ontwo{pen, op basis van de
.
o
.
.

gehanteerde rationele gronden

Op basis van een analyse van het ideaaltypische net worden de
prioriteiten bepaald voor de veranderingen in de richting van het
ideaaltypische net. Hiermee ontstaat inzicht in het verschil tussen de
ideale situatie en de (doorontwikkeling van de) huidige situatie
Er moet een vertaalslag worden gemaakt naar een haalbaar wegennet, het
kan relatief moeilijk zijn om een ontwikkelingspad op te stellen tussen
het huidige netwerk en het haalbare netwerk.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en systeemsprongen zrjn
mogelijk en worden meegenomen. Maar er is grote onzekerheid in
voorspelbaarheid van (effecten van) systeemsprongen
Het kan leiden tot afwaarderen van het huidige netwerk.

Insteek IV: Be:leidsrijk en er wordt zo veel mogelijk uiÍgegaan van de bestaande

infrastructuur

Bij

deze insteek wordt bottom-up te werk gegaan. Vanuit de huidige situatie en
het huidige netwerk wordt bekeken welke problemen er zijn. Om te bepalen

welke problemen er zljn wordt het beleid 'geprojecteerd' op het bestaande
netwerk. Hiervoor wordt het beleid gekwantificeerd en vergeleken met
bevindingen in de huidige situatie. Hierbij kan naar voren komen dat de
verkeersafwikkeling op bepaalde verbindingen nog niet voldoende enlof dat de
relaties tussen bepaalde gebieden nog onvoldoende aan elkaar gekoppeld worden.
Op basis van deze constateringen, kan gezocht worden naar oplossingen. Hierbij
kan zowel worden gedacht aan het lokale veranderingen in het netwerk, als aan
het toevoegen van nieuwe relaties.
Een voorbeeld van deze insteek is Kwaliteitsnet. Dit is een visie met bijbehorende
methodiek die op dit moment wordt ontwikkeld door het Directoraat-Generaal

voor het Goederenvervoer van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in
samenwerking met Transport en Logistiek Nederland. Ook andere partijen als het
ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, het IPo, VNG en 3VO zijn
hierbij betrokken. De kern van de visie en methodiek is dat voor het economisch
belangrijke verkeer wordt gekeken naar de verschillen in geboden kwaliteit door
het huidige netwerk en de gewenste kwaliteit. Vervolgens worden er prioriteiten
gehangen aan deze knelpunten en worden er infrastmcturele oplossingen gezocht.
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Op dit moment worden in verschillende pilots regionale uitwerkingen gegeven
aan het kwaliteitsnet.

Kenmerken van deze insteek zijn:
. De bestaande situatie geldt als uitgangspunt. Het is wel de keuze van de
gebruiker welke beleidsuitgangspunten en ontwikkelingsscenario's hij
hanteert om naar de toekomst te kijken.

.

De haalbaarheid van oplossing is (waarschijnlijk) groot, hier

staat
tegenover dat de methode niet veel verder kijkt dan aanpassingen van het
netwerk zoals dat er nu ligt en nu gebruikt wordt

. Alle
.
.
.

beperkingen

op

verschillende aspecten (kunnen) worden

meegenomen (ook niet rationele afwegingen)
De aanwezige infrastructuur wordt zo goed mogelijk gebruikt.
Er is relatief gemakkelijk een ontwikkelingspad op te stellen, er is geen
"vertaalslag" nodig tussen wens en haalbaar netwerk
Het gevaar is dat de huidige knelpunten centraal staan en dat alleen daar

oplossingen voor worden gezocht. Hierdoor worden mogelijkheden
elders in het netwerk mogelijk vergeten.

Een methodiek die ook onder deze insteek kan worden geplaatst,

is

Gebiedsgericht Benutten. Hierin wordt gekeken naar de knelpunten uitgaande van
het bestaande netwerk en het huidige gebruik. De oplossingen worden met deze
aanpak met name gezocht in het prioriteren van de infrastructuur en het inzetten
van dynamisch verkeersmanagement.

5.3

Reflectie op de as beleidsarm - beleidsrijk

In paragraaf 5.2 s ingegaan op de verschillende insteken bij het ontwikkelen van
een regionaal netwerk. Voor de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling
kan gesteld worden dat met name beleidsrijke kwadranten interessant zijn. Itret
gaat bij de architectuur wel degelijk om het geven van een bepaalde sturing aan
de ontwikkeling van het netwerk. Een tweede argument om naar de beleidsrijke
insteek te kijken is het gegeven dat infrastructuur niet alleen een bedrijfsmatige
waarde heeft. Infrastructuur dient ook een sociale functie. Hierdoor kunnen
besluiten rond de aanleg van infrastructuur niet alleen worden genomen op
economische grond en. Zie figuur 85.5.
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Zo veel mogelijk uitgaan
van bestaande inÍrastructuur

,Bestaande inÍrastructuur
wordt losgelaten
Beleidsarm

Figuur

85.5: Relevante insteken voor ARNO.

De consequenties van verschillende beleidsopties kunnen verkend worden door
gebruik te maken van een scenarioaanpak. Hierbij wordt voor verschillende
beleids- en toekomstscenario's bekeken wat de consequenties zijn voor het
netwerk. Op basis van deze scenarioanalyse kan bepaald worden:
o welke ontwikkelingspaden moeten worden ingezet om aan te sluiten bij
toekomstscenario's en welke trendbreuken hiervoor gewenst zijn.
o welke overeenkoÍrsten er zitten in de \ilensen ten aanzien van de
netwerkontwikkeling. Dit geeft zicht op de toekomstvastheid van keuzes

in de

netwerkontwikkeling

en de mate waarin ontwerpkeuzes

ontwikkeling mogelijk maken of juist beperken.
Andersom kan ook vanuit de huidige situatie verkend worden welke beleidsopties
en ontwikkelingen mogelijk zijn.Zie ook fïguur 85.6.
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85.6:

TerugredgLeren vanuit mogelijke scenario's en vooruit redeneren
vanuit huidige netwerk.
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Reflectie op de as 6infrastructuur wordt losgelaten' - Íhuidige infrastructuur
geldt als uitgangspunt'

In de huidige discussies over de ontwikkeling van het hoofdwegennet is te zien
dat deze zich vooral richt op aanpassingen in het bestaande netwerk. De
aanpassinggn 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 vraag
waarom de andere lagen van de architectuur veel minder aandacht lijken te
krijgen.

Als

gekeken wordt naar hoogste lagen van

de architectuur

(generieke

uitgangspunten, visie op het regionale netwerk en functies van het 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. Het lijkt er op dat de 'sense of
urgenqt' voor dit probleem ontbreekt. Discussies over netwerkproblematiek
lijken zelf worden te worden vermeden omdat er geen geld beschikbaar is voor
netw erkuitbreidingen.

Op de lagen "structuur van het netwerk" en "lay-out" van het netwerk zijn het
voornamelijk de fysieke belemmeringen die discussies op deze niveaus
bemoeilijken. 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. Vrijwaringszones zouden er voor moeten zorgen
dat 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 infrastructuur met andere
functie, ter vermindering en/of voorkoming van conflicterende functies vanuit

milieuoptiek (geluid, externe veiligheid en lokale luchtkwatiteit) en om bij te
dragen aan de veiligheid.Aangezien deze vrijwaringszones nog niet zijn ingesteld
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 lay-out
van het netwerk.

Een andere manier om een reflectie te geven op de huidige ontwikkeling van
netwerken, is om verschillende beleidsdocumenteí en het totstandkomingsproces
hoofdwegen te af te zetten tegen de lagen van de architectuur.

Er is een aantal sectorale beleidsdocumenten, waarin het beleid Íen aanzien van
verkeer en vervoer staat beschreven. Op landelijk niveau zUn is de Nota
Mobiliteit - voorheen de Structuurschema's Verkeer en Vervoer. Deze richten
zich op de generieke doelstellingen ten aanzien van verkeer en vervoer. De
evenknie van deze nota, maar dan op het vlak van de ruimtelijke ordening is de
Nota Ruimte. In de Provinciale Verkeer en Vervoer Plannen (PWP's) gelden de
doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en de generieke doelstellingen ten aanzien
van de Ruimtelijke Ordening (uit de Nota Ruimte) als uitgangspunt en worden
deze doorvertaald naar de gewenste functies en sffuctuur van het regionale
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netwerk. De lay-out en de voÍmgeving van een weg is minder relevant. Door de

(stads)regio's worden Regionale Verkeer en Vervoer Plannen (RWP's)
opgesteld.Deze lijken op de PWP's, rnaar hebben betrekking op het netwerk in
een bepaalde regio. Binnen Rijkswaterstaat worden er tenslotte Beheerplannen
Droog opgesteld. Hierin wordt een meerjarenplanning aangegeven voor het
beheer en onderhoud.

Naast dezesectorale beleidsdocumenten zijn er ook integrale beleidsdocumenten.
Deze geven verkeer en vervoer een plaats in de ruimtetijke ontwikkelingen. Door

de provincies worden streekplannen opgesteld, waarin is aangegeven welk
provinciaal beleid de komende jaren wordt gevoerd met betrekking tot het
ruimtegebruik. De wegenstructuur heeft hier een plek in. Door gemeentes worden
structuurplannen opgesteld. In de afgelopen jaren zíjn deze in belang afgenomen.
Oorspronkelijk hadden deze het doel om bestemmingsplannen af te stellen, nu
dienen ze vaak om ruimtelijke veranderingsprocessen te initiëren.
Bestemmingsplannen hebben wel een heel belangrijke rol. Deze worden ook door
gemeentes opgesteld en hebben betrekking op ruimtelijk beleid- op buurt of
wijkniveau. De bestemmingsplannen worden door de provincie getoetst op het
provinciale streekplan.

In figuur 85.7 is aangegeven op welke lagen de verschillende beleidsdocumenten
betrekking hebben. De gearceerde vlakken geven aan dat hier wel naar wordt
gekeken, rnaar dat daar de focus niet op ligt.
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Relatie tussen beleidsdocumenten en de ARNO lagen.

Op basis van de Handleiding Wegontwerpproces Hoofdwegen en 'Werkwijzer
MlT-verkenningen nieuwe stijl kunnen de verschillende fasen van het
totstandkomingsproces toegedeeld worden aan een of meerdere lagen van de
architectuur. Als dit wordt gedaan, ontstaat een beeld zoals in figuur 85.8. In dit
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figuur is met donkere balken aangegeven waar de fase zich voornarnelijk op richt.
Er is duidelijk te zien dat discussies alleen gevoerd worden op de lagere lagen.
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85.8: Relatie tussen de fasen uit het totstandkomingsproces hoofdwegen en de ARNO lagen.

De keuze

wanneer welke lagen van de architectuur als gegeven worden
beschouwd, welke lagen bediscussieerd moeten worden en welke lagen nog

minder relevant

z|n, wordt vooral

gezocht

in het koppelen

aan het

de

ontwerpopdracht die centraal staat. Dat betekent dat als lange termijn visie wordt
ontwikkeld voor een bepaald gebied, dan lijkt het logisch om huidige stmcturen
los te laten en met veel vrijheidsgraden te kijken naar de regionale ontwikkeling
en de hierbij passende netwerkontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkeling en het
beleid worden als gegeven beschouwd, rnaar de infrastnrctuur wordt in eerste
instantie losgelaten. Als er zicht is op de gewenste structuur van het toekomstige
netwerk, wordt een relatie gelegd met de huidige structuur van het netwerk en
wordt gekeken welke netwerkstructuur reëel is gegeven de bestaande situatie. Als
dit duidelijk is dan wordt gekeken welke essentiële aanpassingen benodigd zijn
om te komen tot de gewenste netwerk structuu. Vervolgens worden naar de
volgende lagen van de architectuur gekeken.Deze lagen dienen maar summier te
worden beschouwd. Het is slechts noodzakelijk om te kijken welke consequenties
keuzes van de hogere lagen van de architectuur ten aanzien van kwaliteitseisen en
ontwerpvariabelen hebben op de te bieden kwaliteit en de ontwerpmogelijkheden
op de lagere lagen. Hiermee wordt inzicht verkregen wat het nastreven van
bepaalde doelstellingen concreet betekent. Gedetailleerde keuzes op de lagere
lagen is nog niet aan de orde.
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Op het moment dat er echter gekeken viordt naar de ontwikkeling van een
netwerkdeel, dan is het goed om de keuzes zoals die eerder zijn gemaakt op de
bovenste lagen van de architectuur als- uitgangspunt te beschouwen. Dit betekent
dat gekeken moet worden hoe, uitgaande van het bestaande netwerk, in
verschillende stappen, het netwerk kan worden ontwikkeld in de richting van de
(gegeven) gewenste functie en structuur. Hier komen deze deelstudie en de
deelstudie "Korte en lange termijn maatregelen" bij elkaar.
In figuur 85.9 is weergegeven hoe de lagen uit de architectuur ideaal gezien in
relatie zou staan met het totstandkomingsproces van regionale netwerken.
E
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Figuur

85.9:

Gewenste relatie tussen Architectuur en totstandkomingsproces
regionale netwerken.
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6

INTERVIEWVERSLAGEN

6.L

Inleiding

In het kader van het project Architectuur Regionale Netwerk

Ontwikkeling
(ARNO) is een vijftal intervieÈs gehouden. De interviews hadden tot doel om:
o inzicht te krijgen in de rol van de geïnterviewde in relatie tot het ontwerp en de
ontwikkeling van het wegennet;
. inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het ontwerp en de ontwikkeling

o

van regionale netwerken en afwegingen die daarbij gemaakt worden;
de behoeften vanuit de praktijk ten aanzien van ontwerp en ontwikkeling van
regionale netwerken in kaart te brengen;

. de mogelijke toepassingsituaties van
.

de

Architectuur

Regionale

NetwerkOntwikkeling te concretiseren;
de krijtlijnen-van de Architectuur te toetsen bij toekomstige gebruikers.

Er is door TNO Inro een notitie opgestelda. Deze notitie is vooraf aan de
geinterviewde toegestuurd. Hierin wordt de context van ARNO geschetst, worden
de krijtlijnen van de Architectuur kort uiteengezet en wordt de structuur van de
vragen die in het interview zullen worden voorgelegd, gepresenteerd.
De vragen die tijdens het interview aan de orde zullen komen, hebben betrekking
op5:

o
o

.

de praktijkervaringen van de geinterviewden,

de problemen en ideeën van geinterviewden ten aanzien van netwerkontwerp
en

-ontwikkeling, en

toetsing van de eerste ideeën over de architectuur.

In overleg met de AVV is door TNO Inro een lijst opgesteld van personen die
ruime praktijkervaring hebben opgedaan met de ontwikkeling van
wegen(netwerken) enlof personen die een duidelijke visie hebben op hoe het zou
moeten. Deze ervaringen en visies zijn en worden gebruikt bij het opzetten en
uitwerken van de architectuur. Voordat was gekozen voor te interviewen
personen is ervoor besloten om I interview te houden met een vertegenwoordiger
van een regionale directie, 1 interview met een vertegenwoordiger van een

provincie, 1 interview met een vertegenwoordiger van een provincie en 2
interviews met vertegenwoordigers van partijen die zijdeling betrokken zijn bd de
ontwikkeling van regionale netwerken. Er zijn interviews gehouden met de
volgende personen:

.
o

r
r

o
o

Caspar Pompe, Regionale directie Utrecht

Roland Auburger, Provincie Zuid-Holland
Eef van Voorst, Gemeente Den Bosch
Frank Steijn, Transport en Logistiek Nederland
Roger Demkes, Raad voor Verkeer en Waterstaat

Deze notitie heeft het kenmerk 03-7N-171-74112 en is eerder toegestuurd aan de opdrachtgever
De volledige vragenlijst is beschreven in het document met het kenmerk 03-7N-148-74112 en is
eerder toegestuurd aan de opdrachtgever.
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In het volgende hoofdstuk zijn de kernpunten uit de interviews samengebracht. In
de daarop volgende hoofdstukken zijn de afzonderlijke verslagen van een
interview weergegeven.

6.2

Kernpunten uit de interviews

In dit

hoofdstuk worden

in het kort

een aantal punten belicht die tijdens de

interviews naar voren zijn gekomen.

a

Huidige praktijk en reflectie

Alle

op verschillende manieren, ervaring met het
van
.
ontwikkelen
netwerken Zlj geven in hun reflectie aanknopingspunten om het
geïnterviewden hebben,

proces te verbeteren. De geinterviewden zien een te smalle relatie tussen de
ontwikkelingen op het vlak van de regionale ontwikkeling en de infrastructuur.
Dit is bijvoorbeeld te zien in het feit dat ontwikkelingen worden gepland op
locaties waar nu al geen restcapaciteit is in het netwerk en dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de kansen die ontstaan voor nieuwe (rendabele) schakels bij
ontwikkeling van nieuwe locaties.
Ook een gebrekkige samenwerking tussen paÍijen en de optimalisatie op micro
niveau dragen niet bij aan een goed netwerk ontwikkeling. De samenwerking kan
verbeterd worden door voort te bouwen op de huidige ervaringen met regionale
samenwerking op het vlak van (dynamisch) verkeersmanagement. De . microoptimalisatie lijkt voor een belangnjk deel te verklaren door de knelpuntenaanpak
en de 'scorings'-behoefte bij politici.

Verwacht wordt dat er in de komende jaren een verandering zal plaatsvinden in
de rol die de overheid en andere (private) organisaties spelen. Verwacht wordt dat
dit a) past bij andere maatschappelijke veranderingen en b) een oplossing biedt op
het moment dat overheid niet voldoende middelen heeft om de netwerk
ontwikkeling zelf te financieren.

b

Behoefte (utn en nut van architectuur

De ontwikkeling van een architectuur wordt door 4 van de 5 geinterviewden
duidelijk gezien als een meerwaarde; het structureert de dialoog, benadrukt het
belang van een betere (regionale) samenwerking tussen ruimtelijke
ontwikkelingen, het netwerk en verkeer, en laat een relatie zien tussen
(ontwerp)keuzes op verschillende niveaus.

Roland Auburger geeft echter aan dat een architectuur geen zin heeft als er geen
goede inhoudelijke ideeën worden toegepast. Daarnaast geeft bij aan dat de kans

op een goede letwerkontwikkeling niet zo zeeÍ heeft te maken met

het

gestructureerde en logische proces van de netwerkontwikkeling, rnaar dat de
(moeilijk te beinvloeden) juiste timing van plannen en de afwegingen die worden
gemaakt op het politieke vlak naar zijn idee belangrijker zijn voor het realiseren
van een goed regionaal netwerk.
Roger Demkes geeft ook aan dat men de architectuur niet moet gebruiken als een
handboek en richtlijn, aangezien ze zo in de praktijk niet gebruikt zal worden.
Ook de term "architectuur" is intern misschien wel goed, maar geeft naar buiten
een te technocratisch beeld wat door verschillende betrokkenen verschillend zal
worden geinterpreteerd.
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c

Krijtlijnen van archítectuur

De krijtlijnen van de architectuur geven heel globaal aan op welke manier er naar
de architectuur wordt gekeken. Door de geinterviewden is aangegeven dat:
. de architectuur de gebruiker nu te weinig centraal stelt
o (de rol van) het openbaar vervoer ontbreekt
o de relatie met ruimtelijke ordening te weinig expliciet is gemaakt
o de financiële en organisatorische relaties met de lagen van de
architectuur van ook aandacht moeten krijgen

Eef van Voorst heeft aangegeven het een meerwaarde te vinden als de discussie
eerst breed mag zijn en niet gehinderd wordt door geld of de huidige situatie.
Hierdoor kunnen onverwacht oplossingsrichtingen naar voren komen. Vervolgens
moet afgedaald worden naar concrete en realistische uitwerkingen. Roland
Auburger geeft daarentegen aan dat gestructureerd en logisch denken goed is,
maar dat zo snel mogelijk rekening moet worden gehouden dat de beslissingen
die op andere gronden worden genomen en dat een gestructureerd en logisch
netwerkontwerp te veel zou leiden tot inefficiënt gebruik van investeringen. Ook
moet er naar zijn idee niet gestreefd worden naar aparte systemen en netwerken
voor landelijk en regionaal verkeer.

6.3

Verslag van interview met Caspar Pompe, Regionale directie Utrecht

Dit interview is

gehouden door Lieke Berghout en Aranta van den Broeke,

d.d. 8 september 2003

L

Synthese

Redeneer altijd vanuit de vraag uit de markt (de weggebruiker) en vertaal deze

vraag naar een integraal ontwerp (weg plus openbaar vervoer). Kijk
vervolgens of je het kunt financieren of terugverdienen. Lukt dit niet, zoek
dan naar oplossingen: een ander ontwerp of andere financieringsopties:
uitbreiding van ruimtelijke ,ordening kan een financieringsbron zljn voor
nieuwe infrastructuur.

De gelaagdheid van de markÍen zou een rol moeten spelen in de architectuur.
De investeringenmarkt moet gekoppeld worden aan de verkeersmarkt en de
vervoermarkt. Ook de politiek-bestuurlijke markt moet erbij betrokken
worden. Een architectuur zou nut kunnen hebben, mits je deze in een breed
kader zet en je bewust bent van politiek-bestuurlijke markten. Meerwaarde
van de 'architectuur ligt dan in het aanreiken van structuren waarin de
ontwerper zljn creativiteit kwijt kan.

Uitsmijter: "Het is af en toe nodig om slechte beslissingen te nemen. Dan
ktlg je gelazer, en daar komen de innovaties uit voort".

2. Huidige praktijk
De huidige praktijk van het ontwerp schetst Caspar Pompe als volgt. Er wordt
een knelpunt gesignaleerd, bijvoorbeeld op basis van een notering in de fïle
top 10. Als dit wordt opgepakt wordt er een verkenningsstudie uitgevoerd,
waarin wordt bepaald wat de behoefte is aan nieuwe infrastructuur, wat nut en
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noodzaak is en welke effecten dit heeft (MER, OEEI etc.). Vervolgens wordt
een Planstudie uitgevoerd naar het waar en hoe. Hierin wordt openbaar
vervoer bijna nooit als optie of alternatief meegenomen.

ln de praktijk is de relatie tussen de politiek, de investeerder en de beheerder
kritiekloos. De beheerder vraagt om een investering bij een investeerder. De
investeerder heeft politieke of bedrijfseconomische motieven. Rijkswaterstaat
toetst de aanvragen. De toetser wordt zelfs nauwelijks getoetst. Je hebt
eigenlijk een instituut nodig dat de investeringen toetst, een onafhankelijke
instelling. In Italië bestaat een Infrastructuurbanh met het bijbehorende
fïnanciële instrumentarium. Daardoor kunnen procedures sneller lopen. Dit
zou in Nederland ook een optie kunnen zijn. Met Luteijn kan er in Nederland
meer ruimte gaan ontstaan voor PPS.
De rolverdeling zal gaan veranderen. Er zullen steeds meer mobility-providers
ontstaan die als product 'mobiliteit' leveren. Producenten zullen steeds meer

gaan investeren

in

kapitaalgoederen, en de consumenÍ zal betalen voor de

dienst. Hier is een parallel te zien met de mobiele telefonie, waar je het toestel
gratis krijgt, maar deze via de dienstverlening terugbetaalt.

3.

Behoeften, eisen en wensen ten aanzien van een
o

'We

ntw ikkel in g s m e th o di e k

moeten veel meer gaan redeneren vanuit de reisconsument: die wenst een
bepaalde kwaliteit op zijn verplaatsing. De reisconsument wil bijvoorbeeld
niet stilstaan in een file, maar doorrijden. Met smalle rijstroken gecombineerd

met een lagere snelheid zou je dit kunnen faciliteren. Ook omrijdroutes
kunnen ervoor zorgen dat het verkeer btijft rijden. Het gaat erom dat je vanuit
de individuele kwaliteitswensen de gewenste structuur van het netwerk
bepaalt. Vervolgens ga je kijken of dat ontwerp nog financierbaar is of dat je
het kunt terugverdienen. Zo niet, dan moet je oplossingen gaan zoeken om het
wel financierbaar te krijgen, bijvoorbeeld door private middelen aan te boren
met PPS-constructies, of door het ontwerp aan te passen. Als een bepaalde
vervoersstroom niet zwaar genoeg is om investeringen terug te verdienen of te

verantwoorden

kan uitbreiding van Ruimtelijke Ordening

financieringsbron zijn

een
voor nieuwe infrastructuur. Ontwikkelingen kunnen de

stromen aandikken en nieuwe infrastructuur is aantrekkelijk voor ROontwikkelingen. Secundaire aspecten zoals omleidingen, externe effecten op
netwerkniveau, financieringsaspecten, etc. moeten veel meer een plaats
krijgen in de afwegingssystematiek.

4. Krijtlijnen van de architectuur
De volgorde van de ontwerpstappen zou orngedraaid moeten worden. Het
gebruik van het netwerk zou input moeten leveren voor het ontwerp. 'Gebruik'
naast de stappen zetten is ook een optie.

De gelaagdheid van de markten zou een rol moeten spelen in de architectuur.
De investeringenmarkt moet gekoppeld worden aan de verkeersmarkt en de
vervoermarkt. Ook de politiek-bestuurlijke markt moet erbrj betrokken
worden. Een architectuur zou nut kunnen hebben, mits je deze in een breed
kader zet enje bewust bent van politiek-bestuurlijke markten. Meerwaarde
van de architectuur ligt dan in het aanreiken van structuren waarin de

g
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ontwerper zijn creativiteit kwijt kan. Die ontbreken nu, waardoor er zeer
strakke norÍnen bestaan voor het wegontwerp.

De architectuur moet om kunnen gaan met veranderingen, zoals die nu
plaatsvinden in de politiek en bij Rijkswaterstaat. Ook de institutionele kant
moet een duidelijkere plek krijgen in de architectuur. Er moet inzicht ontstaan
dat je het moet doen met meerdere partijen, over het hoe en over het wanneer.

Uitsmijter: "Het is af en toe nodig om slechte beslissingen te nemen. Dan
krijg je gelazel en daar komen de innovaties uit voort".

6.4

Yerslag van interview met Roland Auburger, Provincie Zuid-Holland

Dit

interview

is

gehouden door Lieke Berghout

en Arno

Hendriks,

d.d. 22 september 2003

I.

Synthese

Een methodiek kan geen ideeënloosheid vervangen. Het is onmogelijk om met
een methodiek de inhoud te vullen zolang er geen grondgedachte is. Een goede
grondgedachte is afhankelijk van veel meer factoren dan alleen logica/structuur,
zoals de juiste timing en de juiste context. Een methodiek is pas zinvol als er ook
concreet iets mee gedaan kan worden. Een methodiek kan dienen als raamwerk
om gedachten te ordenen, daarna moet het toch heel snel concreet en realistisch
worden.

2. Huidige praktijk
In de praktijk is niemand tegen een structurele invalshoek voor de lange termijn.
Men beseft dat dit beter is dan een hapsnap aanpak. Een zwakte bij het denken op
lange termijn is dat de netwerken die daarin voorgesteld worden nooit zullen
bestaan. Het structurele en logisch denken is goed om de gedachten te vormen
maar is niet altijd realistisch. Brj overheden spelen ook vaak andere factoren
(bijvoorbeeld binnen 4 jaar scoren) een rol die niet altijd stroken met rationeel en
logisch denken. Op papier kan alles maar in de praktijk is dat anders. Als
plannenmaker dien je rekening te houden met het feit dat politici nooit alleen
inhoudelijk redeneren maar ook een eigen agenda hebben.
Geld is vaak een beperkende factor. Als alle wensen (bijvoorbeeld van
afzonderlijke gemeenten) bij elkaar opgeteld worden is dit nooit realiseerbaar. De
politiek moet keuzen maken afhankelijk van het beschikbare budget. Een
verbetering is het afschaffen van overleg met afzonderlijke gemeenten rnaar
alleen nog praten met samenwerkingsverbanden. Gemeenten worden zo
gedwongen om op een hoger niveau te denken en met een gezarnenlijk plan te
komen.

3.

Behoeften, eisen en wensen ten aanzien van een ontwikkelingsmethodiek

Een architectuur werkt niet. Het begint altijd met ideeën/uitgangspunten. Een
methodiek kan geen ideeenloosheid vervangen. Het is onmogelijk om met een
methodiek de inhoud in te vullen zolang er geen grondgedachte is. Ideeën moeten
overtuigen, de politiek moet erin geloven. Een plan wat inhoudelijk goed in elkaar
zit is niet voldoende, je moet er ook wat mee kunnen, anders verdwijnt het in een
la. Inhoud en logica vornen de basis maar daarna moet het toch heel snel reëel en
praktisch worden. Aftrankelijk van de setting/context kunnen ideeën wel of niet
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je moet op het juiste moment inspringen. De uitgangspunten in het
nieuwe NVVP (deur tot deur en regionale aanpak) zijn bijvoorbeeld ijzersterk.
Hier kan altijd op terug gevallen worden. Deze basisdoelstellingen zijn als het
goed vallen,

ware een verdedigingslijn tegen al te onlogische politieke besluiten
Een ander probleem bij methodieken is de mens. Iedereen gaat er anders mee om
en interpreteert de inhoud weer anders.

4. Kríjtlijnen van de architezctuur
Aparte systemen voor I{WN en OV/N is'niet haalbaar. Het is een leuke
theoretische exercitie maar in de praktijk werkt dit niet. Weggebruikers denken
zelf en het is onmogelijk om als in een raffinaderij de juiste stromen door de
juiste buizen te sturen.
Het realiseren van de scheiding IIWN/OWN zou kapitaalvernietiging betekenen.
In het PVVP Zuid-Holland wordt gestreefd naar een evenwichtigere verdeling
tussen OWN en IIWN. Een evenwicht zal vanwege de dynamiek echter nooit
bereikt worden.
Er moet niet gedacht worden in (het scheiden van) stelsels maar in het faciliteren
van stromen op het huidige systeem. Er is één netwerk waarvan de verschillende
onderdelen zljn aangepast aan de hoofdfunctie. Verschillende

afwikkelingsniveaus moeten uitgangspunt zljn voor de vormgeving van het
wegennet.
Het is van belang je systeem nooit optimaal te benutten, in geval vaÈ calamiteiten

aanwezig in het systeem. Het optimaal benutten van je
systeem leidt ook tot meer calamiteiten, buffers inbouwen verhoogt de veiligheid.
Benutten kan dus wel zij het zeer beperkt. Het toevoegen van extra stroken is
geen structurele oplossing maar probleemverschuiving. Het verbreden van het
IIWN zorgt voor een nog grotere onbalans tussen I{WN en OWN.
Een gebiedsgerichte aanpak is essentieel, niet alleen kijken naar het netwerk rnaar
ook ruimtelijke en economische ontwikkelingen binnen een regio meenemen. Er
is sprake van een duidelijke wisselwerking tussen verkeer en vervoer en
ruimtelijke ordening. In het PWP Zuid-Holland wordt gewerkt met corridors. De
kwaliteit van de verbindingen binnen een corridor worden beoordeeld ongeacht
het systeem (auto of OV), de kwaliteit hoeft niet voor beide systemen even goed
te zijn (daar is ook geen geld voor).

is er geen rek meer

6.s

Verslag van interview met Eef van Voorst, Gemeente Den Bosch

Dit interview is
d.d.2I augustus

1.

gehouden door Lieke Berghout

en Arno

Hendriks

ZA03

Synthese

Een architectuur moet een open dialoog tussen partijen op verschillende
schaalniveaus en sectoren (bijv RO en verkeer en vervoer) bewerkstelligen. Het is
van belang dat de betrokkenheid van de diverse partijen niet vrijblijvend is maar
dat concrete afspraken gemaakt worden die uiteindelijk leiden tot concrete
maatregelen. De architectuur moet een gemeenschappelijk referentiekader bieden
met eenduidige doelstellingen. Vervolgens kan in de architectuur verder
uitgewerkt worden hoe deze doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden met je
netwerkstructuur (samenhang van I{WN en OWN en eventueel een supranet).
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2.

Huidige praktíjk

De belangrijkste oorzaak van problemen rondom de ontwikkeling van het
wegennet is gebrekkige samenwerking tussen partijen. Goede samenwerking
dient in efficiënte vorm te gebeuren ofwel alleen die partijen erbij betrekken die
ook gemeenschappelijk belang hebben bij en zich in willen zetten voor een goed
resultaat. Goede samenwerking leidt tot concrete maatregelen en blijft niet
hangen bij alleen plannen. Een goed samenwerkingsverband is de 85. Door de
vijf grote steden binnen Brabant samen te laten werken op het gebied van verkeer
en vervoer ontstaat er binnen Brabant een mindere "ieder voor zich" cultuur en
ontstaat een sterke positie richting Den Haag. Samenwerking op het niveau van
de 85 is dus een positieve ontwikkeling. Steeds verdere decentralisatie heeft een
negatief effect. Dit werkr contraproductief, vergaderen en overleggen met alles en
iedereen mag geen doel op zich worden.

Ook samenwerking met het bedrijfsleven biedt kansen

aangezien het

bedrijfsleven veel meer dan de politiek gebaat is bij langetermijnoplossingen. PPS
constructies gaan momenteel moeizaam maar zijn wel kansrijk.
Een betere samenwerking tussen ruimtetijke ordening en verkeer en vervoer is
van groot belang en dit begint ook steeds meer vorÍn te krijgen
Een tweede probleem bij de realisatie van plannen op het gebied van verkeer en
vervoer is de regelgeving en de continue wijziging van regelgeving. De huidige
regelgeving zorgt ervoor dat processen makkelijk 2 tot 3 keer zo lang kunnen
worden vertraagd. Het gaat heel vaak ook alleen over futiliteiten.

Een belangrijke reden dat langetermijnplanning het vaak verliest van een
knelpuntenaanpak is de politiek. De planhorizon verschuift al heel snel van 10
naar 5 jaar aangezien politici slechts vier jaar de tijd hebben om te "scoren".
Grootste probleem hierbij is dat het overgrote deel van de plannen nooit binnen
dit tij dsbestek gerealiseerd worden.
Geld speelt een cruciale rol, in deze tdden blijven veel plannen in de ijskast
vanwege gebrek aan geld. Concrete afspraken over waar je in de toekomst naar
toe wil kan ervoor zoÍgen dat de middelen beschikbaar komen.

3.

Behoeften, eísen en wensen ten aanzien van een ontwikkel,íngsmethodiek

Het is goed om in eerste instantie alles open te gooien en je bij planvorming niet
te laten hinderen door geld of de huidige situatie. Rommelen is de marge levert
geen structurele oplossingen. Een architectuur kan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren. Toch moet een architectuur wel leiden tot concrete en
realistische uitwerkingen. De zinvolheid van een architectuur moet aangetoond
kunnen worden. Het is van belang dat een architectuur ingebed wordt in de
dagelijkse praktijk. Het moet een document zijn wat herkenbaar is op lagere
schaalniveaus. Bij het maken van een architectuur moet je niet de illusie hebben
dat deze overal toepasbaar is.
Krijtlijnen van de architectuur

4.

De huidige volgorde in de architectuur is logisch. Het begint altijd met heldere
doelstellingen. De doelstellingen mogen een hoog abstractieniveau hebben rnaar
moeten wel kennis van bottom-up meenemen. Er mag niet van hogerhand bepaald
worden wat goed is voor de lagere niveaus, men moet op de hoogte zijn van wat
er speelt in de steden en op het platteland. Er moet sprake zijn van een
referentiekader op nationaal en provinciaal niveau wat op eenvoudige wijze een
vertaalslag kan krijgen op lager schaalniveau. BU het vaststellen van dit
referentiekader mag men niet beperkt worden door geldkwesties. Door
gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren kun je vervolgens verder
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uitwerken hoe je deze kan verwezenlijken met behulp van je netwerken. Hierdoor
ontstaat er een echte ontwerpopgave in plaats van de gebruikelijke plakopgave
(knelpuntenaanpak).

De architectuur moet een open dialoog tussen verschillende schaalniveaus en
sectoren (buv RO en verkeer en vervoer) bewerkstelligen. Het gaat er tenslotte
om wat de verschillende partijen met elkaar willen en waar ze over bijvoorbeeld
50 jaar willen staan.

Het is wel van belang dat de betrokkenheid van de diverse partijen

niet

vrijblijvend is maar dat concrete afspraken gemaakt worden die uiteindelijk leiden
tot concrete maatregelen.

5.

Ontwerpvariabelen en lo,valiteitscriteria

Je moet niet alleen, kijken naar het onderliggend wegennet maar het OWN altijd
bezien in zijn relatie met het IIWN. Er is geen keihard onderscheid te maken
tussen beide stelsels, ze lopen door elkaar heen. Uitgangspunt moet zijn dat je
kijkt naar wat er nu ligt aan netwerken en hoe deze momenteel functioneren. Met
het oog op de problemen aan de rand van de stad is het geen goed idee om het
HWN op slot te doen. Een idee is de ontwikkeling van een supranet boven het
IIWN en OrWN met rnaar een heel beperkt aantal toegangspunten. Verkeer wat
niks met Brabant te maken heeft moet geen last hebben rnaar ook geen last
veroorzaken voor het Brabantse verkeer.
Bereikbaarheid is een hot item, hiervoor is het noodzakelijk de snelheid erin te
houden.

Met het oog op de relatie tussen ruimtelijke

ontwikkelingen

en

de

vervoernetwerken is het van belang om marges in te bouwen met het oog op
toekomstvastheid (dus bijvoorbeeld niet bouwen tot helemaal aan de snelweg).
Er moet een logische relatie zijn tussen ontwerp en gebruik van de infrastructuur.

De netwerkhiërarchie moet eenduidig zijn door een helder onderscheid in
kwaliteit die de verschillende netwerken bieden. Het is belangrijk dat de
hiërarchie logisch is voor de weggebruiker. Kwaliteitseisen aan de netwerken
hoeven niet altijd kwantitatief weergegeven te worden. Getalletjes kunnen leiden
tot oneindige discussies, kwalitatieve criteria kunnen ook erg goed werken.

6.6

Verslag van interview met Frank Steijn, Transport en Logistiek Nederland

Dit interview is

gehouden door Lieke Berghout en Aranta van den Broeke,
d.d. 13 augustus 2003

L

synthese

TLN is zelf bezig met de opzet van een methodiek waarin de ontwikkeling
van het wegennet centraal staat. De Kwaliteitsnetmethodiek gaat sterk uit van
een analyse van de huidige situatie, waarbij het identificeren en prioriteren

van knelpunten centraal staat. Prioritering vindt plaats op grond van

de

economische betekenis van wegen. Het grootste verschil met de voorgestelde
aanpak van TNO lijkt dat TLN elke beslissing wil baseren op het huidige

(gebruik van) het netwerk, terwijl TNO ook de lange termijn wenssituatie
meeneemt in de overwegingen.
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2. Huídige praktijk
De rol van TLN is de afgelopen jaren verschoven van reactief naaÍ pro-actief.
Vroeger protesteerde TLN als de gemeente ergens een drempel had

al bij het ontwerpen van
verkeersmaatregelen te laten zien dat bijvoorbeeld een chicanebocht hetzelfde
verkeersremmende effect heeft als een drempel, rnaar geschikter is op een
weg waar ook veel vrachtverkeer over heen gaat (bijvoorbeeld op een route
naar een winkelcentrum)
aangelegd, tegenwoordig probeert men

TLN is, in een samenwerkingsverband van verschillende partijen, bezig met
de ontwikkeling van een methodiek voor gemeenten en provincies voor het
opstellen van een kwaliteitsnet. Er was behoefte aan een methodiek waarmee
boven water zou komen of de overheid de goede knelpunten aanpakÍe met het
beschikbare (BOR-)geld. TLN had alleen een lijst met l00 knelpunten; in
deze lijst .was geen prioritering aangebracht. Om een prioritering aan te
kunnen brengen, wilde TLN de economische betekenis van wegen kunnen
bepalen, wÍulrvan de toegevoegde waarde van elke geïnvesteerde gulden in
het wegennet kan worden afgeleid. Omdat het niet uitmaakt of een
vrachtwagen stilstaat op de snelweg of op een gemeentelijke weg, wordt de
systematiek ontwikkeld voor het hele wegennet.

De systematiek gaat zoals gezegd uit van de economische betekenis van
wegen. Bij het opstellen van het kwaliteitsnet wordt het grootste belang
toegekend aan het goederenvervoer, de focus ligt daarom ook op het
goederenneruoer.u In de methodiek van Kwaliteitsnet wordt het belang van
een weg afgeleid uit het gemiddelde aantal vrachtauto's. Als een weg meer
dan gemiddeld scoort dan is het een economisch belangrijke weg, scoort een
weg onder het gemiddelde dan is de weg minder belangrijk volgens deze
aanpak. Uitgangspunt van Kwaliteitsnet is dat een gemeente de methodiek
kan toepassen met bestaande bronnen.

Kwaliteitsnet gaat sterk uit van het bestaande netwerk. Men definieert een
wensbeeld van de kwaliteit op het netwerk (in termen van milieu, veiligheid
en bereikbaarheid (VC-verhouding)) afhankelijk van het economische belang
van een weg en vervolgens toetst men het wensbeeld aan de feitelijke situatie.
Hiermee worden de knelpunten geïdentificeerd. De prioriteit van een knelpunt
wordt bepaald door deze te relateren aan de economische betekenis van het
knelpunt. Volgens Frank Steijn biedt de huidige functie van een weg het beste
inzicht in het functioneren van de weg. V/at je met een gebied wilt bereiken
moet je herleiden uit de huidige sitlatie. Pas als de huidige situatie niet
voldoet, moet je investeren. Je voorkomt desinvesteringen als je eerst kijkt of
de huidige situatie voldoet. Daarbij moet j. je baseren op feiten. Het
redeneren vanuit wensbeelden spreekt hem niet aan. Beter is om te volgen wat
de markt vraagt en dan te kijken of het past; hierbij moet een economische
afweging plaatsvinden.

Het onderliggend wegennet kan volgens TLN ook een belangrijke rol
vervullen in het netwerk. Als alleen naar het hoofdwegennet gekeken wordt,
6

De economische waarde van woon-werkverkeer vindt FS te verwaarlozen. Immers, als een bepaald
gebied beter bereikbaar wordt, dan gebruiken de mensen de reistijdwinst volgens hem om bijvoorbeeld verder weg mooier te gaan wonen.

.
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zijn de oplossingsrichtingen te beperkt, terwijl investeringen in het O'WN een
investering in het hoofdwegennet overbodig zouden kunnen maken. Als de
N207 wordt verbreed, hoef je op de A4 misschien wel niets te doen.
Verkeer en vervoer is nu vaak volgend op ruimtelijke ontwikkelingen. Zo
worden er bij Zoetermeer en Utrecht nieuwe woonwijken gepland, waardoor
meer verkeer is aangewezen op de Al2. De A12 zit echter al vol. Een andere
locatie was daarom vanuit verkeerskundig oogpunt beter geweest.

Ïen

aantal aspecten ten aanzienvan te hanteren eisen of maatregelen op het
wegennet zljnnog onduidelijk. Enkele voorbeelden die Frank Steijn noemt:
. Het inhaalverbod voor vrachtauto's wordt bijvoorbeeld als maatregel ter
bevordering van de doorstroming gepresenteerd. Dezemaatregel draagt
wel bij aan een rustiger verkeersbeeld, rnaar of het ook de doorstroming
bevorderd is nog niet aangetoond.
. Heeft compact rijden (80 km zoals in Overschie) effect op de
doorstroming of niet? Hierbij moet je in elk geval niet alleen het 80 kmtraject bekij\en, maar de totale situatie.

3.

Behoeften, eisen en wensen ten aanzien von een

o ntw ikk elin g s me tho di e k
De behoefte aan een methodiek blijkt uit het feit dat ztj zelf initiatiefnemer
zíjn van een methodiekontwikkeling. Het grootste verschil met de
voorgestelde aanpak van TNO is dat TLN elke beslissing wil baseren op de
feitelijke situatie, terwijl TNO meer methodisch te werk gaat en ook de lange
termijn wenssituatie meeneemt in de overwegingen, en niet alleen de
knelpunten. In het NVVP staat: "economische centra maatschappelijk
verantwoorde bereikbaarheid bieden". Daaruit volgen kwaliteitseisen.
Kwaliteitsnet is al vermeld in het NVVP, dit betekent dat ook daar al
draagvlak voor een methodiek. Bij het opstellen van een aantal PWP's wordt
kwaliteitsnet nu al opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld in T,rueland en bij de
gemeente Amsterdam op basis van Kwaliteitsnet vrachtroutes aangewezen.

In de door mede door TLN ontwikkelde methodiek is nog weinig aandacht
voor de stap tussen knelpunten en oplossingen. Mogetijke kan ARNO hierin
aanvullen. Als ARNO aansluit bij Kwaliteitsnet, kan dit meerwÍIarde bieden.
Misschien kunnen TLN en TNO het vervolg van het traject samen inzetten.

4.

Krijtlijnen van de architectuur

Op dit onderwerp is niet nader ingegaan.

5. Ontwerpvariabelen en kwatliteitscriteria
Mogelijke kwaliteitseisen waar aan gedacht wordt bij Kwaliteitsnet zijn o.a.:
. een afwijkingsnorm voor de snelheid free-flow vs. spits
. een maximale reistijd tot aan gemeentelijke weg/provinciale weg/rijksweg
. kans op file (=betrouwbaarheid)
risiconormering op kwetsbare routes (zoals rond Eindhoven). Risico is kans
maal gevolg. Als internationaal verkeer een half uur stilstaat, is dat op de
totale reistijd minder erg dan als regionaal verkeer een half uur vaststaat. De
gevolgen kunnen worden beperkt door bijvoorbeeld incident management in
te zetten of het verkeer in geval van een ongeval een alternatieve route aan te
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kunnen bieden; de kans kan worden beperkt door het verkeer te spreiden over
meerdere routes.

6.7

Verslag van interview met Roger Demkes, Raad voor Verkeer en Waterstaat

Dit

interview

is

gehouden door Lieke Berghout

en Arno

Hendriks,

d.d. 3 oktober ZO03

I.

Synthese

De ontwikkeling van een architectuur is in principe zinvol. De inhoudelijke
ontwikkeling zelf is interessant en kan gebruikt worden om mensen te blijven
bestoken met het belang van een betere samenwerking en afstemming op het
gebied van netwerkontwikkeling en de relatie tussen verkeer en vervoer en
ruimtelijke ordening. Je moet echter niet de illusie hebben dat de architectuur als
zodanig ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de praktijk als zijnde een
handboek met regels die mensen zullen volgen.
Met het oog op de klantgerichtheid moet je het geen architectuur noemen.

Dit is
een erg technocratisch begnp en kan door vèrschillende doelgroepen op
verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ook is het van belang om veel
meer vraaggestuurd ofwel vanuit de burger te denken in plaats van
aanbodgestuurd.

2.

Huidige praktijk en reflectie
Publiekprivate samenwerkin g
In het advies "Bewust mobiel beter bereikbaar" is naar voren gekomen dat er

geen sprake is van de mobiliteitsmarkt als zodanig maar dat er meerdere
deelmarkten zijn met verschillende partijen en rollen. In bijvoorbeeld de onderste
laag ofwel de infrastructuur bepaalt de overheid en is het bedrijfsleven slechts
betrokken bij de aanleg. Op de laag van de communicatiemarkt is de rol van de
overheid minimaal en liggen initiatieven bij private partijen. De Raad streeft met
betrekking tot de infrastructuur naar meer innovatieve aanbgsteding zodat de rol
van de private partrjen toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld via een zogenaamd Design,
Build, Finance en Maintain-contract (DBFlt)
Private partijen zouden veel meer dan nu betrokken moeten worden bijvoorbeeld

bij de exploitatie van bijvoorbeeld rransferia.
Regionale aanpak en afstemming
Je hebt te maken met verschillende overheden op verschillende schaalniveaus.
Doordat elke overheid zijn eigen verantwoordelijkheden heeft op het gebied van
verkeer en vervoer (het Rijk voor het hoofdwegennet, de Provincie voor het
onderliggend wegennet etc.) ontstaat er versnippering. Er is echter behoeft aan
betere afstemming tussen de partijen onderling. Aangezien de problemen met
name op het regionale niveau spelen is een regionale aanpak gewenst. Momenteel
ligt de bottleneck die deze ontwikkeling tegengaat met name op het bestuurlijke
vlak. Er zijn te veel partijen die allemaal wat te zeggen en te beslissen hebben op
het gebied van verkeer en vervoer. Hierdoor duren ontwikkelingen onnodig lang.
Door een vervoersautoriteit in het leven te roepen die het geheel coórdineert kan
het proces sneller verlopen. Deze vervoersautoriteit zou zeggenschap moeten
kdgen op het vlak van verkeersmanagement, onderhoud en lange termijn
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ontwikkelingen. Het instellen van zo'n regionale vervoersautoriteit betekent'
echter ook een extra bestuurslaag en dus nog meer panijen.

De regionale aanpak is niet alleen gewenst vanwege het feit dat de problemen
zich voordoen op dit niveau en dat hierdoor een betere afstemming tussen de
verschillende netwerken bewerkstelligd kan worden rnaar ook doordat het Rijk
geen geld heeft en daarom graag de verantwoording doorschuift naar de regio.
Vanuit de regio komen overigens langzaam steeds meer initiatieven. Voorbeelden
zijn het KAN en de regio groot Haaglanden. Dit zijn qua omvang ook geschikte

regio's.

Het blijft oppassen waar de overgang tussen verschillende regio's gelegd wordt,
ook op dit niveau blijft afstemming tussen de regio's een belangrijk
aandachtspunt. Een idee hiervoor is dat de verschillende regro's met hun plannen
aankloppen bij een "geldverdeler" op het hoogste (nationale) niveau en dat op
basis van zakelijke criteria besloten wordt wie hoeveel geld krijgt. Dit in
tegenstelling tot het huidige 'Jankmodel" waarin diegene die het hardst roept ook
het meeste geld. Ook spelen politieke belangen een belangrijke rol in de huidige
manier van beslissen. In de voorstellen zouden ook ideeën ten opzichte van de
afstemming tussen de regio's getoetst moeten worden.

Op dit moment wordt ervaring opgedaan met regionaal (gebiedsgericht)
verkeersmanagement. Er kan voortgebouwd worden op deze ervaringen en
successen

bij het samenwerken ten aanzien van regionale netwerkontwikkeling.

Relatie ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer
De relatie tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer is momenteel vaak
erg eenzijdig. Eerst ruimtelijke ontwikkeling en vervolgens volgt de ontsluiting.
Bij nieuwbouwplannen wordt vaak niet eens gesproken over bereikbaarheid. De
komende zes jaar moeten er een kleine 500.000 woningen bijgebouwd worden,
nergens wordt gesproken over waar dat moet gebeuren en hoe het zit met de
ontsluiting.
Fen poging brj de VlNEX-locaties om nieuwbouw en ontsluiting beter op elkaar
af te stemmen is niet gelukt.

In bijna alle gevallen draait de overheid op voor het ontsluiten van
nieuwbouwlocaties. Bedrijven zouden veel meer zelf verantwoordelijk moeten
worden voor de ontsluiting van hun vestigingslocatie. Het is hierbij van belang
dat bedrijven inzicht krijgen in wat een slechte bereikbaarheid kost en omgekeerd
wat een goede bereikbaarheid oplevert.
Een ander probleem blj de relatie tussen ruimtelijke ordening en verkeer en
vervoer is dat er uitgegaan wordt van micro-optimalisatie: Er wordt niet op het
niveau van een regio nagedacht over welke functies je daarbinnen wil aanbieden
rnaar iedere gemeente ontwikkelt dezelfde functies op korte afstand van elkaar.
Dit is zowel ongunstig voor het netwerk als voor de economische potentie van
een regio.
In het lopende project van de Raad, genaamd locatiebereikbaarheid, wordt
aandacht besteed aan bovenstaande problematiek.
Beprijzen

Een groot probleem btj de invoering van prijsmaatregelen is het sociale aspect.
Het onderwerp tigt erg gevoelig. Hoewel het de bedoeling is dat kilometerheffing
een veryanging wordt van het huidige systeem en mensen dus niet per se meer
hoeven te gaan betalen is het toch moeilijk te verkopen. Op andere terreinen is het
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uitgangspunt van de gebruiker betaalt heel norïnaal maar bij verkeer en vervoer
bhJft het complex.
Ten aanzien van prijsmaatregelen in het openbaar vervoer is de Raad tegen gratis
openbaar vervoer. 7-e is echter ook tegen een volledige doorberekening van de

kostprijs aan de consument. Met name in bepaalde regio's levert openbaar
vervoer een aanzienlijke positieve bijdrage aan de leefbaarheid en heeft het een
behoorlijk aandeel in de vervoerprestatie. Het openbaar vervoer moet dus als
volwaardig alternatief voor de auto blijven bestaan. .

3.

Behoeften, eisen en wensen ten aanzien van een ontwikkelingsmethodiek

De ontwikkeling van een architectuur is in principe zinvol. De inhoudelijke
ontwikkeling zelf is interessant en kan gebruikt worden om mensen te blijven
bestoken met het belang van een betere samenwerking en afstemming op het
gebied van netwerkontwikkeling en de relatie tussen verkeer en vervoer en
ruimtelijke ordening. Je moet echter niet de illusie hebben dat de architectuur als
zodanig ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de praktijk als zijnde een
handboek met regels die mensen zullen volgen.

4.

Krijttijnen van de archiitectuur

Op basis van de toegezonden informatie had Rogei Demkes drie kanttekeningen
bij de architectuur:
1. Het openbaar vervoer ontbreekt in de architectuur
Z. De architectuur is te veel aanbodgestuurd en te weinig vanuit de

3.

gebruiker
De relatie met ruimtelijke ordening is onvoldoende uitgewerkt of

expliciet gemaakt
Je zou veel meer

verplaatsen.
economische

uit moeten gaan van de beweegredenen van de burger om zich te

Ook moet meer rekening getrouden worden met de sociale en
potentie in een regio, het gedrag van de burger en demografische

ontwikkelingen.

niet in de vorm van netwerken maar denkt "deur tot deur", het
openbaar vervoer maakt hier onderdeel van uit en kan een belangnjke rol spelen

F.en burger denkt

bij netwerkoptimalisatie.
De toelichting impliceert volgens Roger Demkes dat het mogetijk is om een strikt
onderscheid te maken tussen nationale en regionale netwerken. In praktijk maakt
nationaal verkeer ook gebruik van het regionale net en omgekeerd. Dit dient wel
meegenomen te worden bij de verdere ontwikkeling.

Roger Demkes

is ook van

mening dat een aantakking op de Transeuropese

netwerken (TEN) noodzakelijk is. Mainports als Schiphol en Rotterdam hebben
een internationale functie. Aan het internationale niveau horen ook bepaalde
kwaliteitsniveaus.
Enerzijds is het dus lastig om strikt onderscheid te maken tussen verschillende

netwerken anderzijds is het van belang de netwerken af te stemmen op de
functieslkwaliteiten die je wilt aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot
netwerken alleen bestemd voor vrachtverkeer.
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WORKSHOPVERSLAG

7.1

Inleiding

Met het doornemen van een praktijkcase tijdens een workshop is ervaring
verkregen in het gebruik van de Architectuur. In overleg met de opdrachtgever is
gekozen voor de case "7neland". In een workshop van een halve dag met de
opdrachtgever en twee beffokkenen van de Regionale Directie Tnelan{ is deze
case doorgenomen op basis van de Architectuur zoals die op dat moment was
ontwikkeld. Op het moment dat de workshop heeft plaatsgevonden stonden de
lijnen van de Architectuur Regionale Netwerk Ontwilckeling votdoende vast,
maar was er ruimte om aanpassingen te doen, zodat de case meerwaarde bieden
aan het eindproduct.
Gezien de beperkte beschikbare tijd, kan relatief weinig waarde worden gehecht
aan de ontwerpen die zijn ontwikkeld tijdens de workshop. Deze hebben we een
illustratieve functie. De workshop gaf wel de gewenste eerste ervaringen en
indrukken.

7.2

Deelnemers

Albert van de Korput

- Regionale Directie Tseland
Regionale
Directie Zeeland
Lindy Molenkamp - AW
Jan van Dee

Marcel Mulder
Rianne Tandee

TomAlkim-

- AW
- AW

AW

Jack de Vries - AW
Johan Matton - Grontmij
Aranta van den Broeke - TNO Inro

Lieke Berghout - TNO Inro
Ben Immers - TNO Inro

7.3

Programma

Het progranuna stond globaal uit drie delen. In het eerste deel is een toelichting
gegeven op de architectuur. Hierin is nadrukkelijk ingegaan op de aanleiding om
een architectuur op te stellen, de structuur van de architectuur, de inhoudelijke
visie op regionale netwerken en de manier waarop de architectuur toegepast kan
worden.

is de architectuur in twee verschillende groepen toegepast. De
ont'werpopdracht was voor beide partijen gericht op Zeeland. Het verschil in
aanpak zat in de mate waarin de huidige situatie en het huidige beteid losgelaten
mocht worden. Groep I heeft een vrijbrief gekregen om na te denken over d.e
Vervolgens
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gewenste ontwikkeling van T.r.,eland en de bijpassende functie en ontwerp van het
regionale netwerk. Groep 2 is gevraagd de netwerkontwikkeling uit te werken
gegeven het huidige netwerk en de -volgens beleid - verwachte ontwikkelingen.

In het derde deel van de workshop is kort

gekeken naar de verschillen en
overeenkomsten tussen de twee aanpakken en de ervaringen van de gebruikers.

7.4

Algemene opmerkingen en leerervaringen ten aanzien van de Architectuur

r

De inleidende en toelichtende presentatie over de architectuur gaf aanleiding
tot goede en inhoudelijke discussies over de opzet en inhoud van de
architectuur;

r Er is

een duidelijke gelijkenis

te zien met de

ontwikkeling van

de

Verkeerskundige Architectuur. Het een uitdaging om een goede structuur te
ontwikkelen die direct herkenbaar en bruikbaar is voor de lezer en waarmee de
lezer ook inzicht krijgt in de meerwaarde ten opzichte van de werkwijze uit de
huidige praktijk.

r

De opzet en structuur van de architectuur heeft tijdens de workshop zijn
meerwaarde laten zien voor het voeren van discussie op het juiste niveau. Niet
de lokale weg staat centraal, maar de essentie van het netwerk: wat willen we
bereiken inZ.r,eland en hoe moet het netwerk daaraan bijdragen.
De schema's met hierin opgenomen de ontwerpvariabelen en kwaliteitscriteria
structureren de discussie. Door het gebruik van de schema's kon duidelijk

.

Als te diep
werd afgedaald kon de discussie snel teruggebracht worden naar het juiste
' niveau. Doordat de discussie af en toe ongestructureerd verliep en er
(onbedoeld) een doorkijk werd gemaakt naar een lager niveau, kreeg men wel
inzicht in de consequenties van bepaalde keuzes. In de eindversie van de
architectuur wordt zodoende de doorwerking van keuzes ook inzichtelijk
aangegeven worden op welk niveau we keuzes werden gemaakt.

.
o

7.5

gemaakt.

Het werken met schema's stelt eisen aan de toelichting voor de gebruiker.
De waag is in hoeveÍre de eerste twee stappen van de methodiek (generieke
doelstellingen en visie) uitgangspunt zijn op basis waarvan je het netwerk wilt
ontwikkelen? In hoeverre moet er nog over gediscussieerd worden? En als er in
ARNO niet over gediscussieerd wordt, waar dan wel?

Indrukken t.a.v. het ontwerpen vanuit een bestaande situatie versus

een

ideaal wensbeeld
Ontwerpen vanuit ideaal zorgt ervoor dat je goed bedenkt wat je nu eigelijk
wilt, en dat je door het kiezen van redelijk extreme voorbeelden zoals een
CalifornischZneland goed inzicht krijgt in de effecten van zo'n ideaalbeeld. Je
richt je op de mogelijkheden en niet op de beperkingen.
Door te ontwerpen vanuit ideaal waren er in die groep veel discussies over
generieke beleidsuitgangspunten en visie, terwijl de groep die uitging van de
bestaande situatie de bestaande generieke uitgangspunten en visie snel als
uitgangspunt kon vaststellen en verder kon met het netwerk. De eerste groep
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bleef lang in deze bovenste lagen hangen, maar tegelijk werden er wel zeer
essentiële discussies gevoerd.

In de groep die vanuit het ideale netwerk keek, werd geconcludeerd dat het
werken met scenario's in de eerste twee stappen van de architectuur (en dan
vooral op visieniveau) gïote meerwaarde kan hebben. Door voor
verschillende scenario's de consequenties voor het netwerk te bekijken en te
vergelijken, wordt inzicht verkregen in netwerkmaatregelen die in elk
scenario terugkomen, en maatregelen die scenario-aftrankelijk zijn. Met deze
inzichten kunnen beslissingen worden genomen over de investeringen: welke
investeringen hebben in elk scenario nut, en over welke investeringen zou je
nog eens goed moeten nadenken en voor welke investeringen moet je een
heel bewuste keuze maken.
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BULAGE 2: IRVS - Ontwerpmethodiek voor een
integraal regionaal veryoersysteem
Een belangrijk deel van de files op het natíonale hoofdwegennet wordt

veroorzaakt

door regionaal verkeer. Regionale wegen'

en

zijn vaak sterk verweven met nationale en loknle
netwerken, incompleet en onsamenhangend. Dit terwijl regionaal verkeer een
substantieel deel van de verplaatsingen voor zíjn rekening neemt. Om in de
toekomst op fficiënte wijze te kunnen functioneren heeft het regionale verkeersen vervoersysteem in Nederland een inhaalslag nodig. De in opdracht van
NOVEM uitgevoerde studie 'Integraal regionaal vervoersysteem' (IRVS)
presenteert een visie op de structuur van een regionaal verkeers- en
vervoersysteem dat is toegesneden op de behoefte van nu en in de toekomst,
openbaarvervoernetwerken

zonder dat het een steeds toenemende aanslag vormt op ruímte en leeJbaarheid.
In het kader van IRVS is tevens een ontwerpmethodiek ontwikkeld. Deze biedt een
raamwerk om samen met belanghebbende partijen vía een aantal rationele
afwegingen een vervoernetwerk te ontwerpen dat de benodigde h,valiteit levert,
maar tegen redelíjke kosten en met acceptabele leeJbaarheidseffecten.

Doel van de lRVS-studie was het bepalen wat de kansen, mogelijkheden en
effecten zrjn van een integrale benadering van een regionaal
personenvervoersysteem. In deze studie is een koppeling gelegd tussen de theorie

en de praktijk:

(nieuwe) theoretische inzichten

zljn

vertaald

in

een

ontwerpmethodiek waafinee in workshops stap voor stap een duurzaam integraal
regionaal vervoersysteem ontworpen kan worden.

Belangrijke (vernieuwende) elementen zijn :
o De lRVS-methodiek is een interactief planvorminginstrument dat inzetbaar is

.

.

.

in workshops met beleidsmakers en belanghebbenden op het gebied van bijv.
verkeer en verv@r, ruimtelijke ordening en milieu.
Een visie op de totaalstructuur van het netwerk, zoals de kemen die
verbonden moeten worden, de schaalniveaus die worden onderscheiden etc.
In de praktrjk wordt nu vaak een knelpuntenbenadering toegepast: oplossen
van problemen op elementniveau. Dit leidt tot een vraagvolgende aanpak die
weinig mogeldkheden biedt voor een ruimtelijk structurerend beleid. De
IRVS methodiek biedt deze mogelijkheden wel.
Duurzaamheid is binnen de lRVS-studie als toetsingskader gebruikt. In deze
studie is aandacht besteed aan de drie componenten van duurzaamheid:
ecologische effecten (milieu en leefbaarheid), economische effecten
(bereikbaarheid en doorstrodng), sociale effecten (verkeersveiligheid). Met
behulp van het vervoerprognosemodel SMART van TNO Inro kunnen de
verwachte duurzaamheidseffecten van de ontwikkelde netwerkconcepten
berekend worden.
Geografische schaalniveaus vonnen de grondslag voor de ontwerpmethodiek.
vervoersystemen
Hieraan gekoppeld
een functionele indeling
gehanteerd, die los komt van traditionele, vooral technisch georiënteerde

is

indelingen

.

als

auto-fiets-trein-bus.

in

De

lRVS-methodiek

richt

zich

hoofdzakelijk op het nationale en regionale schaalniveau.

eerste instantie ontworpen op basis van
kwaliteitsaspecten, pas daarna op capaciteit. Bij kwaliteit gaat het om zaken
als snelheid, betrouwbaarheid en comfort, maar ook om de toe te passen

Netwerken worden

in

benuttings- en beprijzingsconcepten. Een acceptabele verhouding tussen het
gebruik en de capaciteit van de infrastructuur is daarbij een noodzakelijke

rt4

TNO Inro rapport 2003-578
Architectuur

Re

gionale N etwerk Onmikke ling

voorwaarde, maar staat in principe los van het gewenste kwaliteitsniveau. In
de praktijk wordt vaak primair een capaciteitsbenadering toegepast waarbij
overige kwaliteitsaspecten onvoldoende aandacht krij gen.
Auto en openbaar vervoer vullen elkaar zoveel mogelijk aan in plaats van dat

.

zij elkaar beconcurreren.
De ontwerpmethodiek kan gebruikt worden om één enkel ontwerp te maken, maar
ook om diverse ontwerpen te maken en die met elkaar te vergehjken. Voor de
ontwerpcase Noord-Brabant zijn in deze studie drie verschillende varianten
ontworpen die van elkaar verschillen op onderstaande punten:

o de mate waarin verschillende schaalniveaus daadwerkelijk over fysiek

.

gescheiden netwerken worden afgewikkeld (ook wel onnlechting genoemd);
de mate waarin collectieve en individuele netwerken via transferpunten met

elkaar worden verknoopt.

Uit de effectanalyse blijkt dat het overall beeld duurzaam is. De

nieuwe
ontwerpen leiden tot een stijging van het OV- en fietsgebruik ten koste van het
autogebruik. Ook qua energiegebruik en emissies scoren de nieuwe ontwerpen
gunstig.

I
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Gewenste regionale verbindingen in de ontwerpcase.

ontwerpworkshop in de provincie Noord-Brabant is gebleken dat de
ontwikkelde ontwerpmethodiek goed aansluit bij beleidsdiscussies op regionaal
niveau. Geconstateerd kan worden dat de principes van IRVS al via verschillende
routes hun weg hebben gevonden naar de praktijk.
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