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Verkeersleefbaarheid
in nieuwbouwlocaties

Voorwoord
Het verkeerveiligheidsbeleid is in de jaren '90 sterk veranderd van
een volgend naar een preventief beleid.
Om het aantal verkeersslachtoffers nog verder te beperken werken
gemeenten, provincie en Rijk samen aan het Startprogramma
Duurzaam Veilig.
Dit programma gaat uit van het categoriseren van wegen binnen en
buiten de bebouwde kom en het zodanig inrichten van deze wegen
dat vorm en functie zichtbaar op het bedoelde gebruik zijn
afgestemd. Dit houdt in dat het wegbeeld meer en meer bepalend
moet zijn voor het gedrag van de weggebruiker. Wegen hebben dan
nog slechts twee hoofdfuncties: zorgen voor doorstroming van
verkeer door een gebied of voor toegang tot en verblijven binnen
een gebied.
In dit licht is het niet verwonderlijk dat steeds vaker diverse
disciplines betrokken worden bij het ontwikkelen van plannen voor
woonkernen. Het straatbeeld wordt immers niet alleen door
verkeerselementen bepaald. De basis ervoor ligt namelijk verankerd
in de ruimtelijke structuur en de stedebouwkundige verkaveling.
Voor een goed planconcept dat ingaat op het huidige beleid en dat
recht doet aan leefbaarheid, milieu en bereikbaarheid, zal er van
begin af aan sprake moeten zijn van multidisciplinaire
samenwerking in een team van deskundigen. Daarmee verschuiven
vakgebieden van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid en
van stedebouwkunde naar verblijfskunde. Het resultaat is een
verruiming van het inzicht dat tot uitdrukking kan komen in nieuwe
plannen.
Op verschillende plaatsen in ons land zijn al exercities gedaan om te
komen tot nieuwe ruimtelijke concepten. Dit heeft geleid tot
positieve ervaringen, maar ook tot ontdekkingen die geen navolging
verdienen. In het kader van het landelijke project "FOCUS op
verkeersveiligheid" zijn in Gelderland enkele opvallende resultaten
in beeld gebracht. De voorliggende brochure beschrijft enkele
voorbeelden van (ruimtelijke) plannen voor kleine in- en
uitbreidingen bij Gelderse gemeenten. Daarbij is niet nagelaten om
in samenspraak met de betrokken gemeenten enkele kanttekening te
plaatsen vanuit verschillende invalshoeken. Doel van de brochure is
stedebouwkundigen en verkeerskundigen te inspireren tot
vroegtijdige samenwerking en te laten leren van eikaars ervaringen.
De brochure mag gezien worden als een verdere uitwerking van het
rapport Verkeersleefbaarheid in nieuwbouwlocaties uit april 1998.
Daarin stonden grote, Vinex-achtige nieuwbouw-uitbreidingen
centraal. Dit boekwerkje gaat dieper in op situaties waarin er sprake
is van (kleinschaliger) nieuwbouw in relatie tot reeds aanwezige
bebouwing. Het beoogt enig houvast te geven voor het lokaal
ontwikkelen van waardevolle plannen die de leefbaarheid in de
kernen bevorderen. Zowel de stedebouwkundige als de
verkeerskundige zal de problematiek herkennen. De voorbeelden
laten zien dat vroegtijdige samenwerking tussen de twee disciplines
leidt tot kennisvermeerdering bij beide en daarmee tot een beter
resultaat voor het geheel.
Rest mij om alle betrokken partijen in Gelderland te bedanken, met

name de stedebouwkundige bureaus die als adviseur van
gemeenten hun kennis hebben overgedragen tijdens de
projectgroep bijeenkomsten en die mede gewaakt hebben over de
kwaliteit van de brochure.
Mochten er na het lezen nog vragen resten dan kunt u die stellen
aan de projectgroepleden.
De voorzitter van de "projectgroep Inspiratieboek II",
ing. A.J. Kranenburg
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I Verkeersleefbaarheid
Verkeersleefbaarheid duidt op zorg voor leefbaarheid,
verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit bij het ontwerpen en
inrichten van de openbare ruimte.

Integrale planvorming

Omvang 30-400 woningen

Opbouw brochure

Dit is een handleiding voor verkeersleefbaarheid.
Praktijkvoorbeelden in Oost-Nederland illustreren wat het geheim
daarvan is. De handleiding is gemaakt vanuit onze dagelijkse praktijk
bij gemeente, provincie, waterstaat en adviesbureau.
Dit stuk beoogt bestuurders, verkeerskundigen, stedebouwkundigen,
vormgevers of planners te inspireren samen te werken aan
verkeersleefbare wijken. Inspireren, samenwerken en nieuwe
resultaten boeken.
Het maken van deze handleiding is een initiatief uit het programma
'FOCUS op verkeersveiligheid' van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat in samenwerking met de provincie Gelderland en
Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland.
Het gaat over herstructureringen en kleinere uitbreidingen in de orde
van grootte van 30 tot 400 woningen. Soms als passtuk om een
ruimtelijk probleem in stad of dorp op te lossen. Soms als
verlengstuk van een bestaande woonbuurt, ingepast in de
aanwezige kwaliteit van de plek. En altijd binnen de context van de
regio.
Deze brochure vormt een drieluik.
Het eerste deel introduceert de kernbegrippen van
verkeersleefbaarheid waarbij de voorbeelden uit de volgende
hoofdstukken kort aangestipt worden.
Het tweede deel geeft feitelijke informatie over ligging en aard van
de voorbeelden.
In het derde deel, als epiloog, wordt door de voorbeelden heen
teruggekeken op sleutels voor het bereiken van
verkeersleefbaarheid.
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'Spelen met de ruimte'

-FOUT

Ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, verkeerskunde, ruimtelijke inrichting en architectuur
dragen -elk op hun manier- bij aan het eindbeeld van onze leefomgeving. Dat eindbeeld vormt de
context waarbinnen een verkeersdeelnemer zijn tolerantie heeft, verwachtingen van anderen heeft
en ook zijn keuzen maakt. De omgeving verleidt de gebruiker tot een bepaald gedrag.
Hebt u zich eigenlijk wel eens afgevraagd wat uw ontwerp influistert bij de gebruiker? Een
voorzieningencentrum van een wijk waar je niet met een fiets kunt komen omdat het aan de
overkant van een drukke weg ligt, geeft in feite aan: "Ga toch met de auto." En een mooie brede
rijbaan in een woonomgeving maakt "even stug doorrijden " een stuk acceptabeler voor wie toch
al haast had. Voor de verkeerskundige: een woonwijk vol met verkeerstechniek suggereert dat u
de doelgerichte gebruikers belangrijker vindt dan de ontspannen en recreatieve gebruikers, lees
spelende kinderen. Enzovoort.
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Relatie stedebouw en
verkeer

-WOUT

Verkeersveiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen van
verkeersongevallen. De verkeerskundige principes achter dit beleid
zijn eenvoudig: proberen conflictsituaties in het verkeer te
voorkomen, vooral die waarbij de snelheidsverschillen tussen
verkeersdeelnemers groot zijn. Dit kan door verkeerssoorten te
scheiden waar dat nodig is en te mengen mits snelheidsverschillen
tot aanvaardbare proporties kunnen worden teruggebracht. Het zal
duidelijk zijn dat het voorkomen van conflictsituaties en het
terugbrengen van snelheden en snelheidsverschillen alles te maken
heeft met het ontwerpen van wegen en kruispunten. Ook ligt het
voor de hand dat de ontwerpvrijheden daarvoor in hoge mate
worden bepaald door de geboden ruimte, de ruimtelijke inrichting
van de omgeving en in de basis ook met de ruimtelijke ordening van
woon-, werk- en verblijfsfuncties. In die zin hebben stedebouwkunde
en verkeerskunde belangrijke raakvlakken en heeft
verkeersveiligheidsbeleid veel te winnen bij een vroegtijdige
samenwerking met het ruimtelijke beleid.
In bredere zin hebben stedebouwer en verkeerskundige alles met
elkaar te maken wanneer beschouwd vanuit het bredere perspectief
van verkeersleefbaarheid. Naast verkeersveiligheid gaat het dan meer in het algemeen- om de wijze waarop met verkeer wordt
omgegaan in relatie tot de totale kwaliteit van de leefomgeving, de
algehele woonkwaliteit, de volledige gebruikswaarde van de
openbare ruimte. Concreter: om keuzes tussen enerzijds ruimte voor
wonen, verblijven en recreëren ten opzichte van ruimte voor verkeer.
En anderzijds, binnen de verkeersruimte, om keuzes tussen ruimte
en voorrang voor voetgangers en fietsers ten opzichte van ruimte en
voorrang voor rijdende en stilstaande auto's. Immers, de
hoeveelheid speelgelegenheid voor of naast de deur, de kwaliteit
van het aanwezig groen, pleinen en andere rustplekken e.d. bepalen
naast de kwaliteit van de eigen woning in belangrijke mate het totale
verblijfsklimaat in een gebied.
Duidelijk is dat - beschouwd vanuit verkeersleefbaarheid - de
belangen van verkeerskundige en stedebouwer grotendeels parallel
lopen als het gaat om keuzes in de ruimtelijke structuur van een
gebied en de toedeling van verkeersruimte. Dergelijke keuzes en een
daarop aansluitende ruimtelijke inrichting van wegen vanuit hun
functie binnen het gebied, zorgt voor maximale verkeersveiligheid

en voorkomt later (lelijke) lapmiddelen als verkeersdrempels,
chicanes, paaltjes en borden.
Trouwens, aangezien Nederlanders bijna de helft (47%) van al onze
verplaatsingen te voet (19%) of per fiets (28%) maken (bron: CBS)
valt er zeker op wijkniveau veel te zeggen voor een bevoordeling van
voetgangers en fietsers ten opzichte van de rijdende en stilstaande
auto. Verdelen, ontwerpen en inrichten vanuit het principe "de auto
is in woonwijken te gast" komt uiteraard ook de verkeersveiligheid
ten goede.
Natuurlijk zijn er ook valkuilen. Bijvoorbeeld, het uit elkaar halen van
fietsers en auto's heeft in veel gevallen tot sociaal onveilige routes
geleid. Terwijl het combineren in veel gevallen heeft geleid tot een
woud van borden en geleidingsmateriaal. Meer aandacht voor een
zorgvuldige vormgeving van de straat en van transparant groen kan
goede invloed hebben op de sociale veiligheid.
Draagvlak in het gehele ontwerpteam en van de bewoners is voor de
gemeenteraad van belang voor de besluitvorming.
Het gedachtegoed van deze brochure biedt een handreiking om
problemen te voorkomen.

Separatie en integratie

Overal zijn het verblijven en het bewegen twee realiteiten. Het zijn
als het ware twee "lagen" die over elkaar heen liggen.
Schematisch gesproken is er de laag van verblijven met lage
snelheden als fietser of wandelaar en er is een laag van snelle
stromen van gemotoriseerd verkeer.
De kunst is die twee lagen naar elkaar toe te brengen waar het kan
zoals in dorpscentra en woonwijken en te ontwerpen als een
integraal straatbeeld. Maar ook duidelijk van elkaar te scheiden waar
dat nodig is zoals bijvoorbeeld bij snelwegen, fietspaden en
kinderspeelroutes, elk met zijn eigen kenmerkend straatbeeld.
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Rijsnelheden volgens
Duurzaam Veilig

Voor zichzelf sprekend
straatbeeld
Een prettige, attractieve inrichting roepteen "vanzelfsprekend"
straatbeeld op. Snelheidsverschillen van bijvoorbeeld fiets en auto
kunnen op allerlei manieren verkleind worden. In deze handleiding
staan voorbeelden uit Culemborg, Enschede, Gendringen en Ruurlo.
In deze gevallen wordt de snelheid geremd door het ontwerp.
Maar ook het scheiden van verkeerssoorten hoort bij
verkeersleefbaarheid. Daar ligt een provinciale planologische taak.
De provincie coördineert doorgaans welke wegen voor de
doorstroming van verkeer in de regio en de ontsluiting van steden
en dorpen bestemd zijn.
Binnen dorpen en woonwijken ligt de uitdaging voor locale
bestuurders, verkeerskundigen en vormgevers, planologen en
stedebouwkundigen. Bij hen berust de verantwoordelijkheid om de
structuur van de plannen zo te maken dat ze op een
vanzelfsprekende wijze, zonder kunstgrepen, kunnen worden
ingericht en afgestemd op het feitelijk gebruik. Pas dan verwerven
plannen draagvlak bij de bevolking omdat ze als goed en duurzaam
worden ervaren.
Binnen de stedebouwkunde bestaan tal van concepten die als
attractief worden ervaren en waar het verkeer goed is in te passen.
Ideaaltypen worden gekenmerkt door sfeer, ruimte en bebouwing.
De kunst is goede combinaties te kiezen. Dat blijkt vooral te
gebeuren als het planproces stap voor stap wordt doorlopen en de
verschillende schaalniveaus worden onderkend.

Inrichtingsvorm
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Typen

De voorbeelden in ons werkgebied geven de volgende
instrumenten, oftewel "sleutels" voor verkeersleefbaarheid.
Denken in schaalniveaus
Er zijn drie schaalniveaus te onderscheiden, of het nu een inbreiding,
een uitbreiding of een herstructurering betreft.
1
2

3

Hef planologisch kader
Dat gaat over de regionale indeling van wegen en gebieden;
De ruimtelijke structuur van de locatie
Dat gaat over de ruimtelijke en verkeersprincipes, het
systeem van een bouwlocatie;
Het inrichtingsniveau.
Dat gaat over de vormgeving van openbare ruimten zoals
profielen van straten en plekken.

Het komt regelmatig voor dat met inrichtingsmiddelen een ruimtelijk
structuurprobleem te lijf wordt gegaan. Een sprekend voorbeeld is
het achteraf aanleggen van verkeersdrempels in een sluiproute,
hetgeen vaak tot heftige discussies leidt.
Planproces
•

Multidisciplinair werken en denken in een open planproces.
Het zodanig organiseren van het planproces dat disciplines met
elkaar communiceren. Niet alleen met elkaar koffie drinken, maar
het wezen van ieders vakgebied van politiek, verkeer, stedebouw
en projectontwikkeling boven tafel houden en koppelen aan
locale wensen en ideeën. Het gezamenlijk onderkennen van
waarden moet leiden tot een bewuste vormgeving en inrichting,
die synergie vertonen.

•

Draagvlakvorming
ledereen heeft een dubbele rol. De ene keer ben je voetganger de
andere keer automobilist. Dat zijn in zichzelf conflicterende
rollen. Voor een beheerst gedrag (waar deels draagvlak op
berust) is een vanzelfsprekende oplossing van belang. Daarop is
het begrip voor een veranderde verkeerssituatie gebaseerd.
In een open planproces is het nodig om in het beginstadium
kennis en ideeën te mobiliseren van zowel de politiek en als de
bevolking en daar deskundigheid tegen aan te zetten.
Multidisciplinaire kwaliteit, openheid en draagvlak zijn hierbij
kernwoorden.
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Dat betekent investeren in:
1. Planproces, de manier waarop plannen tot stand komen;
2. Structuur, wijze van naar elkaar toe brengen of uit elkaar halen
van snelheden, het kiezen van een systeem;
3. Inrichting en vormgeving van routes, pleinen en straten.
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De onderstaande praktijkvoorbeelden lichten de "sleutels" toe.
In C//ft, gemeente Gendringen liggen in het dorpscentrum en naast
de Oude IJssel enkele karakteristieke, deels functionerende, oude
ijzerfabrieken. Hier wordt een herstructurering aangegrepen om de
dorpsstraat leefbaar te maken en de cultuurhistorische verbindingen
met de IJssel te herstellen.
Door in een open planproces in vroegtijdig stadium meerdere
partijen te betrekken en het probleem op een hoger plan te tillen,
lijkt een karaktervolle detaillering van het dorp verwezenlijkt te
worden.
In Scherpenzeel heeft men na het aanleggen van de noordelijke
rondweg nog steeds last van sluipverkeer door het dorpscentrum.
Dit wordt deels veroorzaakt door files op de A12 en een beperkte
doorstroming op de rondweg in de spits. De bus rijdt door het
centrum. Er wordt gedacht aan een oplossing door het aanbrengen
van bussluizen.
Nieuwe wegen is in dit geval geen oplossing. Het aanleggen van
meer infrastructuur is een voorbeeld van het lokaal willen
"oplossen" van een regionaal probleem. Het is de herkenbare
probleemketen.
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Probleemketen

Groot Roombeek is een herstructurering van voormalige
textielfabriekterreinen midden in Enschede. Dwars door het terrein
loopt een oude spoorlijn. Deze voormalige spoorlijn is gebruikt als
drager voor een geheel nieuw netwerk voor het langzaam verkeer en
openbaar vervoer in Enschede, los van de radialen voor het
autoverkeer. Het laat zien dat op het niveau van de stad de
verkeerssoorten worden gescheiden en op het niveau van de buurt
worden gemengd. De inrichtingsvoorstellen werken die menging in
allerlei verschillende sferen en oplossingen uit.
Een goed voorbeeld voor het doorwerken van de drie schaalniveaus
planologie, structuur en inrichting. Groot Roombeek is in een open
planproces met werkateliers tot stand gekomen.

ENSCHEDE'
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Menging en sferen

In Dieren wordt een scholengemeenschap gebouwd nabij het NSstation en nabij het regionale busstation. Veel leerlingen komen uit
de regio, maar ook uit de grotere woonwijken van Dieren en
Rheden. Een goed gekozen locatie, ware het niet dat een fikse
regionale ontsluitingsweg de school afsnijdt van station en
woonwijken.
Iedereen ziet het gevaar, een verkeerslicht is waarschijnlijk
onvoldoende. Gedacht wordt aan een infrastructurele oplossing. Het
naar elkaar toe brengen van snelheden van fietsers en auto's met
een rotonde of plein lijkt theoretisch voor de hand liggend. Daarvoor
blijkt in de praktijk de situatie te complex. Ook is het uit elkaar halen
van snelheden bekeken. Bijvoorbeeld door de aanleg van een
fietstunneltje. Probleem daarbij is de maaswijdte van het langzaam
verkeersnetwerk. Gevreesd wordt dat scholieren lukraak de weg
oplopen.
Dit leert ons op planologisch niveau en structuurniveau het
probleem te onderzoeken en dan pas op inrichtingsniveau te gaan
denken aan een oplossing.

Vooronderzoek

In Ruurlo is vooral op structuur- en inrichtingsniveau wat te leren.
Een nieuw woongebied Leusinkbrink, is aan de oostzijde van de
oude dorpskern met randweg geprojecteerd. Autoverkeer wordt
afgeleid naar een nieuwe randweg aan de oostzijde van het plan.
Langzaam verkeer heeft een directe korte verbinding met het dorp
en het station. Middenin het plan ontstaat zo een verkeersluwe
brink. De woonstraten zijn aantrekkelijk en divers ingericht. Er is
gebruik gemaakt van de gebogen gevels en van het natuurlijke
relief.
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Structuur

Culemborg heeft haar nieuwe woonwijken helder en verkeersluw
opgezet zonder veel pretentie, maar vol met aangename intieme
plekken waar auto en fietser elkaar ontmoeten.
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Het ontwikkelen van het plan Leusinkbrink gaf op planologisch
niveau veel problemen, omdat het aan de overzijde van de huidige
randweg was gesitueerd. Om de barrièrewerking van deze weg te
voorkomen is het verleggen van de randweg noodzakelijk.

Er is een fijnmazig raster voor voetgangers en fietsers, dat
gebaseerd is op de oorspronkelijk structuur van de
verkavelingssloten. Er is een grove structuur zonder hiërarchie voor
auto's. De auto's worden weggeleid naar de randen van de
woonwijken.
Daar waar beide patronen elkaar kruisen of samenvallen is dit op
allerlei manieren creatief vormgegeven.

Raster
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De sleutel
Waar ligt de sleutel voor de goede "oplossing"?
Allereerst ligt deze in het herkennen van de samenhang tussen
inrichting, structuur en planologie. Met name Culemborg laat het
positieve resultaat daarvan zien.
De ene deskundige is beter in de inrichting, de ander in de structuur
en weer een ander in de planologie. De oplossing is simpel. Eigenlijk
hoef je alleen meer samen te werken. Daarmee komt de cultuur van
de disciplines in beeld. Die is vaak hardnekkig. Niets menselijks is
ons vreemd. Angsten, verlangens en beroepsblindheid spelen een
rol. Toch blijkt uit de praktijk dat inlevingsvermogen in eikaars
vakgebieden en een open communicatie daarover tot veel win-win
situaties leidt.

Vak(in)richtingen

VEEL MNIcWERk-,

^
UEKkEEK

Ro
ÏTOEmSDUUJ

UWXHAP

Denkwijzen

Even een paar stereotypen:
De stedebouwer heeft de angst van de inperking van zijn creatieve vrijheid. Zijn
verlangen is zijn eigen waarden voorop te stellen, ook al staat die los van de
gebruiker. Zijn identiteit is dat hij creatief met totaalbeelden om kan gaan. De koers is
voor hem dan ook een open opstelling en inbreng van zijn expertise.
De verkeerskundige heeft vaak de angst dat zijn eigen mooie concept in de praktijk
niet past. Zijn verlangen leidt tot een verstarring in schijnwetenschap en mechanisch
denken. Zijn identiteit is het resultaatgerichte. De koers is dan ook het contextueel en
integrale denken.
Als de kernkwadranten van beide disciplines vergeleken worden ontstaat het
volgende beeld:
Kern, identiteit:
resultaatgericht.
kwantitatief onderbouwd

Verlangen, valkuil:
schijnwetenschap.
mechanistisch
denken

Verkeer

Over hetzelfde
praten
Allergie, angst:
afwijkingen tussen
eigen concept en
praktijk
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Uitdaging, koers:
contextueel en
integraal denken/
werken

De gedachte achter dit schema is dat een ieder een kernkwaliteit heeft; gaat men te
ver door met deze kern-kwaliteit, dan dreigt de valkuil. Tegelijkertijd heeft eenieder
een allergie, dit is veelal een kwaliteit die wordt ontbeerd. Op grond hiervan kan de
uitdaging van de desbetreffende discipline beschreven worden.
kern, identiteit:
creativiteit,
denken in
totaalbeelden

Verlangen, valkuil:
eigen waarheid, los
van uiteindelijke
gebruiker

Stedebouw
Allergie, angst:
inperken artistieke
vrijheid, keurslijven

Uitdaging, koers:
open opstelling
inbreng expertise
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(Winst)resultaat

De schotten tussen disciplines hinderen ons vaak meer dan dat ze
behulpzaam zijn. Belangrijk is de identiteit van het vakgebied in te
brengen. Een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Het gebruik
van metaforen zoals 'de speelroute', 'de stadsvloer' of 'de
dorpsbrink1 kan behulpzaam zijn.
Daarvoor zijn open, atelierachtige werkvormen zeer geschikt. Niet
alles van tevoren dichttimmeren. Groot Roombeek en Ulft laten dat
zien. Scherpenzeel illustreert het zoeken naar een oplossing op
inrichtingsniveau terwijl het probleem op een ander schaalniveau
ligt.
Wat de voorbeelden ook kenmerken is de winst die geboekt kan
worden met een open planproces. Tijdens de planontwikkeling
wordt ruimte geboden om doelstellingen te wijzigen en nieuwe
kansen te benutten. In Ruurlo is daardoor een verplaatsing van de
randweg tot stand gekomen waardoor in het gehele dorp de
verkeersleefbaarheid zal toenemen. In Ulft is de herstructurering op
een hoger plan getild, waardoor meerdere waarden in het dorp zijn
gebracht. In Groot Roombeek is sprake van een plan met
aantrekkingskracht op bewoners en ondernemers. Geregeld worden
nieuwe waardevolle programmapunten toegevoegd. Kenmerkend
voor deze plannen is de uitgebreide mobilisatie van gedachten van
de bevolking en bestuur tezamen met een zorgvuldige
informatiestroom tijdens het planproces.
Communicatie tussen disciplines bestuur en bevolking zorgt ervoor
dat draagvlak ontstaat. Het onbezonnen bouwen van een
"brainwave" van een enthousiaste wethouder of projectontwikkelaar
wordt voorkomen. Ideeën over het realiseren van een karakteristieke
wijk komen eerst tot stand na een gewogen programma van eisen;
het is een goede manier om een veilige en leefbare woonomgeving
te laten ontstaan op basis van een doordacht stedebouwkundige
patroon.
Gezien het planologisch belang en de doorvertaling van de indeling
in wegencategorieën zal elke overheid haar wegenstructuur helder
in beeld moeten brengen.
Om resultaat met draagvlak te krijgen moeten vakbroeders,
bewoners, gemeentebestuurders en ontwikkelaars elk hun bijdrage
leveren en elkaar voor vol aanzien. Een heldere communicatie moet
leiden tot een goede samenwerking.
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II Voorbeelden
In het kader van het landelijke project "FOCUS op
verkeersveiligheid" zijn in Gelderland enkele resultaten in beeld
gebracht voor wat betreft het wel of niet tijdig of goed samenwerken
van de disciplines stedebouw en verkeer.
Dit deel van de brochure beschrijft enkele voorbeelden van
(ruimtelijke) plannen voor kleine in- en uitbreidingen bij Gelderse
gemeenten. Daarbij is niet nagelaten om in samenspraak met de
betrokken gemeenten enkele kanttekening te plaatsen vanuit
verschillende invalshoeken. Doel hierbij is stedebouwkundigen en
verkeerskundigen te inspireren tot vroegtijdige samenwerking en te
laten leren van eikaars ervaringen. Zowel de stedebouwkundige als
de verkeerskundige zal de problematiek herkennen. De voorbeelden
laten zien dat vroegtijdige samenwerking tussen de twee disciplines
leidt tot kennisvermeerdering bij beide en daarmee tot een beter
resultaat voor het geheel.

v-.
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De Hutten in Ulft, gemeente
Gendringen
Aantal inwoners:
(1997) 20.642

Weglengte binnen de
gemeente:
Bibeko: 80 km.
Bubeko: 120 km.
Kenmerken:
Het project De Hutten is
opgestart vanwege omdat
een aantal bedrijven uit het
centrum wil vertrekken;
Vanwege de verandering
van functie van terreinen
(van industrie naar
woningbouw en recreatie)
is het aannemelijk om de
wegen ook van functie en
vorm te veranderen.

Beschrijving plangebied

Het project De Hutten is opgestart vanwege het feit dat in Ulft
(gemeente Gendringen) een aantal grote bedrijven uit het centrum
wil vertrekken. Redenen hiervoor zijn beperkte
uitbreidingsmogelijkheden, geluids- en trillingsoverlast en/of
logistieke problemen. Voor de vrij komende terreinen wordt een
integrale visie ontwikkeld waarvan de herinrichting van een aantal
belangrijke toegangswegen onderdeel uitmaakt.
Bij de Dr. Ariensstraat- Frank Daamenstraat en de Bongersstraat was
het noodzakelijk om de riolering te vervangen. Daarnaast is meteen
bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de
verkeersveiligheid te vergroten en hoe de uitstraling van de wegen
kan worden verbeterd.
Gezien de functieverandering van de aangrenzende terreinen (van
industrie naar voornamelijk woningbouw en recreatie) is het
aannemelijk om de wegen die in en om het plangebied liggen aan
een kritische blik te onderwerpen en te kijken in hoeverre er
maatregelen moeten/kunnen worden genomen.
De Bongersstraat heeft een regionale ontsluitingsfunctie (N317Gendringen) en behoudt de verkeersfunctie van het type "weg". Dit
houdt in dat de maximaal toegestane snelheid 50 km/uur bedraagt.
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Daardoor is het gewenst het autoverkeer geheel van fietsers en
voetgangers te scheiden.
Andere wegen zijn aangewezen als wegen met een verblijfsfunctie
van het type straat. Ook hier bedraagt de maximumsnelheid 50
km/uur, maar worden om veiligheidsredenen op kruisingen
snelheidsremmende maatregelen genomen. Het fietsverkeer wordt
over aanliggende fietsstroken geleid en parkeren vindt plaats op
aangegeven parkeervakken. De overige wegen worden, om de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten, ingericht als een
30 km/uur-zone.
Om de uitstraling te verbeteren wordt gedacht aan het aanbrengen
van laan beplanting en het plaatsen van nieuwe verlichting en
aangepast straatmeubilair.
Het gemeentebestuur kiest ervoor om het doorgaand verkeer in de
Kortstraat (een weg die hier niet op is berekend) tegen te gaan en dit
zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom af te wikkelen. Een
mogelijke oplossing hiervoor is om een systeem met tegengesteld
eenrichtingsverkeer in te voeren en de bewegwijzering zodanig aan
te passen zodat alle verkeer om Ulft wordt geleid.
Wat was het probleem

De onveilige verkeerssituaties, de riolering die dringend aan
vervanging toe is en de gedateerde uitstraling van de wegen.
Daarnaast heeft de functieverandering van de omliggende terreinen
gevolgen op de herinrichting van de wegen.
Waarvoor is er gekozen

De Bongersstraat en de Dr.Ariensstraat- Frank Daamenstraat blijven
50 km/uur-wegen met aanliggende fietspaden, zij het dat er op
kruisingen wel snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.
Parkeren geschiedt in de daarvoor bestemde parkeervakken. Er
wordt laan beplanting aangebracht en het straatmeubilair wordt
aangepast.
Op een weg wordt een systeem van tegengesteld
eenrichtingsverkeer ingevoerd zodat doorgaand verkeer wordt
geweerd. Andere wegen worden ingericht als een 30 km/uur-zone.
Wat zou de traditionele oplossing zijn geweest

In eerste instantie zou bij de Dr. Ariensstraat-Frank Daamenstraat en
de Bongersstraat de riolering worden vervangen en een nieuw
wegprofiel worden aangelegd. Door de afstemming van
verkeerskundige principes op bijvoorbeeld stedebouw en RO is er
een bredere visie ontstaan wat betreft de functie en inrichting van de
wegen.
Conclusie

Door de integrale benadering van de functieverandering en het
opstellen van een beeld- en milieu-kwaliteitsplan die hebben geleid
tot een structuurvisie, zal er een situatie ontstaan waarin de
verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en de uitstraling zal
worden vergroot.
Bij de totstandkoming van de plannen zijn diverse partijen
betrokken. De belangrijkste zijn de gemeente Gendringen (de
afdelingen Weg-en waterbouw en RO) en twee adviesbureaus, een
verkeerskundige en een stedebouwkundige. De adviseur verkeer is
verantwoordelijk voor verkeerstechnische aspecten van het geheel.
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De adviseur stedebouw heeft in samenspraak met de gemeente een
rapport opgesteld waarin de belangrijkste uitgangspunten zijn
gevisualiseerd. Hierbij heeft er nadrukkelijk afstemming
plaatsgevonden tussen de ontwikkelingen die in het project De
Hutten gaande zijn en de inrichting van de wegen (een
vertegenwoordiger van de afdeling Weg- en waterbouw heeft zitting
in de projectgroep De Hutten).
De integratie van het aspect verkeer in het project De Hutten heeft
dus gevolgen gehad op de herinrichting van de wegen en daarmee
tevens een positief effect op de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid.
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Rondweg Scherpenzeel
Aantal inwoners:
(1997)9138

Oppervlakte van de
gemeente:
1376 ha.
Weglengte in beheer bij de
gemeente:
Bibeko: 42 km.
Bubeko: 16 km.
Kenmerken:
Noordelijke rondweg ter
ontlasting van de
Dorpsstraat;
Dorpsstraat is weer erf
geworden; dorpsdimensies
weer terug;
Open ligging dorpskern,
vallei landschap;
Congestie A12:
sluipverkeer over de
rondweg
Rondweg overbelast:
sluipverkeer door de
Dorpsstraat.

Beschrijving plangebied

De gemeente Scherpenzeel heeft enkele jaren geleden de
Dorpsstraat ontlast van het doorgaande verkeer. Een noordelijke
rondweg heeft het verkeer opgevangen. De Dorpsstraat is
heringericht en heeft de dorpsdimensies weer teruggekregen. De
dorpskern met het plein is sfeervol ingericht. De auto is er niet uit,
maar wel te gast. Het centrum heeft een open ligging naar het
landschap en is daarmee goed bereikbaar voor fietsers. De fietsroute
langs de provinciale weg leidt door de Dorpsstraat. Speciaal is
rekening gehouden met de oversteek van de rondweg: aan de ene
kant door middel van een fietstunnel, aan de andere zijde door
middel van een rotonde. De streekbus rijdt ook door de Dorpsstraat
en vereist door zijn afmeting de nodige ruimte.
Inmiddels ontstaan er in de spits op de A12 steeds vaker files.
Daardoor kiezen steeds meer automobilisten de provinciale weg
tussen Veenendaal en Utrecht. Daarmee raakt ook de rondweg
overbelast en ontstaat stagnatie in de doorstroming bij de rotonde.
Het gevolg is dat veel automobilisten de Dorpsstraat als sluiproute
nemen. Dat kan ook gemakkelijk want de streekbus gaat er ook
doorheen. Bovendien kunnen automobilisten vanaf de Dorpsstraat
de rotonde aan de rand van het dorp eerder oprijden dan
automobilisten vanaf de rondweg. Zij komen immers van de zijtak
voor de tak van de rondweg.
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De gemeente wil de kern nog beter leefbaar maken. De
centrumroute is nog te veel belast. Gedacht wordt aan het
aanleggen van een bussluis, zodat de bus het centrum kan blijven
aandoen.
Tegelijkertijd moet een nieuwe bouwlocatie aan de zuidrand van het
dorp ontsloten worden. Deze ontsluiting moet evenmin overlast
veroorzaken. Het verkeer moet zo snel mogelijk naar de rondweg
worden geleid. In eerste instantie is gedacht aan een noord-zuid
verbinding, maar die zou het dorp nog eens in tweeën delen. Nu zal
het verkeer over een nieuw aan te leggen weggedeelte aan de
zuidrand van de kern en een gedeelte oude route naar het westelijke
aansluitingspunt van de rondweg worden geleid.
Wat is het probleem

Een aanwezige goede structuur met een scheiding van verkeers- en
verblijfsfunctie wordt nog niet optimaal gebruikt. Daarnaast heeft
een probleem op het hoofdwegennet zijn weerslag op de
leefbaarheid in een bebouwde kom.
Wat zou de voor de handliggende oplossing zijn geweest

Het goede van Scherpenzeel is de herinrichting van de Dorpsstraat
in combinatie met de noordelijke rondweg. Dit is verkeerskundig een
voor de handliggende oplossing. Wanneer dit niet was gebeurd, dan
zou het dorp in twee delen zijn uiteengevallen en veel gevaarlijke
oversteekpunten kennen.
Mening van een bewoner

"Kende u die brede doorgaande weg van vroeger niet? Paar haakse
bochten er in met alle ellende van dien! Nee, het is nu aardig
opgeknapt. Het verkeer om het dorp heen. Hoewel, 's ochtends is het
hier nog knap druk en die mensen komen niet allemaal uit het dorp,
hoor. Binnenkort gaan ze bouwen, daar aan de zuidkant. Zal nog
meer verkeer opleveren en dat moet helemaal door het dorp heen.
Ze hadden misschien ook langs de rondweg kunnen bouwen, dan
ben je er lekker snel uit. In ieder geval is het dorp zo aardig ingericht.
Scherpenzeel blijft tenminste leefbaar."
Conclusie

Voor het weren van sluipverkeer zijn vriendelijke maatregelen
onvoldoende. Er zijn veel concessies gedaan aan het openbaar
vervoer.
Bovendien kan een probleem op planologisch niveau (congestie op
de A12) niet op structuurniveau (rondweg, bedoeld als oplossing
van een probleem op inrichtingsniveau in het centrum van
Scherpenzeel) worden opgelost.
Enkele jaren geleden is een goede ruimtelijke structuur tot stand
gekomen. Wel zijn er nu beheersproblemen. Gedegen
interdisciplinair onderzoek zou kunnen uitwijzen hoe die goede
structuur beter te benutten is.
Te snel lijkt nu naar verkeerstechnische middelen te worden
gegrepen om "wat aan het probleem te doen". Planologische,
stedebouwkundige en landschappelijke waarden lijken te veel uit
beeld te zijn.
Het draagvlak voor de verkeersoplossingen is daarbij te beperkt. Er
wordt op het verkeerde schaalniveau ingegrepen. Daarmee komt de
woon- en leefkwaliteit in Scherpenzeel verder onder druk. Bij de
inwoners ontstaan sterk gemengde gevoelens.
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Groot Roombeek in Enschede
Weglengte binnen de
gemeente:
Bibeko: 517 km.
Bubeko: 197 km.

Kenmerken:
De grote schaal van de
locatie is doorvertaald in
de openbare ruimte en de
bebouwingsstructuur;
Hechting aan de bestaande
stad door hier en daar het
bestaande stratenpatroon
door te trekken;
Een openbaar vervoerslijn
vormt samen met
langzaam verkeer routes
de ruimtelijke ruggengraat;
Historische gebouwen
krijgen een nieuwe
bestemming;
Menging van wonen/
werken en recreëren;
Verschillende typen
openbare ruimten;
Het parkeren wordt op veel
plaatsen geclusterd.
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Beschrijving plangebied
De grote schaal van de locatie, de voormalige textielfabrieken, is
doorvertaald in de openbare ruimte en de bebouwingsstructuur;
De hechting aan de bestaande stad vindt plaats door hier en daar het
bestaande stratenpatroon door te trekken;
Een openbaar vervoerslijn vormt samen met langzaam verkeer
routes de ruimtelijke ruggengraat van Groot Roombeek;
Een aantal historische gebouwen krijgt een nieuwe bestemming;
Menging van wonen/werken en recreëren;
Verschillende typen openbare ruimten, grote groene binnenterreinen
gekoppeld aan een HOV as;
Het parkeren wordt op veel plaatsen geclusterd.
Het uitgangspunt voor de auto is dat deze niet meer het
gezichtsbepalende element mag zijn. Groot Roombeek autoluw. Niet
geheel uitgebannen maar niet overal evenveel auto's als beeld. Van
bestaande straten wordt het rijbaanprofiel versmald. Nieuwe straten
sluiten aan op de bestaande omgeving. Het plan kent zo weinig
mogelijk kruisingen van autostraten met de HOV.
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Naast het autonetwerk is er een fijnmazig netwerk voor langzaam
verkeer. De voetganger krijgt de ruimte. De straten die het predikaat
bestemmingsverkeer krijgen, zijn
parkeerplaatsontsluitingen zonder verkeer. Deze worden daardoor
meer als erf in plaats van een straat ingericht.
Het grootste deel kenmerkt zich door geclusterd parkeren. Het
bundelen van parkeerplaatsen creëert ruimte voor brede stoepen
aan de zonzijde van de straat. De loopafstand van woning tot aan de
parkeerplaats bedraagt niet meer dan 100 meter. Daarnaast is er
parkeren op eigen erf en in parkeergarages.
Conclusie

De stedelijke inbreiding Groot Roombeek in Enschede is door een
goede en sterke samenwerking van de verschillende disciplines in
en buiten de gemeente een succes geworden. Door de goede
implementatie van verkeer in de stedebouw en vice versa is er een
plan voor een leefbare wijk ontstaan.
Zowel op structuur- als op inrichtingsniveau is de wijk zo gemaakt
zodat de auto te gast is en de bewoners zich bewust worden van de
leefomgeving waarin zij wonen. Tevens is er een goede openbaar
vervoersontsluiting die als een rechte lijn het gebied doorkruist.
Het brede draagvlak wordt gecreëerd door de leefbaarheid die de
wijk gaat uitstralen. Kinderen kunnen op straat spelen, de auto is er
wel maar te gast. Hierdoor ontstaat een tevreden gevoel, acceptatie
bij de bevolking.
Ook lijkt er politieke tevredenheid door de snelheid in het
planproces. Mensen kunnen straks leven in een goede moderne wijk
met alle voorzieningen van dien. Door het open planproces was de
kwaliteit van de besluitvorming goed en voortvarend.
Er is geschaakt op de drie schaalniveaus.
Op inrichtingsniveau is een oud spoorlijntje opgepakt als ruimtelijke
drager voor dit plan;
Op structuurniveau is hier het langzaam verkeer geconcentreerd en
auto's afgeleid;
Op planologisch niveau heeft de stad Enschede er een nieuwe
radiaal voor openbaar vervoer en langzaam verkeer bij gekregen.
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De Punt in Dieren, gemeente
Rheden
Aantal inwoners:
(1997) 44.374

Oppervlakte van de
gemeente:
8435 ha.
Weglengte binnen de
gemeente:
Bibeko: 160 km.
Bubeko: 83 km.
Kenmerken:
De Punt is de bouwlocatie
geworden van een
scholengemeenschap;
Belangrijke doorgaande
weg (N348);
Fijnmazig netwerk voor
langzaam verkeer;
Goed ontsloten door
openbaar vervoer;
Gevaarlijke kruising tussen
gemotoriseerd verkeer en
langzaam verkeer.

Beschrijving plangebied

'De Punt' is gelegen aan de Doesburgsedijk hoek Burgemeester de
Bruinstraat in Dieren. Op het huidige terrein bevindt zich een
gerenoveerd kantoor van Oostnet. Tevens is er een openluchtstalling
voor ca. 8 streekbussen. Het is de bouwlocatie geworden van een
scholengemeenschap.
De ontsluiting van de school voor het gemotoriseerde- en het
bevoorradingsverkeer dient vooralsnog te geschieden aan de
zuidzijde van het terrein, vanaf de Doesburgsedijk. Voor het
langzame verkeer, komende vanuit de zuidelijke richting, geldt de
entree nabij het bestaande terrein van Oostnet. Het overige
langzame verkeer zal de school via het voet- en rijwielpad aan de
noordzijde benaderen.
Het is van belang dat het Oostnetgebouw en het bijbehorende
parkeerterrein integraal onderdeel wordt van de inrichting van het
gehele terrein zodat een en ander dubbel gebruikt kan worden.
De locatie ligt op loopafstand van het NS-station Dieren. Het gebruik
van het OV en de fiets wordt daardoor gestimuleerd.
Gezien de ligging van de ontsluiting van de school moest er op een
verantwoorde wijze rekening worden gehouden met het regionale
en lokale verkeerswegennet en met het fijnmazige fiets- en
wandelpadennet. Dit wordt opgelost door de oversteekplaatsen van
en naar school door middel van verkeerslichten te beveiligen.
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Uitgangspunten:
De bereikbaarheid van de school in relatie tot de nabije ligging van
het station Dieren;
De centrale ligging van de scholengemeenschap in het
verzorgingsgebied;
De gunstige ligging van de school t.o.v. het regionale en lokale
verkeers- en (brom)fietspadennet.
Aan de noordzijde van het terrein ligt de Burgemeester de
Bruinstraat. Een belangrijke doorgaande weg, die leidt door de
bebouwde kom van Dieren en die een stroomfunctie op regionaal
niveau heeft. Stedebouwkundig/ landschappelijk zal de school
worden ingebed in de te herstellen landgoederen-structuur van de
Veluwezoom.
Wat was het probleem
Door de locatiekeuze, die voor de bereikbaarheid zeer ideaal is, blijft
er wel een probleem bestaan. Dat is de doorgaande weg van
Arnhem naar Zutphen. Hierdoor blijft er veel verkeer langs de school
komen, ook bij de oversteekvoorzieningen. Hierdoor staat de
bereikbaarheid voor de fietsers onder druk. De wachttijden bij de
verkeerslichten zullen waarschijnlijk als lang worden beschouwd
waardoor leerlingen clandestien zullen proberen over te steken.
De ruimtelijke samenhang met de Veluwezoom kon functioneel niet
worden ondersteund met veilige aantrekkelijke langzaam verkeer
routes.
Wat zou de traditionele oplossing zijn geweest

Meestal wordt in zo'n geval een fietstunnel aangelegd,
gecombineerd met de afscherming van de doorgaande weg. In
stedebouwkundig en landschappelijk opzicht zou de afscherming de
structuur tegenwerken.
Waarvoor is er gekozen

Goed beschouwd is de keus nog niet gemaakt. Men onderkent het
belang van een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer en kiest
voor meerdere oversteekpunten. De doorgaande weg ArnhemZutphen is bewaard gebleven en er is ter hoogte van de nieuwe
locatie een VRI aangelegd. Deze brengt straks echter sociale en
verkeersonveiligheden met zich mee. Men bezint zich nu alsnog op
een voetgangers-tunnel.
Conclusie

Een in potentie goede locatie waar het hete hangijzer van de
doorgaande weg met verkeerslichten nog niet is opgelost.
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Leusinkbrink in Ruurlo
Aantal inwoners:
(1996) 7951
Weglengte binnen de
gemeente:
Bibeko: 26 km.
Bubeko: 110 km.
Kenmerken:
Leusinkbrink 30-km gebied;
Voorrang langzaam
verkeer, auto te gast;
Ontwerpen van goede
fietsroutes (samenhang,
veiligheid, directheid);
Stimuleren O. V;
Bevorderen selectief
autogebruik: autoverkeerontsluiting via Oostelijke
Verbindingsweg;
Parkeernorm laag houden;
Smalle profielen van 5 tot
3,5 meter;
Ten noorden en ten zuiden
twee
verkeersknooppunten.
Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt ten oosten van de kern Ruurlo, op een es.
Gemeente Ruurlo heeft plannen voor de bouw van 250 woningen;
de bouw hiervan wordt integraal met de aanleg van een oostelijke
randweg opgepakt. De oostkant
van Ruurlo wordt nu begrensd door de Borculoseweg-Nieuwe weg.
De Nieuwe Weg is indertijd aangelegd als een randweg en de functie
van deze weg zal in de toekomst worden overgenomen door de
nieuw aan te leggen oostelijke randweg. Het is bij uitbreidingen
altijd van groot belang om verder te denken dan tien jaar, de horizon
van een bestemmingsplan. De ligging van een randweg is dan ook
een kwestie van lange termijn visie: denk daarbij aan dertig jaar.
Voor de provincie maakt deze oostelijke randweg deel uit van een
doorgaande route tussen Lochem, Barchem, Borculo en Ruurlo.
Door de nieuwe wegenstructuur verliezen de wegen in de kern hun
verkeersfunctie; deze zullen heringericht worden. Omdat de kern
kleinschalig is, is er geen grootschalige stedebouwkundige
herstructurering nodig en kan volstaan worden met herinrichting.
In het gebied tussen de Nieuwe Weg en de oostelijke randweg kan
de woningbouw plaatsvinden. De huidige randweg, de Nieuwe Weg,
zal in de toekomst voor verkeer geknipt worden en enkel nog functie
hebben voor de bestemmingsverkeer van en naar de nieuwbouw. De
nieuwbouw en de oostelijke
randweg -voor zover dat mogelijk is op grond van de
verkeersfunctie- worden landschappelijk ingepast, waarbij de
karakteristieke essen leidraad zijn.
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Binnen de uitbreiding wordt aan smalle woonstraten gedacht, zo'n
3,5 meter in de doodlopende straatjes.
Parkeren gebeurt informeel opdat wanneer de auto's er niet zijn, het
straatbeeld niet langer door de auto bepaald wordt (lege
parkeerplaatsen). Verder worden er twee routes speciaal voor
langzaam verkeer gerealiseerd, immers de kansen zijn gunstig voor
een groot aandeel fietsgebruik in de vervoerwijze keuze. Binnen
dorpen wordt nog relatief veel gefietst.
Wat was het probleem
Realisatie van goede bereikbaarheid in alle verkeerssoorten zonder
dat verkeersleefbaarheid en -veiligheid in conflict komen.
Waarvoor is er gekozen

Het systeem kent twee ontsluitingspatronen:
fijnmazig doorgaand netwerk voor langzaam verkeer. Het zich is lang
gestrekt en ruimtelijk.
Een boomstructuur voor auto's met doodlopende straten. De auto is
te gast. Er zijn korte routes en korte zichtlijnen daardoor een lage
snelheid. Er is een snelle afwikkeling naar de randweg.
Wat zou de traditionele oplossing zijn geweest

Oorspronkelijk zou er een grid-structuur komen met veel verkeer,
maar weinig veiligheid.
Conclusie

Elke verkeerssoort krijgt zijn eigen ontsluitingskarakteristiek. Deze
zijn geïntegreerd in een samenhangend stelsel Daar waar
conflictsituaties kunnen optreden, zorgt het profiel er voor dat het
conflict geminimaliseerd wordt.
Bij dit plan waren er vier partijen betrokken. Van de gemeente zijn dit
de afdelingen verkeer en RO, de provincie Gelderland en een
adviesbureau. Vanuit de gemeente is de opdracht verstrekt en
daarvoor was een goede planomschrijving nodig. Hieraan hebben
beide partijen van de gemeente goed samengewerkt. Er werd een
goed integratiekader gecreëerd waarbij de drie partijen, inclusief het
adviesbureau tot besluiten konden komen. Verderop in liet
planproces was een eerdere gezamenlijke gedachtevorming met de
provincie wel gewenst geweest.
Al met al een soepele samenwerking wat zich heeft geresulteerd in
een prachtig duurzaam plan.
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Culemborg
Aantal inwoners:
(1997)24.100
Weglengte binnen de
gemeente:
Bibeko: 152 km.
Bubeko: 28 km.
Kenmerken:
Fijnmazig netwerk voor
langzaam verkeer;
Gemengd gebruik van de
ruimte;
Parkeren op eigen erf;
Verkeer meer gespreid dan
gebundeld;
Auto is te gast;
Nadruk op gebruiks- en
verblijfskwaliteit;
Oorspronkelijke opbouw
met een slotenverkaveling
loodrecht op de rivier
wordt gevolgd;
Raster van straten, lanen,
paden en singels waarin de
bestaande dijken, kaders
en sloten een belangrijke
rol spelen.

Beschrijving plangebied
De plattegrond van Culemborg lijkt op een vlinder met vleugels van
ongeveer 2 x 2 km. Het lijf van het beest, het oude centrum van de
stad, ligt langs de spoordijk Utrecht - Den Bosch. De stad ligt tussen
de provinciale weg N320 en de rivier de Lek geklemd.
Culemborg is klein genoeg om alles met de fiets te bereiken. De stad
is niet te groot om overal zone-30 te maken.
De laatste 15 jaar zijn 2000 nieuwe huizen in de polder
Goilberdingen in het westen van de stad gebouwd. De komende 15
jaar worden er nog eens ongeveer 2000 woningen in Parijsch
ontworpen.
Dijken, kades en sloten
Kenmerkend voor de polder Goilberdingen en de stad is de
oorspronkelijke opbouw met een slotenverkaveling loodrecht op de
rivier. De oude weggetjes in de stad en de nieuwe ontsluiting lopen
voornamelijk evenwijdig aan de rivier. Het is voor de hand liggend
om voor de nieuwbouw een stedebouwkundige opzet te maken
evenwijdig met en loodrecht op de sloten en bestaande wegen. Zo
ontstaat een raster van straten, lanen, paden en singels. De
bestaande dijken, kades en sloten spelen een belangrijke rol in de
planopzet.
Sobere stedebouw
Om de in aanvang bestaande tekorten in de exploitatieopzet in de
wijk te verminderen, is gekozen voor een eenvoudige planopzet.
25

Door te parkeren op eigen erf en de straten minimale breedte te
geven (5 meter), ontstaat een maximale oppervlakte uitgeefbare
grond. Een fijnmazig raster van doorlopende paden en straten loopt
van noord naar zuid en oost naar west. Doordat de lanen en singels
breder zijn, ontstaan er afgebakende buurtjes.
Lopen, fietsen, rijden en parkeren

In principe kan elke verkeersdeelnemer overal door elkaar rijden,
fietsen en lopen. De inrichting van het gebied is zo vriendelijk
mogelijk gemaakt. Uit alles blijkt dat men 'sociaal' moet rijden. Door
het fijnmazige netwerk zijn overal kleine conflicten mogelijk.
Iedereen moet overal een beetje opletten. Nergens is het echt veilig;
nergens is het daardoor echt onveilig. Een fijnmazig netwerk
betekent evenwel dat de omgeving in het gebruik plezierig is omdat
alles direct is te bereiken. Het fietsen en lopen neemt dan ook snel
toe.
De camping

In de wijk horen ook allerlei voorzieningen thuis, zoals winkels en
recreatiemogelijkheden. Op deze manier rs voor de bewoner alles
een beetje 'in de buurt'. Een wijk van 4000 woningen met ongeveer
30 woningen per hectare kan gemakkelijk een wijkwinkelcentrum
krijgen. Geprobeerd is deze voorzieningen te spreiden, maar de
huidige denkwijze over voorzieningen leidt tot concentratie ervan.
Gelukkig is de wijk klein genoeg om ook gemakkelijk met de fiets
naar de winkel te gaan (maximaal 1 km).
De uiterwaarden en de rivier worden openbaar toegankelijk, en ten
westen van Parijsch wordt gewerkt aan het maken van een
natuurgebied met recreatievoorzieningen. In deze zone ligt al een
camping 'De Welborn'. Zo is er voor iedereen van alles dichtbij
aanwezig. De bestaande weggetjes, aangevuld met nieuwe routes
sluiten goed aan op de bestaande stad en ommelanden. Het enige
echte verschil tussen Parijsch en de bestaande camping is, dat in
Parijsch meer voorzieningen en werkgelegenheid komt.
Conclusie

Zowel verkeerskundig als stedebouwkundig is een plan gediend bij
een goed en tijdig overleg tussen deze disciplines. Zo ontstaat een
plan wat door beide gedragen wordt.
Er is creatief met ideeën, denkwijzen en zienswijzen omgesprongen.
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Stedebouwkundige

Verkeerskundige

Bestuurder

Het bijzondere en tegelijk
gewone is dat er geprobeerd is
geen specifieke
verkeerswegen te maken. Er is
wel een hoofdopzet van de
wijk met bredere randen rond
de buurtjes en smalle
doorlopende straten. De
bredere lanen, singels en
randwegen zijn echter zo
gemaakt dat ze een onderdeel
vormen van de directe
woonomgeving. Er kunnen
overal auto's rijden en lopen
en fietsen is mogelijk in een
heel fijnmazig netwerk van
doorgaande routes. Er zijn
zoveel mogelijk aanleidingen
gezocht om het logisch te
maken, dat men in de hele wijk
rustig moet rijden. Op de
singels, lanen, straten en
wegen is een gemengd
gebruik door alle verkeer een
uitgangspunt.

De kunde van het beïnvloeden
De eenvoudige planopzet met
van
het autorijgedrag en het
straten, singels, lanen en
beheersen,
van het
paden loodrecht op of
autoverkeer,
is opnieuw een
evenwijdig met de omliggende
vak
aan
het
worden.
Alle
dijken en kades, maakt dat je
inventiviteit
van
vele
je in de wijk makkelijk kunt
verschillende vakdisciplines
oriënteren. Elk huis ligt aan
zal moeten worden gebruikt
een rand of vlak bij een rand.
om logische en slimme
In die rand ligt altijd ook een
oplossingen te vinden voor
doorlopende route naar de
alle straten van de stad.
rest van de stad.
Het beperken van de
De vormgeving van de
rijsnelheid van auto's wordt
woonomgeving is zo gemaakt
als
belangrijkste opgave
dat het logisch is dat men
gezien.
Als er rustig wordt
overal midden op straat kan
gereden
kan de automobilist
lopen of fietsen. Er is
weer
onderdeel
worden van
nauwelijks een hiërarchie
de
samenleving.
Er moet
ontstaan in het gebruik. Er zijn
hiermee
weer
een
sociaal
overal in de wijk kleine lage
gedrag
ontstaan
waarbij
lantaarnpalen neergezet. Alle
iedereen een beetje rekening
kruisingen zijn uitgevoerd als
houdt
met elkaar. Op de goed
plek of accentpunt. De nieuwe
vormgegeven
plekken zien we
wijk is een plezierige gewone
al
dat
automobilisten
stoppen
woonwijk aan het worden,
voor
de
voetgangers,
die
waarin alles watje nodig hebt
vervolgens
groeten,
fietsers
dichtbij is te vinden.
die zich ook minder gaan
misdragen door langzamer
langs een zandbak met
spelende kinderen te rijden.
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Sleutels

Bij verkeersleefbaarheid gaat het in feite om vijf "sleutels'
De voorbeelden geven de stedebouwkundige en verkeerskundige
instrumenten / gereedschap voor verkeersleefbaarheid. Het gaat
hierbij om vijf "sleutels". Twee hiervan hebben betrekking op het
schaalniveau waarop de problemen en oorzaken te vinden zijn. De
andere drie sleutels hebben te maken met het proces en de
totstandkoming van de doelstellingen en oplossingen.
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Schaalniveaus
1. Uit de voorbeelden valt te leren dat op verschillende
schaalniveaus moeten worden gedacht, "schaken op 3 borden".
Geen van de schaalniveaus mag worden weggelaten, anders
ontstaat de valkuil dat gezocht wordt op inrichtingsniveau, terwijl
op planologisch of structuurniveau de oorzaak blijft bestaan. In
Culemborg zijn alle drie de schaalniveaus uitgewerkt. Dit heeft
geleid tot een verbetering van de kwaliteit.
2

Om een probleem op inrichtingsniveau op te lossen moet soms
een kleine, of grotere ingreep op structuur of planologisch
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niveau plaatsvinden. Een oplossing moet dus op het juiste
schaalniveau gevonden worden. Ruurlo en Ulft laten zien dat
door een ingreep op planologisch niveau, het verleggen van de
rondweg, de verkeersleefbaarheid van het gehele dorp ten goede
is gekomen (zichtbaar effect van maatregelen).
Proces

3. Tijdwinst, door op het goede moment de juiste besluiten te
nemen wordt in de gemeenteraad tijdwinst geboekt en daardoor
veel geld bespaard. Eerst besluitvorming over waarden en
globale koers en daarna pas over uitwerkingen. Groot Roombeek
is in een open planproces ontworpen. Ondanks de ingewikkelde
locatie is er toch een snelle besluitvorming over waarden en
koers in gemeenteraad gewenst.
4. Breed draagvlak; in de gemeenteraad is draagvlak belangrijk

maar ook bij de naleving en de gedragsbeïnvloeding op de plek
zelf. Dit heeft te maken met de verschillende rollen in één
persoon. Men heeft begrip voor de ingreep mits die ingreep
vanzelfsprekend is. In Ulft vinden grote veranderingen plaats.
Verrijking kan plaatsvinden door een open planproces. In het
open planproces is de kans dat je iets of iemand vergeet
aanmerkelijk kleiner dan in een standaard proces.

5. Kwaliteitswinst; Een integrale benadering leidt tot het herkennen

van win-win situaties. Door een goede samenwerking tussen de
disciplines stedebouw, verkeer en het locale bestuur kunnen
allerlei plekken plezierig worden vorm gegeven. Er is synergie
ontstaan tussen het stedebouwkundig concept en de
verkeerstechnische uitwerking. Het resultaat is zichtbaar in
Culemborg, waar leefbare woonwijken zijn ontstaan.
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Bijlage 1 Duurzaam Veilig
Het concept 'Duurzaam Veilig' richt zich op verkeersveiligheid en komt, in het
kort, op het volgende neer. De belangrijkste ambitie is om het
wegverkeerssysteem zo vorm te geven dat de kans op ongevallen bij voorbaat al
drastisch beperkt wordt en dat, voorzover er nog ongevallen gebeuren, in elk
geval de ernst van het ongeval beperkt is. Twee belangrijke kenmerken van
Duurzaam Veilig zijn het preventieve karakter en de integrale benadering.
Het zal duidelijk zijn dat de omgeving het gedrag van de verkeersdeelnemer
beïnvloedt. En het gedrag bepaalt in sterke mate de verkeersveiligheid. Als nu door
een goed vormgegeven omgeving het verkeersprobleem opgelost kon worden, dan
zou het mooi zijn. Het gedrag van de verkeersdeelnemer kan weliswaar worden
beïnvloed, maar zal nooit volledig maakbaar zijn. Toch kan het beter dan het nu
doorgaans gesteld is.
Duurzaam Veilig stelt dat de mens gezien moet worden als de maat der dingen:
het verkeerssysteem moet zo zijn opgezet dat feilbaarheid van de mens geen
onveiligheid oplevert. En daarbij moeten alle verkeersdeelnemers "mee kunnen
doen".
Waar de kans op onveiligheid niet teruggebracht kan worden, zal in elk geval de
ernst van de onveiligheid teruggebracht moeten worden.

Duurzaam Veilig richt zich daarom nadrukkelijk ook op de disciplines stedebouw en
ruimtelijke ordening. Het accent is verschoven van 'verbeteren waar het mis gaat'
naar 'voorkomen dat het misgaat'. Duurzaam Veilig vertaalt dit onder andere in
een aantal principes voor de infrastructuur:
een weg heeft een duidelijke functie voor alle weggebruikers;
een weg is herkenbaar voor alle weggebruikers;
opbouw van het wegennet is consistent.
Om dat te bereiken worden weg-categorieën beperkt tot drie functies:
- Weg met stroomfunctie: stromen op wegvak en op kruising, zoals op de
autosnelweg. Het doorgaande verkeer wordt niet gehinderd door verkeer dat
de weg op of af gaat. Dit betekent in principe gescheiden rijbanen en
ongelijkvloerse kruisingen in een of andere vorm. De vormgeving is uniform.
- Weg met gebiedsontsluitingsfunctie: stromen op het wegvak, uitwisseling op
kruising. Het verkeer wordt niet gehinderd op het wegvak, maar bij de
kruisingen wordt de snelheid teruggebracht. Daardoor kan verkeer, dat de
weg op of af wil, dit veilig en gelijkvloers doen. Ook hier is een -al dan niet
overrijdbare- rijbaanscheiding gewenst. De rotonde is een kruispuntsvorm die
momenteel zeer populair is.
- Weg met erftoegangsfunctie: uitwisseling op wegvak en op kruispunt. In
concreto de gangbare woonstraat. Verkeer kan overal gehinderd worden en
doorstroming is van ondergeschikt belang. Om te zorgen dat dit geen onveilig
oplevert is een lage snelheid nodig. Vormgeving is vrij, zolang de
bovengenoemde principes (duidelijkheid, herkenbaarheid en consistentie)
gewaarborgd zijn.
Voorspelbaar gedrag kan bereikt worden door zoekgedrag te voorkomen en wegen
'self-explaining'vorm te geven.
Tenslotte is er behoefte aan homogeen gebruik. Een voorbeeld van homogeen
gebruik is de autosnelweg. Homogeen gebruik wordt daar bereikt door het
voorkomen van grote verschillen in snelheid, richting en massa. Dit wordt bereikt
door scheiding van verkeerssoorten, rijbaanscheiding, of in- en uitvoegingen. De
autosnelweg is daardoor relatief veilig (alleen gemotoriseerd verkeer, alleen hoge
snelheid, in dezelfde richting), terwijl dat aan de andere zijde van het spectrum ook
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geldt voor het woonerf (alleen lage snelheid). De uitdaging ligt vooral bij de
wegtypen daartussen.
Kortom, het is van belang dat de verkeersdeelnemer heldere situaties krijgt
voorgeschoteld; te allen tijde weet wat voor een functie de weg heeft en dat
daarbij het gewenste gedrag ook het meest voor de hand liggend is.
15 december 1997 is de startnotitie Duurzaam Veilig getekend. Fase 1 regelt de
start van het werken aan een Duurzaam Veilig wegennet en regelt de periode
1998 tot en met 2001. Fase 1 omvat de volgende punten:
- helder onderscheid in verkeersaders en verkeersluwe gebieden: alle
wegbeheerders zullen uiterlijk in 2000 een wegcategorisering hebben
vastgesteld;
- versnelde uitbreiding van de 30km/uur-gebieden, anticiperend op een mogelijke
algemene snelheidslimiet van 30km/uur binnen de bebouwde, met bij
uitzondering 50km/u op de verkeersaders;
- realisatie van 60km/uur-gebieden buiten de bebouwde kom;
- op kruisingen buiten de verkeersluwe gebieden wordt de voorrang per locatie
geregeld;
uniforme voorrangsregeling op rotondes;
bromfiets op de hoofdrijbaan binnen de bebouwde kom, dit zal per 15
december 1999 worden ingevoerd (snorfietsers worden behandeld als
fietsers);
- fietsers van rechts krijgen voorrang, waarschijnlijk eind 2000, indien dit zonder
nadelige verkeersveiligheidsgevolgen kan worden ingevoerd.
Inmiddels wordt gewerkt aan de voorbereiding van fase 2, de integrale uitvoerinc
van een Duurzaam Veilig wegennet.
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Bijlage 3 Adressen
Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam
T: 010-282 5600
F: 010-282 5640
Ministerie van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale
Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen
Postbus 20951
2500 EZ den Haag
T: 070 - 339 50 50
I: www.MinVROM.nl ofvrom.design.nl
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
T: 026-3688911
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T: 026-3599111
CROW
Postbus 37
6710 BA Ede
T: 0318-620210
F: 0318-621112
E: crow@pi.net
I: www.crow.nl
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
Postbus 1090
2260 BB Leidschendam

T: 070 - 320 9323
F: 070-320 1261
E: swov@swov.nl
I: www.swov.nl
Infopunt Duurzaam Veilig
Postbus 37
6710 BA Ede
T: 0318 -622309
F: 0318-621112
E: duurzaam@veiligverkeer.com
I: www.duurzaam.veiligverkeer.com
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1 Inleiding

In het Vierde Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV4) is aangegeven dat het
speerpuntenbeleid onvoldoende effectief om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor het jaar 2010 binnen bereik te brengen. Daarom is ingezet
op een krachtige impuls in Duurzaam Veilig: een preventieve benadering van
de verkeersveiligheid. Het Startprogramma Duurzaam Veilig is bedoeld als
eerste stap naar een Duurzaam Veilig verkeerssysteem.
Met de ondertekening van het convenant op 15 december 1997 door de
gezamenlijke wegbeheerders VNC, UvW, IPO en Rijk is het Startprogramma
Duurzaam Veilig officieel van start gegaan. Het Startprogramma heeft een
looptijd tot en met het jaar 2001 en omvat de eerste fase van de Uitvoering
Duurzaam Veilig. In de tweede fase, die loopt vanaf het jaar 2002, wordt
Duurzaam Veilig verder integraal uitgevoerd. Hierover worden tijdens de
eerste fase afspraken gemaakt.
Het Startprogramma Duurzaam Veilig bevat 24 afspraken over een
samenhangend pakket van activiteiten die de convenantpartners in de eerste
fase moeten ontplooien. Het gaat hierbij om infrastructurele maatregelen en
regelgeving, financiering, handhaving, educatie en voorlichting, kennisontwikkeling en -overdracht, en voorbereiding tweede fase.
In dit kader zullen de wegbeheerders in de eerste fase de volgende plannen
opstellen en maatregelen uitvoeren:
- indeling wegennet in verkeersaders en verblijfsgebieden
- uitvoering 30 km/u verblijfsgebieden bibeko
- uitvoering 60 km/u-wegen en -gebieden bubeko
- uitvoering uniformering rotondes
- maatregelen t.b.v. invoering bromfiets op de rijbaan
- maatregeien t.b.v. invoering fiets van rechts voorrang
- uitvoering voorrang op verkeersaders bibeko/bubeko
- vaststellen van een categoriseringsplan
De totale kosten van de infrastructurele maatregelen zijn geraamd op 400
miljoen. Het rijk draagt hierin 200 miljoen bij en heeft hiertoe een subsidieregeling ingesteld (Regeling Duurzaam Veilig). Daarnaast worden op landelijke
en regionale schaal afspraken gemaakt over handhaving, educatie en
voorlichting.
In het convenant is afgesproken dat de Bestuurlijke Regiegroep de voortgang
van het uitvoeringsproces bewaakt en zo nodig bijstuurt en eventueel
aanvullende afspraken maakt:
Afspraak 21 convenant Startprogramma Duurzaam Veilig:
"21 a. De Regiegroep bewaakt de voortgang in de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Jaarlijks (voor het eerst voor 1 september 1998) wordt de voortgang aan het LOW
gerapporteerd en besproken tijdens het bestuurlijk overleg verkeersveiligheid. Tijdens dit overleg
worden indien noodzakelijk aanvullende afspraken gemaakt. Wegbeheerders zullen globale
gegevens verstrekken ten bate van de monitoring van de uitvoering van de afspraken."
"21 b. Begin 2000 vindt een evaluatie plaats van de werking van het convenant en de resultaten
die in fase 1 zijn bereikt door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder begeleiding van de
Regiegroep. Het rijk zal dit evaluatieonderzoek financieren."
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Toelichting afspraak 21 convenant Startprogramma Duurzaam Veilig:
"Op grond van het Akkoord Decentralisatie van het Regionale Verkeersveiligheidsbeleid van 13
januari 1994 wordt jaariijks een bestuuriijk overleg gehouden tussen de Minister, het IPO, VNG
en de UvW. Op grond van de genoemde jaarlijkse rapportages bepaalt het bestuuriijke overieg
of aanvullende afspraken gemaakt moeten worden om de doelen van het Startprogramma te
realiseren. Afgesproken wordt dat wegbeheerders gegevens verstrekken ten behoeve van de
monitoring door de regiegroep. Uiteraard gaat het hierbij om globale gegevens en zal zoveel
mogelijk gebruik worden gemaakt van reeds bestaande informatiebronnen en -kanalen."

Doel van de monitoring van het Startprogramma Duurzaam Veilig is dus om
de Bestuurlijke Regiegroep Duurzaam Veilig jaarlijks te informeren over de
voortgang van de uitvoering van de afspraken. De informatie moet voldoende
basis bieden voor het zo nodig maken van aanvullende afspraken door de
Regiegroep. Volgens het convenant moet eind 2000 ten behoeve van de
besluitvorming over de integrale uitvoering van de tweede fase een
(tussentijdse) evaluatie plaatsvinden van het Startprogramma.
Niet opgenomen in het convenant, maar wel essentieel voor het
Startprogramma, is een eindevaluatie van het Startprogramma na afloop van
het convenant. Omdat het Startprogramma onderdeel uitmaakt van het
nationale verkeersveiligheidsprogramma (MPV4), is het van belang te weten
op welke punten het Startprogramma een succes is en waar welke knelpunten
zijn ondervonden. Daarnaast is het belangrijk om te weten of het
Startprogramma als geheel voldoende verkeersveiligheidseffecten sorteert om
de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2010 binnen bereik te brengen.
Verder moeten de kosten van het Startprogramma in beeld worden gebracht
zodat de kosten-effectiviteit van het Startprogramma kan worden bepaald.
Tenslotte moet onderzocht worden in hoeverre het Startprogramma draagvlak
voor verkeersveiligheid met name Duurzaam Veilig bij wegbeheerders en
weggebruikers heeft verworven. Dit draagvlak is essentieel voor de
planvorming en de uitvoering van de tweede fase van Duurzaam Veilig. De
resultaten van de evaluatie moeten na afloop van het Startprogramma worden
opgeleverd. Tijdens de looptijd van het Startprogramma zal de ontwikkeling
van het draagvlak moeten worden onderzocht.
Dit monitoringsplan geeft het kader aan van de monitoringsactiviteiten voor
het Startprogramma Duurzaam Veilig en bestaat derhalve uit de volgende
onderdelen:
Ten behoeve van afspraak 21 van het convenant:
7. Convenantafspraken
Conform de afspraak uit het convenant wordt jaarlijks de voortgang van de
uitvoeringvan de afspraken uit het convenant onderzocht en gerapporteerd.
Eventuele knelpunten worden hierbij aangegeven.
Ten behoeve van de eindevaluatie van het Startprogramma:
2. Verkeersveiligheidsontwikkelingen en -effecten
De landelijke verkeersveiligheidsontwikkelingen in relatie tot de maatregelen
uit het Startprogramma zullen tijdens de looptijd van het Startprogramma
worden gevolgd en aan het eind worden geëvalueerd. Daarnaast zullen de
verkeersveiligheidseffecten van deze maatregelen sec worden onderzocht ten
behoeve van het schatten van de expliciete verkeersveiligheidseffecten van de
maatregelen van het Startprogramma. Afhankelijk van de uitvoeringsplanning
en onderzoeksmethode zullen de (tussentijdse) resultaten worden
gepresenteerd. Tenslotte zal het ongevallenbeeld rond de invoering van
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bromfiets op de rijbaan en voorrang fietser van rechts dagelijks worden
gevolgd.
3. Kosten en financiering
Er moet een schatting worden gemaakt van de werkelijke kosten van de
infrastructurele maatregelen en inzicht worden verkregen in de wijze waarop
deze kosten worden gefinancierd.
4. Draagvlak
Het draagvlak bij wegbeheerders en weggebruikers voor (maatregelen uit) het
Startprogramma moet periodiek worden gemeten. De eindresultaten worden
in de eindevaluatie meegenomen.
Voor het gestructureerd plannen van de monitoringactiviteiten is dit
monitoringsplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven wanneer en op
welke wijze informatie moet worden verzameld over de bovengenoemde
onderdelen. Tevens wordt aangegeven wanneer welke resultaten moeten
worden opgeleverd. Dit monitoringsplan moet worden gezien als kader. Over
de uitvoeringvan de onderzoeken wordt jaarlijks beslist in het gezamenlijk
overleg tussen de convenantpartners. Hierdoor kunnen de feitelijke
onderzoekstrajecten gaan afwijken van dit plan.
De tussentijdse evaluatie van het Startprogramma wordt onderdeel van de
evaluatie van de convenanten verkeer en vervoer: Verdi, Dl-akkoord en
Duurzaam Veilig, die in het jaar 2000 wordt uitgevoerd en in het jaar 2001
wordt opgeleverd. Het evaluatiekader voor het Startprogramma wordt apart
ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de
monitoring van het Startprogramma.
In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de volgende
monitoringsonderwerpen aan de orde: convenantafspraken, verkeersveiligheidsontwikkelingen en -effecten, kosten en financiering, en draagvlak.
Per onderwerp wordt ingegaan op de indicatoren, onderzoeksopzet en
planning. In het laatste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de eindevaluatie
van het Startprogramma.
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2 Convenantafspraken

2.1 Indicatoren
Uitgangspunt is dat de voortgang van elke afspraak zal worden nagegaan. In
bijlage 1 zijn deze afspraken ingedeeld naar landelijke, regionale en lokale
schaal, waarbij de indicatoren voor de monitoring per afspraak is aangegeven.
In het algemeen geldt voor de indicatoren dat algemene of specifieke
knelpunten zullen worden aangegeven.

2.2 Onderzoeksopzet
De voortgang van de convenantafspraken moeten conform afspraak 21 van
het convenant jaarlijks worden nagegaan bij de actoren op de verschillende
schaalniveau's.
Landelijke afspraken
Voor het inventariseren van de voortgang van de landelijke afspraken worden
jaarlijks de landelijke sleutelpersonen geïnterviewd. De in de bijlage 1 vermelde
indicatoren vormen hiervoor de basis.
Regionale afspraken
Voor het inventariseren van de voortgang van de regionale afspraken worden
jaarlijks de sleutelpersonen in de regio geïnterviewd. De in de bijlage 1
vermelde indicatoren vormen hiervoor de basis.
Lokale afspraken
Voor het inventariseren van de voortgang van lokale afspraken wordt jaarlijks
onderzoek gedaan onder de wegbeheerders. De in de bijlage 1 vermelde
indicatoren vormen hiervoor de basis. In eerste instantie moet voor het
onderzoek zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande
onderzoeken en enquêtes (o.a. Gemeentelijke Periodieke Peiling (GPP), Dlakkoord, Verdi, GDU, Decentralisatie OV). Op deze manier wordt tegemoet
gekomen aan afspraak 21 in het convenant dat voor het inventariseren van de
informatie en gegevens ten behoeve van de monitoring zoveel mogelijk
gebruik zal worden gemaakt van reeds bestaande informatiebronnen en
-kanalen. Informatie over afspraken die niet of moeilijk kunnen worden
verwerkt in de GPP, kunnen of via de regionale sleutelpersonen (ROV's,
provincies en/of regionale directies van rijkswaterstaat) of via een
steekproefenquête onder wegbeheerders alsnog worden verkregen.
De monitoring van de uitvoering van de 30/60-projecten vindt plaats aan de
hand van de plannen, die de wegbeheerders in het kader van de subsidieregeling indienen bij de regionale directies van rijkswaterstaat. De CBSgegevens van 1998, die via de subsidie A aanvragen zijn verkregen, vormen
hiervoor de basis. Voor de ontwikkeling van het wegennet is het wenselijk om
periodiek de weglengtes naar snelheidscategorie te inventariseren. Het gebruik
van de subsidieregeling zal worden gemonitoord via de regionale directies van
rijkswaterstaat.
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2.3 Planning
Belangrijke tijdsmomenten zijn:
22 oktober 1998
1 november 1998

subsidieaanvragen A
beschikkingen A

1 januari 1999
1 mei 1999
najaar 1999
15 december 1999
31 december 1999

subsidieaanvragen B
beschikkingen B
voorlichtingscampagne weggebruikers
invoering bromfiets op de rijbaan
subsidie B-plannen ingediend bij RD/RWS

1 december 2000
eind 2000
eind 2000
eind 2000
eind 2000

invoering voorrang fietser van rechts
categoriseringsplannen gereed en vastgesteld
voorrang verkeersaders geregeld
voorrang rotondes geüniformeerd
vaststelling plan 2e fase inclusief
actieplan 30 km/u binnen bebouwde kom

1 januari 2002
1 januari 2002
1 januari 2002
1 september 2002

30 km-gebieden gereed (50% vd verblijfsgebieden)
60 km-gebieden gereed (3.000 km waterschappen)
invoering 2e fase
sluitingsdatum afrekening subsidie B

De planning van de jaarlijkse rapportages aan de landelijke werk- en
regiegroepen is inclusief de belangrijkste onderwerpen als volgt.
Eerste rapportage monitoring Startprogramma in 1998 (reeds opgeleverd):
Onderwerpen:
- voortgang convenantafspraken
- voortgang categoriseringsplannen
- voortgang Regeling duurzaam veilig (subsidie A en B)
- resultaten CBS-inventarisatie weglengte
- regionale organisatie en activiteiten
- knelpunten
Oplevering concept-rapportage Ambtelijke Werkgroep 1e fase (thans
Coördinatiegroep) en Ambtelijke Werkgroep 2e fase (thans 2e fase): augustus

1998
Oplevering rapportage Bestuurlijke Regiegroep BRG: september 1998
Tweede rapportage monitoring Startprogramma in 1999:
Onderwerpen:
- voortgang convenantafspraken
- voortgang categoriseringsplannen
- voortgang Regeling duurzaam veilig (subsidie B, en voortgang artikel 15
plannen wegbeheerders/voorschotten)
- voortgang 30/60-gebieden
- stand van zaken invoering BOR 15 december 1999
- stand van zaken uitvoering voorrang verkeersaders
- stand van zaken invoering VFVR
- voortgang uniformering rotondes
Oplevering concept-rapportage Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase:
oktober 1999
Oplevering rapportage BRG: oktober 1999
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Derde rapportage monitoring Startprogramma in 2000:
Onderwerpen:
- voortgang convenantafspraken
- voortgang categoriseringsplannen
- voortgang Regeling duurzaam veilig (subsidie B, en voortgang artikel 15
plannen wegbeheerders/voorschotten)
- voortgang 30/60-gebieden (ahv CBS-inventarisatie voorjaar 2000)
- evaluatie invoering BOR (2000)
- stand van zaken uitvoering voorrang verkeersaders
- stand van zaken invoering VFVR 1 december 2000
- voortgang uniformering rotondes
Oplevering concept-rapportage Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase:
september/oktober 2000
Oplevering rapportage BRG: oktober 2000
De derde rapportage kan worden gebruikt als input voor de tussentijdse
evaluatie van het Startprogramma in het kader van de mega-valuatie
convenanten verkeer en vervoer.
Vierde rapportage monitoring Startprogramma in 2001:
Onderwerpen:
- voortgang convenantafspraken
- voortgang/evaluatie categoriseringsplannen
- voortgang Regeling duurzaam veilig (subsidie B, en voortgang artikel 15
plannen wegbeheerders/voorschotten/afrekeningen)
- voortgang 30/60-gebieden
- evaluatie uitvoering voorrang verkeersaders
- evaluatie invoering VFVR 1 december 2001
- voortgang uniformering rotondes
Oplevering concept-rapportage Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase:
september/oktober 2001
Oplevering rapportage BRG: oktober 2001
Indien het Startprogramma met een jaar wordt verlengd zal een vijfde
rapportage van de monitoring van het Startprogramma worden gemaakt.
Na afloop van het Startprogramma (in 2002 of na verlenging 2003) vindt een
eindevaluatie plaats (zie hoofdstuk 6).
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3 Verkeersveiligheidsontwikkelingen en -effecten

Tijdens de uitvoeringvan het Startprogramma moet de ontwikkelingvan de
verkeersveiligheid in relatie tot de maatregelen van het Startprogramma
landelijk worden gevolgd. Daarnaast moeten de lokale verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen in beeld worden gebracht. Tenslotte zal het
specifieke lokale slachtofferbeeld moeten worden gemonitoord rond de
invoering van bromfiets op de rijbaan en voorrang fietser van rechts.

3.1 Indicatoren
Per onderdeel worden de indicatoren aangegeven die bepalend zijn voor het in
beeld brengen van de verkeersveiligheidsontwikkelingen en -effecten van de
maatregelen van het Startprogramma. Deze indicatoren zijn opgesteld mede
aan de hand van een studie van de SWOV (Voorstel analyse Startprogramma
Duurzaam Veilig, concept 1999).
1. landelijke verkeersveiligheidsontwikkelingen in relatie tot de maatregelen
van het Startprogramma
Het is niet mogelijk om uitsluitend via de algemene verkeersongevallengegevens van AVV/BG de effecten van de afzonderlijke maatregelen
(infrastructuur en verkeersregels) te bepalen. Daarvoor zijn er te veel
verstorende invloeden (o.a. algemene verkeersveiligheidstrends, mobiliteitontwikkeling, verkeershandhaving, educatie, voorlichtingen campagne). Wel
is het mogelijk om voor een indicatief beeld, de relevante verkeersongevallen
uit te lichten aan de hand van belangrijkste kenmerken van de maatregelen uit
het Startprogramma. De relevante ongevallengegevens worden in ieder geval
uitgesplitst naar aantal ongevallen, doden, ziekenhuisgewonden en overige
slachtoffers.
Hierna wordt vervolgens aangegeven welke specifieke indicatoren nodig zijn,
om een algemene indicatie te geven van de invloed van de maatregel op
landelijk niveau.
De invloed van de uitbreiding van 30 en 60 km-gebieden
Het gaat hierbij om het landelijk volgen van de ontwikkelingen van het
ongevallenbeeld per snelheidscategorie in relatie tot de ontwikkeling van de
weglengte van de verschillende snelheidscategorieën wegen. Bij de
verkeersongevallenregistratie wordt de maximum snelheid op het ongevallenformulier genoteerd. Echter de registratie van dit item is niet 100%
betrouwbaar. Voor wat betreft het meten van de ontwikkeling van de
infrastructuur vormt de CBS-inventarisatie van de weglengte uit 1998 via de
subsidieaanvraag hiervoor de basis. De tussentijdse veranderingen in de
weglengte per snelheidscategorie (o.a. de 30- en 60-gebieden) kunnen
periodiek worden geregistreerd, bij voorkeur via het CBS. Aan het eind van het
Startprogramma worden deze resultaten opgeleverd.
De invloed van het aanpassen van de voorrang op verkeersaders
Verwacht wordt dat door het aanpassen van de relatief onveilige ongeregelde
kruispunten op verkeersaders (50 en 80 km-wegen) tot de relatief veilige
voorranggeregelde kruispunten, de ongevalsverhouding tussen de beide typen

Monitoringsplan Startprogramma Duurzaam Veilig

10

kruispunten gunstiger wordt voor de voorrangskruisingen. Er zijn (voorlopig)
geen landelijke CBS-gegevens beschikbaar over het aantal
geregelde/ongeregelde kruisingen op deze wegen waardoor het aantal
ongevallen hieraan niet kan worden gerelateerd. Volstaan moet worden met
het inventariseren van de ongevallen op kruispunten van 50 km-wegen binnen
en 80 km-wegen buiten bebouwde kom (zonder verkeerslichten), uitgesplitst
naar ongeregeld en voorranggeregeld.
De invloed van bromfiets op de rijbaan en voorrang fietser van rechts
Het aantal bromfietsongevallen kan periodiek worden gevolgd waarbij de
ongevallen worden onderscheiden naar botspartner (of bromfiets als
botspartner), snelheidscategorie en binnen/buiten bebouwde kom.
De invloed van uniformering van rotondes
Aan de hand van de kruispuntselectie 'rotonde' kan periodiek het aantal
ongevallen worden gevolgd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de
conflictpartners en binnen/buiten bebouwde kom.
Om de effecten van de maatregelen op landelijk niveau te bepalen kan gebruik
worden gemaakt van de tijdreeksanaiyse zoals door de SWOV in het
project/thema "ontwikkelingvan de verkeersveiligheid" is ontwikkeld.
2. Lokale verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen
De verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen uit het Startprogramma
moeten nader worden bepaald. De SWOV heeft in eerdergenoemde studie per
maatregel aangegeven welke indicatoren daarbij van belang zijn.
3. Inventarisatie van de relevante verkeersongevallen in verband met de
invoering van BOR en VFVR
Rond de invoering van de verkeersregels 'bromfiets op de rijbaan' (BOR, 15
december 1999) en 'fiets van rechts voorrang' (VFVR, eind 2000) moet op
landelijk niveau vinger aan de pols worden gehouden over het verloop van het
aantal slachtoffers teneinde plotselinge ontwikkelingen tijdig te signaleren. De
informatie dient vanaf de invoering van de verkeersregel per dag te worden
verzameld. De verzameling van de informatie moet tenminste enkele weken
voor de invoering starten en ongeveer 2 maanden na de invoering beëindigen.
De studie van de SWOV geeft aanwijzingen voor de indicatoren en voor het
meten van de verkeersongevallenbeeld bij de invoering van BOR en VFVR. De
resultaten van beide onderzoeken kunnen worden meegenomen in het
onderzoek naar de effecten van de maatregelen.

3.2 Onderzoeksopzet
Landelijke monitoring
verkeersveiligheidsontwikkelingen
Jaarlijks worden de landelijke verkeersongevallengegevens via AVV/BG
geïnventariseerd en geanalyseerd aan de hand van de indicatoren van de
verschillende maatregelen. Om de verkeersveiligheidsontwikkelingen op de
verschillende snelheidscategorieën wegen te vergelijken met de infrastructurele ontwikkeling van de wegen, kan gebruik worden gemaakt van de CBSinventarisatie van de lengte van wegen per snelheidscategorie. Indien haalbaar
wordt periodiek bij alle wegbeheerders tevens gegevens verzameld omtrent de
andere maatregelen uit het Startprogramma. Indien deze geografisch in kaart
worden gebracht, kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan het nationaal
wegenbestand (NWB). Via dit NWB kan op redelijk eenvoudige en meer
betrouwbare wijze de verkeersveiligheidsontwikkelingen worden gemonitoord
en de effecten van de maatregelen worden bepaald (zie hierna).
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Lokale verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen
Voor het meten van de verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen uit het
Startprogramma, moeten onderzoeks- en controlegebieden en -trajecten
worden geselecteerd. Het gaat hierbij om 30 en 60 km-gebieden, rotondes,
voorrang verkeersaders, trajecten bromfiets op de rijbaan c.q. fietspad (BOR),
verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom (VFVR). Via de
verkeersongevallengegevens kunnen de effecten nader worden bepaald. Voor
de betrouwbaarheid en representativiteit zal een groot areaal aan weglengte
nodig zijn. De SWOV heeft in dit kader aangegeven hoe de omvang van de
weglengte per maatregel voor onderzoek en controle kan worden bepaald
teneinde betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van de
maatregelen. De selectie van de gebieden geschiedt aan de hand van de
lokatiekenmerken. Kaart/fotomateriaal van de topografische dienst kan hierbij
mogelijk behulpzaam zijn. De iokatiekenmerken kunnen dan gekoppeld
worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Indien deze lokatiekenmerken en maatregelen bij alle wegbeheerders geografisch in kaart kunnen
worden gebracht, dan kunnen deze in het NWB worden verwerkt en kunnen
de verkeersveiligheidseffecten op zeer efficiënte en betrouwbare wijze worden
vastgesteld.
Monitoring verkeersongevallen bij invoering BOR en VFVR
Ten behoeve van de invoering van de verkeersregels 'bromfiets op de rijbaan'
(BOR, eind 1999) en 'voorrang fiets van rechts' (VFVR, eind 2000) moet een
dagelijkse registratie van de relevante verkeersongevallen plaatsvinden
teneinde op eventuele negatieve ontwikkelingen tijdig te signaleren en op
negatieve signalen/reacties adequaat te kunnen reageren. De aanbevelingen
van de SWOV geven aanwijzingen voor de indicatoren voor het meten van de
verkeersveiligheidsgevolgen van BOR en VFVR. Vanwege de lange
verwerkingstijd van de AVV/BG-gegevens zijn deze niet snel genoeg
beschikbaar. Daarom zullen andere verzamelmethoden worden onderzocht
(o.a. Letsel Informatie Systeem van de Stichting Consument en Veiligheid). De
resultaten van beide onderzoeken kunnen worden meegenomen voor de
effectmeting van de maatregelen en de monitoring van het Startprogramma
Duurzaam Veilig.

3.3 Planning
Landelijke monitoring
verkeersveiligheidsontwikkelingen
Halverwege elk jaar komen de verkeersveiligheidsgegevens over het gehele
vorige jaar beschikbaar. Zo mogelijk kunnen de resultaten worden
meegenomen in de jaarlijkse rapportages van de convenantafspraken aan de
Bestuurlijke Regiegroep Duurzaam Veilig.
Lokale verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen
De verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen uit het Startprogramma
kunnen pas na enkele jaren na de uitvoering goed worden vastgesteld aan de
hand van de verkeersongevallengegevens. Dit houdt in dat na afloop van het
Startprogramma (medio 2002) de effecten van de maatregelen die uiterlijk
medio 1999 zijn uitgevoerd, kunnen worden bepaald. De resultaten hiervan
kunnen worden meegenomen in de eindevaluatie van het Startprogramma in
2002. Voor de maatregelen die iets later worden uitgevoerd (zoals BOR en
VFVR) kan tegen die tijd een indicatie van de effecten worden aangegeven.
Uiterlijk in 2004 kunnen de effecten van alle maatregelen uit het
Startprogramma worden vastgesteld. Het inventariseren van de
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wegkenmerken en de maatregelen bij alle wegbeheerders ten behoeve van het
NWB kan hierbij zeer behulpzaam zijn. In 2000 zal moeten worden
aangevangen om de gegevens bij de wegbeheerders te verzamelen. Verder is
het van belang dat de koppeling van deze gegevens met het NWB tijdig wordt
getest en opgebouwd.
Monitoring verkeersongevallen bij invoering BOR en VFVR
Het is duidelijk dat deze monitoring plaatsvindt rond de invoering van beide
maatregelen. Hier is een tijdige voorbereiding van belang.
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4 Kosten en financiering

4.1 Indicatoren
De uitvoeringskosten van de maatregelen uit het Startprogramma moeten
landelijk worden verzameld. Daarnaast moet worden onderzocht hoe de
uitvoeringskosten van deze maatregelen zijn gefinancierd (subsidie DV, GDU,
Gemeentefonds, particulieren, meeliften in de onderhoudskosten etc). Het
gaat hierbij om de volgende maatregelen die gedurende de looptijd van de
eerste fase van het Startprogramma zijn gerealiseerd:
- uitbreiding 30 km-gebieden
- uitbreiding 60 km-gebieden
- voorrang verkeersaders
- uniformeren voorrang rotondes
- maatregelen t.b.v. bromfiets op de rijbaan
- maatregelen t.b.v. voorrang fietser van rechts

4.2 Onderzoeksopzet
Via de Regeling duurzaam veilig kunnen de kosten van 30/60-projecten
worden geïnventariseerd. Via de subsidieaanvraag kunnen de opgegeven
projectkosten worden geïnventariseerd, hoewel dit een niet al te betrouwbaar
beeld oplevert. De plannen die in 1999 moeten worden ingediend bij de
regionale directies van rijkswaterstaat zullen iets meer betrouwbaar zijn. De
uiteindelijke declaraties (tot september 2002) geeft het uiteindelijk beeld van
deze kosten.
Voor het inventariseren van de kosten van de overige maatregelen zal een
steekproef onder wegbeheerders nodig zijn. In deze steekproef kan ook de
financieringswijze aan de orde komen. Gedacht wordt aan het gebruik van de
jaarlijkse Gemeentelijke Periodieke Peiling. Het is hierbij zeker niet de bedoeling
om te controleren of het subsidiegeld voor fiets- en bromfietsmaatregelen
hieraan werkelijk besteed is.

4.3 Planning
Uiterlijk medio 2002 zal een onderzoek moeten plaatsvinden naar de kosten en
financiering van de uitgevoerde maatregelen.
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5 Draagvlak

5.1 Indicatoren
In het kader van het Startprogramma zullen de wegbeheerders, bestuurders,
weggebruikers en publiek te maken krijgen met de maatregelen van het
Startprogramma. De wegbeheerders moeten een aantal maatregelen
doorvoeren en hebben daarbij draagvlak nodig bij de bestuurders,
weggebruikers en publiek (acceptatie van de maatregelen). Acceptatie van en
daarmee draagvlak voor deze infrastructurele maatregelen en verkeersregels is
een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het Startprogramma.
Daarnaast is draagvlak nodig voor de integrale uitvoering van Duurzaam Veilig
en daarmee het bereiken van de landelijke doelstellingen.
In de eerste plaats zijn dit de infrastructurele maatregelen ten behoeve van 30
en 60 km-gebieden, voorrang op de verkeersaders, invoering bromfiets op de
rijbaan en voorrang fietser van rechts. Voorafgaand aan de invoering van de
maatregelen zullen uitgebreide publiekscampagnes op nationaal, regionaal en
lokaal niveau de verkeersregels communiceren met het publiek en
weggebruikers. Daarnaast spelen handhaving en educatie een belangrijke rol in
de communicatie. Voor de meer geïnteresseerde (en actieve) burgers en
belanghebbenden zal het categoriseringsplan van de wegbeheerders
aanleiding zijn om nader kennis te maken met het Startprogramma.
De belangrijkste indicatoren voor draagvlak bij weggebruikers, wegbeheerders
en bestuurders zijn:
- de houding tegenover de verschillende maatregelen van het Startprogramma
- de bereidheid om verdere uitvoeringvan maatregelen in het kader van
Duurzaam Veilig te steunen.

5.2 Onderzoeksopzet
Voor het monitoren van de ontwikkeling van het draagvlak voor het
Startprogramma Duurzaam Veilig moet periodiek een beeld worden
verkregen. De onderzoeksmethode moet zo veel mogelijk uitgaan van het
gebruik van beschikbare bronnen en kanalen. In verband met draagvlak
kunnen de volgende bestaande onderzoeken en instrumenten worden
genoemd.
Landelijk onderzoeken
Voor het meten van het draagvlak bij wegbeheerders kan gebruik worden
gemaakt van de Gemeentelijke Periodieke Peiling die vooralsnog een- of
tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Voor het meten van het draagvlak onder
weggebruikers kan worden meegelift met de onderzoeken die in het kader van
de voorlichtingscampagnes voor BOR en VFVR plaatsvinden. Ook biedt het
Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) onder
weggebruikers hierbij ook goede mogelijkheden om vragen over de
maatregelen uit het Startprogramma op te nemen. Daarnaast zijn mogelijk
andere monitoringsonderzoeken bruikbaar die in het brede gebied van verkeer
en vervoer worden gehouden (zoals dejaariijkse beleidseffectrapportage in het
kader van het SVV-beleid).
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Draagvlakmeters ANWB-prijsvraag
Tijdens de Intertraffic 1998 heeft de ANWB prijzen toegekend aan drie
draagvlakmeters. Al deze instrumenten zijn toegesneden op lokaal gebruik. De
jury was van mening dat deze draagvlakmeters in de praktijk moeten worden
uitgetest om het instrument verder te laten ontwikkelen. AVV heeft gevraagd
om de instrumenten in het kader van het Startprogramma te laten uittesten,
zodat de argumenten over het Startprogramma kunnen worden
geïnventariseerd. Deze instrumenten zijn niet bruikbaar voor het vaststellen
van het landelijk beeld.
Beide bovengenoemde onderzoeken en instrumenten bieden echter
onvoldoende samenhang naar inhoud en proces om een goed beeld van de
indicatoren van het draagvlak te krijgen. Daarom wordt ter aanvulling
voorgesteld om een jaarlijks een expertmeeting te houden met experts en
actoren uit de regio's over het verloop van het draagvlak van het
Startprogramma. Deze kunnen een indicatie geven over het draagvlak van het
Startprogramma bij wegbeheerders, bestuurders en weggebruikers. Wie en
welke instanties hieraan zouden kunnen deelnemen moet nog nader worden
bepaald. Wellicht wordt in het kader van de evaluatie convenanten verkeer en
vervoer voldoende beeld gekregen van het draagvlak in de regio's.

5.3 Planning
De GPP vindt jaarlijks in het eerste kwartaal plaats. De PROV vindt eind 1999
plaats. Daarna is het nog onduidelijk wanneer de volgende PROV plaatsvindt.
Ais deze doorgang vindt, zal dat waarschijnüjk binnen twee jaar geschieden.
Het uittesten van de draagvlakmeters zal in 1999 plaatsvinden. Mogelijk
worden deze instrumenten in de toekomst verder ontwikkeld.
De expertmeeting zou jaarlijks kunnen plaatsvinden. In het jaar 2000 vindt
tevens de evaluatie van de convenanten verkeer en vervoer plaats waarbij
draagvlak één van de onderwerpen zal zijn.
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6 Eindevaluatie Startprogramma

Ten behoeve van de eindevaluatie van het Startprogramma zal het
evaluatiekader deels worden ontleend uit de tussenevaluatie en verder worden
uitgebreid. Naast de werking van het convenant zullen kosten/financiering,
verkeersveiligheidsontwikkelingen en -effecten, en draagvlak onder
wegbeheerders en weggebruikers hierbij aandacht hebben.
De eindevaluatie van het Startprogramma zal zo snel mogelijk plaatsvinden na
afloop van het Startprogramma (1 januari 2002). Afhankelijk van de planning
van de resultaten van de onderzoeken kan het eindevaluatietraject worden
uitgezet. Het is van belang dat het evaluatiekader tijdig wordt ontwikkeld.
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Bijlage 1

Landelijke afspraken

7. Voorbereiding 2e fase
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: besluitvorming 2e fase
Wanneer: uiterlijk 2000
Monitoring: nagaan voortgang in Plangroep 2e fase
3. Actieplan 30 km/u bibeko
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: vaststelling actieplan 30 km/u bibeko
Wanneer: uiterlijk 2000 (1 jaar verlengd i.v.m. koppeling aan besluitvorming
2 e fase)
Monitoring: nagaan voortgang in Plangroep 2e fase
4b. Brochure 30 km-gebieden
5b. Brochure 60 km-gebieden
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: brochure 30 km-gebieden
Wanneer: uiterlijk begin 1998
Huidige stand van zaken:
In maart 1998 is de Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig in concept
en in oktober 1998 definitief uitgebracht. Deze handleiding gaat in op de
maatregelen in het Startprogramma 30 km-gebieden, 60 km-gebieden,
rotondes, bromfiets op de rijbaan en fietsers van rechts voorrang. Zowel de
conceptversie als de definitieve versie zijn onder alle wegbeheerders verspreid.
Monitoring: het gebruik van de handleiding door de wegbeheerders moet
worden nagegaan.
4c. BABW 30 km-gebieden
7. Regelgeving uniformering rotondes
8a. Regelgeving bromfiets op de rijbaan
9a. Regelgeving voorrang fietser van rechts
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: wijziging regelgeving (teksten ten aanzien van het RVV, BABW en
uitvoeringsvoorschriften BABW inclusief toelichting en invoeringsdatum voor
30 km-gebieden, 60 km-gebieden, rotondes, bromfiets op de rijbaan en
fietsers van rechts voorrang)

Wanneer: medio 1999
Monitoring: nagaan voortgang in Coördinatiegroep
10. Financiering
11. Verdeling bijdragen aan 30/60-projecten
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: landelijke afspraken omtrent de verdeling van het subsidiebudget
Monitoring:
De ontwikkelingen ten aanzien van de rijksfinanciering moeten worden
gevolgd. Voor subsidie A betekent dit het aangeven van de totaal eindbedrag
van de beschikkingen, het restantbedrag van de 60 miljoen en de
daadwerkelijke declaraties van de wegbeheerders. Voor subsidie B betekent dit
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het aangeven van de eerste verdeling van 30/60-projecten over de
wegbeheerders, het bijhouden van de ingediende plannen (voor 1 januari
2000) en het bijhouden van de declaraties.
72. Handhaving
Wie: kabinet/Rijk/convenantpartners
Wat: afspraken omtrent handhaving
Wanneer: voor 6 mei 1998
Huidige stand van zaken:
Eind 1997 heeft het kabinet een standpunt ingenomen over intensivering van
de verkeershandhaving en nader onderzoek naar de mogelijkheden van
bestuurlijke handhaving. De convenantpartners IPO, UvW en VNG zijn niet
tevreden over dit kabinetsstandpunt. Naar aanleidingvan dit
kabinetsstandpunt is een Stuurgroep Handhaving ingesteld waarin Justitie,
BZK, V&W, DG-Rijkswaterstaat, IPO, VNG en UvW participeren.
Monitoring: nagaan voortgang in Coördinatiegroep
13. Educatie en communicatie
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat:
a. Voorlichtingscampagne verkeersdeelnemers over verandering verkeersregels
b. Educatieve activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
Wanneer: 1999
Monitoring: nagaan voortgang in Coördinatiegroep
74. Kennis
Wie: rijk
Wat: informatiepunt Duurzaam Veilig
Wanneer: vanaf 1998
Huidige situatie:
Het Infopunt Duurzaam Veilig is in opdracht van AVV in januari 1998 op basis
van een samenwerkingsverband tussen CROW en SWOV van start gegaan en
is bedoeld als vraagbaak voor professionals op het gebied van
verkeersveiligheid.
Monitoring: nagaan voortgang in Coördinatiegroep / AVV / Infopunt DV
75. Verkeersveiligheidsaudit
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat: Ontwikkeling verkeersveiligheidsaudit
Wanneer: 1999
Huidige stand van zaken:
Onder begeleiding van een werkgroep, met vertegenwoordigers van VNG,
UvW, IPO, Rijk en ONRI (Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs),
heeft de SWOV in opdracht van AVV een protocol ontwikkeld voor het
uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits voor infrastructurele plannen. In 1998
is het protocol uitgetest aan de hand van 5 proefprojecten en in 1999 zal de
testfase worden uitgebreid met nog een aantal proefprojecten.
Monitoring: nagaan voortgang in Coördinatiegroep / AVV / SWOV
7 6. Criteria vormgeving wegen
Wie: Rijk i.s.m. convenantpartners
Wat:
a. ontwikkeling criteria vormgeving wegen
b. praktijktoets
c. vaststelling definitieve ontwerpcriteria
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Wanneer:
a. voor 1 maart 1998
b. voor 1 januari 1999
c. uiterlijk 1 januari 1999
Huidige stand van zaken:
Onder begeleiding van een CROW-werkgroep zijn in de periode 1997-1998
de ontwerpcriteria voor wegen buiten bebouwde kom ontwikkeld en zullen
naar verwachting medio 1999 op aanvraag worden verspreid.
In oktober 1998 is een nieuwe CROW-werkgroep gestart voor de
ontwikkelingvan ontwerpcriteria van wegen binnen bebouwde kom, die naar
verwachting voorjaar 2000 worden opgeleverd.
Monitoring: nagaan voortgang Coördinatiegroep / AVV / CROW
7 7. Wegcategorisering
Wie: Rijk

Wat: Tussentijdse evaluatie voorlopige eisen categorisering (toelichting)
Wanneer: 1998
Huidige stand van zaken:
De SWOV evalueert in opdracht van AVV de voorlopige eisen van de
categorisering, waarvan de resultaten medio 1999 worden verwacht.
Monitoring: nagaan voortgang Coördinatiegroep / AVV
18. Alternatieve financiering
Wie: Rijk
Wat: voorstellen nieuwe financieringssystematiek verkeersveiligheid
Wanneer: voor 1 januari 1999
Huidige stand van zaken:
Dit onderwerp wordt meegenomen in het kader van het Nationaal Verkeer- en
Vervoersplan (NVVP) dat eind 1999 zal worden opgeleverd.
Monitoring: nagaan voortgang Plangroep 2e fase
19. Looptijd convenant
Monitoring: nagaan ontwikkelingen in Coördinatiegroep
20. Organisatie en ondersteuning
Wie: de convenantpartners
Wat: Bestuurlijke Regiegroep en werkgroepen
Monitoring: de ontwikkelingen op het gebied van organisatie en
ondersteuning worden gevolgd.
27. Monitoring
Wie: het Rijk (AVV)
Wat:
a. Voortgangsrapportages
b. Tussentijdse evaluatie
Wanneer:
a. jaarlijks
b. begin 2000
Huidige stand van zaken:
Voor de monitoring van het Startprogramma is dit monitoringsplan opgesteld
welke in 1999 zal worden vastgesteld zodat de activiteiten in 1999 kunnen
starten. Het komen tot een tussentijdse evaluatie is hiervan een onderdeel.
Deze evaluatie is bedoeld als basis voor de besluitvorming van de tweede fase
(waaronder de looptijd van het convenant) uiterlijk in 2000 (zie afspraak 1 van
het convenant). Deze tussentijdse evaluatie maakt onderdeel uit van de
evaluatie convenanten Verkeer en Vervoer.
Monitoring: Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase / AVV
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22. Geschillen
Monitoring: Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase
23. Verandering
Monitoring: Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase
24. Opzegging
Monitoring: Coördinatiegroep en Plangroep 2e fase
Regionale afspraken

72. Afspraken omtrent handhaving
Wie: Gezamenlijke overheden in ROV-verband
Wat: Nadrukkelijker betrekken van handhaving bij de prioriteitstelling van de
politie
Wanneer: gedurende looptijd convenant
Monitoring: bij de ROV's nagaan in hoeverre de handhaving in de regio's bij
de prioriteitstelling van de politie wordt betrokken. Daarnaast is het van belang
om na te gaan welke handhavingsactiviteiten de politie onderneemt bij de
uitvoeringvan de maatregelen van het Startprogramma, met name de 30/60gebieden en de invoering van de verkeersregels bromfiets op de rijbaan en
voorrang fietser van rechts.
13. Educatie en communicatie
Wie: Gezamenlijke overheden in ROV-verband
Wat: Afspraken omtrent educatieve activiteiten op basisscholen en voortgezet
onderwijs
Wanneer: voor 1 maart 1998
Monitoring: bij de ROV's nagaan in hoeverre afspraken zijn gemaakt omtrent
educatieve activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs.
74. Kennis
Wie: Provincies en ROV's
Wat: Onderlinge informatieuitwisseling ROV's en bijdragen ROV's aan
informatiepunt
Wanneer: gedurende looptijd convenant
Monitoring: bij de Provincies en ROV's nagaan in hoeverre onderlinge
informatieuitwisseling tussen ROV's heeft plaatsgevonden en ROV's bijdragen
hebben geleverd aan het informatiepunt.
7 7. Wegcategorisering
Wie: Provincies
Wat: coördinatie categoriseringsplannen
Wanneer: uiterlijk in 2000
Monitoring: Per provincie moet worden nagegaan in hoeverre de planning
(eind 2000) wordt gehaald. Ook moet worden onderzocht in hoeverre de
provincies de lokale categoriseringsplannen toetsen op de volgende
kwaliteitsaspecten:
- de categorie-indeling in de categoriseringsplannen moet aansluiten bij
CROW-publicatie 116
- de onderlinge categoriseringsplannen moeten goed op elkaar zijn afgestemd
- de lokale categoriseringsplannen moeten op regionale schaal een
samenhangend en consistent wegennet vormen.
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Lokale afspraken

2. Onderscheid in verkeersaders en verblijfsgebieden
Wie: alle wegbeheerders
Wat: Onderscheid maken tussen verkeersaders en verblijfsgebieden
Monitoring: Hoewel het geen dwingende afspraak is, is het in relatie tot de
ontwikkelingvan de categoriseringsplannen zinvol om bij de wegbeheerders
na te gaan of men een indelingsplan heeft opgesteld of een (voorlopig)
categoriseringsplan. Ook is het interessant om te weten in hoeverre een plan
ook bestuurlijk is vastgesteld.
4a. Uitbreiding 30 km-gebieden
5a. Uitbreiding 60 km-gebieden
Wie: alle wegbeheerders (60 km-gebieden voornamelijk de waterschappen)

Wat:
•

uitbreiding van 30 km-gebieden (ruim de helft van de (potentiële)
verblijfsgebieden; in totaal minimaal 12.000 km vanaf 1 juli 1997)
• uitbreiding aantal 60 km-gebieden met minimaal 3.000 km weglengte
(voornamelijk waterschapswegen)
Wanneer: looptijd convenant (voor 2002)
Monitoring: Voor het volgen van de ontwikkeling en uitvoering van 30/60projecten is het interessant om periodiek de stand van zaken (plan,
voorbereiding/uitvoeringen realisatie) per wegbeheerder te inventariseren. De
plannen die in het kader van de subsidieregeling in 1999 moeten worden
ingediend zijn hierbij een belangrijke informatiebron.
6. Voorrang verkeersaders
Wie: alle wegbeheerders
Wat: het regelen van de voorrang op alle kruispunten buiten de
verblijfsgebieden
Wanneer: eind 2000
Monitoring: Per wegbeheerder moet worden nagegaan in hoeverre men
gereed is met het regelen van de voorrang op de kruispunten van
verkeersaders. Indien men nog niet gereed is moet worden nagegaan of de
planning van eind 2000 wordt gehaald, en welke mogelijk problemen wordt
ondervonden.
7b. Uniformeren voorrang rotondes
Wie: bepaalde wegbeheerders
Wat: maatregelen treffen voor het uniformeren van de voorrangsregelingen
op rotondes
Wanneer: eind 2000
Monitoring: Onderzocht moet worden in hoeverre de wegbeheerders, op
eigen initiatief dan wel met behulp van de nog nader op te stellen
subsidieregeling, maatregelen zullen treffen om de voorrangsregeling van
rotondes te uniformeren. Nagegaan moet worden of de planning van eind

2000 wordt gehaald. Indien dit niet het geval is moet worden onderzocht om
welke reden(en) dit niet gebeurd, en onder welke voorwaarde(n) dit wel zou
kunnen plaatsvinden.
8b. Bromfiets op de rijbaan
Wie: alle wegbeheerders
Wat: maatregelen treffen voor bromfiets op de rijbaan
Wanneer: voor eind 1999
Monitoring: Nagegaan moet worden in hoeverre de wegbeheerders
voorbereidingen treffen voor de invoering van deze verkeersregel eind 1999.
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9b. Maatregelen voorrang fietser van rechts
Wie: alle wegbeheerders
Wat: maatregelen treffen voor voorrang fietser van rechts
Wanneer: voor eind 2000
Monitoring: Nagegaan moet worden in hoeverre de wegbeheerders zich
voorbereiden op de wijziging van deze verkeersregel.
10. Financiering: aanvragen subsidie voor fiets/bromfietsmaatregelen (A),
30/60-projecten (B) en rotondes (C)
Wie: alle wegbeheerders
Wat: aanvragen (A/B/C) indienen
Wanneer: voor 23 oktober 1998 (A), voor 1 januari 1999 (B), ? (C)
Huidige stand van zaken: Aanvragen (A) en (B) zijn ingediend en de
beschikkingen zijn verstuurd. Ten behoeve van de bijdrageregeling voor
rotondes (C) vindt eind 1998 een nadere inventarisatie plaats (zie 7b).
Monitoring: De uitvoering van de Regeling duurzaam veilig moet worden
gevolgd.
72. Handhaving
Wie: wegbeheerders
Wat: prioriteitstelling handhaving bij politie via lokale driehoeksoverleg
Wanneer: looptijd Startprogramma
Monitoring: Nagegaan moet worden in hoeverre er lokaal afspraken zijn
gemaakt omtrent de verkeershandhaving en in hoeverre deze hebben geleid
tot acties/projecten mede in het kader van de maatregelen van het
Startprogramma, en dan met name de 30/60-gebieden en de invoering van de
verkeersregels bromfiets op de rijbaan en voorrang fietser van rechts.
13. Educatie en communicatie
Wie: wegbeheerders
Wat: communicatie met weggebruikers aangevuld met educatieve activiteiten
op basisscholen en voortgezet onderwijs
Wanneer: looptijd Startprogramma
Monitoring: Onderzocht moet worden welke activiteiten zijn ondernomen
voor communicatie met de weggebruikers in het kader van projecten en
educatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.
74. Kennis
Wie: wegbeheerders
Wat: Aandragen praktijkkennis aan regionale/landelijke informatieuitwisselingen
Wanneer: iooptijd Startprogramma
Monitoring: Nagegaan moet worden of de wegbeheerders specifieke
onderzoeken/ervaringen heeft opgedaan op het gebied van DV, dat van
regionaal of landelijk belang is, en in hoeverre men deze ervaring heeft
aangedragen bij het regionale c.q. landelijke infopunt.
15. Verkeersveiligheidsaudit
Wie: wegbeheerders
Wat: toepassing van de audit
Wanneer: looptijd Startprogramma
Monitoring: De verkeersveiligheidsaudit verkeert nog in een pilotfase zodat
slechts een beperkt aantal wegbeheerders hieraan deelnemen. Wel is het
interessant om te weten hoe de wegbeheerders tegenover de audit staan
(AVV / SWOV).
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7 7a. Wegcategorisering
Wie: wegbeheerders
Wat: categoriseringsplan (bestuurlijk vastgesteld)
Wanneer: uiterlijk 2000
Monitoring: Per wegbeheerder moet worden nagegaan in hoeverre men
bezig/gereed is met het opstellen van een categoriseringsplan. Het opstellen
van een dergelijk plan doorloopt een aantal fasen:
- ambtelijk plan
- regionale afstemming
- communicatie met omgeving
- bestuurlijke vaststelling
77£>. Onderhoud

Wie: wegbeheerders
Wat: benutting onderhoud voor herinrichting

Wanneer: looptijd Startprogramma
Monitoring: Nagegaan moet worden in hoeverre de wegbeheerders
onderhoudswerkzaamheden benutten om de wegen aan te passen conform
het indelingsplan/categoriseringsplan.
27. Monitoring
Wie: wegbeheerders
Wat: aanleveren gegevens tbv monitoring
Wanneer: op verzoek
Monitoring: Nagegaan moet worden in hoeverre de wegbeheerders
meewerken aan het leveren van gegevens ten behoeve van de
monitoringsonderzoeken.
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