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Voorwoord
In dit rapport waarin er gekeken wordt naar de toekomst van Knooppunt Burgerveen heb ik onderzoek
kunnen doen naar een concept wat in Nederland nog weinig toegepast is, namelijk de vrachtwagenstroken.
Het onderzoek gaat van een verkenning van de mogelijkheden tot en met een uitwerking voor een ontwerp
en kostenraming. Doordat het onderzoek breed is, heb ik veel kennis op kunnen doen van de literatuur en
programma’s die benodigd zijn voor dergelijke onderzoeken. Ook sluit het onderzoek mooi aan op mijn
persoonlijke interesses, namelijk het analyseren en oplossen van problemen op het Hoofdwegennet en het
Wegontwerp dat hierbij aan bod komt.
Daarnaast komt het onderzoek goed overeen met de geldende competenties vanuit de opleiding. De studie
is een combinatie van een verkeerskundig vraagstuk, alsmede ook een Civiel Technisch vraagstuk, waaronder
het wegontwerp valt. Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.
Witteveen+Bos geeft civieltechnisch advies in de vorm van diensten. Dit betekent dat zij niet zelf een
uitvoerende tak in het bedrijf heeft, maar alle processtappen voorafgaand aan de uitvoering wel beheerst.
In het onderzoek wordt er gewerkt aan verschillende competenties, die op niveau III afgerond moeten
worden. De competenties die behaald gaan worden zijn als volgt:
-

Initieren & Sturen
Ontwerpen
Specificeren
Onderzoeken
Managen en Innoveren

Verder wil ik graag de collega’s van Witteveen+Bos en het bedrijf zelf bedanken voor de ondersteuning
tijdens de afstudeerperiode. Diverse collega’s (zowel vanuit het team Verkeer & Wegen HV, alsmede ook van
daarbuiten) stonden altijd klaar om mij te helpen waar nodig, waardoor ik veel geleerd heb en uiteindelijk
ook weer heb kunnen toepassen in dit rapport. Mijn dank hiervoor is groot!
Ik wens u veel leesplezier toe,
Mark Zijlstra
04-06-2021
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Samenvatting
Op de Rijksweg A4 tussen Amsterdam en Den Haag ligt het knooppunt Burgerveen. Dit knooppunt is een
belangrijke spil in het hoofdwegennet van de Randstad; zowel de A4 als A44 zijn belangrijke verkeersaders
voor dit gebied. Kenmerkend hiervoor zijn ook de vele vertragingen die met name in de spits optreden op
de A4 door de hoge intensiteiten die de weg te verduren krijgt. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt
de A4 onder andere verbreed. Echter, door de verbreding zijn niet alle problemen opgelost. Uit de
verkenningen die gedaan zijn op de A4 en A44 blijkt dat het knooppunt ‘Burgerveen’ in de toekomst tegen
haar grenzen gaat aanlopen qua intensiteiten. Naast het feit dat de doorstroming in de toekomst onder druk
komt te staan, is ook de verkeersveiligheid een punt van aandacht. Deze verkeersveiligheid gaat hand in
hand met de doorstroming van het verkeer en die is in de huidige situatie niet optimaal op het knooppunt.
Het wegvak vanuit Amsterdam naar Den Haag, op het punt waar de weg opsplitst is respectievelijk twee en
drie rijstroken, gaat gebukt onder hoge mate van turbulentie, wat uiteindelijk in de spits leidt tot een
verminderde doorstroming en verminderde verkeersveiligheid.
Nu er plannen worden gemaakt voor de verbreding van de A4 tussen het knooppunt Burgerveen en de
aansluiting N14 (Den Haag), is het ook verstandig om alvast te kijken naar de toekomst van het knooppunt
Burgerveen. Uit de verkeersanalyse die gedaan is in deze rapportage, blijkt dat het verkeer flink gaat
toenemen, met groei tot 20% extra verkeersaanbod. Dit levert een versterkt effect op van wat al te zien is op
het knooppunt, namelijk congestievorming op het weefvak van de splitsing, wat veroorzaakt wordt door veel
zwaar verkeer dat meerdere rijstrookwisselingen moet uitvoeren.
Om er voor te zorgen dat ook de doorstroming op het knooppunt gewaarborgd blijft in de toekomst, is er in
deze rapportage een onderzoek gedaan naar hoe dit knooppunt te verbeteren is. Vaak wordt de oplossing
gezocht in een verbreding van een weg, maar door de specifieke problemen op dit knooppunt (turbulentie
door strookwisselingen) is er ook gekeken naar de essentie van het probleem, wat dieper gaat dan alleen
capaciteitsproblemen, welke op te lossen zijn door enkel het aanleggen van extra asfalt. Om de problemen
te verhelpen, wordt er in deze rapportage (onder andere) gekeken naar een vrij uniek concept in Nederland,
namelijk specifieke doelgroep stroken voor vrachtwagens. Door deze doelgroep stroken wordt de splitsing
A4/A44 ontlast van vrachtverkeer, wat leidt tot gunstige resultaten. De resultaten waren dermate gunstig, dat
een ‘traditionele’ verbreding van de wegvakken een minder positief effect hadden dan de varianten met
vrachtwagenstrook. Uiteindelijk bleken de varianten met vrachtwagenstroken (welke ook redelijk gelijk aan
elkaar waren) qua baten redelijk overeen te komen. De gekozen variant, waarbij de vrachtwagenstrook
begint op de verbindingsweg N207 en verderop weer samenvoegt met de verbindingsweg N207, bleek het
meest positief, mede door het feit dat er op de hoofdrijbaan geen extra discontinuïteiten ontstaan.
In deze rapportage zijn aan de hand van onder andere een literatuurstudie alle mogelijke varianten
opgesteld, waarbij de kansrijke varianten mee zijn genomen in de Kosten-Batenanalyse. In deze analyse zijn
de kansrijke varianten gescoord op zowel de kosten als baten (verkeerseffecten etc.), waarbij er een
voorkeursvariant is gekozen. De baten-analyses zijn gemaakt in het verkeerssimulatiemodel FOSIM, waarin er
gekeken kan worden naar de verkeersafwikkeling op wegvakniveau (in het model wordt de situatie
nagebouwd op rijstrookschema-niveau waarna er gekeken kan worden naar o.a. de capaciteitsbepaling,
turbulentie, snelheidscontouren, etc.) In de analyses zijn verschillende varianten getoetst die voortkwamen
uit de literatuurstudie en die overbleven bij de haalbaarheidsanalyse.
Deze voorkeursvariant is vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp op IIO-niveau, wat te vergelijken is met het
niveau van een ‘Tracébesluit’. De uiteindelijke voorkeursvariant is een combinatie van verschillende
onderzochte componenten, waarbij er gebruik wordt gemaakt van zowel de verbreding van de A4, alsmede
ook de inpassing van een vrachtwagenstrook voor ‘Hoofdrijbaan Rechts’.
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1

Inleiding

Ondanks de ontwikkelingen van het afgelopen corona-jaar, waarin thuiswerken de norm werd en waardoor
de files zo goed als verdwenen, zal de stijgende trend van wegverkeer na de crisis hoogstwaarschijnlijk weer
‘gewoon’ doorzetten. Tot 2040-2050 is de verwachting nog steeds dat het verkeer zal toenemen, mede door
de bevolkingsgroei en een steeds sterker wordende economie. Vooral in de Randstad zal deze trend
doorzetten.
Door het toenemende wegverkeer raakt de huidige infrastructuur steeds meer verzadigd, wat ook steeds
vaker tot een toename van reistijdverlies zal leiden. Mede daarom wordt er in Nederland veel aandacht
besteed aan de renovatie en verbeteren van de Infrastructuur. Zo ook op de A4, waar onder andere de
verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Den Haag moet leiden tot een robuuster weggennet in de
randstad. Ondanks al deze plannen, leiden opgeloste knelpunten vaak weer tot andere knelpunten. Dit effect
is ook te zien op knooppunt Burgerveen. Mede door configuratie op het knooppunt, met splitsing met een
weefvak van 2+3 rijstroken op de hoofdrijbaan rechts, in combinatie met de hoge intensiteiten van het
verkeer, komt het vaak tot turbulentie en congestie in de spits. Door de verbetering van de A4 en ruimtelijke
ontwikkelingen zoals de woonopgave in de Randstad zal het knooppunt in de toekomst steeds verder
verzadigen. Gezien het feit dat het knooppunt een specifieke configuratie heeft met specifieke
verkeersproblemen, moet er ook met ander oog naar de problematiek gekeken worden dan met de
‘standaard’ manier van denken, waarbij rijbanen verbreed worden. Dergelijke verbredingen zorgen vaak voor
nog meer rijstrookwisselingen, wat op het knooppunt Burgerveen in theorie alleen maar tot extra turbulentie
zal leiden.
Een mogelijke oplossing kan gevonden worden in relatief ‘unieke’ vormgeving in Nederland, namelijk de
vrachtwagenstroken. Op het Terbregseplein (Knooppunt A16/A20 bij Rotterdam) wordt hier ook gebruik van
gemaakt, waarbij de werking zowel positieve als negatieve effecten heeft. Ervaringen op het Terbregseplein
en de nieuwsgierigheid naar de daadwerkelijke uitwerking van dergelijke stroken op een knooppunt zoals
Burgerveen leiden tot het onderzoek in deze studie. Uiteraard wordt er ook gekeken naar overige
verbredingsalternatieven, maar de focus ligt ook met name op de gedachtegang achter de
vrachtwagenstroken.
De doelstelling van het onderzoek is om een tot een voorkeursvariant van ‘knooppunt Burgerveen’ te
komen, die met de verwachte groei van het verkeer ook in de toekomst voldoet aan gestelde doelen van
Rijkswaterstaat op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en maximale voertuigverliesuren.
Eventuele effecten worden voor knooppunt Burgerveen bepaald, maar om ook de oplossingsrichtingen te
generaliseren, wordt de werking van vrachtwagenstroken in het algemeen beschouwd, waardoor de effecten
niet alleen locatiegericht kunnen worden opgevat, maar eventueel ook kunnen dienen als voorbeeld in/op
andere situaties. Op basis van literatuurstudie, waarin er gekeken is naar het probleem, de situatie,
ervaringen met vrachtwagenstroken en mogelijke oplossingen worden de onderstaande hoofd- en
deelvragen geformuleerd:
In hoeverre zijn vrachtwagenstroken op Knooppunt Burgerveen een oplossing voor het turbulentie- en
daaruit voortkomende capaciteitsprobleem?
Deelvragen:
1.
2.
3.
4.
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Welke varianten zijn kansrijk voor de inpassing van de vrachtwagenstroken op het Knooppunt
Burgerveen?
Wat zijn de te verwachte kosten en baten van vrachtwagenstroken van de kansrijke
alternatieven?
Wat is op basis van de kosten-batenanalyse het voorkeursalternatief voor knooppunt
Burgerveen?
Hoe wordt deze vrachtwagenstrook (of -stroken) ontwerptechnisch ingepast, conform de
geldende richtlijnen?
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2

ALGEMENE ACHTERGRONDINFORMATIE

2.1

Achtergrondinformatie A4 en A44

Knooppunt Burgerveen is een snelwegknooppunt in de Provincie Noord-Holland. Het knooppunt is
vormgegeven als splitsing, waarbij de A44 van de A4 afsplitst. Het knooppunt ligt ten noorden van Leiden,
en is vernoemd naar het dorp ‘Burgerveen’, wat ten noordoosten van het knooppunt ligt.
Het knooppunt zelf is een onvolledig knooppunt (niet alle richtingen zijn in het knooppunt mogelijk, zoals
vanuit zuidelijke richting vanaf de A4 naar de A44 en andersom), waarbij de aansluiting Nieuw Vennep in het
knooppunt verweven is. Deze aansluiting sluit aan op de N207, een provinciale weg met 2x2 rijstroken.
Het knooppunt zelf heeft ten noorden van het knooppunt komende vanuit Amsterdam (hoofdrijbaan rechts,
HRR) 5 rijstroken, waarvan de twee rechterrijstroken overgaan in de A44. Na de splitsing heeft de HRR drie
rijstroken op de A4, en twee op de A44. In de noordelijke richting heeft de A4 ten zuiden van het knooppunt
drie rijstroken. Na de samenvoeging met de A44 (twee rijstroken) worden dit vijf. Ten noorden van het
knooppunt heeft de hoofdrijbaan links (HRL) vanaf de invoeger vanaf de N207 tot aan het de uitvoeger
richting de verzorgingsplaats ‘Den Ruygen Hoek’ zes rijstroken.
Het knooppunt ligt op de A4, wat op dit moment één van de drukste snelwegen van Nederland is. Vooral
rondom het knooppunt ‘Prins Clausplein’ bij Den Haag behoort de weg tot de drukste snelweg van
Nederland (269.700 motorvoertuigen/dag). Daarnaast is het Europees gezien ook één van de drukste
snelwegen, met intensiteiten die op weinig wegen gehaald worden. Gezien de ligging in het netwerk van
Nederlandse snelwegen, is het voordehandliggend dat de A4 tot de drukste wegen behoort. De weg
verbindt de noordelijke randstad (Amsterdam/Utrecht) met de zuidelijke randstad (Regio Rijnmond, met
onder andere Rotterdam en Den Haag).
Drie kilometer en zuiden van het knooppunt
ligt het Ringvaartaquaduct, wat de grens van
Noord- en Zuid-Holland markeert. Verder ligt de
hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en
Rotterdam in de nabije omgeving van het knooppunt.
De A4 is tussen Amsterdam en het knooppunt zelf één
van de breedste snelwegen in Nederland (en Europa),
met 2x5 rijstroken vanaf knooppunt ‘De Hoek’ tot aan
het knooppunt Burgerveen. Alleen op de A2 ten zuidoosten van Amsterdam is er een breder wegvak te vinden
van 2x6 rijstroken. Wel zijn er op meerdere plekken
bredere wegen te vinden, maar dit is vanwege de
verschillende parallelstructuren niet te rekenen tot de
hoofdrijbaan.
De A44 is een 28 kilometer lange rijksweg, die parallel
loopt aan de A4. De weg is een 2x2 snelweg, die bij
Wassenaar overgaat in (deels gelijkvloerse) N44. De N44
loopt vervolgens door tot aan de N14 in Den Haag. De A44
is een opvallende snelweg in Nederland, gezien het feit dat
Figuur 2.1 Autosnelweg A4
veel aansluitingen conform verouderde ontwerprichtlijnen zijn
vormgegeven, dus erg krap zijn en het niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Ook ontbreekt er op veel
plekken verlichting en is er geen dynamische signalering (lees: matrixborden) op de weg, wat ook ongewoon
is in Nederland.
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2.1.1

Historische Achtergrond A4 en A4

De aanleg van de Rijksweg A4 begon in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Het eerste deel tussen Amsterdam
en Sassenheim (tegenwoordig liggend aan de A44) opende in 1938. Ook werd er vanaf 1938 begonnen met
grondaankopen ten behoeve van de A4 (destijds de A4a) tussen Burgerveen en Leidschendam. In 1957 werd
de A4 (A4a) tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam geopend met 2x2 rijstroken. Een jaar later volgde
ook het deel tussen Leidschendam en Hoogmade. Vervolgens werd in 1961 het deel tussen Burgerveen en
Roelofarendsveen (inclusief het Ringvaartaquaduct) in gebruik genomen. Zuidelijker op het tracé werd in
1964 en 1965 het deel tussen Klaaswaal en Hellegatsplein in gebruik genomen. In 1967 werd vervolgens
tussen Amsterdam en Hoofddorp een nieuwe tracé in gebruik genomen, bestaande uit 2x3 rijstroken. Verder
werd in dit jaar ook het deel tussen knooppunt ‘Kethelplein’ en Pernis geopend, inclusief de Beneluxtunnel.
In de jaren ’70 volgde vervolgens het deel tussen het Hellegatsplein en Dinteloord. Ook werd halverwege de
jaren ’70 het deel tussen Hoofddorp en Burgerveen verbreed tot 2x4 rijstroken.
In de jaren ’80 werd het knooppunt ‘Leidschendam’ omgebouwd tot knooppunt ‘Prins Clausplein’, wat werd
vormgegeven tot een sterknooppunt, wat op dit moment nog steeds het enige sterknooppunt in Nederland
is. Ook opende in de jaren ’80 het gedeelte tussen knooppunt Ypenburg en Plaspoelpolder als de autoweg
N4, evenals de verbreding van de A4 tussen Amsterdam en Hoofddorp tot 2x4 rijstroken. Verder werd in de
jaren ’90 het gedeelte tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens geopend, alsmede ook het deel
tussen Den Haag-Zuid en Delft-Zuid. Rondom het knooppunt ‘Burgerveen’ werden in 2003 ten noorden van
het knooppunt spitsstroken aangelegd, waardoor de wegconfiguratie naar 2x5 rijstroken ging. Uiteindelijk
werd in 2010 de A4 ten zuiden van het knooppunt verbreed tot 2x3 rijstroken. Vrij recentelijk (2016) is het
gedeelte tussen Delft-Zuid en het ‘Kethelplein’ geopend met 2x3 rijstroken. Dit gedeelte, waar al decennia
lang over gepraat was, ontlaste de overbelaste A13 tussen Delft en Rotterdam. Op het moment ontbreekt
het gedeelte van de A4 tussen knooppunt ‘Benelux’ en knooppunt ‘Klaaswaal’ nog. Tot nu toe is dit stuk nog
niet mee genomen in concrete plannen, maar wellicht gebeurt dit naar aanleiding van de corridorstudie
‘Rotterdam-Antwerpen’, welke in 2018 begonnen is.
De A44 is feitelijk de oude A4. Voor de opening van de A4 tussen Burgerveen en Roelofarendsveen in 1961
lag er op de plek waar nu knooppunt ‘Burgerveen’ ligt een bocht, waarbij de A4 overliep in wat nu de A44 is.
De A44 is één van de oudste snelwegen van Nederland, die al gebouwd is in de jaren ’30 van de vorige
eeuw. In de huidige situatie zijn nog veel vooroorlogse kunstwerken terug te vinden.
Los van het feit dat de A4 (destijds onder de naam A4a) de doorgaande functie van de A44 overnam, is er
sindsdien weinig veranderd aan deze snelweg. Wel werden er na de oorlog enkele aanpassingen verricht; zo
werd in 1954 het gedeelte tussen Wassenaar en de ‘Haagse Schouw’ (tegenwoordig de N44) voorzien van
een tweede rijbaan. In 1966 werd het gedeelte tussen Oegstgeest en Leiden-Zuid opengesteld, inclusief het
viaduct over de Oude Rijn. In de jaren ’70 werd de weg ten behoeve van de aanleg van de Schipholspoorlijn
nog uitgebogen, waarbij alle viaducten tussen Kaag en Warmond vervangen werden. In 2004 was de laatste
grote aanpassing; in het kader van de aanleg van de Landscheidingsweg (N14/N440) werd het oude ZHESMviaduct vervangen door een verdiepte tunnelbak onder het kruispunt door.
In het Rijkswegenplan van 1968 werd de A44 daadwerkelijk de A44, waarbij de naam ‘A4’ werd vergeven aan
de opdat moment hetende ‘A4a’. De A44 was oorspronkelijk de route tussen Deventer en de Duitse grens,
wat tegenwoordig de A1 is. Zoals eerder vermeld, had de huidige A44 eerst de naam ‘A4’. Dit werd dus in
1968 veranderd.
De A44 is bekend vanwege de oude vormgeving, van met name de aansluitingen. Veel aansluiting voldoen
niet meer de huidige ontwerpeisen, met veel korte weefvakken/invoegers/uitvoegers etc. Daarnaast heeft de
weg geen dynamische matrixborden (signalering) en ontbreekt er op veel delen de juiste verlichting. Wel is
de weg tussen Burgerveen en Kaagbrug de eerste snelweg ter wereld met LED-verlichting, wat jaarlijks rond
de 170.000 kWh bespaart.
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2.1.2

Toekomstige Ontwikkelingen A4 en A44

Voor de rijksweg A4 zijn meerdere plannen voor de toekomst. Zoals eerder al vermeld bij de historie,
ontbreekt het gedeelte tussen knooppunt “Benelux’ en knooppunt ‘Klaaswaal’ nog. In het verleden is het
traject meerdere malen meegenomen in verschillende plannen, maar tot uitvoering heeft het nooit geleid.
Een mogelijkheid is dat het project nieuw leven ingeblazen krijgt in de verkenning ‘corridorstudie
Rotterdam-Antwerpen’. Veel concreter zijn de plannen voor de A4 tussen Amsterdam en Schiedam. Op dit
traject lopen meerder verkenningen en planuitwerkingen, die ook een (directe) link hebben met het
projectgebied van deze studie. De plannen kunnen verdeeld worden onder een viertal projecten:
1 Amsterdam-Burgerveen
Tussen aansluiting Sloten en het knooppunt Badhoevedorp worden de bruggen over de Ringvaart van de
Haarlemmermeer vervangen. Dit is aangekondigd in 2019, waarbij de verwachte uitvoering is in 2023. Dit
project is niet specifiek een wegenproject.
2 Burgerveen-N14
Tussen knooppunt ‘Burgerveen’ en Leiden wordt de A4 opnieuw verbreed. Tussen 2010 en 2014 is het
wegvak tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk al verbreed naar 2x3 rijstroken, met onder andere een
parallelstructuur bij Leiden. Desondanks, een aantal jaar nadat de weg verbreed was, kwamen de dagelijkse
files weer terug en ook het ongevalscijfer lag hoger dan voor de verbreding. Met name bij Leiden speelt
fileproblematiek ter hoogte van de afstreping van drie naar twee rijstroken. Uit verschillende onderzoeken
bleek later dat de problematiek alleen aangepakt kan worden, indien het gehele traject tussen knooppunt
‘Burgerveen’ en Leidschendam verbreed wordt tot 2x4 (lokaal 2x5) rijstroken. Hierbij wordt ook het
Ringvaartaquaduct vervangen door een nieuw aquaduct. Dit project sluit aan op het knooppunt
‘Burgerveen’, waardoor dit direct invloed heeft op de studie betreffende dit rapport. In bijlage II
(Samenvatting MIRT A4) wordt hier verder op dit project ingegaan. Het project moet in 2028 afgerond
worden.
3 Passage Den Haag (A4 Haaglanden)
Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen zal de verkeersdrukte in de regio Rijnmond toenemen. Daarom wordt
er al vanaf 2011 gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan de A4. Tussen Leidschendam en
Den Haag-Zuid wordt extra capaciteit gecreëerd. Ook zijn er plannen voor inprikkers richting de stad Den
Haag, om zo de verkeersdruk te verspreiden. Inmiddels is het ontwerp-Tracébesluit vastgesteld, waarbij het
budget 612 miljoen euro bedraagt.
4 Den Haag-Schiedam
De A4 tussen Delft en het knooppunt ‘Kethelplein’ is in 2015 aangelegd als 2+3-weg, waarbij in de
ontwerpfase al werd aangegeven dat dit op termijn onvoldoende zou zijn. In 2018 is uiteindelijk besloten om
dit wegvak volledig 2x3 rijstroken te maken, waarbij er gebruik gaat worden gemaakt van de
ruimtereservering die meegenomen was in het oorspronkelijke project. Dit project wordt meegenomen in
het ontwerp-Tracébesluit van de ‘Passage Den Haag’.
De vier bovengenoemde projecten zorgen ervoor dat eigenlijk over de gehele A4 plannen en projecten zijn
en/of worden uitgevoerd. Bij dit soort belangrijke verbindingen zal dit ook altijd zo blijven, gezien het belang
en de dynamiek van deze snelweg. Voor de studie naar vrachtwagenstroken is het project “Burgerveen-N14’
erg interessant, aangezien de configuratie vanaf de splitsing en samenvoeging van de A44 in zuidelijke
richting iets anders vormgegeven moet gaan worden, in verband met de extra rijstrook die er bij gaat
komen. In deze studie zal dit project ook meegenomen worden.
Voor de A44 zijn op het moment niet veel plannen. Wel wordt de weg in het kader van de Rijnlandroute
(N434, verbinding A4/A44) de A44 tussen Leiden en het knooppunt Ommedijk (nieuw knooppunt met de
Rijnlandroute) verbreed tot 2x4 rijstroken, waarbij twee rijstroken weefstroken zullen zijn. De
verbindingswegen van de aansluiting Leiden-Zuid zullen in de nieuwe situatie aansluiten op de N434 in
plaats van de A44. In het SVIR 2040 is ook te lezen dat de ambitie is dat de A44 op termijn naar 2x3
rijstroken verbreed wordt, maar hier zijn nog geen (concrete) plannen voor.
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2.1.3

Onderliggend Wegennet op Knooppunt Burgerveen

Het onderliggende wegennet dat in het knooppunt verweven is, is de N207. Deze provinciale weg
(gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom, 80 km/uur) loopt door de provincies Noord- en Zuid
Holland tussen Bergambacht en de N208 tussen Lisse en Hillegom. De weg heeft een belangrijke functie in
de regio en verbindt onder andere de autosnelwegen A4, A12 en A44, maar ook de Rijksautoweg N11.
Rond het knooppunt Burgerveen is de capaciteit van de N207 tussen 2009 en 2013 uitgebreid, vanwege de
vele verkeersopstoppingen die hier destijds plaatsvonden. Mede omdat deze weg een belangrijke verbinding
is zijn de intensiteiten op deze weg alsnog vrij hoog.
In de toekomst zijn er plannen om de N207 in Leimuiden ongelijkvloers te maken. Dit zou de verkeerssituatie
ten goede komen; de weg loopt hier met erg hoge intensiteiten door het dorp heen. Dit plan wordt echter
pas doorgevoerd als het bedrijventerrein Drechthoek II ontwikkeld wordt, maar dit is vooralsnog nog niet
gebeurd.
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2.2

Configuratie Knooppunt Burgerveen

Het knooppunt Burgerveen betreft dus een splitsing tussen de A4 en A44, waarin ook de aansluiting met het
onderliggende wegennet (N207) verweven is. Ook is er op dit onderliggende wegennet een stelsel van
busbanen aanwezig, die ook invloed heeft op het knooppunt en de configuratie daarvan.

2.2.1

Configuratie Hoofdwegennet

Het knooppunt zelf ligt dus nabij Burgerveen op de splitsing A4/A44. In de huidige situatie is de configuratie
conform figuur 2.1 Komende uit het noorden heeft de weg 2x5 rijstroken. Voor de splitsing A4/A44 bevat
het knooppunt op de HRR (hoofdrijbaan Rechts) eerst nog een (dubbelstrooks) taperuitvoeger richting de
N207, voordat de twee rechterrijbanen overgaan in de A44 op het weefvak van de splitsing. De A44 heeft
vanaf dit punt twee rijstroken; de A4 drie. Na de splitsing komt een stuk verderop de invoeger vanaf de
N207 weer op de A4.
De HRL (hoofdrijbaan Links) heeft vanaf het wegrestaurant ten noorden van het knooppunt zes rijstroken. Dit
is vanaf het punt waar de invoeger vanaf de N207 erbij komt. Verder stroomopwaarts is de samenvoeging
van de A4/A44. Voor deze splitsing had de weg drie rijstroken. Voor het knooppunt (ten zuiden) ligt nog de
uitvoeger richting de N207. Na het knooppunt (van noord naar zuid gezien) heeft de A4 2x3 rijstroken, en de
A44 2x2 rijstroken.

Figuur 2.1 Rijstrookschema Knooppunt Burgerveen - Huidige Situatie

De in- en uitvoegers richting de N207 zijn in principe enkelstrooks, behalve de uitvoeger op de HRR richting
de N207. Verder is begint de invoeger vanaf de N207 richting de HRL als dubbelstrooks, maar vervalt hier op
de verbindingsweg de rechterrijstrook. Bijzonder hierbij is, dat de busbaan hier vrijliggend is, en pas invoegt
ruim na de samenvoeging A4/ verbindingsweg N207. Alle verbindingswegen van- en naar de N207 zijn bij
de VRI-geregelde kruisingen uitgevoerd met meerdere opstelvakken om voldoende capaciteit te bieden, ter
voorkoming van terugslag op de hoofdrijbanen.
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2.2.2

Configuratie Onderliggend Wegennet - N207

De provinciale weg N207 kruist de A4 ter hoogte van het knooppunt Burgerveen. De aansluiting van de
N207 zit verweven in het knooppunt, waarbij de aansluiting op de N207 door twee VRI-geregelde kruisingen
is vormgegeven. De N207 heeft 2x2 rijstroken, maar ter hoogte van het knooppunt wijkt dit enigszins af. De
configuratie is als volgt:
- N207 - HRR gaat voor het westelijke VRI-kruispunt van twee rijstroken naar vijf rijstroken/opstelstroken,
twee voor de invoeger richting de A4/A44 en drie voor de recht doorgaande richting.
- N207 - HRL heeft tussen de twee VRI-kruisingen vanaf het oostelijke VRI-kruispunt drie
rijstroken/opstelvakken, die overgaan in vijf opstelvakken. Hierbij zijn drie rijstroken voor de recht
doorgaande richting en twee voor de links afslaande richting, richting de invoeger A4/A44.
- Verbindingsweg A4 (uitvoeger) is een dubbelstrooks uitvoeger vanaf de A4. Op de verbindingsweg
verbreed de verbindingsweg tot vijf rijstroken, waarbij er zowel twee rijstroken voor de links afslaande
alsmede de rechts afslaande richting zijn. De middelste strook is een busbaan, die overloopt in de bus strook
van de N207 in oostelijke richting.
- Verbindingsweg A4/A44 (invoeger) begint met twee rijbanen, die zijn vormgegeven als weefvak. De
linkerrijstrook voegt in op de A44; de rechter op de A4.

Figuur 2.3 Configuratie N207 - Oost
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- N207 - HRR heeft komende vanaf het westelijke VRI-kruispunt drie rijstroken/opstelvakken die overgaan in
vier opstelvakken. Naast deze vijf opstelvakken is aan de rechterzijde nog een busbaan voor de N207. Twee
rijstroken voorzien in de richting van de invoeger op de A4 en twee rijstroken gaan rechtdoor om op de
N207 te blijven.
- N207 - HRL heeft komende uit oostelijke richting vijf rijstroken/opstelvakken, plus de busbaan richting de
A4 (noordelijke richting). De twee rechter rijstroken vormen de opstelvakken richting de invoeger van de A4
en drie rijstroken hebben de rechtdoorgaande beweging richting het oostelijke VRI-kruispunt.
- Verbindingsweg vanaf A4 heeft één rijstrook, die overgaat in vier opstelvakken. Twee opstelvakken zijn
voor de links afslaande beweging, alsmede er ook twee opstelvakken zijn voor de rechts afslaande
beweging.
- Verbindingsweg vanaf de A44 heeft net als de invoeger richting de A4 twee rijstroken. Vanaf de A44 begint
de verbindingsweg als enkelstrooks uitvoeger, maar deze loopt al vrij gauw over in twee rijstroken. Voor het
VRI-kruispunt worden dit vier opstelstroken, waarbij er zowel twee rijstroken zijn voor de linksafgaande
beweging, alsmede de rechtsafgaande beweging. Vanaf de N207 zijn er twee rijstroken richting de
samenvoeging met de A4. Halverwege de verbindingsweg voegt dit samen tot één rijstrook.

Figuur 2.2 Configuratie N207- West
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2.2.3

Busbaan N207

Zoals in 2.2.1. beschreven, heeft de N207 een busbaan in oostelijke richting. Op de verbindingsweg
(uitvoeger) vanaf de A4 begint deze, waarna deze over het kunstwerk van de A4 in oostelijke richting de
N207 volgt tot in Leimuiden. Andersom geldt dit ook; in Leimuiden begint de busbaan, die overloopt in de
busbaan die uiteindelijk invoegt op de A4 in noordelijke richting.
Tussen Leimuiden en Alphen a/d Rijn is de N207 ook voorzien van busbanen. Deze liggen er om, in met
name de spits, het reistijdverlies van de bus te beperken. Op het moment rijden er 14 bussen per uur over
deze busbanen.

Figuur 2.3 Busbaan N207
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3

VERKEERSANALYSE HUIDIGE SITUATIE

In de verkeersanalyse wordt gekeken naar de intensiteiten in de huidige situatie en de in de toekomst,
waarbij het jaar 2030 als prognosejaar wordt aangehouden. Ook wordt er in dit hoofdstuk een beschouwing
gedaan op de capaciteiten van het wegvak, gebaseerd op het handboek CIA (Capaciteiten Infrastructuur).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van het verkeer aan de hand van het
verkeerssimulatiemodel FOSIM. In de verkeersanalyse wordt er ook rekening gehouden met de verbreding
van de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14, welke aansluit op de wegvakken van het knooppunt.
Dit betekent dat er bij de analyse er met afwijkende verkeerscijfers gerekend moet worden, maar ook met
afwijkende wegvakcapaciteiten. In Bijlage II is een samenvatting opgenomen van het MIRT-rapport over de
desbetreffende verbreding.

3.1

Verkeersintensiteiten 2019 en 2030

De intensiteiten op de wegvakken rondom het knooppunt worden beoordeeld op basis de verkeerscijfers in
de spits, aangezien dit de maatgevende situatie zal zijn voor de beoordeling van de werking van
vrachtwagenstroken. De intensiteiten van alle wegvakken op en aansluitend op het knooppunt zijn getoetst.
Met name de A4 - HRR is interessant. De vrachtwagensstroken moeten dit wegvak ontlasten. Door de
wegvakken voor-, op- en na het wegvak te toetsen, kan er beeld geschetst worden van het aantal
vrachtwagens dat de A4 vervolgt, en dus de desbetreffende weefbeweging naar links moet maken. De cijfers
van de verkeersintensiteiten zullen uiteindelijk input worden voor de verkeerssimulatiemodellen van FOSIM.
De intensiteiten zijn op basis van de gegevens uit 2019 (pre-corona). Bij de groeifactor is uitgegaan van een
groei van 19-20% over een periode van 15 jaar. Deze groei is op basis van ruimtelijke ontwikkelingen in de
omgeving. Zo zal het aantal woningen nog fors toenemen tot 2030/2040 en daarmee zal ook het verkeer
over de weg nog steeds blijven groeien. Verder is ook de verbreding van de A4 meegenomen in de cijfers.
Zo zal de A4 vijf procent van het verkeer van de A44 ‘overnemen’, waardoor door de verhoudingen ook
zullen veranderen. Deze groeicijfers worden overgenomen vanuit het ‘MIRT A4’, waarin een analyse is
gedaan van alle toekomstige ontwikkelingen en trends, zodat er een verwachting kon worden uitgesproken
van de groei van het totale verkeerssysteem.
De verkeersintensiteiten van de huidige situatie zijn bepaald aan de hand van ‘de Verkeersmonitor’, die voor
elk wegvak op het Nederlandse hoofdwegennet de verkeerscijfers heeft. Voor de analyse is het hele
Knooppunt bekeken op wegvakniveau. Deze verkeersintensiteiten zijn terug te vinden in bijlage I.

Figuur 3.1 Intensiteiten wegvakken 2030
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3.2

Capaciteiten conform Handboek CIA

Voordat er gekeken wordt naar intensiteiten en I/C-waardes, is het van belang dat er gekeken wordt naar de
capaciteit op de wegvakken. Zo spelen er op verschillende wegvakken meerdere factoren mee, die in
combinatie met de standaard capaciteitswaarden tot een algeheel beeld moeten komen van die capaciteit
op wegvak niveau. Voor de bepaling van de capaciteiten wordt gebruik gemaakt van het handboek
“Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen”. Dit handboek is bepaald door middel van FOSIM, die in
de studie naar de vrachtwagenstroken ook geraadpleegd gaat worden. Voor het knooppunt komen de
volgende situaties voor die beoordeeld moeten worden op capaciteit:
Wegvak 5 rijstroken
Wegvak 6 rijstroken
Wegvak 5 rijstroken + uitvoeger
Wegvak 5 rijstroken + invoeger
Wegvak 4 rijstroken
(bij toekomstige verbreding A4 Burgerveen-N14)
Wegvak 4 rijstroken + uitvoeger
(bij toekomstige verbreding A4 Burgerveen-N14)
Wegvak 4 rijstroken + invoeger
(bij toekomstige verbreding A4 Burgerveen-N14)
Wegvak 3 rijstroken
Wegvak 3 rijstroken + uitvoeger
Wegvak 3 rijstroken + invoeger
Wegvak 2 rijstroken
Wegvak 2 rijstroken + uitvoeger
Wegvak 2 rijstroken + invoeger
Wegvak splitsing 3+2 rijstroken
Wegvak samenvoeging 3+2 rijstroken
Voor de wegvakken (met in- en uitvoegers) kan uitgegaan worden van de volgende gegevens:

Figuur 3.2 Uitgangspunten Handboek CIA

De cijfers gaan uit van een maximumsnelheid van 100 en 120 km/uur. Er wordt hierbij uitgegaan van 15%
vrachtverkeer. Indien het aandeel vrachtverkeer boven de 800 mvt/uur ligt, zal de capaciteit afnemen. In die
situatie zijn er dusdanig veel vrachtwagens op de rechterrijstrook dat de invoeger geen ‘vrij baan’ heeft.
Indien de rijstroken worden opgesplitst in een hoofd- en parallelstructuur, vergroot dat de capaciteit. Met
name in stedelijke gebieden komt deze ‘ontweving’ vaker voor. De vergroting van de capaciteit heeft deels
te maken met het feit dat de verkeersafwikkelingen ter hoogte van aansluitingen alleen op de parallelbanen
plaats vinden en geen invloed hebben op de hoofdrijbanen.
Ook de robuustheid en hinder bij werkzaamheden vermindert bij parallelstructuren. Daarnaast kunnen grote
hoeveelheden vrachtverkeer beter verwerkt worden.

Figuur 3.3 Uitgangspunten Handboek CIA
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Bij samenvoegingen en splitsingen wordt er vanuit gegaan dat de capaciteit gelijk is aan het
aansluitende/voorafgaande wegvak. Wel is het zo dat er capaciteitsverlies optreedt indien er veel verkeer
moet ‘weven’ om op de juiste rijstrook te komen. Dit is mede afhankelijk van de procentuele verhoudingen
van verschillende stromen. Om dit te simuleren moet FOSIM gebruikt worden. Verder komen er op de
verbindingswegen van- en naar de N207 nog 1+1 weefvakken voor. De capaciteit die hier geldt is 1750
mvt/uur.
Voor vrachtwagenstroken zijn geen capaciteiten vastgesteld. Wel wordt de rechterrijstrook ‘verzadigd met
vrachtverkeer’ genoemd bij een intensiteit van 800 vrachtwagens/uur. Bij deze intensiteiten wordt in- en
uitvoegen op de rechterrijstrook problematisch. Uitgaande van de capaciteiten die volgens het handboek
CIA gelden, zijn onderstaande cijfers de capaciteiten voor de verschillende wegvakken op en rondom het
knooppunt, indien alle omstandigheden perfect zijn.

Figuur 3.4 Capaciteiten Wegvakken conform Handboek CIA

Echter, is de situatie nooit perfect. Er zijn een aantal factoren die de capaciteit beïnvloeden. Zo is het aandeel
vrachtverkeer van invloed, alsmede de aanwezigheid van verkeerssignalering, weersomstandigheden (regen,
mist, etc.) en ook tijd van de dag heeft invloed (daglicht, duisternis). Onderstaande tabel laat de
reductiefactor zien bij een bepaald percentage vrachtverkeer. Voor het knooppunt wordt gelden de
volgende percentages vrachtverkeer:
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Figuur 3.5 Handboek CIA, vrachtverkeer

Daarnaast is de factor neerslag en tijdstip van de dag (de spits is in bepaalde delen van het jaar in de
duisternis). Neerslag heeft factor 0,95 op het totale aantal; zware regen 0,90. Daarnaast geeft duisternis met
wegverlichting een reductiefactor van 0,97, waarbij duisternis (delen A44) een reductiefactor van 0,95 heeft.
Voor de input van de verkeersmodellen wordt uitgegaan van een reductiefactor 0,95 (lichte neerslag) x 0,97
(duisternis met wegverlichting) x 1,05 (aandeel vrachtverkeer 10%). Deze cijfers worden gebruikt voor de
huidige situatie. Voor de toekomstige situatie worden - in het rapport later omschreven- cijfers gebruikt.
Rijkswaterstaat heeft voor vertragingen en files richtlijnen betreffende de minimale doorstroming. Met deze
waarden kan worden bepaald of een wegvak voldoet aan de gestelde normen en/of deze eventueel
aanpassingen nodig heeft. Bij beoordeling van infrastructuurprojecten wordt ook vaak gerefereerd aan deze
gestelde eisen. Op de A4 geldt in de spits (Nota Mobiliteit) een factor van 1,5. Dit betekend dat de reistijd
maximaal 1,5x de normale reistijd mag bedragen.
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3.3

Analyse I/C-waardes Knooppunt

De I/C-waardes van de toekomstige situatie zijn interessant bij de afweging van het voorkeursalternatief.
Uiteindelijk zullen de I/C-waarden niet leidend zijn voor het onderzoek naar de effectiviteit van mogelijke
vrachtwagenstroken, aangezien er in de verkeersstudie wordt uitgegaan van de intensiteiten en capaciteiten
vanuit de FOSIM-modellen. Wel is het een indicatie voor wat mogelijk de knelpunten gaan worden en hoe
verschillende varianten hier op in spelen.
Met de knelpunten die uit de I/C-tabel van 2030 komen kan rekening worden gehouden met de keuze voor
het voorkeursalternatief. De I/C-waarde zijn gebaseerd op de verwachte waarde voor het jaar 2030, met
daarin de verbreding van de A4 daarin meegenomen. Op de wegvakken die verbreed worden van 3 naar 4
rijstroken, zijn de I/C waardes ‘dubbel’ meegenomen, waarbij achter de I/C cijfers van de huidige situatie die
van de toekomstige situatie staan.

Figuur 3.6 I/C-verhouding Wegvakken 2030
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Op onderstaande afbeeldingen worden de I/C-verhoudingen in 2030 getoond. Hierbij is ook rekening
gehouden met de factor waarmee verkeer van de A44 naar de A4 gaat uitwijken. De wegvakken die verbreed
gaan worden, zijn dubbel meegenomen (voor zowel drie als vier rijstroken). In de ochtendspits is met name
te zien dat de HRL vol stroomt. In de avondspits is met te zien dat met name de HRR vol stroomt. Ook het
wegvak van de splitsing heeft de oranje kleur, wat betekend dat de I/C-waarde hier tussen de 0,8 en 0,9 ligt
(niet rekening houdende met het feit dat het een splitsingsvak betreft).

Figuur 3.7 I/C-waardes Ochtend- en Avondspits

Verder is te zien dat zowel in de ochtend- als avondspits het wegvak dat verbreed gaat worden sterk
verbetert. In principe komen alle wegvakken die verbreed gaan worden in de groene kleur (I/C<0,8), behalve
het wegvak ‘A4 HRL voor uitvoeger N207’, welke nog vrij hoge I/C-waarde heeft van tussen de 0,8 en 0,9.
Wat verder opvalt is dat in de ochtendspits de HRL van de A44 hoog wordt (boven de 0,9). Ook de
wegvakken ten noorden van het knooppunt worden erg druk. In het MIRT rapport wordt rekening gehouden
met onderstaande I/C-waarde. Deze komen qua totaalbeeld overeen qua ‘bottlenecks’ (verbreding A4 niet
meegerekend in onderstaande afbeeldingen), echter zijn de I/C-waarde waar vanuit wordt gegaan in dit
rapport iets minder rooskleurig. Met name het wegvak met splitsing A4/A44 krijgt een vrij hoge I/C-waarde,
wat in combinatie met het weefgedrag tot onveilige situaties/congestie kan gaan leiden.

Figuur 3.8 I/C-waardes conform MIRT A4
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3.4

Verkeersanalyse Huidige Infrastructuur

Met de huidige weginfrastructuur en intensiteiten wordt de ‘nul-situatie 2019’ geanalyseerd. Zoals hierboven
beschreven, wordt er begonnen met de snelheidscontouren. Vervolgens wordt het model geanalyseerd op
snelheid, volgafstand en versnelling/vertraging. Ook worden de intensiteiten van 2030 bekeken. Hierbij kan
geconstateerd worden wat de te verwachten intensiteiten voor invloed hebben op de hoofdrijbaan van de
A4. Dit model wordt op dezelfde manier getoetst als de situatie van 2019. Als laatste wordt er in dit
hoofdstuk gekeken naar het ‘kantelpunt’. Dit is het punt, waarbij het verkeerssysteem daadwerkelijk
terugkerende congestie laat zien. Dit getal ligt vermoedelijk ergens tussen de intensiteiten van de huidige
situatie en die van 2030-40.

3.4.1

Analyse 2019

Onderstaande figuur 3.9 laat de snelheidscontouren zien op het wegvak dat ingevoerd is in FOSIM. Hierin is
horizontaal het wegvak te zien (in de simulatie is het wegvak 8,5 kilometer lang) en verticaal de tijd (in de
simulatie een uur, dus 3600 seconden). Aan de hand van het figuur is te zien waar congestie ontstaat. In dit
geval is dit rond de 5500 en 7000 meter, wat het weefvak van de splitsing en de invoeger van de N207 op de
A4 betreft. In bovenstaande figuur is ook goed de terugslag te zien van die congestiepunten. De kleuren
geven aan wat de snelheid op het desbetreffende moment is (groen =120/100 km/uur, geel= 80 km/uur en
rood = 50 km/u en lager)De splitsing A4/A44 zit op het x(m)-punt 5700. De invoeger vanaf de N207 naar A4
HRR (na de splitsing, ter hoogte van drie rijstroken) zit op het x(m)-punt 7000. Te zien is dat er in de
avondspits congestie ontstaat op genoemde plekken; Ongeveer op 20 minuten na de start van de simulatie
ontstaat de eerste congestie ter hoogte van de invoeger. Ook ter hoogte van de splitsing begint de
congestie. In principe staan beide congestieplekken los van elkaar; wel is het aannemelijk dat een lagere
snelheid rondom de invoeger een negatieve invloed heeft op het splitsingsvlak. Daarnaast wordt het richting
het einde van de simulatie steeds meer een gezamenlijke congestie. De simulatie is meerdere keren gedraaid
om een realistisch scenario te toetsen. Voor de simulatie zijn de huidige spitsintensiteiten (uurgemiddelde
van 2-urige avondspits) gebruikt.
Intensiteit A4 HRR (vanuit AMS):
Intensiteit N207 - A4 HRR (invoeger na splitsing):
Intensiteit weefvak (vanaf wegrestaurant):

8.313 voertuigen
663 voertuigen
200 voertuigen

Figuur 3.9 Snelheidscontouren Hoofdrijbaan Rechts A4
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Snelheid
Onderstaande figuren betreffen screenshots uit de modellen van FOSIM, waarin de wegvakken zijn
opgebouwd. Kijkend naar de simulatie van een willekeurige avondspits, is te zien dat er voor de splitsing
snelheidsdaling is (van groen naar oranje/rode kleur). Net als bij de snelheidscontouren, betekent dit dat het
effect van de splitsing hier te zien is. Dit heeft echter in geen enkele simulatie congestie tot gevolg. Op 1/4 e
van de simulatie is te zien dat er rondom de invoeger vanaf de N207 en op het weefvak al enige
snelheidsdaling ontstaat, wat uiteindelijk een schokeffect heeft op verkeer stroomopwaarts.

Figuur 3.10 1/4e simulatie A4HR

Op 1/2e van de simulatie is te zien dat er daadwerkelijk congestie ontstaat. Zowel bij de invoeger vanaf de
N207 als op het weefvak van de splitsing. De terugslag valt heir nog relatief mee, dit blijft beperkt tot circa
500 meter.

Figuur 3.11 2/4e simulatie A4HR

Op 3/4e van de simulatie is te zien dat de congestie veroorzaakt door de invoeger N207 groter wordt; de
congestie op het weefvak van de splitsing blijft gelijk met het beeld wat er was halverwege de simulatie. De
rest van de simulatie is onderstaand wegbeeld te zien.

Figuur 3.12 3/4e simulatie A4HR

Over de gehele simulatie zijn er dus twee congestiepunten. Dit is waar de invoeger vanaf de N207 invoegt
op de hoofdrijbaan A4. De reden hiervan is de geringe capaciteit op het wegvak (in verhouding tot de
intensiteiten), zoals eerder al geconstateerd werd bij de I/C-waardes. Indien er geen discontinuïteiten zijn, is
er weinig problematiek, maar door invoegende voertuigen op de constante ‘dichte’ verkeerstroom, ontstaat
er congestie. Op het weefvak van de splitsing vindt ook congestie plaats. Dit gebeurd met name door
wevende voertuigen. De capaciteit van de wegvakken zelf neemt niet af (van 5 naar 3+2 rijstroken), maar
door wevende voertuigen neemt de daadwerkelijke capaciteit wel af. Het beeld op het weefvak is dat het
verkeer niet stil komt te staan, maar dat de snelheid wel flink daalt. Echter, door de congestie stroomafwaarts
(invoeger N207), treedt dit effect wel op. Dit betekent dat de congestie ter hoogte van de invoeger N207 het
effect van congestie op het weefvak van de splitsing doet verergeren.
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Versnelling/Vertraging
In onderstaande afbeelding is de volgafstand te zien. Voertuigen met de rode kleur hebben hier een
remmende beweging; voertuigen met de gele kleur vertragen, maar remmen niet actief. Voertuigen met de
groene kleur zijn aan het versnellen. Dit figuur geeft beeld waar eventuele congestie kan ontstaan. Zoals
verwacht is er op het weefvak voor de splitsing te zien dat verkeer het meest vertraagd, met over het
algemeen een redelijk rustig wegbeeld, zonder veel ‘actieve’ remmers. Te zien is dat er rond de
congestiegebieden ook veel groene kleuren te zien zijn. Dit is het gevolg van remmende en vertragende
voertuigen voor deze congestiepunten. Eenmaal voorbij het congestiepunt, neemt de snelheid weer toe.

Figuur 3.13 2/4e simulatie A4HR - Versnelling/Vertraging

Volgafstand
Ook de volgafstand is een factor, waarop het wegbeeld geanalyseerd kan worden. Indien de volgafstand
ongewenst wordt, verandert de kleur van het voertuig in rood. Is dit niet het geval, is de kleur geel. In de huidige situatie is te zien dat het druk is op het gehele wegvak, waardoor er vrij veel rode kleuren te zien zijn.
Dit betekend echter geen congestie, maar laat wel zien hoe de fictieve weggebruiker de situatie op de weg
inschat. Rond de congestiepunten zijn ook relatief veel gele punten te zien. Dit is gevolg van de lage snelheid hier, waardoor de volgafstanden minder groot dienen te zijn (lagere snelheid → kleinere volgafstand).
Daar waar de acceleratie weer plaats vind na de congestiepunten, is de het aantal rode punten weer vrij
hoog. Dit betekend dat de volgafstanden weer relatief klein zijn. Een verklaring hiervoor is dat de acceleratie
van voertuigen verschilt van elkaar. Hierdoor worden onderlinge afstanden al snel groter/kleiner (in tegenstelling tot congestie vrije gebieden, waar het verkeer gemiddeld gezien qua snelheden dichterbij elkaar ligt).

Figuur 3.14 2/4e simulatie A4HR - Volgafstand
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3.4.2

Analyse 2030

Onderstaande tabel laat de snelheidscontouren zien op het wegvak dat ingevoerd is in FOSIM. Het puntstuk
van de splitsing A4/A44 zit op het x(m)-punt 5700. De invoeger vanaf de N207 naar A4 HRR (na de splitsing,
ter hoogte van drie rijstroken) zit op het x(m)-punt 7000. Te zien is dat er in de avondspits flinke congestie
optreedt. Er zijn uitschieters te zien die flinke terugslag hebben op verkeer op de A4. Na de verschillende
‘pieken’ treedt er vaak ook weer enig herstel op, waarna er opnieuw een (nog) grotere terugslag ontstaat. Op
basis van de invoer van de verwachte intensiteiten in 2030, treedt er in de gehele avondspits congestie op.
Het beeld is in principe hetzelfde als in het basisjaar (2019). Zowel rond het congestiepunt van de invoeger
ontstaan er flinke dalingen in de snelheid, alsmede op het weefvak van de splitsing. Het effect is echter een
stuk sterker dan in het basisjaar (2019). Dit komt door de hogere intensiteiten, waarmee de congestie
exponentieel stijgt ten opzichte van het basisjaar.
Onderstaande figuur met snelheidscontouren gaat uit van de avondspitsintensiteiten die zijn berekend in de
literatuurstudie. Het gaat hier om het uurgemiddelde (gemiddelde op basis van 2-urige avondspits); enige
afwijking van bovenstaande tabel is dus aannemelijk. Wat verder opvalt is dat de invoeger vanaf de N207 op
de drie rijstroken van de A4 dus net als in het basisjaar (2019) ook flink congestie oplevert. Dit komt door de
hoge intensiteiten op de A4, in combinatie met invoegende voertuigen, wat een negatief effect heeft op de
doorstroming. Halverwege de simulatie is te zien dat beide files met elkaar in aanraking komen, waardoor er
in principe één grote file ontstaat. Vergeleken met het basisjaar is met name de terugslag van de file vele
malen groter. Door hogere intensiteiten op dezelfde wegcapaciteit leidt dit tot een exponentiele stijging van
het de lengte van het congestie vak.
Intensiteit A4 HRR (vanuit AMS):
Intensiteit N207 - A4 HRR (invoeger na splitsing):
Intensiteit weefvak (vanaf wegrestaurant):

9.767 voertuigen
835 voertuigen
250 voertuigen

Figuur 3.15 Snelheidscontouren Hoofdrijbaan Rechts A4 2030
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Snelheid
In onderstaande figuur is de snelheid te zien van het verkeer op het wegvak midden in de spits (figuur laat
verkeer na 600 seconden begin simulatie zien). Hier is duidelijk te zien dat er congestie opstaat op de
hoofdrijbaan voor de splitsing A4/A44. In het wegvak voor het weefvak/uitvoeger richting de N207 treedt er
geen congestie op. Het is hier wel verzadigd, maar door de beperkte strookwisselingen, is de capaciteit
toereikend.

Figuur 3.16 1/4e simulatie A4HR 2030

Vóór de splitsing is flinke terugslag te zien. Met name 500-1500 meter voor de splitsing treedt de congestie
op. Deze congestie slaat vervolgens terug tot 1500-1800 meter voor het puntstuk. Ook bij de invoeger van
de N207 op de A4, is te zien dat er congestie ontstaat door het invoegende verkeer. Indien de simulatie
halverwege bekeken wordt (1900 seconden na begin simulatie) is te zien dat met de huidige infrastructuur
en de te verwachte intensiteiten, het verkeer verder vastloopt stroomafwaarts van de splitsing. De congestie
begint rond 500 m voor de splitsing, en loopt al snel op tot 1,5 - 2 kilometer. Ook ter hoogte van de
invoeger van de N207 op de A4 is te zien dat de congestie flink toeneemt. Op dit punt is ook te zien dat
beide congestiepunten ‘samenkomen’.

Figuur 3.17 2/4e simulatie A4HR 2030

Indien de simulatie langer gedraaid wordt (tot 2700 seconden, ¾ simulatie), is het effect te zien wat de rest
van de avondspits te zien is bij gelijkblijvende intensiteit. De congestie slaat terug tot voorbij het
weefvak/uitvoeger richting de N207. Ook voor en op het weefvak/uitvoeger ontstaat congestie, wat ingeluid
wordt door congestie wat optreedt voor de splitsing.

Figuur 3.18 3/4e simulatie A4HR 2030

Kijkend naar de simulaties van het FOSIM-model, betekend een verwachte stijging van het verkeer met 20%
(groeigetallen MIRT A4) flinke congestie op het knooppunt. De wegvakken van de A4 en A44 kunnen het
verkeer aan, indien er geen discontinuïteiten zijn. Echter, door de splitsing (en in mindere mate de invoeger
vanaf de N207) ontstaat er flinke congestie, gezien de vele weefbewegingen van het verkeer.
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Versnelling en vertraging
Net als bij de snelheid is te zien dat het wegvak voor de splitsing te maken krijgt met veel
snelheidswisselingen. Daar waar het wegvak door het weefvak overbelast raakt, is te zien dat er terugslag
plaatsvindt tot ver voor de splitsing (2-2,5 kilometer voor puntstuk splitsing). Het effect van vertragend en
versnellend verkeer sluit achteraan op het congestiepunt. Zo zal het verkeer eerst afremmen, waarna het op
lage snelheid verplaatst (witte kleuren), waarna het verder richting de splitsing weer toeneemt in snelheid.

Figuur 3.19 2/4e simulatie A4HR - Versnelling/Vertraging

Volgafstanden
Qua volgafstanden is te zien dat daar waar turbulentie ontstaat door invoegers/weefvak/splitsing/uitvoeger,
de volgafstand kleiner wordt en (in de ogen van de fictieve bestuurder) ongewenst klein. Op het wegvak van
5 rijstroken is dit effect nauwelijks aanwezig, maar zodra het weefvak met uitvoeger begint, neemt het effect
toe. Ter hoogte van het wegvak voor splitsing wordt dit effect nog meer versterkt door de weefbewegingen.
Verder is te zien dat het verkeer bij lage snelheid wel voldoende afstand houdt. Dit heeft te maken met de
filevorming, waarbij de snelheid lager is, waardoor het verkeer ook minder afstand van elkaar kan houden.

Figuur 3.20 2/4e simulatie A4HR - Volgafstand
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3.4.3

Capaciteitsbepaling Huidige Situatie

Om de capaciteit te bepalen van de huidige situatie (op een specifiek wegvak), wordt een zogenaamde
capaciteitstest gedaan. De simulatie van de avondspits (maatgevende spits) wordt hierbij 100x gedraaid. Bij
elke ‘run’ zijn oplopende capaciteiten ingevoerd, waarbij het ‘kantelpunt’ ergens in het midden van de
getallen zal zitten. Doordat FOSIM elke keer een ‘unieke’ dataset creëert (net als in de realiteit waar verkeer
niet als producten over een lopende band gaat), kan er in elke ‘run’ een afwijkende waarde zitten. Om dit uit
te sluiten, worden er dus 100 series gedraaid. Hiermee komt de zekerheid van het model op 95%.
Voor de oplopende intensiteiten zijn de volgende cijfers gebruikt:

Figuur 3.21 2/4e Input FOSIM-simulatie

De capaciteit wordt bepaald voor een drietal locaties:
- Detector 7; op het weefvak voor de splitsing
- Detector 5; op het wegvak tussen de splitsing en invoeger N207
- Detector 3 of 4*; op de vrachtwagenstrook (niet in huidige situatie)
Detector 7:

Figuur 3.22 Capaciteitstoets Huidige Situatie

Door deze locaties te toetsen op capaciteit, kan hier in de variantenstudie de vergelijking met de huidige
situatie getoetst worden. Hoe hoger de gemeten intensiteiten op het congestiemoment (intensiteit
maximaal, dit betekend capaciteitswaarde), des te ‘beter’ een variant scoort. In de tabel is horizontaal de
gemeten intensiteit te zien; verticaal de kans op congestie. Zo valt er op te maken wat de verhouding tussen
intensiteit en de kans op congestie is. Voor de analyse wordt er gebruikt gemaakt van het gemiddelde.
Uit de analyse komt de volgende grafiek (figuur 15). De meting is op ‘detector 7’, wat midden op het
weefvak van de splitsing ligt. De maximale capaciteit in de avondspits ligt hier op 9.083 voertuigen
(gemiddelde). De standaardafwijking is hierbij 305 voertuigen. De detector ligt op het punt waar het weefvak
is van de splitsing (3+2 rijstroken).
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Detector 5:
De ‘detector 5’ ligt tussen de splitsing en de invoeger vanaf de N207. Op dit wegvak zijn op het moment 3
rijstroken, waarbij de verwachting is dat hier bij oplopende intensiteiten snel congestie ontstaat. Uit de
verkeersanalyse bleek ook dat de invoeger vanaf de N207 (stroomafwaarts) een congestiepunt is. Doordat
ook het weefvak van de splitsing een congestiepunt is, valt deze detector precies tussen beide
congestiegebieden. Hierdoor is het punt van deze detector een goede graadmeter voor de vergelijking van
varianten. De gemiddelde gemeten hoogste intensiteit (en dus capaciteit) is 5.984 voertuigen. De
standaardafwijking is hierbij 332 voertuigen per uur. De intensiteit is relatief laag als dit vergeleken wordt
met het handboek CIA, waar de capaciteit van 3 rijstroken op 6.300 bepaald is. Aannemelijk is dat dit komt
door het feit dat de detector tussen twee discontinuïteiten ligt, waarbij relatief veel congestie plaatsvind.

Figuur 3.23 Capaciteitsbepaling Huidige Situatie

Kijkend naar de intensiteiten op deze wegvakken, komt de capaciteitsbepaling overeen met de I/C-analyse.
Het wegvak heeft (in 2030) een I/C-waarde van boven de 0,8, wat betekend dat het congestiegevoelig is. De
capaciteit wordt bepaald aan de hand wanneer de gemiddelde snelheid onder de 50 km/uur komt, wat dus
al later in het proces is. Turbulentie en wisselingen in snelheid op rijstrookniveau zullen al bij een lagere
intensiteit beginnen.
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4

VRACHTWAGENSTROKEN

4.1

Werking vrachtwagenstroken

Een vrachtwagenstrook is een rijstrook die specifiek voor vrachtwagens is. Door het gebruik van dergelijke
stroken wordt het zware verkeer gescheiden van het overige verkeer. Vaak is de reden achter een
vrachtwagenstrook om de vrachtwagens verbeterd te laten doorstromen, aangezien zij veelal een relatief
groot economisch belang vertegenwoordigen. Vrachtwagenstroken zijn op dit moment terug te vinden op
de A16, A20 (beide op- en in verlengde van Terbregseplein) en de A50. Naast het feit dat vrachtwagens
beter doorstromen op deze stroken, kunnen dergelijke stroken ook van pas komen op overbelaste
wegvakken waar veel turbulentie wordt veroorzaakt door zwaar verkeer wat het effect exponentieel versterkt.
Dit is op het Terbregseplein terug te zien, waar naast doorstroming ook de samenvoeging A20/A16;
‘gescheiden’ samenvoegt. Over de vormgeving van dergelijke stroken wordt in hoofdstuk 7 verder ingegaan.

Figuur 4.1 Bebording Vrachtwagenstrook

De voordelen van vrachtwagenstroken zijn samen te vatten in een aantal punten:
- Reistijdverlies vrachtwagens wordt beperkt indien vrachtwagenstroken filegevoelige punten ontwijken
- Turbulentie door vrachtwagens (vrachtwagens hebben groter negatief effect op turbulentie) kan worden
beperkt door het aanleggen van vrachtwagenstroken.
- De scheiding van zwaar en licht verkeer op drukke wegvakken zorgt voor een hogere verkeersveiligheid.
- Vrachtwagenstroken kunnen bij ongevallen/filevorming gebruikt worden als uitwijkroute.
De nadelen van vrachtwagenstroken zijn samen te vatten in de volgende punten:
- Indien de vrachtwagenstrook niet volledig gebruikt (I/C-waarde niet boven de 0,7) wordt er niet volledig
gebruikt gemaakt van de aanwezige infrastructuur
- Vrachtwagenstroken kunnen, indien niet optimaal aangegeven, tot onduidelijkheid leiden. Dit kan met
name gebeuren bij buitenlandse voertuigen, die de Nederlandse bebording en/of het wegennet minder
goed kennen.
- Vrachtwagenstroken zijn niet verplicht voor zwaar verkeer, dus het effect zal altijd minder zijn indien er
vanuit wordt gegaan dat de strook volledig gebruikt wordt.
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4.1.1

Vrachtwagenstroken in Nederland

In Nederland zijn weinig vrachtwagenstroken. Het Terbregseplein (hoofdstuk 6.2) is op dit moment het enige
knooppunt waar deze stroken geïntegreerd zijn in het knooppunt, met als voornaamste reden de
doorstroming van het vrachtverkeer. Vrachtwagenstroken met het hoofddoel om een
splitsing/samenvoeging te ontlasten zijn niet te vinden in Nederland. Des te interessanter is het onderzoek
naar knooppunt Burgerveen. De splitsing op deze drukste snelweg van Nederland kan wellicht ontlast
worden ter hoogte van de splitsing door het aantal weefbewegingen te laten afnemen. Wellicht is dit, mocht
het effect positief zijn, ook een voorbeeld voor andere drukken splitsingen op belangrijke Rijkswegen. Verder
zijn in Nederland dus geen vrachtwagenstroken op Rijkswegen. Dit betekent echter niet dat er niet aan
gedacht wordt. Zo is er bij de verkeersstudie naar de A15 (GoudAppelCoffeng, 2018) ook gekeken naar de
inpassing van een vrachtwagenstrook op de A15. De conclusie hiervan was dat de betrouwbaarheid
toeneemt en de congestie afneemt, maar dat de inpassing een lastig en duur verhaal werd. Met name de
inpassing met het oog op verkeersveiligheidsproblematiek zorgde ervoor dat het alternatief vrij snel werd
afgeblazen.
Wel zijn er situaties waar er oplossingen zijn waarbij vrachtwagens van de hoofdrijbaan af worden gehaald,
om zo turbulentie te voorkomen. Zo ook op knooppunt Muiden; na de reconstructie van dit knooppunt
(SAA-project) voegen de A1 en de A9 samen met beide 3 rijstroken. Na de samenvoeging betekent dit dat er
6 rijstroken zijn, waarbij vrachtwagens vanaf de A1 in theorie dus 3 rijstroken op moeten schuiven. Dit levert
veel turbulentie op, met als gevolg capaciteitsverlies. Op dit punt is er gekozen om de vrachtwagens via de
parallelrijbaan te leiden. Hiermee wordt de samenvoeging veiliger qua turbulentie, en is de doorstroming
van hoger niveau. Echter, is dit niet een officiële vrachtwagenstrook. Verder zijn er op het onderliggende
wegennet (provinciale en gemeentelijke wegen) wel enkele vrachtwagenstroken te vinden.

4.1.2

Vrachtwagenstroken in het buitenland

In het buitenland wordt er in sommige landen/regio’s ook gebruik gemaakt van vrachtwagenstroken. Zo zijn
in verschillende staten in Amerika in stedelijke gebieden ook vrachtwagenstroken te vinden. Echter, wordt dit
ook hier niet op grote schaal toegepast. Zo heeft Californië twee knooppunten met vrachtwagenstroken. In
Californië (één van de staten met het meeste vrachtverkeer in de Verenigde Staten) is gekeken naar wat de
criteria dienen te zijn voor doelgroepenstroken. Uiteraard moet hierbij vermeld worden dat de wegsituaties
in de Verenigde Staten en Nederland niet te vergelijken zijn. Zo geldt in de Verenigde Staten het
welbekende ‘hold-your-lane’ principe. Wel zijn er ook in de Verenigde Staten twijfels over de kosten/baten
van vrachtwagenstroken. Met name op langere trajecten (buiten knooppunten om) zijn de kosten erg hoog,
terwijl de veiligheid niet in de knel komt, aangezien hier over het algemeen weinig tot geen
weefbewegingen plaatsvinden.
De conclusies die volgens het ‘Division of Traffic Operations’ (Californië) getrokken zijn voor
vrachtwagenstroken zijn:
- Het aandeel vrachtwagens dient 30% van het totaal te bedragen.
- In de spits is de intensiteit per rijstrook 1.800 voertuigen/uur
- Buiten de spits is de intensiteit per rijstrook 1.200 voertuigen/uur of hoger.
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4.2

Vrachtwagenstroken Terbregseplein

Het concept van de vrachtwagenstroken stamt af van het Terbregseplein. Hier liggen vrachtwagenstroken
om tijdens de (dagelijkse) files het reistijdverlies van vrachtwagens te beperken, maar ook om de
samenvoeging A20/A16 te ontlasten, waarbij het vrachtverkeer van zowel de A20 als de A16 enkele
honderden meters verderop samenvoegen. Komende vanaf de A16 (zuidelijke richting) wordt op de
hoofdrijbaan de rechterrijstrook (voorheen de vluchtstrook) van de drie rijstroken als een vrachtwagenstrook
gebruikt. Komende vanaf de A20 (oostelijke richting) is er na de uitvoeger richting de verbindingsweg naar
de A16 nog een uitvoeger, die overgaat in de vrachtwagenstrook A20. De vrachtwagenstroken van de A16
en A20 voegen samen aan de noordwestzijde van het knooppunt. Vervolgens voegt de vrachtwagenstrook
800 meter na de samenvoeging van de A16/A20 (in oostelijke richting, niet op afbeelding) in op de A20.

Figuur 4.2 Vrachtwagenstroken Terbregseplein

Voordeel hiervan is dat de drukke samenvoeging van de A16 en de A20 ontlast wordt van vrachtverkeer.
Indien hier geen vrachtwagenstroken waren, zou het vrachtverkeer vanaf de A20 moeten weven naar rechts
door de grote stroom verkeer om uiteindelijk weer op de meest rechter rijstrook te belanden. De werking
van de vrachtwagenstroken wordt echter betwijfeld. Ze zijn volgens Rijkswaterstaat wel degelijk bevorderlijk
voor de verkeersafwikkeling. Op het Terbregseplein levert de invoeger van de vrachtwagenstrook op de A20
overigens wel weer turbulentie op. Het wegvak van de A20 is daar erg druk, waardoor een grote stroom van
vrachtwagens die wil invoegen voor turbulentie zorgt, aangezien het overige verkeer op grote schaal naar
links zal moeten ‘weven’. Bij een samenvoeging van de vrachtwagenstrook en de hoofdrijbaan A20 was dit
effect minder geweest. Bij de keuze voor het ‘knooppunt Burgerveen’ is dit zeker een punt van aandacht.
Ook is de toerit bij ‘Crooswijk’ een congestiepunt. Indien de simulatie langer draait, vormen beide
congestiegebieden een geheel. Hierbij geldt dat de congestie bij ‘Crooswijk’ de congestie vanaf de
vrachtwagenstrook versterkt. Op onderstaande figuur is de FOSIM simulatie te zien van de destbetreffende
samenvoeging. De werkelijke situatie is gedraaid, de invoeger van de vrachwagenstrook aan de westelijke
kant van het Terbregseplein.

Figuur 4.3 FOSIM-simulatie Vrachtwagenstroken Terbregseplein
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4.2.1

Intensiteiten vrachtwagenstroken Terbregseplein

Van de doelgroepenstroken (vrachtwagenstroken) op het Terbregseplein zijn de intensiteiten bekend. Deze
kunnen als vergelijkingsmateriaal dienen voor het ‘knooppunt Burgerveen’. Op de vrachtwagenstrook A16
rijden in de piek 310 vrachtwagens/uur, met een uur gemiddelde van circa 275-300 vrachtwagens/uur. Op
werkdagbasis zijn dit 3.000 vrachtwagens/dag. Op de vrachtwagenstrook van de A20 zijn de intensiteiten
lager, tot circa 160 vrachtwagens/uur in de ochtendspits. Dit is op werkdagbasis 1.700 vrachtwagens/dag.

Figuur 4.4 Intensiteiten Vrachtwagenstroken A16 en A20 gemiddelde werkdag Terbregseplein

Indien dit vergeleken wordt met de huidige situatie van ‘knooppunt Burgerveen’, komen de intensiteiten van
de vrachtwagenstroken op het Terbregseplein en van mogelijke stroken op ‘knooppunt Burgerveen’ redelijk
overeen. Indien de vrachtwagenstrook al het vrachtverkeer dat de A4 wil vervolgen op de splitsing bedient,
wordt de werkdagintensiteit van de vrachtwagenstrook 2.711. In de ochtendspits is dit aantal 168 en in de
avondspits 198. In 2030 stijgt dit tot respectievelijk 212 en 249 vrachtwagens/uur. In de toekomst gaat dit
vermoedelijk stijgen tot 3.416. Voor een eventuele strook naar de A44 gaat het om slechts 572
vrachtwagens/dag, wat dus redelijk beperkt is.

4.2.2

Terbregseplein in de toekomst

Echter is het verlagen van de intensiteiten/turbulentie op de hoofdrijbanen niet het enige doel van de strook.
Bij filevorming - wat vaak voorkomt op de A20 - kan vrachtverkeer deze samenvoeging ontwijken, waardoor
het reistijdverlies enigszins afneemt. Kritiek punt op de samenvoeging is de afstreping van de linkerrijstrook.
Dit punt vormt bij grote drukte een bottleneck, waardoor het punt filegevoelig is.

Figuur 4.5 Samenvoeging A16/A20 Terbregseplein

Ondanks de werking van de vrachtwagenstroken in de toekomst te vervallen. Met de doortrekking van de
A16 tot aan de A13 (de Groene Boog) wordt het Terbregseplein omgebouwd tot knooppunt met vier
richtingen, waardoor er geen ruimte meer is voor de vrachtwagenstroken. De ‘Groene Boog’ wordt met
name aangelegd om de overbelaste A20 te ontlasten. Veel verkeer vanaf de A16 en A20 moet uiteindelijk
richting Delft/ Den Haag, waardoor zij allemaal via het ‘Kleinpolderplein’ de A13 opdraaien. Door de ‘Groene
Boog’ wordt het verkeer vanaf met name de A16 via de nieuwe verbinding geleid, waardoor het verkeer
gespreid wordt over de route ‘Kleinpolderplein’ en de route ‘Groene Boog’.
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Figuur 4.6 Toekomstige Situatie Terbregseplein

Over de werking van de vrachtwagenstroken zijn twijfels. Het grootste nadeel is dat de vrachtwagenstroken
wel de capaciteit hebben, maar niet volledig gebruikt worden, aangezien alleen een specifieke doelgroep er
gebruik van maakt. Rijkswaterstaat meldt het volgende over de doelgroepenstroken op het Terbregseplein
(in combinatie met de verlengde strook op de van Brienenoordbrug):
“Verkeerskundig leverde de stroken voor het vrachtverkeer zeker reistijdwinst op. De invoeging van de
vrachtautostrook op de hoofdrijbaan van de A20 geeft wel enige turbulentie. De invoeging van de toerit
Crooswijk iets stroomafwaarts is echter ook een bottleneck waarvan de file “terugslaat”.
De vrachtautostrook is aangelegd in de jaren 90 toen het faciliteren van vrachtverkeer in het beleid was
opgenomen ook als dat “beperkt” verlies voor het overige verkeer tot gevolg had. Later is dit beleid gewijzigd”.
In 2019 heeft Arcadis onderzoek gedaan naar de doelgroepenstrook op de A16 (Van
Briennoordbrug/Terbregseplein). In dit onderzoek is gekeken naar het openstellen van de
doelgroepenstrook vanwege de grote congestie die optreedt op het wegvak van de A16 bij Rotterdam. Er is
onder gekeken wat de verwachtingen zijn in 2030, waarbij de mogelijkheden bestaan uit het handhaven van
de doelgroepenstrook, deze dynamisch openstellen voor verkeer en het realiseren van een derde
oeververbinding bij Rotterdam.
De conclusies uit het onderzoek over de doelgroepenstrook zijn als volgt:
- Het volledig openstellen van de doelgroepenstrook voor alle verkeer heeft weinig effect op een
verbeterde doorstroming.
- Het aantal voertuigverliesuren en bijbehorende kosten zijn lager wanneer de doelgroepenstrook
gehandhaafd blijft in plaats van het opstellen voor alle verkeer
- Ook op de A20 in oostelijke richting heeft het openstellen van de vrachtwagenstrook geen invloed op
een betere doorstroming van alle verkeer.
De aanbevelingen op basis van deze conclusie luiden derhalve als volgt:
- Het dynamisch openstellen van de doelgroepenstrook bij filevorming kan als interessant alternatief
gezien worden.
- Het inkorten van de doelgroepenstrook op de A16, zodat verkeer eerder kan voorsorteren vanaf de
hoofdrijbaan
- De samenvoeging A16/A20 in westelijke richting verlengen
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4.3

Vrachtwagenstroken op ‘knooppunt Burgerveen’

Om te bepalen wat de te verwachten effecten zijn op het knooppunt is de verkeerssimulatie nodig. Wel zijn
er enkele uitgangspunten die van invloed zijn in de afweging. Zo is het aantal te verwachten vrachtwagens in
2030 bijvoorbeeld bekend.
Het aantal vrachtwagens wat in 2030 de A4 vervolgt (en dus moet weven) bedraagt in drukste spits
(avondspits) 250 vrachtwagens/uur. Op werkdagbasis gaat het om 3.416 vrachtwagens. Voor de A44 is het
aantal lager, met slechts 572 vrachtwagens/uur op werkdagbasis. Ook hoeven vrachtwagens die de A44
willen vervolgen niet te ‘weven’. Echter kan het voor de uniformiteit wel een knelpunt opleveren indien niet
alle vrachtwagens de vrachtwagenstrook moeten gebruiken. Vrachtwagenstroken kunnen echter wel een
positief effect hebben op de turbulentie op de hoofdrijbaan van de A4 (HRR). Door alle ‘wevende’
vrachtwagens die de A4 willen vervolgen op een aparte strook te laten rijden, wordt de capaciteit meer
vergroot dan alleen een ‘traditionele’ verbreding. Het effect moet zoals gezegd, nader bepaald worden. Op
de afbeeldingen van de I/C-waardes in te zien dat de waardes in 2030 oranje en zelfs rood beginnen te
kleuren in de spitsuren. In de avondspits van 2030 is het wegvak van de splitsing oranje, wat betekend dat
de I/C-waarde tussen de 0,8 en 0,9 zit. In combinatie met de weefbewegingen zal dit zelfs nog hoger
uitvallen, wat een eventuele vrachtwagenstrook kan rechtvaardigen.
Wat ook opvalt is dat het wegvak boven het knooppunt hoge I/C-waarde heeft, ondanks het feit dat de weg
hier al minimaal 5 rijstroken heeft.
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5

ONTWERPRICHTLIJNEN ROA2019 OP HOOFDLIJNEN

Voor aanpassingen en/of aanleg van infrastructuur op Rijkswegen, dient de ROA te worden gehanteerd. Er
van uitgaande dat er zowel aan de hoofdrijbanen als verbindingswegen veranderingen kunnen worden
besloten in het voorkeursalternatief, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste richtlijnen meegenomen. Met
name de richtlijnen op een lager detailniveau (horizontale bogen, verticale bogen, turbulentielengtes, etc.)
zullen in de Trade-Off Matrix al meegenomen worden om tot een realistische keuze van inpassing te komen.
De overige ontwerprichtlijnen en vormgevingskeuzes worden in de ontwerpfase verder bepaald en eventueel
toegelicht, mocht dit invloed hebben op bepaalde keuzes/bepalingen.

5.1

Algemeen

Er wordt in eerste instantie uitgegaan van het feit dat de vrachtwagenstroken moeten voldoen aan de
principes en ontwerpuitgangspunten van hoofdrijbanen. Dit betekend dat deze stroken ontworpen moeten
worden op Vo (ontwerpsnelheid) = 120 km/uur. Echter, de snelheid van vrachtwagens is beperkt tot 90
km/uur, waardoor er bij ruimtegebrek ook gekeken kan worden naar het afpellen tot Vo= 90 km/uur. Wel is
het zo dat eventuele vrachtwagenstroken onderdeel blijven van de hoofdrijbanen, en dus ook die ‘uitstraling’
moeten hebben, in plaats van dat deze beschouwd gaan worden als niet-hoofdrijbanen.

5.1.1

Horizontaal Alignement

Het horizontaal alignement van hoofdrijbanen (Vo= 120 km/uur) en niet-hoofdrijbanen bevat minimaal de
volgende boogstralen en rechtstanden:

Figuur 5.1 Minimale Boogstralen Hoofdrijbanen

Figuur 5.2 Minimale Boogstralen niet-hoofdrijbanen
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5.1.2

Verticaal Alignement

Onderstaande afbeeldingen gaan in op het verticale alignement. Met name dit verticale alignement is voor
de vrachtwagenstroken interessant, aangezien er veel kruisende infrastructuur ligt.

Figuur 5.3 Verklaring Verticaal Alignement

Figuur 5.4 Hellingspercentages

Figuur 5.5 Minimale Bolle Bogen

Bij holle bogen ofwel voetbogen wordt onderscheid gemaakt in overspanningen en onderdoorgangen. Bij
overspanningen zijn de eisen een stuk strenger.
Bij overspanningen is de holle boog de eerste boog (dus voor de bolle boog), waarbij er vanuit wordt
gegaan dat dit twee keer de straal van de bolle boog is.
Bij onderdoorgangen is de zichtlengte niet maatgevend, omdat hier de holle boog niet de eerste boog is in
het verticale alignement. Hierbij wordt uitgegaan van het comfort; een maximale versnelling in de afdaling
van 1,0 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑐 2 .

Figuur 5.6 Minimale Holle Bogen onderdoorgangen

38 | 121

Witteveen+Bos | 100052-6 ZIJM | Defnitief Eindrapport I 04-06-2021

5.1.3

Turbulentielengtes

Voor de vormgeving zijn onderstaande turbulentielengtes van toepassing. Zo zijn er allerlei minimumlengtes
wat betreft de opeenvolging van discontinuïteiten. In de onderstaande kruistabel zijn deze te zien voor
zowel hoofdrijbanen als niet-hoofdrijbanen.

Figuur 5.7 Turbulentieafstanden Hoofdrijbanen

Figuur 5.8 Turbulentieafstanden Niet-Hoofdrijbanen
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5.1.4

Zichtafstanden

Het ontwerp dient te voldoen aan de zichtafstanden. Deze zichtafstanden zijn opgedeeld in drie
verschillende zichtafstanden. (De tabellen hieronder gaan uit van 0% helling).
-Anticipatiezicht
-Wegverloopzicht
-Stopzicht
Anticipatiezicht:
‘Anticipatiezicht is het zicht op het samenspel van de elementen die bepalend zijn voor de herkenning van het
verloop van de weg zoals bij de maatgevende situatie zijn beschreven. De zichtlengte is de benodigde lengte
waarover een bestuurder deze elementen comfortabel moet kunnen waarnemen om deze informatie
comfortabel te kunnen verwerken en indien nodig hierop te reageren.’
Het anticipatiezicht is opgebouwd uit drie factoren. Dit zijn de herkenningslengte, het perceptie reactietijd,
en de operationele taak. De berekeningen hiervan zijn verder toegelicht in de ROA.

Figuur 5.9 Anticipatiezicht

Wegverloopzicht:
‘De zichtlengte op het verloop van de weg in continue situaties (wegverloopzicht) is de benodigde lengte
waarover een bestuurder de weg moet kunnen overzien om zijn rijtaak veilig en comfortabel uit te voeren’
Bij het wegverloopzicht gelden de zelfde drie factoren; herkenningslengte, het perceptie reactietijd, en de
operationele taak.

Figuur 5.10 Wegverloopzicht
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Stopzicht:
‘De zichtlengte op stilstaand verkeer stroomafwaarts (stopzicht) is de afstand waarover een bestuurder de weg
moet kunnen overzien om een eventueel aanwezige file (over de volledige rijbaan) te kunnen waarnemen, deze
als zodanig te herkennen en om tijdig zijn voertuig tot stilstand te brengen.’
Bij het wegverloopzicht gelden de zelfde drie factoren; herkenningslengte, het perceptie reactietijd, en de
operationele taak.

Figuur 5.11 Stopzichtlengte

Zicht in krappe horizontale bogen:

Figuur 5.12 Zicht in bogen
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Ook de combinatie van horizontaal en verticaal Alignement is van belang. In de verkenning wordt ook hier
ook rekening mee gehouden. Sommige combinaties hebben de voorkeur om vermeden te worden.
Eventueel afwijken kan, maar dat moet met een goede onderbouwing en wegbeeldtoets.

Figuur 5.13 Gecombineerd horizontaal en verticaal Alignement
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5.2

Vrachtwagenstroken

Voor vrachtwagenstroken zijn geen specifieke ontwerprichtlijnen. In principe volgen deze de richtlijnen voor
hoofdrijbanen (Vo=120 km/uur). Indien dit niet haalbaar is, kan er ook worden afgepeld tot de
ontwerprichtlijnen van Vo=90. Dit heeft echter wel weer invloed op het dan al niet dynamisch maken van de
vrachtwagenstrook.
Wat erg belangrijk is bij het ontwerp van vrachtwagenstroken, is dat er rekening wordt gehouden met het
terugvallen van de snelheid afhankelijk van de hellingen. Bij relatief kleine hellingen treedt er al effect op.

Figuur 5.14 Snelheidsverlies vrachtwagens i.c.m. hellingspercentages

Daarnaast zijn er enkele afwijkingen, die negatieve effecten voor vrachtwagenstroken moeten weghalen.
Daarbij kan worden uitgegaan van volgende zaken:
-

-

-

-

Bij kunstwerken kan er voor gekozen worden om het hellingspercentage boven de 3% te realiseren. Dit
heeft echter een negatief effect op vrachtwagens, die hierdoor snelheid verliezen. Indien mogelijk,
moeten de hellingspercentages zo klein mogelijk gekozen worden, om het rijcomfort te vergroten en
snelheidsverlies te beperken.
In- en uitvoegstroken van vrachtwagenstroken op hoofdrijbanen/verbindingswegen kunnen bij hoge
intensiteiten groter gemaakt worden, om zo de situatie verkeersveiliger te maken. Bij samenvoegingen
met vrachtwagenstroken is de kans op terugslag/turbulentie nog kleiner (zie Terbregseplein waar
invoeger alsnog turbulentie veroorzaakt.
Indien vrachtwagenstroken (onderdeel hoofdrijbanen) aansluiten op verbindingswegen, dienen de
ontwerpeisen van hoofdrijbanen te worden gevolgd (onder andere turbulentielengtes, vormgeving
discontinuïteiten)
Bij de beoordeling van zichtafstanden moet rekening worden gehouden met andere uitgangspunten van
zichtlijnen; vrachtwagens zijn gemiddeld hoger dan personenvoertuigen, dus bij onderdoorgangen zal
de zichtafstand kleiner zijn, bij kruisingen bovenlangs groter.
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6

VERKENNING VARIANTEN

Voor het ‘knooppunt Burgerveen’ zijn meerdere varianten te bedenken voor de inpassing van
vrachtwagenstroken. In principe zijn er een aantal keuzes die van invloed zijn, waarbij een samenstelling van
die keuzes als het ware een ‘totaal pakket’ vormt. De keuzes bestaan uit een vijftal hoofdvariantenkeuzes, die
weer opgedeeld zijn in specifiekere en locatiegerichte varianten.
De eerste variantkeuze of de A4 volledig verbreed wordt tot in het knooppunt, of slechts gedeeltelijk. De
tweede variantkeuze is of er een vrachtwagenstrook moet komen voor zowel de A4 als A44, of alleen voor
de A4. De derde is de variantkeuze wat betreft het begin van de vrachtwagenstrook. De vierde keuze is een
variante voor een eventuele ‘losse invoeger’ van een vrachtwagenstrook HRR op de hoofdrijbaan rechts. De
vijfde en laatste hoofdvarianten zijn mogelijkheden voor een vrachtwagenstrook op de hoofdrijbaan links
om de samenvoeging A4/A44 te ontlasten.

6.1

Aansluiting verbreding A4 op ‘knooppunt Burgerveen’

De eerste variantkeuze die gemaakt moet worden is hoe de verbreding van de A4 moet aansluiten op het
knooppunt. De HRL staat wel vast, deze moet tot de samenvoeging verbreed worden tot 4 rijstroken, waarna
de weg na de samenvoeging 6 rijstroken heeft. De verbindingsweg vanaf de N207 dient dan in te voegen in
plaats van samenvoegen, om zo het aantal rijstroken niet te onoverzichtelijk te laten worden (7 rijstroken).
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de busbaan die er ligt langs de A4 HRL. Voor de A4 HRR
zijn er wel twee opties. Optie 1 is om de A4 HRR geheel te verbreden tot 4 rijstroken vanaf de splitsing. Dit
betekend echter wel dat er voor de splitsing al een extra rijstrook gerealiseerd moet worden om zo de
splitsing vorm te geven met 2+4 rijstroken. Een mogelijkheid om dit te faciliteren is om de A44 als soort
taperuitvoeger vorm te geven, waarbij het begin van de blokmarkering er aan de rechterzijde van de weg
een extra rijstrook ontstaat. Mocht deze variant gekozen worden, moet dit principe verder uitgewerkt
worden. Indien er gekozen wordt voor een volledige verbreding dan moet de invoegende
vrachtwagenstrook (zie varianten vrachtwagenstroken) als invoeger worden vormgegeven of moet er een
samenvoeging plaatsvinden (wat leidt tot 5 rijstroken), waarbij de linkerrijstrook van de dan in totaal 5
rijstroken afgestreept moet worden. Dit kan eventuele tot een ‘bottleneck’ leiden.

Figuur 6.1 Verbreding A4HR volledig
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De tweede variantkeuzemogelijkheid is om de A4 HRR ongewijzigd te laten op de splitsing en in het wegvak
erna. Wanneer de vrachtwagenstrook/verbindingsweg vanaf de N207 aansluit, kan dit worden vormgegeven
als samenvoeging, waarbij er na dit punt 4 rijstroken ontstaan. Een samenvoeging heeft qua turbulentie een
veel kleinere invloed op het wegbeeld, dus heeft zeker een positieve invloed. Wel is de vraag of het gedeelte
waar dan 3 rijstroken blijven liggen ‘toekomstgericht’ is. Wel is deze variant aanzienlijk goedkoper dan Optie
1. Hier wordt nader op in gegaan in de variantenafweging.

Figuur 6.2 Verbreding A4HR beperkt

6.1.1

Vrachtwagenstrook A4/A44

De tweede keuze is betreft de vrachtwagenstroken. Er kan voor gekozen worden om alleen de A4 te
bedienen (waar de vrachtwagenstrook in essentie voor bedoeld is) of om ook de A44 te bedienen van een
vrachtwagenstrook. In hoofdstuk 9.3 worden per variant zowel de ‘dubbele’ als ‘enkele’ variant getoond. De
afweging in de Trade-Off Matrix gaat met name worden of de kosten en baten van een vrachtwagenstrook
tegen elkaar opwegen, gezien het feit dat de A44 lagere intensiteiten heeft, terwijl vrachtwagens voor de
beweging naar de A44 niet hoeven te weven. Echter, zal de duidelijkheid van een ‘enkele’ vrachtwagenstrook
wel in het gedrang komen, indien niet alle vrachtwagens de vrachtwagenstrook hoeven te nemen. Bij de
variantenafweging wordt verder ingegaan op de voor- en nadelen en wordt dit ook onderbouwd en
gescoord. Uiteindelijk zal een keuze ook mede afhangen van de overige twee ‘keuzedelen’.
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6.2

Varianten Vrachtwagenstroken

Voor de vrachtwagenstroken zijn er drie mogelijkheden om deze te laten beginnen. Deze kunnen worden
onderverdeeld in drie mogelijkheden:
-

Voor de uitvoeger/verbindingsweg N207
Vanaf de uitvoeger/verbindingsweg N207
Na de uitvoeger/verbindingsweg N207

Zoals in hoofdstuk 6.1.1. aangeven, worden per variant twee mogelijkheden getoont (vrachtwagenstrook
voor zowel A4 als A44, alsmede alleen A4)

6.2.1

Vrachtwagenstrook HRR - 1 (voor uitvoeger/verbindingsweg N207)

Voor deze variant wordt de vrachtwagenstrook als uitvoeger uitgevoerd. De vrachtwagenstrook loopt dan
grotendeels parallel aan de HRR, waarbij de uitvoeger van de N207 boven- of onderlangs wordt gekruist. De
vrachtwagenstrook loopt in alle varianten onder het huidige viaduct door, waar nog ruimte is naast de HRR.
De vrachtwagenstrook loopt vervolgens via de huidige invoeger vanaf de N207 naar de A4. De
verbindingsweg vanaf de N207 voegt uiteindelijk in op de vrachtwagenstrook, voordat de strook als één
rijstrook invoegt op of samenvoegt met de A4. De huidige uitvoeger vanaf de A4 naar de N207 zal in dit
geval wel verlegd moeten worden, om aan de minimum turbulentielengte te voldoen (700 meter)
De vrachtwagenstrook voor de A44 splitst na het viaduct onder de N207 af, waarna de verbindingsweg N207
invoegt op de Vrachtwagenstrook, waarna deze invoegt op de A44. Indien dit tot de voorkeursvariant
behoort, zal ook de invoeger vanaf de N207 op de A44 verlegd moeten worden, om te voldoen aan de
gestelde eisen wat betreft minimum turbulentielengte (600 meter).

Figuur 6.3 Vrachtwagenstrook HRR - 1
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Indien de vrachtwagenstrook alleen de A4 bedient, komt het tot de onderstaande variant. Bij deze variant
hoeft de invoeger van de N207 op de A44 niet verlegd te worden, waardoor het flink in kosten scheelt.
Echter is opnieuw de vraag, zoals ook in hoofdstuk 9.2 aangegeven, hoe de stromen dan duidelijk
aangegeven kunnen worden.

Figuur 6.4 Vrachtwagenstrook HRR - 1

Qua vormgeving van de vrachtwagenstroken (bochtstralen, etc.) kan nog het een en ander aangepast
worden. Zo is het mogelijk om de vrachtwagenstrook iets meer uit te buigen zoals nu op afbeelding staat. In
dat geval moet de invoeger vanaf de N207 op een iets andere hoek aansnijden. Deze ontwerpoptimalisaties
komen in de ontwerpfase naar voren.
Voordelen Vrachtwagenstrook HRR - 1:
- Vrachtwagens ruim voor kruising van wegvak A4 af, geen turbulentie vlak voor splitsing
- Lange vrachtwagenstrook zorgt voor rustiger wegbeeld vrachtwagens
Nadelen Vrachtwagenstrook HRR - 1:
- Lengte vrachtwagenstrook zorgt ervoor dat variant relatief duur is.
- Uitvoeger naar N207 wordt ingekort, kans op terugslag hoofdrijbaan groter
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6.2.2

Vrachtwagenstrook HRR 2 - vanaf uitvoeger/verbindingsweg N207

De tweede variant voor de vrachtwagenstroken is om deze te laten beginnen op de huidige
uitvoeger/verbindingsweg vanaf de A4 HRR naar de N207. Voordeel van deze variant is dat er in vergelijking
met de andere twee varianten minder extra infrastructuur aangelegd hoeft te worden. Voor de rest
(onderdoorgang N207, invoeging op A4) komt de variant overeen met variant 1 (9.3.1)

Figuur 6.5 Vrachtwagenstrook HRR - 2
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Indien deze variant uit één vrachtwagenstrook (alleen A4) bestaat, wordt de situatie als onderstaand. De
wegsituatie is in principe het zelfde als bij de ‘dubbele’ vorm van deze variant. De invoeger van de N207
voegt weer in/samen met de vrachtwagenstrook. Zoals eerder aangeven, kan deze invoeger verlengd
worden ten opzichte van de richtlijnen. Dit behoort echter tot de ontwerpoptimalisaties.

Figuur 6.6 Vrachtwagenstrook HRR - 2

Voordelen Vrachtwagenstrook HRR - 2:
- Vrachtwagens gelijk met verkeer naar N207 van weg af, relatieve kosten vallen mee door weinig nieuw
asfalt. Vrachtwagenstrook wordt hier in principe parallelstructuur tesamen met verbindingswegen.
- Vanaf Uitvoeger/Verbindingsweg N207 loopt tracé recht, grotere zichtafstanden
- Geen extra discontinuïteit op hoofdrijbaan
Nadelen Vrachtwagenstrook HRR - 2:
- Bij spitsdrukte grotere kans op terugslag door extra verkeer op Uitvoeger/Verbindingsweg N207
- Op Verbindingsweg moet splitsing of ‘uitvoeger op uitvoeger’ komen, levert extra weefgedrag op.
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6.2.3

Vrachtwagenstrook HRR 3 - na uitvoeger N207 en voor splitsing A4/A44

De derde mogelijkheid om de vrachtwagenstrook te beginnen is na de uitvoeger N207. In deze variant dient
de blokmarkering van de splitsing ‘op te schuiven’, waardoor dit splitsingsvak korter wordt. Dit wordt
opgevangen door het feit dat vrachtwagens dan niet meer op de splitsing tot hinder zijn. In de variant
waarbij er wordt uitgegaan van een dubbele vrachtwagenstrook. Indien er gekozen wordt voor de dubbele
variant, kan de vormgeving zo worden gekozen dat de meest rechterrijstrook afsplitst tot
vrachtwagenstrook. Indien de enkele variant wordt gekozen is dit niet mogelijk, aangezien er dan extra
ongewenste turbulentie kan gaan optreden door vrachtwagens naar de A44. Uiteraard kan er ook gekozen
worden voor een ‘normale’ uitvoeger van de vrachtwagenstrook. De keuzes op dit detailniveau worden bij
de voorkeursvariant nader bekeken.

Figuur 6.7 Vrachtwagenstrook HRR - 3

De ‘enkele’ variant is gelijk aan de ‘dubbele’ variant, waarbij er geen vrachtwagenstrook naar de A44 is. Zoals
hierboven ook al aangegeven; indien deze variant gekozen wordt, is het niet mogelijk om de
vrachtwagenstrook vorm te geven als splitsing van de HRR, waarbij de rechter strook overloopt in de
vrachtwagenstrook. Bij volledige verbreding zou ook betekenen dat er tussen de huidige uitvoeger en
splitsing in principe twee extra discontinuïteiten plaatsvinden; namelijk de uitvoeger voor de
vrachtwagenstrook alsook de extra rijstrook voor de A44, aan de rechterzijde van de A4 HRR.
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Figuur 6.8 Vrachtwagenstrook HRR - 3

Voordelen Vrachtwagenstrook HRR - 3:
- Vrachtwagenstrook in deze variant het meest parallel; vrachtwagenstrook blijft relatief dicht langs HRR,
levert ‘logisch’ wegbeeld op.
- Variant niet enorm duur door relatief korte lengte.
Nadelen Vrachtwagenstrook HRR - 3:
- Weefvak voor Splitsing moet verkort worden, mogelijk kans op meer weefgedrag autoverkeer op kortere
afstand. Effecten moeten bepaald worden in FOSIM.
- Vrachtwagenstrook ingeklemd tussen uitvoeger N207 en splitsing A4/A44, vrachtwagenstrook komt
derhalve vrij onverwacht.
- Bij volledige verbreding A4 kan extra rijstrook op splitsing (2+4) niet even lang als in de andere
varianten, aangezien de vrachtwagenstrook eerst nog uit moet voegen na het weefvak/uitvoeger naar de
N207 conform de minimum turbulentielengte
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6.3

Vrachtwagenstrook HRR - Invoeger los van N207

Een extra variant is om de vrachtwagenstrook in te laten voegen op A4 HRR, zonder gebruik te maken van
de Invoeger/Verbindingsweg N207. Deze variant is technisch zeer ingewikkeld, maar wel een mogelijkheid.
De vrachtwagenstrook moet hierbij op niveau -1 (onder maaiveld) of niveau +2 (boven A44 en
verbindingsweg N207 geplaatst worden.

Figuur 6.9 Vrachtwagenstrook HRR - 3

Voordelen Vrachtwagenstrook HRR - Invoeger A4:
- Vrachtwagenstrook bevat minder bochten, wegbeeld gunstig.
- Invoeging op A4 los van invoeger van N207, minder kans op congestie op verbindingsweg
Nadelen Vrachtwagenstrook HRR - Invoeger A4:
- Vrachtwagenstrook technisch erg lastig in te passen. Dit moet gebeuren onder maaiveld-niveau (dure
constructie), of op niveau +2 (dure overspanning)
- Twee invoegers na elkaar op hoofdrijbaan niet gunstig voor wegbeeld A4.
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6.4

Vrachtwagenstrook A4 HRL

In de toekomst wordt zoals eerder geanalyseerd de A4 tussen Amsterdam en het ‘knooppunt Burgerveen’
erg druk met I/C-waardes die ruim boven de gewenste waardes liggen. Op dit moment is de samenvoeging
A4/A44 op de HRL van de A4 nog niet problematisch, echter kan dit in de toekomst wel opspelen. Het
voordeel van de samenvoeging in vergelijking met de splitsing op de HRR is dat het aantal rijstroken over
een langere afstand gehandhaafd blijft. Verkeer hoeft derhalve niet voor een bepaalde discontinuïteit van
rijstrook te wisselen, maar dit kan verspreid worden over een grotere lengte. Het onderzoek richt zich met
name op de vrachtwagenstrook voor de A4 HRR. Om tot een geheel te komen voor het knooppunt dient
ook de HRL bekeken te worden; een vrachtwagenstrook kan hier ook uitkomst bieden in de toekomst. Deze
twee varianten moeten derhalve ook als ‘sub-variant’ gezien worden.
Qua ruimte is er langs de HRL minder ruimte. Het aantal varianten blijft derhalve beperkt. Ook wordt de
variant relatief duur, aangezien er onder de N207 door gegaan moet worden. Daarnaast moet ook de
busbaan opgeheven worden, aangezien een invoeging op de Invoeger/Verbindingsweg vanaf de N207 naar
de A4 HRL niet toekomstgericht is, gezien de I/C-waardes op deze verbindingsweg. Dit betekend dat de
oplossing is om de vrachtwagenstrook op huidige busbaan te plaatsen. De bussen kunnen eventueel
invoegen op deze strook.

6.4.1

Vrachtwagenstrook HRL - Vanaf Verbindingsweg N207

De eerste variant voor de vrachtwagenstrook HRL is de meest ‘eenvoudige’. Vanaf de verbindingsweg N207
splitst de strook af, waarna deze onder de N207 doorgaat, om vervolgens het huidige tracé van de busbaan
te volgen. De busbaan dient te komen vervallen, of wordt ingevoegd op de vrachtwagenstrook.

Figuur 6.10 Vrachtwagenstrook HRL
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Voordelen Vrachtwagenstrook HRL - 1:
- Vrachtwagenstrook is relatief kort; alleen tussen de splitsing op de verbindingsweg en de busbaan hoeft
de vrachtwagenstrook conform nieuw tracé aangelegd te worden.
- Weinig extra ruimtebeslag
Nadelen Vrachtwagenstrook HRL - 1:
- Onderdoorgang onder N207 is erg duur; vanwege maakbaarheid een breedte wegvak N207
- Verbindingsweg/Uitvoeger N207 wordt drukker, kans op congestie groter.

6.4.2

Vrachtwagenstrook HRL - Verlengde Variant

De tweede variant van de vrachtwagenstrook voor de HRL is om deze te laten beginnen voor het de
Uitvoeger/Verbindingsweg naar de N207. Het vervolg is hetzelfde als bij de andere variant voor de HRL.
Deze variant is een stuk langer en duurder, maar kan meer capaciteit bieden.

Figuur 6.11 Vrachtwagenstrook HRL

Voordelen Vrachtwagenstrook HRL - 2:
- Vrachtwagenstrook niet verweven met verbindingsweg, extra capaciteitswinst.
Nadelen Vrachtwagenstrook HRL - 2:
- Onderdoorgang onder N207 is erg duur; vanwege maakbaarheid een breedte wegvak N207
- Relatief dure variant; vrachtwagenstrook heeft behoorlijke lengte.
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6.5

Overzicht Varianten

Door alle mogelijkheden zijn er vele combinaties mogelijk. In onderstaande tabel worden deze overzichtelijk
weergegeven. Bij de ‘Vrachtwagenstrook HRR - Invoeging op A4’ is het ook de mogelijkheid om de
configuratie van de ‘Vrachtwagenstrook HRR’ aan te houden. Bij de ‘Vrachtwagenstrook HRL’ is er ook de
mogelijkheid om geen vrachtwagenstrook op de A4 HRL in te passen. Deze varianten zijn derhalve ook
meegenomen als variant in de tabel.
Tabel 6.1 Overzicht Varianten
59955 Winterberg,
DuitslandVerbreding A4

Vrachtwagenstrook HRR
Dubbel of Enkel

Vrachtwagenstrook HRR

Vrachtwagenstrook HRR
Invoeging op A4

Vrachtwagenstrook HRL

1. Complete verbreding A4
tot in knooppunt

1. ‘Dubbele’
vrachtwagenstrook (A4 en
A44)

1. Vrachtwagenstrook voor
uitvoeger/verbindingsweg
N207

1. Vrachtwagenstrook pas
in voegen na
invoeger/verbindingsweg
N207

1. Vrachtwagenstrook vanaf
uitvoeger/verbindingsweg
N207 tot op busbaan

2. Gedeeltelijk verbreding A4
tot in knooppunt

2. ‘Enkele’
vrachtwagenstrook (A4)

2. Vrachtwagenstrook
vanaf
uitvoeger/verbindingsweg
N207

2. Geen afwijking van
‘Vrachtwagenstrook HRR’ configuratie

2. Vrachtwagenstrook voor
uitvoeger/verbindingsweg
N207 tot op busbaan

3. Vrachtwagenstrook na
uitvoeger/verbindingsweg
N207

3. Geen Vrachtwagenstrook
op A4 HRL

Bovenstaande tabel laat alle mogelijkheden zien; alle combinaties zijn in principe mogelijk. Hierdoor zijn er in
theorie 2 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 3 = 72 mogelijkheden, voortkomende uit 12 varianten. Voordat de variantenstudie
gedaan wordt, moeten alle ‘kansrijke’ varianten eruit gefilterd worden. Deze keuzes worden gemaakt in
hoofdstuk 7, ‘Kansrijke Varianten’.
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7

KANSRIJKE VARIANTEN

Gezien het feit dat er veel varianten en combinatiemogelijkheden zijn, is het van belang dat niet-kansrijke
varianten voor de variantenstudie al afgestreept worden. Om dit te filteren wordt er gekeken naar de situatie
van 2030. Zo worden de wegvakken waar de varianten op samenvoegen/invoegen beoordeeld op gebruik
(en I/C-waardes), om te kijken of de variant haalbaar is. Ook kunnen de mogelijkheden in deze fase al
worden beoordeeld op technische haalbaarheid. Er wordt per variantonderdeel gekeken naar bovenstaande
punten. Bij een eventuele constatering van een onmogelijkheid of onrealistische keuze, wordt de variant als
niet-kansrijk beoordeeld.

7.1

Verbreding A4

Voor de verbreding zijn twee varianten. Deze varianten zijn beschreven in hoofdstuk 9. De verbreding van de
A4 is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek, aangezien de vormgeving veel invloed heeft op zowel de
vormgeving van de vrachtwagenstroken, alsmede op de doorstroming op de A4, wat uiteindelijk grote
invloed heeft op het doel van het onderzoek. Op het gebied van de te verwachten I/C-capaciteiten treedt er
in 2030 op de HRL in het geval van verbreding op het wegvak voor de het knooppunt (vanuit zuidelijke
richting) lichte congestiekans op (I/C tussen 0,8 en 0,9). Op het wegvak na de uitvoeger naar de N207 en de
samenvoeging komt de I/C-verhouding onder de 0,8. Dit geldt voor zowel de maatgevende ochtend- als
avondspits. De HRL heeft qua varianten slechts één mogelijkheid.
Voor de HRR zou een volledige verbreding tot in het knooppunt betekenen dat de wegvakken ten zuiden
van de splitsing een I/C-waarde krijgen van lager dan 0,8. Bij een gedeeltelijke verbreding (tussen splitsing
en invoeger vrachtwagenstrook 3 rijstroken), wordt de I/C-waarde in de avondspits tussen 0,8 en 0,9. De
effecten van een vrachtwagenstrook zijn hierin niet meegenomen. De kosten en baten van de bovenstaande
variant moeten bepaald worden in de variantenstudie. Ook het effect van een vrachtwagenstrook kan
dermate positief zijn, dat een gedeeltelijke verbreding tot in het knooppunt volstaat. Indien deze variant
voldoet, scheelt dat enorm in kosten en verkeersveiligheid op de splitsing, waar verbreed moet worden naar
6 rijstroken.
Voor de verbreding van de A4 worden beide varianten meegenomen als kansrijke variant. De volledige
verbreding van de A4 met de veranderde vormgeving van de splitsing (extra rijstrook rechterzijde A44 ter
hoogte van weefvak) wordt ook als variant meegenomen, aangezien de verwachting is dat de
verkeersafwikkeling in deze variant ook toeneemt ten opzichte van de huidige situatie.

7.2

Varianten Vrachtwagenstrook HRR

Voor de vrachtwagenstrook HRR zijn drie varianten. De varianten zijn in beginsel redelijk hetzelfde, alleen het
beginpunt verschilt. Een analyse in FOSIM moet meer duidelijk geven over de effecten van de drie varianten.
Wat wel duidelijk is, is dat de uitvoeger/verbindingsweg naar de N207 op dit moment een lage I/Cverhouding (<0,5) heeft, waardoor een combinatie met de vrachtwagenstrook volstaat.
Daarnaast is ook de variant waarbij de vrachtwagenstrook na de splitsing afsplitst/uitvoegt van de A4
haalbaar; wel dient hierbij het weefvak voor de splitsing ingekort te worden (200-250 meter), aangezien de
minimum lengte van opeenvolgende uitvoegingen (puntstuk-puntstuk) 700 meter moet zijn. Bij deze variant
wordt de configuratie dan: uitvoeger N207 - splitsing (rechterrijstrook naar vrachtwagenstrook) - splitsing
A4/A44. Indien de A4 volledig verbreed wordt met een extra rijstrook ter hoogte van de splitsing (die dan
aan rechterzijde moet komen gezien het ruimtegebrek in de middenberm), is vrachtwagenstrook ‘variant 3’
haalbaar, maar wordt het aantal discontinuïteiten net als hierboven beschreven vrij hoog. Bij volledige
verbreding komt daar nog bovenop dat de A44 deels als uitvoeger moet worden vormgegeven. Hierdoor
verandert de splitsing naar een combinatie van uitvoeger en splitsing. Dit betekent ook dat de
vrachtwagenstrook tussen twee uitvoegers zit, wat tot onduidelijkheid kan leiden.
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Een punt van aandacht is de invoeging op A4. Indien de A4 niet volledig verbreed wordt, kan de invoeging
van de dubbelstrooks verbindingsweg worden vormgegeven als samenvoeging, waarbij de rechterrijstrook
invoegt na een x aantal meter. Ook kan worden gekozen voor een invoeging van de verbindingsweg op de
vrachtwagenstrook met een verlengde invoegstrook. In dat geval is de gecombineerde vrachtwagenstrook
met verbindingsweg voor de invoeging/samenvoeging op de A4 enkelstrooks. Van het Terbregseplein kan
geleerd worden dat de invoeger van de vrachtwagenstrook congestie oplevert. Een samenvoeging met de
A4 heeft dan ook de voorkeur. In het geval van volledige verbreding van de A4, wordt de configuratie na de
samenvoeging 5 rijstroken, waarbij er voor het nieuwe Ringvaartaquaduct afgestreept wordt tot 4 rijstroken.
Bij een gedeeltelijke verbreding hoeft er niet afgestreept te worden; hierbij is de configuratie pas na de
samenvoeging met de vrachtwagenstrook 4 rijstroken. Alle drie varianten van het onderdeel
‘Vrachtwagenstrook HRR’ worden meegenomen naar de variantenafweging.

7.3

Vrachtwagenstrook ‘dubbel’ of ‘enkel’

Een vraagstuk wat ook relevant is, is of de vrachtwagenstrook van de A4 ook moet afsplitsen, waarbij er ook
een vrachtwagenstrook naar de A44 loopt. Qua wegbeeld zou een ‘dubbele’ variant wenselijk zijn, want
hiermee dienen alle vrachtwagens de vrachtwagenstrook te gebruiken. Echter zijn de voordelen beperkt. In
de spits van 2030 zullen er slechts 65 vrachtwagens/uur gebruik van maken. Op werkdagbasis is dit slechts
636 vrachtwagens. Daarnaast hoeven de vrachtwagens naar de A44 niet te ‘weven’, wat de werking van een
vrachtwagenstrook overbodig maakt. Een ander nadeel is dat de invoeger van de N207 naar de A44 HRR
verlegd moet worden om te voldoen aan de minimum lengtes van turbulentieafstanden. Ook heeft het
wegvak A44 HRR vlak na de splitsing geen hoge I/C-waardes. Door al deze opsommingen is een
vrachtwagenstrook bij voorbaat al erg twijfelachtig. Het enige nadeel van het niet realiseren van een
‘dubbele variant’ is dat er dus een aandeel vrachtverkeer op de hoofdrijbaan moet blijven rijden, in plaats
van de vrachtwagenstrook te nemen. Dit moet opgelost worden door duidelijke (dynamische) bebording.
Voor de variantenafweging worden de ‘dubbele’ varianten niet meegenomen. Wel wordt de uiteindelijke
voorkeursvariant nog getoetst op een eventueel toekomstige uitbreiding van een vrachtwagenstrook A44.
Hierbij kan er gedacht worden aan een configuratie waarbij de toekomstige 3 e rijstrook de
vrachtwagenstrook of stroken zijn, waarbij een configuratie van 4+3 of 3+4/3+3 op de splitsing of
samenvoeging vermeden kan worden (zie figuur 47). Een dergelijke verbreding van de A44 staat niet op het
programma, maar is wel een ambitie vanuit het SVIR, waarbij alle snelwegen in de randstad minimaal 2x3
rijstroken hebben. Bij de variantenkeuze wordt de Vrachtwagenstrook dus niet meegenomen. Qua
vormgeving heeft dit geen invloed, bij de varianten is het tracé voor de vrachtwagenstrook A44 hetzelfde.

Figuur 7.1 Uitbreiding Knooppunt met vrachtwagenstroken
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7.4

Varianten ‘Vrachtwagenstrook HRR - Invoeger los van N207’

Ook een variant is om de vrachtwagenstrook los van de invoeger vanaf de N207 te laten invoegen. Deze
variant is echter technisch zeer ingewikkeld. Het voordeel is dat de vrachtwagenstrook als volledig ‘aparte’
strook kan worden vormgegeven en zodoende geen capaciteitsverlies op andere wegvakken van het
knooppunt veroorzaakt. Deze variant levert echter dusdanig veel nadelen op, dat de variant niet
meegenomen wordt als kansrijke variant. Hieronder worden de nadelen aangegeven.
-

-

Technisch zeer lastig te bouwen variant; vrachtwagenstrook moet op niveau -1 of +2 worden gebouwd,
wat door de aanwezige infrastructuur lastig in te passen is.
Bij een overspanning op niveau +2, wordt de hoogte dusdanig, dat er op circa 300-400 meter, ongeveer
10-12 meter hoogte moet worden overwonnen. Dit levert in combinatie met de ruime voet- en
topbogen redelijk steile hellingen (steiler dan 2,5%) op, wat op een strook voor vrachtwagens
voorkomen moet worden.
Kosten zijn door lengte en overspanning/onderdoorgang erg hoog
Invoeger kan pas 600 meter (conform minimum turbulentielengtes) na invoeger N207 plaatsvinden.

7.5

Varianten ‘Vrachtwagenstrook HRL’

Ook voor de HRL zijn vrachtwagenstroken denkbaar. Hierbij kan de samenvoeging ontlast worden. Het
probleem is echter minder groot dan op de splitsing, aangezien er na de samenvoeging over langere lengte
6 rijstroken liggen, waardoor vrachtwagens de twee rijstroken over langere lengte kunnen oversteken. Er is
geen ‘scheidingspunt’ waarvoor het verkeer een rijstrook heeft moeten kiezen. Wel worden stroomafwaarts
op de A4 HRL (ten noorden van knooppunt) de I/C-waardes erg hoog. Met de verbreding van de A4, wordt
op het wegvak van de samenvoeging bij vier rijstroken op de A4 de I/C-capaciteit al een stuk lager. De
variant speelt ook in op een mogelijke toekomstige verbreding van de A44 (ambitie SVIR 2040). Qua
configuratie is het dan denkbaar om de verbreding ‘op te vangen’ in de vrachtwagenstroken, om zo te
voorkomen dat de splitsing en/of samenvoeging een configuratie met nog een extra rijstrook nodig heeft.
Zie hiervoor afbeelding 47.
De problematiek op de HRL van de A4 zit met name in de capaciteit stroomafwaarts. De vraag is dan ook of
een vrachtwagenstrook bijdraagt aan een betere verkeersafwikkeling. Wel zijn de mogelijkheden
meegenomen. In de variantenstudie wordt een nadere analyse gedaan van kosten en effecten van deze
variant.
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7.6

Overzicht Kansrijke Varianten

Tabel 7.1 Overzicht Kansrijke Varianten
Variant

Probleemoplossend vermogen

Technische
haalbaarheid

Kansrijk (JA/NEE)

Verbreding A4 volledig

- Extra capaciteit (++)
- Doorstroming (+)
- I/C-waarde (+)

(+) inpasbaar, gevolgen
voor wegas splitsing
A44

JA

Verbreding A4 beperkt

- Extra Capaciteit (+)
- Doorstroming (+)
- I/C-waarde (+)

(++) inpasbaar,
benodigd geen
aanpassingen A44

JA

Vrachtwagenstroken Dubbel

- Extra Capaciteit (+)
- Doorstroming (+)
- I/C-waarde/gebruik voor VWS A44
erg beperkt (--)

(++) inpasbaar

NEE (bij A44 2x3 wel)

Vrachtwagenstroken Enkel

(+) gebruik voor VWS A4 goed

(++) inpasbaar

JA

Vrachtwagenstrook HRR Variant A

- Extra Capaciteit (+)
- Doorstroming, ontlasting wegvak
weefvak splitsing (+)
- I/C-waarde (+)

(++) inpasbaar

JA

Vrachtwagenstrook HRR Variant B

- Extra Capaciteit (+)
- Doorstroming, ontlasting wegvak
weefvak splitsing (+)
- I/C-waarde (+)

(++) inpasbaar

JA

Vrachtwagenstrook HRR Variant C

- Extra Capaciteit (+)
- Doorstroming, ontlasting wegvak
weefvak splitsing (+)
- I/C-waarde (+)

(++) inpasbaar

JA

Vrachtwagenstrook HRR Variant ‘losse
invoeger’

- Extra Capaciteit (+)
- VWS gescheiden van verbindingsweg
N207 (++)
- I/C-waarde (+)

(--) VWS op niveau -1 of
+2 bij kunstwerken,
lastig in te passen
conform
richtlijnen/constructie

NEE

Vrachtwagenstrook HRL Variant A

(+-) probleem op samenvoeging
nader te onderzoeken in FOSIM

(+-) onderdoorgang
N207 technisch lastig,
wel mogelijk

n.t.b.

Vrachtwagenstrook HRL Variant B

(+-) probleem op samenvoeging
nader te onderzoeken in FOSIM

(+-) onderdoorgang
N207 technisch lastig,
wel mogelijk

n.t.b.

Op tabel 7.1 is te zien welke varianten ‘mee worden genomen’ naar de volgende fase, waarin er een kostenbatenanalyse gedaan wordt. In de eerste zeef (hoofdstuk 7) zijn er dus enkele varianten afgevallen, waardoor
er minder varianten in de kosten-batenanalyse beschouwd worden. In hoofdstuk 8 wordt er begonnen met
de kosten-batenanalyse.
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8

KOSTEN-BATENANALYSE KANSRIJKE VARIANTEN

8.1

Kostenafweging Varianten

Voor de kostenafweging worden kengetallen gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Door kengetallen toe te
passen, komt er een globaal kosteninzicht, waarbij de varianten onderling volgens dezelfde methode
beoordeeld zijn, waardoor de relatieve verhoudingen vrij nauwkeurig bepaald kunnen worden.
De kosten zijn bepaald op basis van SSK-kostenramingsprijzen. In de uitwerking kan het zo zijn dat
materialisatie nog veranderd.
Echter is dit voor deze fase niet van groot belang, omdat de varianten gescoord worden op basis van
onderlinge verhoudingen.
Voor de eenheidsprijzen is uitgegaan van de volgende prijzen:
Verhardingen:

Opbreken Verharding:
Constructie:
Grondwerk:
Watergang:

1x zandbed (600mm), 1x fundering (300mm hydraulisch
menggranulaat, 3x onderlaag AC 22 Base, 1x tussenlaag TLZ-C,
2x deklaag ZOAB8 en ZOAB16 + aanbrengen Markering
Opbreken 2x onderlaag, 1x tussenlaag,
Complexe viaducten, prijsklasse hoog
Ophoging/afgraven, prijsklasse gemiddeld
Uitgraven/dempen watergang, prijsklasse gemiddeld

Om een score te geven aan de varianten, worden de kosten bepaald. Aangezien de prijzen indicatief zijn,
mogen deze niet geïnterpreteerd worden als een vorm van kostenraming. De kosten zijn wel op basis van
juiste hoeveelheden en prijzen, maar het detailniveau is dusdanig hoog, dat de cijfers verkeerd gebruikt
kunnen worden. De kosten worden wel vergeleken met elkaar, aangezien de methode tot bepaling van
kosten hetzelfde is, en derhalve als correct vergelijkingsmateriaal dienen.

8.1.1

Kosten Verbreding A4

Voor de verbreding van de A4 zijn er twee varianten. Vanaf de projectgrens (1.700 meter na begin puntstuk
splitsing A4/A44) wordt er uit gegaan van een verbreding tot 2x4 rijstroken. Bij de variant ‘verbreding
volledig’ gaat dit tot aan met de splitsing, inclusief verbreding van het weefvak tot 2+4 rijstroken. Bij de
variant ‘verbreding beperkt’ gaat de verbreding tot aan de invoeger van de vrachtwagenstrook en/of
verbindingsweg N207. Per variant worden de maatregelen beschreven die als kostenpost berekend worden.
De totale kosten van volledige verbreding tot in het knooppunt zijn circa 9,5 miljoen. Bij een beperkte
verbreding is dit circa 7,1 miljoen. De kosten zijn bepaald op basis van SSK-kostenramingsprijzen. In de
uitwerking kan het zo zijn dat materialisatie nog veranderd. Echter is het voor deze fase niet van groot
belang, omdat de varianten gescoord worden op basis van onderlinge verhoudingen.
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Figuur 8.1 Kosten Verbreding A4HR

-

Variant volledige verbreding:
Variant beperkte verbreding:

8.1.2

10 miljoen (op basis van 2,1 km HRL en 2,1 km HRR)
7 miljoen (op basis van 2,1 km HRL en 1,7 km HRR)

Kosten Varianten Vrachtwagenstroken HRR

Voor de drie varianten van de vrachtwagenstroken is dezelfde kostenbepaling aangehouden. Een eventuele
uitbreiding met een vrachtwagenstrook voor de A44 is meegenomen hierin. Deze kosten zijn in het rood
aangegeven.

Figuur 8.2 Kosten Varianten Vrachtwagenstroken

Voor de analyse wordt uitgegaan van alleen de vrachtwagenstrook A4, en dus niet die van de A44. Voor de
varianten komen daarbij de volgende bedragen naar voren:
- Variant 1:
13 miljoen
- Variant 2:
6 miljoen
- Variant 3:
7 miljoen
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8.1.3

Vrachtwagenstroken HRL

Bij de varianten worden de vrachtwagenstroken HRL ook meegenomen als varianten. De kosten hiervan zijn
op dezelfde manier uitgewerkt als voor de varianten van de verbreding en van de vrachtwagenstroken HRR.

Figuur 8.3 Kosten Varianten Vrachtwagenstroken HRL

De kosten van de twee varianten van de Vrachtwagenstroken HRL zijn:
-

Variant HRL 1:
Variant HRL 2:

8.1.4

6 miljoen
15 miljoen

Totaaloverzicht Realisatie Kosten

Tabel 8.1 Totaaloverzicht Kosten
Variant

Kosten

Verbreding A4 - volledig

10 miljoen

Verbreding A4 - beperkt

7 miljoen

Vrachtwagenstrook HRR - 1

13 miljoen

Vrachtwagenstrook HRR - 2

6 miljoen

Vrachtwagenstrook HRR - 3

7 miljoen

Vrachtwagenstrook HRR - Nulvariant

0

Vrachtwagenstrook HRL - 1

6 miljoen

Vrachtwagenstrook HRL - 2

15 miljoen

Vrachtwagenstrook HRL - Nulvariant

0

62 | 121

Witteveen+Bos | 100052-6 ZIJM | Defnitief Eindrapport I 04-06-2021

De varianten bestaan uit onderdelen. Zowel de verbreding van de A4, alsmede de Vrachtwagenstroken HRR
en Vrachtwagenstroken HRL worden onderling vergelijken per onderdeel en niet met elkaar, gezien het feit
dat het ook ‘losse’ onderdelen zijn. Vervolgens worden per variant de verschillende ‘maatregelen’ bij elkaar
opgeteld, waardoor onderstaande formule tot stand komt. Indien dit gedaan wordt ziet de tabel er als volgt
uit:
Tabel 8.2 Totaalkosten i.c.m. MCA-cijfer
Variant

Kosten Totaal

MCA-cijfer

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘volledig’

23 miljoen

0,00

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘volledig’

16 miljoen

0,30

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘volledig’

17 miljoen

0,26

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

20 miljoen

0,13

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

14 miljoen

0,40

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

14 miljoen

0,40

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

7 miljoen

0,70

Bovenstaande cijfers vertegenwoordigen de kosten van de overgebleven varianten. Voor de variant
Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’ is de score van de vrachtwagenstrook
meegenomen als getal ‘0’, aangezien hier geen kosten aan zitten in deze variant, waardoor de uiteindelijke
score als hoogste scoort. Dit heeft er mee te maken dat er geen kosten voor vrachtwagenstroken zijn.
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8.2

Batenanalyse (Verkeerseffecten)

De verkeerseffecten worden bepaald aan de hand van doorstroming/congestie op de hoofdrijbaan
(snelheidstrajectoriën) en de capaciteit van de varianten. In principe levert een betere doorstroming ook een
grotere capaciteit en andersom, maar dit wordt bepaald aan de hand van FOSIM. De werking van FOSIM
wordt in bijlage III verder toegelicht. De wegmodellen zijn zo opgebouwd, dat de (onderlinge) afstanden
overeenkomen met de bestaande (en mogelijk toekomstige) situatie. Voor de doorstroming wordt een
analyse gedaan met visuele waarneming en capaciteitsbeoordeling. Dit betekent dat de simulatie van de
avondspits tot 25 keer wordt gedraaid, waarbij de effecten van snelheid van het verkeer geanalyseerd
worden. De varianten worden eerst visueel beoordeeld, waarbij congestiepunten geanalyseerd worden. Ook
worden de intensiteiten opgeschroefd, om zo de pijnpunten in het wegvak te toetsen. De capaciteitstoets
werkt als volgt:
In het model wordt de simulatie gestopt waar de snelheid onder de 50 km/uur komt (filevorming). Op basis
van het aantal keren dat dit voorkomt en op welk capaciteitspunt (elke variant heeft weer een andere
maximum capaciteit, waarbij de detectoren congestie meten. Door deze vergelijking kunnen de varianten
met elkaar en met de ‘nul situatie’ vergeleken worden. Mocht er ergens congestie ontstaan, is het mogelijk
om de capaciteit te bepalen aan de hand van een capaciteitstoets. In de analyse worden de effecten
uitgebreid beschreven. Voor de verkeersveiligheid wordt er gekeken naar de dichtheid van verkeer en de
snelheidswisselingen van wegvakken. Deze twee indicatoren zijn de basis van turbulentie, wat uiteindelijk
leidt tot congestie. In principe geeft de turbulentie dus een beeld van de verkeersveiligheid (weefgedrag
i.c.m. snelheidsverandering).
Voordat de effecten van de varianten bepaald kunnen worden, is het van belang om de zogenoemde ‘nul
situatie’ in beeld te hebben. Voor zowel het basisjaar (2019) alsmede het toetsingsjaar (2030) zijn de
verkeerscijfers in de situatie getoetst (hoofdstuk 3).
De nul situatie en varianten worden vergeleken aan de hand van drie beoordelingen:
- Visuele beoordeling snelheid en congestie (bij congestie capaciteitsbepaling)
- Capaciteitsbepaling wegvakken
- Diagrammen Turbulentie (snelheidswisselingen en dichtheid verkeer op congestiegevoelige wegvakken)
Om alle varianten te toetsen, worden eerst alle varianten visueel beoordeeld. Op basis hiervan zullen
congestiepunten naar voren komen, die al een sturing kunnen geven aan de vormgeving. Een bepaalde
vormgeving kan bepaalde varianten al uitsluiten, waardoor sommige varianten al eerder afvallen dan dat de
hele analyse is afgerond.

8.2.1

Verkeersanalyse Varianten

De in totaal zeven varianten, waarbij er zes met vrachtwagenstrook zijn, worden gesimuleerd in FOSIM. Door
de simulatie 25x te laten draaien, kan er met redelijk grote zekerheid een bepaling gedaan worden van de
werking van de varianten. Wat opvalt is dat in de huidige situatie (en de te verwachte situatie in 2030) er
twee congestiepunten waren op de hoofdrijbaan (weefvak voor splitsing en invoeger
verbindingsweg/invoeger vanaf N207). Bij alle varianten zijn deze congestiepunten opgelost, ook bij een
grotere stijging dan verwacht. De intensiteit kan in het model opgeschroefd worden tot 12.500 mvt/uur, bij
een hogere waarde zijn de vijf toeleidende rijstroken vanuit Amsterdam dermate verzadigd, dat dit niet past
op de vijf rijstroken. Als dit voorkomt in het model, betekent het dat het wegvak geen congestiepunten
heeft. Kijkend naar de Variantensimulaties van 2030, ontstaat er weinig tot geen congestievorming op de
hoofdrijbaan bij de varianten met vrachtwagenstroken. Dit geldt voor zowel het weefvak voor de splitsing als
voor de invoeger vanaf de N207 op de hoofdrijbaan. In de varianten wordt het weefvak ‘ontlast’ van
vrachtverkeer, waardoor de capaciteit dermate stijgt, dat er geen congestiepunt ontstaat bij de verwachte
intensiteiten van 2030. Ook de invoeger op de A4 vanaf de N207 is geen congestiepunt meer, aangezien de
discontinuïteit in alle varianten als samenvoeging vormgegeven is. Voordat de baten geanalyseerd worden,
worden eerste varianten enkele keren gedraaid, om congestiepunten te signaleren (zie 8.2.2).
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8.2.2

Configuratie Vrachtwagenstrook/Verbindingsweg N207

Indien de intensiteiten worden verhoogd tot de verwachte waardes voor 2030, begint er congestie te
ontstaan bij de invoeger vanaf de N207 op de vrachtwagenstrook. Dit is een logisch gevolg wanneer de
capaciteit stijgt tot circa 1.900 mvt/uur (handboek CIA). In 2030 is de te verwachte intensiteit op dit wegvak
1.865 mvt/uur, waarbij het aandeel vrachtverkeer boven de 50% ligt, wat tot een lagere capaciteit leidt. Om
de capaciteit te berekenen, wordt de configuratie nagebouwd in FOSIM. Te zien is dat de gemiddelde
afwikkelcapaciteit op slechts 1.333 voertuigen ligt. Dit is lager dan het handboek CIA voorschrijft, maar is een
logisch gevolg vanwege het feit dat de vrachtwagenstrook alleen vrachtwagens verwerkt.

Figuur 8.1 FOSIM-Simulatie Invoeger VW-207 op Vrachtwagenstrook

Figuur 8.2 Capaciteitsbepaling Vrachtwagenstrook/N207 configuratie

Dit effect is op te lossen door de vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 niet tot één rijstrook te laten
configureren, maar door op de hoofdrijbaan de linkerrijstrook af te strepen, waarbij de
vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 als twee rijstroken samenvoegt met de A4. Indien dit wordt
toegepast, ontstaat er geen congestie op de vrachtwagenstrook. Dit heeft echter wel tot gevolg dat een
volledige verbreding van de A4 tot gevolg heeft dat na een samenvoeging met de
Vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 de hoofdrijbaan 6 rijstroken heeft. Dit is onwenselijk, omdat voor
het Ringvaartaquaduct het aantal rijstroken 4 moet zijn. Verkeerstechnisch is deze oplossing mogelijk, maar
heeft voor het wegbeeld negatieve gevolgen.
Bij een afstreping op de linkerrijstrook (met voldoende turbulentielengte, >1.200 na samenvoeging) van de
hoofdrijbaan ontstaat er bij de verwachte intensiteiten voor 2030 geen congestie voor de afstreping. Dit
effect treedt pas op als de intensiteiten hoger uitvallen dan de te verwachte waarde voor 2030. Hieruit valt te
concluderen dat een linker afstreping de voorkeur heeft boven het terugbrengen de
vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 tot één rijstrook voor de samenvoeging met de A4.
De oorspronkelijke tapersamenvoeging, zoals die veel in het Nederlandse wegennet voorkomt, wordt bij
voorkeur niet meer toegepast. De capaciteit bij afstreping linkerrijstrook is te zien in onderstaande figuur.
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Figuur 8.3 Capaciteitsbepaling Linkerafstreping A4HR

De gemiddelde capaciteit ter hoogte van de linkerafstreping bedraagt 8.967 voertuigen. Dit aantal ligt ruim
boven de verwachte intensiteiten van 2030 op dit wegvak (5.806 mvt/uur). Deze oplossing is dus een stuk
robuuster dan de vrachtwagenstrook en verbindingsweg N207 samen te voegen tot één rijstrook. Een
eventueel ander goede oplossing is de ‘Duitse samenvoeger’, waarbij de rechterrijstrook afgestreept wordt
in plaats van de meest linker rijstrook. Echter is deze variant nog niet opgenomen in de Nederlandse
richtlijnen. Er komen in het oosten van het land wel twee proeven met dergelijke vormgeving. Een eventuele
uitkomst hiervan kan ook meegenomen worden op de samenvoeging
A4/Vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207, indien deze een betere doorstroming en een hogere
verkeersveiligheid geeft. Ook bij oplopende intensiteiten ontstaat er weinig congestie. Om de maximale
capaciteit te bepalen wordt het weefvak van de splitsing getoetst op capaciteit. In de varianten met de
beperkte verbreding is dit op het stuk met 3 rijstroken. Hierbij kan getoetst worden of de gemeten capaciteit
voldoet aan de benodigde capaciteit.
Wat bij de varianten met beperkte verbreding opvalt is dat het wegvak met 3 rijstroken tussen de splitsing
en de samenvoeging (in de varianten met ‘beperkte’ verbreding) weinig congestie oplevert op basis van de
te verwachten intensiteiten. Dit zou betekenen dat een volledige verbreding van de A4 tot en met de
splitsing A4/A44 niet noodzakelijk is. Dit is ook logisch, gezien het feit dat de vrachtwagenstrook in principe
de 4e rijstrook is van de A4 op dit wegvak is. Daarnaast zijn 3 rijstroken zonder vrachtverkeer een dusdanige
verbetering ten opzichte van 3 rijstroken met vrachtverkeer, dat de capaciteit hoger is dan de
uitgangspunten van het handboek CIA (0% vrachtverkeer levert factor 1,1 op). Een eventueel 4 e rijstrook op
het wegvak tussen de splitsing en samenvoeging met de vrachtwagenstrook zou dus eigenlijk een
verbreding tot 5 rijstroken betekenen, wat gezien de te verwachte intensiteiten (intensiteit niet boven 6.000
mvt/uur) ook overbodig zou zijn.
Om te toetsen of een beperkte verbreding daadwerkelijk robuust is qua doorstroming, wordt er een
capaciteitsanalyse gedaan voor wegvak met 3 rijstroken (in de varianten met beperkte verbreding). Een
capaciteitsanalyse moet uitwijzen of het wegvak inderdaad de verwachte intensiteiten van 2030 kan
verwerken. Indien dit zo is, kunnen de varianten met volledige verbreding afvallen op basis van
bovengenoemde redenen. De capaciteitscontrole wordt 3x gedaan (in elke variant met beperkte verbreding),
zodat de resultaten betrouwbaar zijn.
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Figuur 8.4 Capaciteitsbepalingen doorgaande 3 rijstroken verschillende Varianten Vrachtwagenstroken

Op het wegvak ligt de gemeten capaciteit op 7.436 (variant 1), 7.446 (variant 2) en 7.272 mvt/uur (variant). In
totaal is de simulatie 25x per variant gedraaid, waarbij er niet in elke simulatie daadwerkelijk filevorming
optrad. De te verwachte intensiteiten voor 2030 zijn op het wegvak na de splitsing A4/A44 5.079 mvt/uur,
waardoor de capaciteit van de drie rijstroken hier meer dan toereikend is.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het volledig verbreden van de A4 in combinatie met
vrachtwagenstroken een beperkte meerwaarde en enkele knelpunten (dubbel afstrepen) heeft. Derhalve is
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een combinatie met drie doorgaande rijstroken op de A4 tussen de splitsing en invoeger N207 een meer
geschikte oplossing. Indien een vrachtwagenstrook wordt toegepast, zijn drie rijstroken tussen de splitsing
en samenvoeging met de vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 genoeg toereikend, waarbij de
vrachtwagenstrook als 4e doorgaande rijstrook dient.
Ook heeft een volledige verbreding een conflictpunt, gezien het feit dat er bij een 2+4 samenvoeging twee
rijstroken afgestreept moeten worden voor het Ringvaartaquaduct. De invoeger/vrachtwagenstrook dient te
worden vormgegeven als samenvoeging tot twee rijstroken, gezien het feit dat een configuratie tot één
rijstrook congestie oplevert. Derhalve heeft de voorkeur van de configuratie bij de samenvoeging van de
vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 een 2+3-configuratie is, aangezien in dat geval geen congestie
ontstaat op de vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207. Door deze conclusies blijven er vier varianten over
voor het vervolg van de analyse:
-

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘A’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
Vrachtwagenstrook ‘variant ‘B’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
Vrachtwagenstrook ‘variant ‘C’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’

8.2.3

Capaciteitsbepaling Weefvak Splitsing

Om de bovenstaande varianten te toetsen op de maximale capaciteit, wordt er een capaciteitstoets gedaan.
Deze geeft inzicht in wat de maximale intensiteit is op het weefvak van de splitsing. De verschillende
varianten kunnen zo getoetst worden op robuustheid. Er worden 25 simulaties gedraaid, indien er minder
simulaties een capaciteitsbepaling hebben, betekend dit dat er geen congestie ontstond. De verwachte
intensiteiten voor 2030 zijn 7.952 mvt/uur (spitsuurgemiddelde), wat derhalve lager is dan de
capaciteitsbepaling van het wegvak in de (mogelijk) nieuwe situatie.
Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘beperkt’: 10.863 mvt/uur op weefvak

Figuur 4.5 Capaciteitsbepaling Weefvak Splitsing Variant 1
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Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘beperkt’: 10.698 mvt/uur op weefvak

Figuur 8.6 Capaciteitsbepaling Weefvak Splitsing Variant 2

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘beperkt’: 10.585 mvt/uur op weefvak

Figuur 8.7 Capaciteitsbepaling Weefvak Splitsing Variant 3
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Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’: 10.360 mvt/uur

Figuur 8.8 Capaciteitsbepaling Weefvak Splitsing Variant 0

Op basis van de capaciteitsmetingen op het weefvak kunnen de varianten gescoord worden. Zoals eerder
vermeld, zijn de onderlinge verschillen op het gebied van doorstroming redelijk gelijk, aangezien de
varianten op elkaar lijken. Ook de variant D, zonder vrachtwagenstrook scoort ook een stuk hoger in
vergelijking met de bestaande situatie, die hier ter referentie is meegenomen.
Tabel 8.3 Doorstroming Weefvak Splitsing
Variant

Capaciteitsbepaling FOSIM
(mvt/uur)

Verwachte intensiteit
2030 (per rijstrook)

MCA-Formule

MCA-Score

Bestaande situatie

9.082

7.952

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,85

Vrachtwagenstrook HRR - 1

10.863

7.952

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

1,00

Vrachtwagenstrook HRR - 2

10.698

7.952

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,98

Vrachtwagenstrook HRR - 3

10.585

7.952

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,97

Variant D- geen
vrachtwagenstrook

10.360

7.952

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,95
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8.2.4

Variant Verbreding A4 zonder vrachtwagenstroken

De vierde variant van de vrachtwagenstroken is de verbreding van de A4 zonder vrachtwagenstroken. Deze
variant gaat alleen uit van een volledige verbreding van de A4. Bij deze variant wordt er geen
vrachtwagenstrook toegepast. Ook in deze variant wordt uitgegaan van een samenvoeging van de A4 en de
verbindingsweg N207. Eerder in het rapport werd hier al toelichting op gegeven.
In de simulatie met de intensiteiten van 2030 is te zien dat er enige vorm van congestie optreedt bij de
splitsing. Dit komt doordat in deze variant het weven van vrachtverkeer nog steeds aanwezig is. Door de
hogere intensiteiten gebeurd dit in de toekomst in ongeveer dezelfde mate, ondanks de verbreding van het
weefvak en de vermindering van het aantal rijstrookwisselingen. Een verbreding van de A4 verlicht de
problematiek wel, aangezien er in deze variant er een rijstrook bijkomt aan de rechterzijde, wat in theorie
ervoor zorgt dat vrachtwagens die de A4 willen vervolgen slechts één rijstrook hoeven op te schuiven in
plaats van twee.
Op één van de ‘congestiepiekmomenten’ zag de situatie er als volgt uit:

Figuur 8.9 FOSIM-Simulatie Variant 0

Doordat er congestie ontstaat binnen de verwerkbare capaciteiten (<12.500 mvt/uur) kan de capaciteit
bepaald worden aan de hand van de capaciteitstoets. Om betrouwbaar beeld te geven, wordt de simulatie
25x gedraaid. Hieruit blijkt dat de gemeten capaciteit op de ‘detector 7’ (voor het weefvak waar congestie
ontstaat). De capaciteit is hoger dan de verwachte intensiteiten in 2030, maar er zit niet veel marge op, in
tegenstelling tot de varianten met vrachtwagenstroken en beperkte verbreding van de A4.
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8.2.5

Turbulentie Varianten Vrachtwagenstrook

Nu een volledige verbreding van de A4 niet de voorkeur heeft, vallen er drie varianten af. Wat rest zijn de
drie verschillende vrachtwagenstroken in combinatie met een beperkte verbreding van de A4. Bij de keuze
voor de verschillende varianten vrachtwagenstroken moet een keuze gemaakt worden tussen drie
mogelijkheden:
-

Vrachtwagenstrook 1, voor uitvoeger A4 HRR naar N207
Vrachtwagenstrook 2, in combinatie met uitvoeger A4 HRR naar N207
Vrachtwagenstrook 3, na uitvoeger A4 HRR naar N207

Om de varianten te scoren wordt er gekeken naar turbulentie. De turbulentie is een indicator voor
verkeersveiligheid en kan redelijk goed in FOSIM geanalyseerd worden. Onder verkeersveiligheid wordt ook
nog de zichtbaarheid (a.d.v. mogelijkheden bebording, etc.) en het aantal discontinuïteiten op de
hoofdrijbanen meegenomen.
De doorstroming is bij de varianten met vrachtwagenstroken HRR redelijk gelijk. Er is door middel van de
capaciteitstoets aangetoond dat de variant met beperkte verbreding van de A4 toereikend is en geen
congestie oplevert bij oplopende capaciteiten. Uiteraard is een volledige verbreding beter voor de
doorstroming, alleen geeft dit conflictpunten daar waar het aantal rijstroken weer terug moet naar vier per
richting. Om de verkeersveiligheid te toetsen, wordt er gekeken naar turbulentiefactoren. De turbulentie
begint vaak een stuk eerder dan dat er daadwerkelijk congestie ontstaat. Ook kan turbulentie niet alleen
ontstaan door hoge intensiteiten in combinatie met veel strookwisselingen; soms is ontstaat er bij een lagere
intensiteit al veel turbulentie zonder dat er veel capaciteit verloren gaat. Om deze turbulentie te bepalen,
wordt er gekeken naar de dichtheid van verkeer (indien er turbulentie ontstaat, ontstaat er een lagere
snelheid, waardoor voertuigen dichter op elkaar zitten). Ook wordt er gekeken naar de schommelingen in
snelheid. Indien er turbulentie optreedt, gaat dit hand in hand met snelheidswisselingen van verkeer, wat
onrust oplevert, wat tot extra turbulentie en uiteindelijk congestie leidt. In de varianten wordt er gekeken
naar de turbulentie op de splitsing, waarbij de vergelijking met de huidige situatie wordt bekeken. Ook
wordt er gekeken naar de turbulentie voor de uitvoeger van de vrachtwagenstrook, aangezien deze
beginpunten de enige ‘variabelen’ zijn bij de varianten van de vrachtwagenstroken HRR.

72 | 121

Witteveen+Bos | 100052-6 ZIJM | Defnitief Eindrapport I 04-06-2021

Vrachtwagenstrook HRR - 1
Deze variant heeft qua verkeersveiligheid voor- en nadelen. De vrachtwagenstrook is hier een ‘vrije strook’,
maar zorgt er wel voor dat het weefvak tussen het wegrestaurant en de uitvoeger naar de N207 opgeheven
moet worden. Hierdoor gaat het aantal discontinuïteiten van 1 naar 3 op dit wegvak voor de splitsing
A4/A44. Mede hierdoor komen de discontinuïteiten op minimale turbulentieafstand te liggen. Dit geeft ook
weer pijnpunten voor de zichtbaarheid en bebording. Daarnaast moet de uitvoeger naar de N207 ingekort
worden, wat op zich geen probleem is, gezien het feit dat deze lengte al groot is, maar het is wel een
negatieve factor ten opzichte van de huidige situatie. Verder is de variant toekomstbestendig, een eventuele
uitbreiding met een vrachtwagenstrook voor de A44 is mogelijk.
Op het weefvak van de splitsing ziet de turbulentie er als volgt uit: Het eerste figuur laat de snelheid per
rijstrook zien ter hoogte van het weefvak. Het tweede figuur laat de dichtheid zien. Belangrijk hierin is dat
rijstrook 1 de meest linker is, en rijstrook 5 de meest rechter. Beide figuren zijn op basis van de verwachtte
intensiteiten van 2030. Op het weefvak is een relatief rustig wegbeeld, met alleen op strook 3, 4 en 5 ietwat
schommelingen in de snelheid (zonder echt grote verschillen). Bij de dichtheid van het netwerk is ook een
redelijk stabiel wegbeeld te zien. Te zien is dat rijstrook 2 en 3 (twee rechter rijstroken naar de A4) een
relatief hoge dichtheid hebben en ook nog wel eens wat schommelen. Dit komt door verkeer wat op het
laatste moment nog wisselt van ‘bestemming’.

Figuur 8.10 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 1 - Uitvoeger

Op het wegvak vlak voor de uitvoeger ziet de turbulentie er als volgt uit: Te zien is dat er geen turbulentie
ontstaat. Dit is ook te verklaren, omdat vrachtwagens die deze vrachtwagenstrook gebruiken veelal op de
rechterijstrook rijden, waardoor er geen problemen ontstaan op het gebied van weven en uiteindelijke
turbulentie.
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Figuur 8.11 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 1 - Weefvak Splitsing
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Vrachtwagenstrook HRR - 2
Deze variant heeft het voordeel dat het aantal discontinuïteiten niet toeneemt op de hoofdrijbaan. Wel is het
zo dat vrachtverkeer op de uitvoeger naar de N207 links moet aanhouden op het weefvak tussen
vrachtwagenstrook en verbindingsweg N207. Uit de FOSIM-simulatie blijkt dit echter geen congestie of
doorstromingsproblemen te geven. Dit is mede te verklaren door het feit dat de lengte van de
verbindingsweg vanaf puntstuk tot puntstuk splitsing vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 tot wel 900
meter kan worden vormgegeven, gezien de huidige situatie. Wel levert weefgedrag altijd een kleine daling
van de verkeersveiligheid op. Qua zichtbaarheid is de variant ook beter in te passen, doordat de onderlinge
turbulentieafstanden niet veranderen ten opzichte van de huidige situatie.
Kijkend naar de turbulentie, is te zien dat er relatief weinig snelheidsschommelingen zijn. Te zien is dat
rijstrook 3, 4 en 5 (de drie rechterrijstroken) relatief dicht bij elkaar liggen. Bij de dichtheid is te zien dat er
geen schommelingen in zitten, wat duidt op een relatief rustig wegbeeld.

Figuur 5.12 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 2 - Uitvoeger

Kijkend naar het wegvak ter hoogte van de uitvoeger naar de vrachtwagenstrook (in deze variant
gecombineerd met de uitvoeger N207), is te zien dat ook hier het wegbeeld rustig is qua
snelheidswisselingen. Qua dichtheid zijn er wel wat schommelingen te zien, maar er zitten geen pieken of
dalen in, waardoor het effect hiervan niet groot is. Dit is ook te verklaren, omdat vrachtwagens die deze
vrachtwagenstrook gebruiken veelal op de rechterijstrook rijden, waardoor er geen problemen ontstaan op
het gebied van weven en uiteindelijke turbulentie.
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Figuur 8.13 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 2 - Weefvak Splitsing
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Vrachtwagenstrook HRR - 3
De derde variant heeft als nadeel dat deze variant zorgt voor een extra discontinuïteit, waarbij deze ingepast
dient te worden tussen de huidige uitvoeger naar de N207 en de splitsing A4/A44. Dit is mogelijk gezien de
turbulentieafstanden, alleen moet het weefvak van de splitsing met 200-250 ingekort worden. Indien het
weefvak niet ingekort wordt, levert dat een situatie op, waarbij er ter hoogte van een weefvak nog een
uitvoeger is, wat eigenlijk vermeden moet worden. De inkorting van het weefvak niet een noemenswaardige
invloed, aangezien de lengte nog steeds 900 meter blijft. Ook in FOSIM kwamen hierbij geen negatieve
effecten aan het licht.
Kijkend naar de turbulentie op het weefvak van de splitsing, is te zien dat zowel de snelheden als dichtheden
relatief rustig verlopen. Bij de dichtheden zitten er kleine pieken en dalen in maar niet zo groot dat dit
turbulentie mag heten.

Figuur 8.14 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 3 - Uitvoeger
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Op het wegvak van de uitvoeger is ook een relatief rustig wegbeeld te zien. Dit is ook te verklaren doordat
vrachtwagens die deze vrachtwagenstrook gebruiken vaak al op de rechterstrook rijden, waardoor er geen
problemen ontstaan op het gebied van weven en uiteindelijke turbulentie. Qua dichtheid is het wegvak ook
relatief rustig, al schommelen rijstrook 1 en 2 (meest linker rijstroken) wel iets.

Figuur 8.15 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 3- Weefvak Splitsing
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Variant Verbreding A4 zonder vrachtwagenstrook
De 4e variant is de variant waarbij er een volledige verbreding van de A4 plaatsvindt zonder een
vrachtwagenstrook. Het voordeel van deze variant is dat de situatie weinig verandert ten opzichte van de
huidige situatie. Het feit dat er geen vrachtwagenstroken zijn, kan de overzichtelijkheid vergroten. Verder
wordt de A44 aan de rechterzijde uitgebreid met een rijstrook, zodat het weefvak voor de splitsing 2+4
rijstroken heeft. Deze rechterrijstrook moet ongeveer beginnen waar het weefvak begint. Het voordeel van
een extra rijstrook en bijbehorende verschuiving van de wegas is dat vrachtwagens die de A4 willen
vervolgen, niet twee maar slechts één rijstrookwisselingen hoeven te ondergaan.
Te zien is dat net als in de bovenstaande varianten er bij de verwachte intensiteiten van 2030 niet veel
turbulentie is. Op rijstrook 4 en 5 (A44) schommelen de snelheden op het wegvak nog wel wat, waarbij de
gemiddelde snelheid ook een stuk lager ligt dan op de drie linker rijstroken. Dit effect komt door de
aanwezigheid van het weefvak en rijstrookwisselingen van (onder andere) het vrachtverkeer. Qua dichtheid
schommelen de lijnen ligt, maar zonder echt grote pieken en/of dalen.

Figuur 8.16 Snelheid- en dichtheidsveranderingen Variant 0 - Weefvak Splitsing
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8.3

Varianten Vrachtwagenstrook HRL (Optioneel)

Vanuit de analyse van kansrijke varianten kwam naar voren dat de vrachtwagenstroken HRL als ‘extra’ optie
onderzocht moet worden. Voor de optimale configuratie voor de HRL wordt er een analyse gedaan in
FOSIM, waarbij er drie varianten zijn, namelijk:
-

Verbreden A4 zonder vrachtwagenstroken
Verbreden A4 met vrachtwagenstroken vanaf verbindingsweg N207
Verbreden A4 met vrachtwagenstroken voor verbindingsweg N207

8.3.1

Nieuwe situatie met verbreding A4

Bij de vrachtwagenstrook HRL is de vraag of een vrachtwagenstrook helpt de doorstroming en
verkeersveiligheid te vergroten. Op basis van de theorie achter een vrachtwagenstrook, zou de
samenvoeging A4/A44 op de HRL ontlast kunnen worden van vrachtverkeer, wat tot minder turbulentie leidt.
Echter, is de noodzaak van het weven hier minder groot als op de HRR, waar het verkeer vóór het puntstuk
van de splitsing op de rijstrook van bestemming moet zitten. Bij de HRL wordt er stroomafwaarts geen
rijstrook afgestreept, waardoor de noodzaak van strookwisselingen van minder groot belang is. Uiteindelijk
wil het vrachtverkeer zo snel mogelijk naar rechts, maar doordat er geen punt van scheiding is, is de
verwachting dat er weinig tot geen congestie ontstaat door dit weefgedrag. In dit hoofdstuk wordt het nut
van een vrachtwagenstrook bepaald aan de hand van een analyse in FOSIM en de daarbij behorende
capaciteitstoets. Voor de analyse van de HRL wordt de ochtendspits als maatgevend spitsuur gebruikt.

Figuur 8.17 FOSIM-Simulatie HRL

Figuur 8.18 Snelheidscontouren huidige situatie A4 - HRL
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Kijkend naar de simulatie, waarbij er geen vrachtwagenstrook is, is te zien dat de samenvoeging niet tot
congestie leidt. Dit heeft dus zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat er geen noodzakelijke
rijstrookwisselingen nodig zijn. Hierdoor zal het weven over langere lengte plaatsvinden. Wat wel
problematisch is, en niet direct op te lossen met vrachtwagenstroken, is de invoeger vanaf de N207.
Doordat het wegvak na de samenvoeging A4/A44 zo’n hoge I/C-verhouding heeft, is invoegend verkeer een
terugkerend congestiepunt. Een eventuele vrachtwagenstrook lost dit probleem derhalve ook niet op.
Omdat niet de samenvoeging maar de invoeger N207 het primaire probleem is moet er ook gekeken
worden naar de optimale configuratie. In de situatie is de congestie minder indien er voor gekozen wordt
om de invoeger vanaf de N207 vorm te geven als samenvoeger, waarbij de linkerrijstrook op de
hoofdrijbaan wordt afgestreept, zodat het aantal rijbanen weer 6 is. Deze oplossing kwam ook naar voren bij
de HRR. Een andere oplossing is om de invoegstrook te verlengen, zodat het verkeer minder snel hoeft in te
voegen. Echter, bij een verlengde invoegstrook treedt de huidige problematiek nog steeds op, ook al is het
in iets mindere mate. Een linker afstreping van rijstrook 6 (t.h.v. samenvoeging rijstrook 7), laat wel goede
resultaten zien. Met de te verwachten intensiteiten ontstaat er geen congestie. Dit is ook terug te zien in de
figuur met de snelheidstrajectoriën. Bij eventuele inpassing van vrachtwagenstroken heeft deze configuratie
derhalve ook de voorkeur.

Figuur 8.19 FOSIM Simulatie HRL met linkerafstreping A4HL

Figuur 8.20 Snelheidscontouren A4HL met linkerafstreping en samenvoeging N207

Om de capaciteitsverschillen van een invoeger vanaf de N207 en een Linker afstreping te bepalen, wordt de
capaciteit bepaald. Hiervoor wordt het wegvak na het knooppunt (na samenvoeging N207 en A4 HRL)
getoetst op de capaciteit. De capaciteit van het oorspronkelijke idee (invoeger vanaf verbindingsweg op A4
HRL) heeft een capaciteit van 11.863 mvt/uur, waarbij het maatgevende congestiepunt de invoeger vanaf de
verbindingsweg N207 is. De capaciteit van een linker afstreping bedraagt volgens de capaciteitsbepaling in
FOSIM 14.052 mvt/uur op het wegvak vlak na de splitsing. Dit betekent dat het wegvak hier ruim voldoende
capaciteit heeft om de intensiteiten van 2030 (11.200 mvt/uur op dit wegvak) op te vangen. De variant met
de linker afstreping komt hierbij naar voren als voorkeur, met name vanwege het feit dat er geen
congestiepunten zijn door invoegers.
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Tabel 8.4 Capaciteiten Wegvakken bij varianten
Variant

Capaciteit wegvak ten noorden van knooppunt

Intensiteiten 2030

Nul variant (extra rijstrook
A4)

11.863

11.200

Afstreping links (zonder
Vrachtwagenstrook)

14.052

11.200

Figuur 6.21 Capaciteitsbepaling HRL huidige infrastructuur en met linkerafstreping (Tabel 8.4)
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8.3.2

Varianten met vrachtwagenstroken HRL

Om het wegvak te toetsen op de varianten ‘Vrachtwagenstroken HRL’, zijn de varianten ook in FOSIM
gemodeleerd. Beide vrachtwagenstroken zijn op basis van een samenvoeging van de N207 en A4 HRL, met
een linkerafstreping op de hoofdrijbaan. De simulatie laat zien dat de invoeger van de vrachtwagenstrook de
nodige congestieproblemen geeft. Dit is hetzelfde beeld wat uit de analyse van het wegvak komt, waarbij
geconstateerd werd dat de I/C-verhouding erg hoog ligt. Door het invoegende verkeer vanaf de
vrachtwagenstrook, wordt het wegvak een stuk congestiegevoeliger, omdat de verzadiging al hoog is,
waardoor invoegend verkeer het verkeer op de hoofdrijbaan afremt. Ook stroomopwaarts op de
vrachtwagenstrook is te zien dat het verkeer op de vrachtwagenstrook opstrookt. Dit gebeurd met name bij
de variant waarbij vrachtwagenstrook en verbindingsweg N207 als gezamenlijke uitvoeger zijn
vormgegeven.
Om de capaciteit te meten in de varianten met vrachtwagenstroken, is er een capaciteitsmeting gedaan voor
het wegvak na beide wegvakken. Indien er op de wegvakken waarbij er invoegend verkeer is congestie
ontstaat (snelheid<50 km/uur), wordt de capaciteit bepaald op het piekmoment. In hoofdstuk 13.4.1. is de
variant zonder vrachtwagenstrook bepaald op een capaciteit van 14.052 mvt/uur.
Om de capaciteit te meten in de varianten met vrachtwagenstroken, is er een capaciteitsmeting gedaan voor
het wegvak na beide wegvakken. Indien er op de wegvakken waarbij er invoegend verkeer is, congestie
ontstaat (snelheid<50 km/uur), wordt de capaciteit bepaald op het piekmoment.
Bij de variant Vrachtwagenstrook HRL - 2 is de capaciteit op het wegvak na de discontinuïteiten (ten
noorden van knooppunt) 12.807 mvt/uur. De verwachte intensiteiten in 2030 zijn hier 11.200 mvt/uur. Op
basis van de capaciteitsmeting, is te concluderen dat vrachtwagenstroken op de HRL niet capaciteit
verhogend werken en een reductie vormen ten opzichte van een verbreding van de A4 met alleen een linker
afstreping op de hoofdrijbaan.

Figuur 8.22 Capaciteitsbepaling Vrachtwagenstrook HRL -1
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Figuur 8.23 Capaciteitsbepaling Vrachtwagenstrook HRL -2

Figuur 8.24 Voorbeelden FOSIM-Simulaties vrachtwagenstroken HRL
Tabel 8.5 Capaciteitsbepaling i.c.m. MCA-Score
Variant

Capaciteit wegvak ten
noorden van knooppunt

Intensiteiten
2030

MCA-Formule

MCA-Score

Afstreping links (zonder
Vrachtwagenstrook)

14.052

11.200

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

1,00

Vrachtwagenstrook HRL - 1
met afstreping links

12.807

11.200

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,91

Vrachtwagenstrook HRL - 2
met afstreping links

13.066

11.200

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

0,93

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat vrachtwagenstroken op de HRL niet een toegevoegde waarde
hebben. Wel heeft een samenvoeging van de A4 met de verbindingsweg N207 (conform bestaand, maar dan
met extra rijstrook hoofdrijbaan) een toegevoegde waarde. Wel moet er dan een afstreping van de meest
linkerrijstrook plaats vinden, om het aantal rijstroken terug te brengen van 7 naar 6. Uit de simulatie is
gebleken dat dit geen congestie oplevert tot een intensiteit van 14.052 mvt/uur. Deze intensiteiten zijn een
stuk hoger dan wat verwacht wordt. Echter laten deze cijfers wel de robuustheid zien van die varianten, die in
essentie niet heel veel van elkaar afwijken.
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8.4

Beoordeling Varianten Verkeerseffecten

Zoals eerder in hoofdstuk 13 beschreven, vallen de varianten met volledig verbreding af. De reden hiervan is
dat de vrachtwagenstrook/verbindingsweg N207 als twee rijstroken moet samenvoegen om toekomstige
congestie te voorkomen. Hierdoor zijn 4 rijstroken op de A4 onwenselijk, aangezien na de samenvoeging er
dan 6 rijstroken zijn, waarbij er voor het Ringvaartaquaduct twee keer afgestreept moet worden (bij
aansluiting op project Verbreding A4 Burgerveen - N14). Daarnaast laat de verkeerssimulatie zien dat bij de
aanleg van een vrachtwagenstrook, 3 rijstroken tussen de splitsing A4/A44 en de samenvoeging met de
vrachtwagenstrook voldoen bij de te verwachte groeicijfers.
Om tot een volledige MCA-tabel te komen, moeten ook de verkeersveiligheidsaspecten zonder concrete
MCA-score getoetst en meegenomen worden. Om dit te doen, wordt er uit gegaan van de hierna genoemde
score per ‘waardering’. Om bovenstaande tabel te scoren in de MCA-score, wordt uitgegaan van een score
0-1,00, waarbij twee plussen (++) een score 1 heeft, een score (+) 0,75, (+-) 0,50, (-)0,25 en twee minnen (--)
0,00.
Tabel 8.6 Beoordeling Varianten
Variant

VWS A - Beperkte
Verbreding

VWS B - Beperkte
Verbreding

VWS C - Beperkte Verbreding

Variant D - Alleen
verbreding A4 (volledig)

Congestievorming
(doorstroming)

(1,00) MCA-score

(0,98) MCA-score

(0,97) MCA-score

(0,95) MCA-score

Verkeersveiligheid
(turbulentie)

(+) Weinig tot geen
turbulentie op uitvoeger
en weefvak splitsing

(+)Weinig tot geen
turbulentie op uitvoeger en
weefvak splitsing

(+)Weinig tot geen turbulentie
op uitvoeger en weefvak
splitsing

(-) Lichte turbulentie op
weefvak splitsing. Rijstrook 4
en 5 (meest rechterrijstrook
A4 en meest linkerrijstrook
A44) enigszins
snelheidsschommelingen

Verkeersveiligheid

(-) ombouw weefvak
vanaf wegrestaurant tot
uitvoeger heeft weinig
tot geen invloed op
congestievorming
vanwege lage
intensiteiten, een
kortere uitvoeger naar
uitvoeger N207 heeft
ook weinig effect, echter
sneller terugslag bij
drukte op
verbindingsweg

(+) hogere I/C op
VWS/Uitvoeger N207,
echter geen
capaciteitsprobleem, wel
veel weven op
verbindingsweg

(+) korter weefvak voor
splitsing, echter geen
vrachtwagens meer op
hoofrijbaan, dus minder
weeflengte benodigd.

(+-) Weefvak voor splitsing
met vrachtverkeer.
Configuratie veranderd iets,
maar door stijging
intensiteiten geen
verwachting op veel hogere
verkeersveiligheid ten
opzichte huidige situatie

Zichtbaarheid VWS

(-) uitvoeger tussen
twee discontinuïteiten
(invoeger vanaf
wegrestaurant en
uitvoeger naar N207),
kans op minder
zichtbaarheid

(+) uitvoeger combineren
met weefvak wegrestaurant,
betreft eerste
discontinuïteit, dus
zichtbaarheid is goed.

(-) uitvoeger tussen twee
discontinuïteiten (uitvoeger
naar N207 en splitsing A4 en
A44), kans op minder
zichtbaarheid

(+-) Geen verandering t.o.v.
huidige situatie, met
uitzondering van extra
rijstrook aan rechterzijde ter
hoogte van weefvak

Discontinuïteiten
hoofdrijbaan

(--) twee extra
discontinuïteit op
hoofdrijbaan, incl.
vervangen weefvak voor
uitvoeger tot N207 door
in- en uitvoeger

(+-) aantal discontinuïteiten
blijft gelijk op hoofdrijbaan

(-) één extra discontinuïteit op
hoofdrijbaan

(+-) aantal discontinuïteiten
blijft gelijk op hoofdrijbaan

Toekomst

(++) aparte strook,
stijging op te vangen.
Uitbreiding VWS A44
goed mogelijk.

(+) strook i.c.m. uitvoeger,
bij stijging sneller hogere
I/C-waarde. Uitbreiding
VWS A44 goed mogelijk.

(++) aparte strook, stijging op
te vangen. Uitbreiding VWS
A44 goed mogelijk.

(++) Stijging op te vangen.
Uitbreiding VWS mogelijk.

85 | 121

Witteveen+Bos | 100052-6 ZIJM | Defnitief Eindrapport I 04-06-2021

Tabel 8.7 Scores variant o.b.v. Tabel 13.1
Variant

VWS A - Beperkte
Verbreding

VWS B - Beperkte
Verbreding

VWS C - Beperkte Verbreding

Variant D - Alleen
verbreding A4 (volledig)

Congestievorming
(doorstroming)

1,00

0,98

0,97

0,95

Verkeersveiligheid

0,75

0,75

0,75

0,25

Zichtbaarheid VWS

0,25

0,75

0,25

0,50

Discontinuïteiten
hoofdrijbaan

0,00

0,50

0,25

0,50

Toekomst

1,00

0,75

1,00

0,50

Bovenstaand de eindscore voor de baten (verkeerseffecten). Hoe hoger de score is, des te beter de variant
scoort. Dit is net als bij de kosten, waar dit principe ook geldt. Voor de baten worden dus vijf punten
beoordeeld. Het hoofddoel is een betere doorstroming en een verkeersveiliger knooppunt, waardoor deze
punten ook zwaarder moeten meewegen. Daarnaast zijn de verschillen bij congestievorming vrij klein,
aangezien er hier met grote intensiteiten gemeten is. Om de effecten in perspectief te plaatsen, wordt er een
weging meegegeven aan de verschillende factoren. Door de weging komt de volgende formule uit de
analyse: 𝑥1 ∗ 0,5 + 𝑥2 ∗ 0,2 + 𝑥3 ∗ 0,1 + 𝑥4 ∗ 0,1 + 𝑥5 ∗ 0,1 = 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
Tabel 8.8 Weging factoren
Factor

Weging

Reden

Congestievorming (doorstroming)

0,50 (50%)

Onderlinge verschillen klein door grote getallen, door
zwaardere weging enigszins compensatie effecten

Verkeersveiligheid

0,20 (20%)

Belangrijk onderdeel score

Zichtbaarheid VWS

0,10 (10%)

Overige score

Discontinuïteiten hoofdrijbaan

0,10 (10%)

Overige score

Toekomst

0,10 (10%)

Overige score

Totaal

1,00

Totaal score

Op basis van bovenstaande weging komt onderstaande MCA-score uit de batenanalyse:
Tabel 8.9 MCA-Scores Varianten
Variant

VWS A - Beperkte
Verbreding

VWS B - Beperkte
Verbreding

VWS C - Beperkte Verbreding

Variant D - Alleen
verbreding A4 (volledig)

Congestievorming
(doorstroming)

0,50

0,49

0,485

0,475

Verkeersveiligheid

0,15

0,15

0,15

0,050

Zichtbaarheid VWS

0,025

0,075

0,025

0,050

Discontinuïteiten
hoofdrijbaan

0,00

0,05

0,025

0,050

Toekomst

0,10

0,075

0,10

0,050

Totaalscore

0,775

0,840

0,785

0,675
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9

BEPALING VOORKEURSVARIANT

9.1

Totaal score MCA-analyse

Op basis van de kosten en batenanalyse kan er een afweging gemaakt worden, die leidt tot een
voorkeursvariant. Bij de kosten zijn de geschatte kosten bepaald, die als onderling vergelijkingsmateriaal zijn
gebruikt. Bij de kostenanalyse zijn de verschillende maatregelen los beoordeeld, zodat per variant een score
gegeven kan worden door de maatregelen bij elkaar op te tellen. Bij de baten is er eerst gekeken naar de
varianten op het gebied van verkeerseffecten. Uit deze analyse in FOSIM vielen er al een paar varianten af, en
is er al richting gegeven aan de vormgeving van de overgebleven varianten. Deze varianten zijn gescoord op
doorstroming (robuustheid) en op verkeersveiligheid (turbulentie). Ook is er nog gekeken naar de
neveneffecten. Hieronder vielen de zichtbaarheid (is de vrachtwagenstrook goed te herkennen in het
wegbeeld), aantal discontinuïteiten (hoe minder discontinuïteiten op de hoofdrijbaan, hoe gunstiger het is)
en de toekomst (is er ruimte voor uitbouw voor vrachtwagenstrook A44 bij opwaardering van A44 tot 2x3).
In dit hoofdstuk worden de kosten en baten bij elkaar opgeteld, zodat er een algemeen beeld uitkomt. Bij de
kosten en baten was onderstaande tabel de uitkomst voor de vier varianten die ‘de eindstreep hebben
gehaald’:
Tabel 9.1 MCA-Scores
Variant

MCA-cijfer Kosten

MCA-cijfer Baten

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

0,13

0,775

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

0,40

0,840

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘beperkt’

0,40

0,785

Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’

0,70

0,675

De kosten en baten zijn niet helemaal in verhouding tot elkaar. Bij de kosten wordt er alleen gekeken naar
de kosten zelf, terwijl er bij de ‘baten’ vijf factoren waren die afgewogen werden. Uiteraard zijn zowel de
kosten als baten van belang. Op basis van de kosten is de rangschikking van de varianten als volgt:
1. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’
2. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
3. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
4. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
Op basis van de baten is er de volgende rangschikking:
1. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘2’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
2. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘3’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
3. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘1’ + Verbreding A4 ‘beperkt’
4. Vrachtwagenstrook ‘variant ‘0’ + Verbreding A4 ‘volledig’
Kijkend naar de kosten is te zien dat de variant zonder vrachtwagenstroken (vanzelfsprekend) de minste
kosten heeft. Variant 2 en Variant 3 liggen qua kosten erg dicht bij elkaar. Variant 1 is het duurst. Op basis
van de baten scoort Variant 2 het beste, gevolgd door variant 3 en variant 1. De variant zonder
vrachtwagenstroken scoort het minst op het gebied van baten en is derhalve ook niet een interessante optie.
Kijkend naar de drie varianten met vrachtwagenstroken, komt variant 2 als meest geschikte variant naar
voren. Deze variant scoort het beste op de ‘baten’ en heeft van de drie varianten met vrachtwagenstroken de
laagste kosten.
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9.2

Rijstrookschema Voorkeursvariant

Figuur 9.1 Rijstrookschema Voorkeursvariant
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10

ONTWERPVERANTWOORDING

Op basis van de geleverde input vanuit de verkenningsfase, is er een ontwerp opgesteld voor de
aanpassingen in het knooppunt Burgerveen. Het ontwerp komt voort uit het gekozen voorkeursalternatief in
samenhang met de gestelde richtlijnen voor het wegontwerp van autosnelwegen (ROA2019). In deze
ontwerpverantwoording wordt de geometrie en inpassing van het ontwerp nader toegelicht.

10.1

Uitgangspunten en Scope

Het ontwerp is gemaakt op basis van de input uit de verkenning. Dit betekent concreet dat het ontwerp
overeen komt met de rijstrookschema van figuur 70. In de ontwerpnota wordt eerst ingegaan op de
Alignementen met bijbehorende Lengteprofielen. Vervolgens worden ook de keuzes wat betreft de
discontinuïteiten, wegvakken en grondwerk nader toegelicht. In het ontwerp worden alleen de wegvakken
uitgewerkt die daadwerkelijk veranderd worden ten opzichte van bestaand. In het ontwerp is rekening
gehouden met het feit dat het ontwerp dient aan te sluiten op de bestaande situatie.
In het voorkeursalternatief is bepaald dat volgende zaken meegenomen worden in het ontwerp:
- Verbreding A4HR (Hoofdrijbaan Rechts A4) tot gedeeltelijk 5 en gedeeltelijk 4 rijstroken (aansluitend op
verbreding A4, exacte ligging Ringvaartaquaduct nader te bepalen)
- Verbreding A4HL (Hoofdrijbaan Links A4) tot 4 rijstroken (aansluitend op verbreding A4, exacte ligging
Ringvaartaquaduct nader te bepalen). Na de samenvoeging met de A44 verbreding tot 6 rijstroken. Na
de samenvoeging met de N207 verbreding tot 7 rijstroken, waarna er stroomafwaarts afgestreept wordt
tot 6 rijstroken (aansluitend op bestaand)
- Verschuiving Weg-As A44HL. De wegas van de A44 wordt tussen de huidige uitvoeger en de nieuw aan
te brengen samenvoeging A4/A44 enkele meters verschoven.
- Uitvoeger N207 vanaf A4HR verbreden tot 1+2 weefvak met splitsing tussen Vrachtwagenstrook (1
rijstrook) en verbindingsweg N207 (2 rijstroken)
- Vrachtwagenstrook tussen verbindingswegen N207 noord en zuidzijde knooppunt.
- Invoeger vanaf de N207 op de A4HR wordt vanaf huidige splitsing op de verbindingsweg verwijderd en
aangesloten op de vrachtwagenstrook als Samenvoeging.
- De verbindingsweg N207 die samenvoegt met de A4HL wordt vanaf de strook beëindiging aangepast als
gevolg van de verbreding van de A4
De scope van het project bedraagt 200 meter na het begin en einde weefvak voor het wegrestaurant ‘Den
Ruygen Hoek’ tot aan met het begin van het Ringvaartaquaduct. Bekend is dat de exacte ligging van het
Ringvaartaquaduct nog niet volledig vastgesteld is, daarom wordt het ontwerp aangesloten op bestaand. In
het vervolg kan het ontwerp vanaf de afstreping op de A4HR het alignement aangesloten worden op het
nieuwe Ringvaartaquaduct.
In de ontwerpnota wordt uitgegaan van de uitgangspunten en berekeningen vanuit de ROA2019. Indien er
variabele waarde zijn waarbij er berekeningen aan te pas komen (verkanting, etc.), wordt dit in de
ontwerpnota uitgewerkt. Voor de alignementen wordt er gebruik gemaakt van de berekende waarden in de
ROA2019 (hoofdstuk 5). Naast de ROA2019 is de ‘ROA veilige Bermen’ en ‘Handboek BWSS’
(bewegwijzeringsafstanden) gebruikt.
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10.2

Ontwerp assen

In totaal zijn er zeven assen in het ontwerp, waarbij er twee extra ‘hulpassen’ zijn ter hoogte van de
afstrepingen op de hoofdrijbanen van de A4. Onderstaand worden de assen verklaard.

10.2.1 A4HR
Voor de hoofdrijbaan rechts is A4HR-1 het alignement. A4HR-2 betreft het laatste gedeelte vanaf de
afstreping van 5 naar 4 rijstroken en de aansluiting op het (huidige) Ringvaartaquaduct.
Horizontaal Alignement A4HR-1
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

2.870 meter

Rechtstand

Maximale Rechtstand is 20 x
V(ontwerpsnelheid)

Alignement is conform
bestaand, afwijking niet
mogelijk

Boog

463 meter

R=15.500

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

290 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand = 240 meter

Alignement voldoet

Boog

331 meter

R=13.800

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Boog

310 meter

R=50.000

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

1040 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand = 240 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

100 meter

Rechtstand

In verlengde; t.b.v. afstreping

Alignement voldoet

Verticaal Alignement A4HR-1
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

1953 meter

-0,01%

Maximale helling = 3% op
hoofdrijbanen

Alignement is conform
bestaand, alignement
voldoet

Voetboog

782 meter

R=750.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

290 meter

R=150.000

R>12.400

Alignement voldoet

Voetboog

344 meter

R=25.000

R>24.800

Alignement voldoet

Rechtstand

45 meter

1,5%

Maximale helling = 3% op
hoofdrijbanen

Alignement voldoet. Echter
is het wenselijk om voet- en
topboog op elkaar aan te
sluiten, echter is dit in
bestaand ook niet het geval.

Topboog

159 meter

R=11.000

R>12.400

Alignement voldoet niet,
echter is Topboog conform
bestaand. Afwijken niet
noodzakelijk, gezien het feit
dat waarde dicht bij
gewenste waarde ligt.

Rechtstand

396 meter

0,00%

Maximale helling = 3% op
hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog

96 meter

R=44.000

R>24.800

Alignement voldoet
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Verkanting
In het alignement A4HR-1 wordt niet afgeweken van de standaard verkanting van -2,5%.
Discontinuïteiten
De discontinuïteiten blijven geljik, op de invoeger van de N207 op de A4HR na. De invoeger van de N207
wordt vervangen door een samenvoeging van 2+3 rijstroken. De snijdingshoek van de huidige invoeger
wordt versmald tot 2,5%, om zo te voldoen aan de voorgeschreven waarde vanuit de ROA2019.

Figuur 10.1 Samenvoeging A4 met Vrachtwagenstrook/VW-N207
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10.2.2 A4HR-2
De as A4HR-2 is het vervolg van de as A4HR-1, vanaf de afstreping op linkerrijstrook van de Hoofdrijbaan
Rechts. Er moet bij vermeld worden dat de as door de planvorming van het project ‘verbreding A4
Burgerveen- N11’ iets kan veranderen door de ligging van het nieuwe Ringvaartaquaduct.
Horizontaal Alignement A4HR-2
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Overgangsboog

225 meter

A=600

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

407 meter

R=1600

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

225 meter

A=600

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Rechtstand (aansluiting bestaand)

80 meter+

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet,
alignement sluit aan op
bestaande rechtstand

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

367 meter

0,02%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog

145 meter

R=150.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

297 meter

R=8.700

R>12.400

Alignement voldoet niet,
alignement volgt
bestaand, eventuele
aanpassing bij nieuw
Ringvaartaquaduct

Rechtstand

129 meter

3,3%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen, 5% bij
kunstwerken

Alignement voldoet.
Situatie betreft een
kunstwerk, dus helling
tot 5% toegestaan.

Verticaal Alignement A4HR-2
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Verkanting
In de boog in het alignement A4HR-2 wordt verkanting toegepast. De weg gaat hier van 2,5% afschot naar
de buitenzijde naar -2,5% in de boog. Dit is conform de richtlijnen, die stellen dat de verkanting op
hoofdrijbanen (120 km/u) niet meer dan 2,5% mag bedragen. De minimale verkantingsovergang bedraagt
70 meter, waarbij gerekend wordt aan de hand van de onderstaande formule.

De a-waarde wordt berekend van wentelingsas (binnenkant kantstreep binnenste rijstrook) tot aan de
binnenkant kantstreep van de buitenste kantstreep, met een maximum van 3 rijstroken. In dat geval komt
−2,5−2,5
onderstaande formule naar voren: 𝐿𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2 ∗ (
) ∗ 10,5 = 69,9 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. Dit betreft het minimum, voor
1,50

het wegbeeld is het fraaier om de verkanting over een grotere lengte vorm te geven. Voor het maximum
geldt de volgende formule; waarbij “B” de breedte van de verhardingsconstructie is.
𝐿𝑣𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ (

−2,5−2,5
2,60

) ∗ 17,5 = 67,3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟. Wat hier opvalt is dat de minimumlengte langer is dan de

maximumlengte. Dit ‘probleem’ heeft met de rijbaanbreedte te maken en is bekend bij Rijkswaterstaat. In
deze situatie is er voor gekozen om de verkanting over 70 meter aan te houden, conform het minimum; de
verkanting verloopt vanaf 1/4e van de overgangsboog (na 56,25 meter) over een lengte van 70 meter totdat
de verkanting -2,5% is. Voor het terugdraaien geldt dit principe andersom, gerekend vanaf einde
overgangsboog.

Figuur 10.2 Verkanting A4HR
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Discontinuïteiten
Zoals vermeld, is de as A4HR-2 ten behoeve van de afstreping. De afstreping vindt plaats op de meest linker
rijstrook, waarbij het aantal rijstroken afneemt van 5 tot 4. De vormgeving is conform de ROA2019. De eerste
50 meter van het alignement A4HR-2 betreft de overgang van A4HR-1 naar A4HR-2.
De afstand tot het puntstuk van de samenvoeging van de Vrachtwagenstrook/N207 met de A4HR-1
bedraagt 970 meter. Dit is meer dan het minimum voor een ‘afstreping na samenvoeging’, wat 750 meter
bedraagt. Er is echter voor gekozen om de afstreping te situeren aan het begin van de overgangsboog,
zodat er zoveel mogelijk lengte is tussen de samenvoeging en de afstreping, welke volgens de gewenste
turbulentielengtes 1100 meter dient te zijn. De 1100 meter was echter niet mogelijk, omdat het gewenst is
om de afstreping voor de boog te laten plaats vinden. In het ontwerp ligt de afstreping dus in het begin van
de overgangsboog, waarbij de rijstrookwisselingen dus nog op de rechtstand zullen plaatsvinden.

Figuur 10.3 Richtlijnen voor afstreping rijstrook

Figuur 10.4 Afstreping A4HR
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10.2.3 A4HL-1
De as A4HL-1 is de as van de Hoofdrijbaan Links van de A4 (in noordelijke richting). De as gaat ten noorden
van het knooppunt ter hoogte van de afstreping over naar de as A4HL-2. De as is gebaseerd op de
bestaande as, waarbij er aan de binnenzijde van het wegvak verbreed wordt. De lijst is van het verticale
profiel is vrij lang, echter zijn dit in de praktijk minimale hoogteverschillen en dermate grote stralen dat dit
nauwelijks waarneembaar is.
Horizontaal Alignement A4HL-1
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

125 meter
(aansluitend op
bestaand)

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet,
alignement sluit aan op
bestaande rechtstand

Overgangsboog

166,67 meter

A=500

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

433 meter

R=1500

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

166,67 meter

A=500

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Rechtstand

924 meter

Rechtstand

Maximale Rechtstand is
20 x V(ontwerpsnelheid

Alignement voldoet

Boog

609 meter

R=13.300

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

346 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet

Boog

527 meter

R=15.400

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

2010 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

100 meter

Rechtstand

In verlengde; t.b.v.
afstrerping

Alignement voldoet

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

183 meter

3,00%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen, 5% bij
kunstwerken

Alignement voldoet

Topboog

366 meter

R=12.000

R>12.400

Alignement voldoet niet,
alignement volgt
bestaand, eventuele
aanpassing bij nieuw
Ringvaartaquaduct

Rechtstand

209 meter

-0,05%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog

113 meter

R=65.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

25 meter

R=130.000

R>12.400

Alignement voldoet

Voetboog

480 meter

R=1.000.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

25 meter

R=12.500

R>12.400

Alignement voldoet

Rechtstand

90 meter

-1,4%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Verticaal Alignement A4HL-1
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Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Voetboog

254 meter

R=18.000

R>24.800

Alignement voldoet

Rechtstand

826 meter

0,00%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog

458 meter

R=68.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

139 meter

R=210.000

R>12.400

Alignement voldoet

Topboog

33 meter

R=150.000

R>12.400

Alignement voldoet

Rechtstand

702 meter

0,01%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog

620 meter

R=1.400.000

R>24.800

Alignement voldoet

Topboog

345 meter

R= 5.000.000

R>12.400

Alignement voldoet

Rechtstand

403 meter

-0,01%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Verkanting
In het alignement A4HL-1 wordt niet afgeweken van de standaard verkanting van -2,5%. Ook in de eerste
boog na het Ringvaartaquaduct wordt niet een steilere verkanting gebruikt, omdat een verkanting steiler
dan 2,5% niet wenselijk is.

Discontinuïteiten
De samenvoeging van de A4 en de A44 en die van de A4 en de N207 veranderen iets ten opzichte van de
bestaande situatie. De samenvoeging van de A4 en A44 wordt een samenvoeging van 4+2 rijstroken, in
plaats van de huidige 3+2. De samenvoeging van de N207 wordt vervangen door een samenvoeging van
6+1 rijstroken in plaats van de huidige 5+1 rijstroken. De snijdingshoek van de samenvoegingen wordt
gesitueerd tussen de 2 en 3%, om zo te voldoen aan de voorgeschreven waarde vanuit de ROA2019.

Figuur 10.5 Richtlijnen voor Samenvoeging
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Figuur 10.6 Samenvoeging A4HL en A44HL

Figuur 10.7 Samenvoeging A4HL en VW-N207
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10.2.4 A4HL-2
De as A4HL-2 betreft het alignement vanaf de afstreping (7 naar 6 rijstroken) tot aan het einde van de scope.
In tegenstelling tot de as A4HR-2 is dit alignement erg klein qua aantal elementen.
Horizontaal Alignement A4HR-2
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

331 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet

Boog

325 meter

R=45.000

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand (aansluiting bestaand)

165 meter+

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet,
alignement sluit aan op
bestaande rechtstand

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

820 meter

0,00%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Verticaal Alignement A4HR-2

Verkanting
In het alignement A4HL-1 wordt niet afgeweken van de standaard verkanting van -2,5%.
Discontinuïteiten
Zoals vermeld, is de as A4HL-2 ten behoeve van de afstreping. De afstreping vindt plaats op de meest linker
rijstrook, waarbij het aantal rijstroken afneemt van 7 tot 6. De vormgeving is conform de ROA2019. De eerste
50 meter van het alignement A4HL-2 betreft de overgang van A4HL-1 naar A4HL-2.
De afstand van het puntstuk van de samenvoeging van de verbindingsweg N207 tot aan de afstreping op de
A4HL-1 bedraagt 1190 meter. Dit is meer dan het minimum voor een ‘afstreping na samenvoeging’, wat 750
meter bedraagt. Deze afstand voldoet ook aan de gewenste turbulentielengtes, waarbij de afstand tussen
samenvoeging en afstreping 1100 meter dient te zijn.

Figuur 10.8 Richtlijnen voor afstreping rijstrook
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Figuur 10.9 Afstreping A4HL

Door de afstreping komt er een discontinuïteit bij, die ook invloed heeft op stroomafwaarts
discontinuïteiten. Zo wordt de rechter rijstrook van de A4HL de rijstrook die overgaat in de splitsing naar het
wegrestaurant. Conform de turbulentieafstanden dient de afstand tussen afstreping en puntstuk hier 500
meter te zijn. Deze afstand bedraagt in het ontwerp 550 meter, dus deze afstand voldoet.

Figuur 10.10 Minimale Turbulentieafstanden Hoofdrijbanen
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10.2.5 A44HL
De as A44HL is de as van de A44 die samenvoegt met de A4. De as is vrij kort en betreft de verlegging van
het wegvak, om zo aan te sluiten op de verbrede A4HL. De A44HL wordt tussen de huidige uitvoeger
richting de N207 en de samenvoeging enkele meters verlegd.
Horizontaal Alignement A44HL
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand (aansluiting bestaand)

236 meter+

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
240 meter

Alignement voldoet,
alignement sluit aan op
bestaande rechtstand

Boog

145 meter

R= 4.000

R>1.500,
min. Lengte= 100 meter

Alignement voldoet

Rechtstand (aansluiting puntstuk)

47 meter

Rechtstand

Aansluiting Puntstuk

Geen acceleratiesnelheid
nodig, A44HL heeft
Vo=120 km/u

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

82 meter

0,142%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Topboog

74 meter

R=17.000

R>12.400

Alignement voldoet

Voetboog

85 meter

R=18.000

R>24.800

Alignement voldoet,
echter conform
bestaand.
Hoogteverschil van
boog erg klein, dus
geen knelpunt

Topboog

158 meter

R=120.000

R>12.400

Alignement voldoet

Voetboog

7 meter

R=20.000

R>24.800

Alignement voldoet

Rechtstand

23 meter

0,06%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Verticaal Alignement A44HL

Verkanting
In het alignement A4HL-1 wordt niet afgeweken van de standaard verkanting van -2,5%.

Discontinuïteit
De discontinuïteit aan het einde van de As is dezelfde als beschreven onder ‘A4HL-1’ (figuur….)
Knelpunt
Onder het viaduct ‘Venneperweg’ liggen de peilers van het viaduct op de vluchtstroken van het nieuwe
ontwerp. Om dit op te lossen wordt de vluchtstrook hier tijdelijk onderbroken over een lengte van 100
meter, zodat er geen veranderingen aan het viaduct te nodig zijn. Bij een eventuele toekomstige
renovatie kan hier wel rekening mee gehouden worden.
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10.2.6 VWSA4R
De as VWSA4R betreft een deel van de huidige uitvoeger/verbindingsweg van de N207, de toekomstige
vrachtwagenstrook en verbindingsweg VWS/N207 die samenvoegt op de A4HR-1. Aan deze as zijn twee
discontinuïteiten verbonden; de splitsing vrachtwagenstrook/N207 en de samenvoeging
vrachtwagenstrook/N207.
Horizontaal Alignement VVWSA4R - 90 km/u
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand (aansluiting bestaand)

388 meter+

Rechtstand

Minimale Rechtstand = 180
meter

Alignement voldoet,
alignement sluit aan
op bestaande
rechtstand

Boog

112 meter

R=2.500

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Alignement voldoet

Boog

175 meter

R=7.500

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter.
Betreft opéénvolgende
boog, echter ruime
bochtstralen

Alignement voldoet

Rechtstand

235 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand = 180
meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

92,25 meter

A= 270

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

74 meter

R= 850

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Boog is 1 meter
tekort, afwijking is
echter minimaal

Overgangsboog

92,25 meter

A=270

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Overgangsboog

129 meter

A=300

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

201 meter

R=700

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

189 meter

A=250

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Overgangsboog

112,5 meter

A=300

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

109 meter

R=800

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

91,7 meter

A=280

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog

211 meter

R=2.610

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Alignement voldoet

Boog

144 meter

R=2.600

R>330 (met max. verkanting)
min. Lengte= 75 meter

Alignement voldoet

Rechtstand

54 meter

Rechtstand

Aansluiting Puntstuk

Geen
acceleratiesnelheid
nodig, VWSA4R
heeft ruime bogen
voor aansluiting
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Verticaal Alignement VWSA4R - 90 km/u
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

487 meter

0,03%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Topboog

293 meter

R=150.000

R>6.600

Alignement voldoet

Voetboog

105 meter

R=150.000

R>13.200

Alignement voldoet

Voetboog

561 meter

R=30.000

R>6.600

Alignement voldoet

Topboog

252 meter

R=7.000

R>6.600

Alignement voldoet

Voetboog

466 meter

R=25.000

R>13.200

Alignement voldoet

Rechtstand

155 meter

0,04%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Verkanting
In de boog voor de samenvoeging met de N207 is er afwijkende verkanting. In de boog is er een verkanting
van -2,5%. De verkantingsovergang heeft hier de lengte van de overgangsboog, wat 128,6 meter bedraagt.
De minimale verkantingsovergang bedraagt 16,5 meter; de maximale verkantingsovergang bedraagt 160
meter, waarbij gerekend wordt aan de hand van de onderstaande formules

De a-waarde wordt berekend van wentelingsas (binnenkant kantstreep binnenste rijstrook) tot aan de
binnenkant kantstreep van de buitenste kantstreep, met een maximum van 3 rijstroken. In dat geval komt
−2,5−2,5
onderstaande formule naar voren: 𝐿𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2 ∗ (
) ∗ 3,5 = 16,5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.
2,00

De berekening van de maximale verkantingsovergangslengte bedraagt 𝐿𝑣𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ (
160 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.

Figuur 10.11 Verkanting Vrachtwagenstrook
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−2,5−2,5
0,50

)∗8 =

De tweede verkantingsovergang, waarbij de weg weer terug kantelt naar 2,5% is korter dan de
overgangsboog. Dit heeft ermee te maken dat de weg ter hoogte van de samenvoeging weer op 2,5% moet
liggen, zodat de verbindingsweg N207 onder dezelfde verkanting aansluit op de vrachtwagenstrook, wat
wenselijk is qua wegbeeld. Er is hier voor gekozen om de verkantingsovergang vanaf 10 meter voor het
begin overgangsboog (aan de ‘boog’-zijde) te laten beginnen, waarbij die overgaat van -2,5% naar 2,5% over
een lengte van 35 meter, zodat die voor het samenvoegingspunt van het asfalt met de VWN207 weer op
2,5% ligt. De 35 meter voldoet aan de gestelde eisen (zie bovenstaande berekening).
Discontinuïteiten
De eerste discontinuïteit van de vrachtwagenstrook is de splitsing op de uitvoeger. In de huidige situatie
betreft het een dubbelstrooksuitvoeger, maar in het ontwerp wordt deze verbreed tot 3 rijstroken; 2 voor de
uitvoeger naar N207 en 1 (linkerrijstrook) voor de vrachtwagenstrook.
De vormgeving van de splitsing is conform de lengtes van een ontwerpsnelheid van 90 km/u. Het wigvormig
gedeelte is dus 75 meter en het weefvak van de splitsing 330 meter.

Figuur 10.12 Richtlijnen voor splitsing

Figuur 10.13 Splitsing Verbindingsweg/Vrachtwagenstrook/N207
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Omdat de situatie hier veranderd van een ‘normale’ uitvoeger naar een splitsing op de uitvoeger, is er ook
aangepaste bebording nodig. Deze bebording heeft ook minimale lengtes tot gevolg waaraan de
bebordingsafstanden moeten voldoen. Het wegontwerp moet dus ook deze afstanden voldoen. Het betreft
hier de minimumafstanden. In deze situatie zijn de turbulentielengtes groter, waardoor de afstand van
bebording ondergeschikt is.

Figuur 10.14 Bewegwijzeringsafstanden Splitsing Verbindingsweg/Vrachtwagenstrook/N207

De tweede discontinuïteit is de samenvoeging van de vrachtwagenstrook met de N207. De vormgeving van
een samenvoeging is niet anders dan op hoofdrijbanen, dus de samenvoeging heeft ook hier een hoek van
tussen de 2 en 3%.

Figuur 10.15 Richtlijnen Samenvoeging
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Figuur 10.16 Samenvoeging Vrachtwagenstrook/VW-N207

De laatste discontinuïteit van de vrachtwagenstrook is de samenvoeging met de A4HR. Deze discontinuïteit
staat beschreven onder de as ‘A4HR’.
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10.2.7 VWN207A-R
De as VWN207R-A betreft de huidige uitvoeger van de N207 vanaf de nieuw aan te leggen
vrachtwagenstrook. De as ligt grotendeels op de huidige wegas, alleen de uitvoeger wordt iets verlegd. Niet
de gehele as wordt gebruikt, aangezien het wegvak halverwege aansluit op bestaand.
Horizontaal Alignement VWN207A
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand (aansluiting bestaand)

51 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
180 meter

Alignement voldoet,
rechtstand betreft
aansluiting puntstuk

Overgangsboog

50 meter

A=120

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog (Vo=70 km/u)

135 meter

R= 290

R>160 (met max.
verkanting)
min. Lengte= 60 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

76 meter

A=150

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Overgangsboog

115 meter

A=120

A= 1/3>A

Aansluitend op
Ontwerp, conform
bestaande situatie

Boog (Vo=50 km/u)

31 meter

R=125

R>85 (met max.
verkanting)
min. Lengte= 40 meter

Aansluitend op
Ontwerp, conform
bestaande situatie

Rechtstand

114 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
100 meter

Aansluitend op
Ontwerp, conform
bestaande situatie

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

53 meter

0,01%

Maximale helling = 3%
op hoofdrijbanen

Alignement voldoet

Voetboog (Vo=90 km/u)

51 meter

R=20.000

R>13.200

Alignement voldoet

Voetboog (Vo=70 km/u)

124 meter

R=6.000

R>6.000

Alignement voldoet,
conform bestaand

Topboog (Vo=70 km/u)

49 meter

R=3.000

R>3.000

Alignement voldoet,
conform bestaand

Voetboog (Vo=50 km/u)

48 meter

R=3.000

R>1.500

Alignement voldoet,
conform bestaand

Topboog (Vo=50 km/u)

53 meter

R=2.500

R>750

Alignement voldoet,
conform bestaand

Voetboog (Vo=50 km/u)

69 meter

R=4.000

R>1.500

Alignement voldoet,
conform bestaand

Topboog (Vo=50 km/u)

51 meter

R=2.500

R>750

Alignement voldoet,
conform bestaand

Verticaal Alignement VWN207A
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Verkanting
In de boog na de splitsing met de vrachtwagenstrook is er een afwijkende verkanting. In de boog is er een
verkanting van -5,0%. De verkantingsovergang heeft hier de lengte van de overgangsboog, wat 50 meter
(ingaand) en 76 meter (uitgaand) bedraagt. De minimale verkantingsovergang bedraagt 16,5 meter; de
maximale verkantingsovergang bedraagt 160 meter, waarbij gerekend wordt aan de hand van de
onderstaande formules:

De tweede verkantingsovergang gaat van 2,5% naar -5,0%. De boog betreft de huidige situatie en is
derhalve ook niet in het wegontwerp meegenomen. Ook hier loopt de verkantingsovergang over de
ingaande overgangsboog (115 meter). De overgang naar 2,5% loopt over de rechtstand, met een lengte van
70 meter.

Figuur 10.17 Verkanting VW-N207A

Discontinuïteiten
De discontinuïteit van deze verbindingsweg (samenvoeging met vrachtwagenstrook is nader toegelicht
onder de As VWSA4R. Wel wordt de busbaan iets later begonnen dan in de huidige situatie. Dit heeft er mee
te maken dat er genoeg ruimte moet zijn tussen beide splitsingen (van Vrachtwagenstrook/N207 en de
splitsing op de N207), namelijk 150 meter tussen begin puntstuk en start blokmarkering. In het ontwerp is
deze afstand 120 meter; een kleine afwijking van de richtlijnen. Dit is echter zo gedaan om het weefvak lang
genoeg te houden om van strook te wisselen. Daarnaast moet de busbaan ook voldoende lengte houden,
dus is er voor gekozen om het wegvak voor het weefvak 120 meter lengte te geven en het weefvak zelf 185
meter.
Figuur 10.18 Verkanting VWN207B
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10.2.8 VWN207B-R
Horizontaal Alignement VWN207B
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand (aansluiting bestaand)

14 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
180 meter

Alignement voldoet,
betreft OWN, conform
bestaand

Overgangsboog

80 meter

A=210

A= 1/3>A

Alignement voldoet,
conform bestaand

Boog (Vo=50 km/u)

168 meter

R= 550

R>85 (met max.
verkanting)
min. Lengte= 40 meter

Alignement voldoet,
conform bestaand

Overgangsboog

80 meter

A=210

A= 1/3>A

Alignement voldoet,
conform bestaand

Overgangsboog

101 meter

A=300

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog (Vo=70 km/u)

130 meter

R=890

R>160 (met max.
verkanting)
min. Lengte= 60 meter

Alignement voldoet

Rechtstand (aansluitend op
overgangsboog, A=300 van VWS)

114 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
100 meter

Rechtstand sluit aan op
puntstuk in
overgangsboog VWS,

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

54 meter

0,13%

Maximale helling = 3%

Alignement voldoet,
conform bestaand

Topboog (Vo=50 km/u)

96 meter

R=47.000

R>750

Alignement voldoet,
conform bestaand

Rechtstand

190 meter

0,07%

Maximale helling = 3%

Alignement voldoet,
conform bestaand

Voetboog (Vo=70 km/u)

148 meter

R=15.000

R>6.000

Alignement voldoet

Topboog (Vo=70 km/u)

126 meter

R=7.000

R>3.000

Alignement voldoet

Verticaal Alignement VWN207B

Verkanting
De verkanting in de boog gaat van 2,5% naar -4,0% (de 4,0% is in combinatie met de R-waarde van de boog
gunstiger voor het wegbeeld), waarbij de overgangen berekend worden aan de hand van de onderstaande
formules:

De minimale verkantingsovergang bedraagt 34,3 meter, waarbij de berekening geldt van
6,5
Lvmin= (2 ∗ ( 2 ) ∗ 6,6). De maximale verkantingsovergang bedraagt 143 meter, waarbij de berekening
6,5

Lvmax= (2 ∗ ( 1 ) ∗ 11) geldt.
Er is voor gekozen om deze overgangen over de overgangsbogen (80 meter) te laten verlopen. Dit voldoet
gezien de bovenstaande berekeningen.
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Figuur 10.19 Verkanting VWN207B

Discontinuïteiten
De discontinuïteit van deze verbindingsweg (samenvoeging met vrachtwagenstrook is nader toegelicht
onder de as VWSA4R.
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10.2.9 VWN207-L
Horizontaal Alignement VWN207-L
Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand (aansluiting bestaand)

38 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
180 meter

Alignement voldoet,
aansluiting bestaande
rechtstand

Overgangsboog

64 meter

A=150

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Boog (Vo=70 km/u)

183 meter

R= 350

R>160 (met max.
verkanting)
min. Lengte= 60 meter

Alignement voldoet

Overgangsboog

64 meter

A=150

A= 1/3>A

Alignement voldoet

Rechtstand

114 meter

Rechtstand

Minimale Rechtstand =
180 meter

Aansluiting Puntstuk

Element

Lengte

Waarde

ROA2019-Eis

Toelichting

Rechtstand

111 meter

1,6%

Maximale helling = 3%

Alignement voldoet,
conform bestaand

Voetboog (Vo=50 km/u)

169 meter

R=12.000

R>1.500

Alignement voldoet,
conform bestaand

Topboog (Vo=70 km/u)

4 meter

R=20.000

R>3.000

Alignement voldoet

Rechtstand

161 meter

0,18%

Maximale helling = 3%

Alignement voldoet

Voetboog (Vo=70 km/u)

35 meter

R=15.000

R=6.000

Alignement voldoet

Rechtstand

285 meter

0,04%

Maximale helling = 3%

Alignement voldoet

Verticaal Alignement VWN207-L

Verkanting
De verkanting in de boog gaat van 2,5% naar 5,0, waarbij de overgangen berekend worden aan de hand van
de onderstaande formules:

De minimale verkantingsovergang bedraagt 16,5 meter; de maximale verkantingsovergang bedraagt 160
meter. De verkanting verloopt over in de overgangsbogen, die een lengte hebben van 64 meter en derhalve
voldoen aan de berekende minimum en maximum verkantingsoverganglengte.
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Figuur 10.20 Verkanting VWN207L

Discontinuïteiten
De afstreping van 2 naar 1 rijstrook op de verbindingsweg wordt iets verlegd. In de nieuwe situatie wordt
deze afstreping iets naar voren gehaald, zodat de rijstrook voor de boog één rijstrook heeft. Dit heeft
voordelen gezien het comfort van het wegbeeld en daarnaast komt dit qua ruimte beter uit met de
verbreding van de A4HL. Voor de vormgeving wordt de onderstaande tabel aangehouden:

Figuur 10.21 Afstreping Rijstrook

Verder wordt de busbaan naast de A4HL verwijderd. De busbaan wordt in de nieuwe situatie al ingevoegd
op de verbindingsweg naar de A4 toe. Door de verbeterde doorstroming op het traject is de verlengde
busbaan niet meer van een grote toegevoegde waarde. Het stelsel van busbanen op de N207 blijft wel
intact, alleen voegen bussen dus in op de verbindingsweg.
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Figuur 10.22 Afstreping Rijstrook op Verbindingsweg VWN207L

Figuur 10.23 Busbaan A4HL

112 | 121

Witteveen+Bos | 100052-6 ZIJM | Defnitief Eindrapport I 04-06-2021

10.2.10 Grondwerk
Over het algemeen is het grondwerk dat verzet moet worden relatief weinig. Ten zuiden van het knooppunt
wordt de verbreding van de A4 in de middenberm gerealiseerd, waardoor hier weinig grondwerk nodig is.
Ten noorden van het knooppunt op de A4HL worden ter hoogte van de bestaande invoeger van de
busstrook tot aan het einde van de ontwerpscope wel veranderingen aangebracht. Zo wordt de watergang
hier iets verlegd, om zo te voldoen aan de obstakelvrije afstanden en bermafwerking die voorgeschreven
wordt.

Figuur 10.24 Grondwerk ten noorden van nieuw Kunstwerk
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Figuur 10.25 Grondwerk ten zuiden van nieuw Kunstwerk

Ook de vrachtwagenstrook brengt grondwerk met zich mee. Deze nieuwe rijbaan moet na de
onderdoorgang onder de N207 omhoog gebracht worden om aan te sluiten op de samenvoeging met de
N207. Het uitgangspunt is dat de taluds aangebracht worden onder een 1:3 helling waar het kan. Richting de
landhoofden van de viaducten van het nieuwe kunstwerk over de A44 worden de hellingen steiler in verband
met het ruimtegebrek. De maximale helling die hierbij aangehouden wordt is 1:1,5 rondom de landhoofden.
Bij een steiler talud dan 1:3, of een te weinig ruimte in de buitenberm wordt er geleideconstructie toegepast.

Figuur 10.26 Obstakelvrije afstanden

Onderstaande afbeeldingen laten het principe van de bermen zien. Met name de vluchtzone (vluchtstrook +
vluchtruimte) is een kritische waarde, hier moet aan voldaan worden. De obstakelvrije zone betreft de ruimte
in de berm waarin er geen objecten of grondwerken (zoals watergangen) mogen plaatsvinden; is dit wel het
geval, moet er gebruik worden gemaakt van bermbeveilgingsconstructies.
Daarnaast worden er watergangen rondom de nieuwe vrachtwagenstrook hersteld ten behoeve van de
afwatering. Ook naast de A4HL wordt de watergang hersteld. Hier wordt de huidige watergang deels
gedempt en verbreed naar buiten toe.
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Figuur 10.27 Berminrichting
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11

CONCLUSIE

Met het onderzoek naar het oplossen van de knelpunten op knooppunt Burgerveen is er gekeken naar het
capaciteits- en turbulentieprobleem wat ontstaat en in de toekomst alleen maar groter wordt. Het betreft
een specifiek probleem wat de capaciteit doet dalen, namelijk het weefvak voor de splitsing A4/A44 in
combinatie met de invoeging vanaf het onderliggende wegennet op de hoofdrijbaan rechts van de A4 (na
de splitsing, dus op de drie rijstroken van de A4). Met de geplande verbreding van de A4 tussen het
knooppunt en de N14 (Den Haag) is de verwachting dat het aandeel verkeer op de A4 zal blijven stijgen,
waardoor het knooppunt nog hogere intensiteiten te verwerken krijgt. In dit onderzoek is er gekeken naar
wat de problematiek is, en hoe dit opgelost kan worden. Op het knooppunt geldt dat op de hoofdrijbaan
rechts een weefvak is, waarbij de twee rechter rijstroken de A44 vormen en de drie linkerrijstroken de A4 na
het splitsingspunt. Doordat de grootste verkeerstroom de A4 vervolgt, ontstaan er veel rijstrookwisselingen
van rechts naar links en andersom. Ook vrachtwagens dienen hier dus meerdere keren van rijstrook te
wisselen. Doordat deze vrachtwagens groter zijn en minder snelheid hebben dan het overige verkeer, wordt
de daadwerkelijke capaciteit door alle weefbewegingen al gauw minder. Uit de analyse kwam naar voren dat,
indien de situatie zo blijft als dat die nu is, er in de toekomst congestiepunten gaan ontstaan. Dit zal
gebeuren op het weefvak van de splitsing en bij het punt van invoegen van de N207 op de verzadigde drie
rijstroken van de A4.
Aan de hand van de algemene inventarisatie en analyse, zijn er specifieke varianten bedacht waarbij er in de
meeste varianten gebruik wordt gemaakt van vrachtwagenstroken. Het maatregelpakket bestaat uit vijf
hoofdvarianten, die elk weer verdeeld zijn in specifieke varianten. In de eerste ‘zeef’ zijn de haalbare
varianten overgebleven en doorgeschoven naar volgende fase. In de eerste ‘zeef’ zijn de varianten voor een
‘dubbele’ vrachtwagenstrook (die ook de A44 bedient) en een extra invoeging van de vrachtwagenstrook op
de A4 (los van de huidige invoeging N207) te komen vervallen door kosten- en bouwtechnische redenen.
Het vervolg is ‘zeef 2’, de kosten-batenanalyse. Voor de overgebleven varianten is er zowel gekeken naar de
kosten en de baten. Bij de kosten is er uit gegaan van standaardeenheidsprijzen, die verrekend zijn met het
aantal m2. Hierdoor zijn de varianten op een evenwichtige manier met elkaar vergeleken. De varianten
kwamen redelijk overeen qua kosten, behalve de variant met alleen een verbreding van de A4 op het
knooppunt, welke een stuk goedkoper was. Voor de baten is er gewerkt met onder andere FOSIM. Vanuit
deze verkeerssimulatiemodellen in FOSIM blijken de oplossingen met de vrachtwagenstroken op de
Hoofdrijbaan Rechts van de A4 dermate positief, dat de voorkeur niet uitgaat naar ‘traditionele’ verbreding
met alleen extra asfalt, maar wordt de oplossing gezocht in een parallelle vrachtwagenstrook die gebruik
maakt van de huidige infrastructuur, en weer aansluit op de geplande verbreding. De geplande verbreding is
over het hele knooppunt meegenomen. Op de Hoofdrijbaan Rechts wordt de configuratie zo, dat de
vrachtwagens uitvoegen op de uitvoeger naar de N207. Op deze verbindingsweg wordt een splitsing
aangelegd, waarbij de vrachtwagens parallel langs de hoofdrijbaan onder het viaduct van de N207
doorgaan. Vervolgens vindt er een samenvoeging plaats met de verbindingsweg van de N207 naar de A4
plaats, waarna deze twee rijstroken samenvoegen met de drie rijstroken van de Hoofdrijbaan Rechts (A4). Uit
de simulatie bleek dat twee samenvoegingen het meest positief werkten; invoegers zouden gaan leiden tot
congestiepunten, met name daar waar de N207 en de vrachtwagenstrook samen komen. Naast de
Hoofdrijbaan Rechts (zuidelijke richting), is ook de Hoofdrijbaan Links (noordelijke richting) beschouwd. Uit
de analyse bleek dat mogelijke vrachtwagenstroken hier geen positieve werking hebben zolang de A44 2x2
rijstroken heeft. Wel is het zo dat ook de Hoofdrijbaan Links verbreed wordt, waardoor de configuratie
opnieuw bekeken is. Uit de analyse kwam naar voren dat door de hoge intensiteiten invoegers op de
hoofdrijbaan congestiepunten werden, waardoor het voorkeursalternatief twee samenvoegingen bevat (met
de A44 en de N207). Door deze samenvoegingen is de Hoofdrijbaan Links een stuk zeven rijstroken, waarna
die afgestreept wordt tot zes.
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De analyse vanuit FOSIM geeft een mooie onderbouwing van de baten van de verschillende varianten. Zowel
de capaciteit van de wegvakken kon bepaald worden, alsmede ook de mate van turbulentie. Naast FOSIM,
zijn ook andere factoren meegenomen in de Batenanalyse, zoals toekomstbestendigheid en hinder voor
doorgaand verkeer. Hieruit bleek dat de variant ‘Verbreding Beperkt - Vrachtwagenstrook HRR - 2’ als beste
naar voren kwam. Qua kosten kwam deze variant er uit als tweede variant, achter de ‘traditionele’
verbreding. Echter was deze ‘traditionele’ verbreding qua baten als minst positieve gescoord, waardoor de
keuze vrij snel gemaakt kon worden. Het algemene beeld was dat de varianten met vrachtwagenstroken in
combinatie met het ‘wegwerken’ van de congestiepunten in de vorm van invoegingen op de hoofdrijbaan er
voor zorgen dat het aanbod (de infrastructuur) de vraag (verkeersintensiteit) kan verwerken in 2030. De
gemeten capaciteit is de verkeersmodellen was op de wegvakken hoger dan de vraag die er is in 2030 qua
aantal voertuigen per uur. Vanuit het wegontwerp betekend dit dat er voldaan wordt aan de doorstroming
en de daarbij behorende reistijdsverlieseisen die Rijkswaterstaat stelt. Als antwoord op de hoofdvraag kan
geantwoord worden dat de combinatie van vrachtwagenstroken en het wegwerken van ‘invoegingen’ voor
een optimale doorstroming zorgen, en derhalve goed inpasbaar zijn. Met het beantwoorden van de
hoofdvraag wordt ook voldaan aan de doelstelling, namelijk het er voor zorgen dat het knooppunt nu en in
de toekomst de te verwachten hoeveelheid verkeer zonder congestie en reistijdverlies kan verwerken, met
daarbij een verkeersveilige situatie.
De voorkeursvariant is uitgewerkt tot een IIO-ontwerp (integraal inpassend ontwerp), wat de input is voor
een OTB of TB (Ontwerp Tracébesluit of Tracébesluit). Het ontwerp is ontworpen conform de ROA2019 en
bijbehorende verwijzingen. In het rapport wordt er in de ontwerpverantwoording aangetoond dat het
ontwerp voldoet aan de gestelde richtlijnen. Door aan deze richtlijnen te voldoen wordt er ook aan de
eerder genoemde doelstelling voldaan; namelijk het maken van een verkeersveilig wegontwerp dat kan
voldoen aan de capaciteitsvraag van nu en in de toekomst.

DISCUSSIE
In het rapport wordt er gekeken naar een specifiek probleem. Echter, de problematiek geldt niet alleen voor
dit knooppunt, maar kan ook breder getrokken worden. Het onderwerp wat in dit rapport de boventoon
voert, namelijk de vrachtwagenstroken, zijn een concept wat niet vaak wordt toegepast. In het rapport ligt de
focus met name op de problematiek van de Hoofdrijbaan Rechts en derhalve dus het weefvak van de
splitsing. Echter wordt er ook gekeken naar de Hoofdrijbaan Links, waar een samenvoeging ligt. Het
algemene beeld is dat vrachtwagenstroken een goede oplossing zijn voor situaties waar vrachtwagens
meerdere rijstroken moeten wisselen, en zo dus voor veel turbulentie zorgen. De capaciteit wordt door het
‘weghalen’ van vrachtwagens een stuk verbeterd, waardoor het wegvak meer en beter het verkeer kan
verwerken. Wat wel opviel is dat op knooppunt Burgerveen vrachtwagenstroken eigenlijk alleen op de
Hoofdrijbaan Rechts nuttig waren; op de samenvoeging van de Hoofdrijbaan Links was het wevende
vrachtwagenverkeer niet een concreet probleem. De reden hierachter is dat er na de samenvoeging
voldoende lengte in het wegvak is om alsnog de weefbeweging te maken, in tegenstelling tot het weefvak
van de splitsing, waar er een splitsingspunt op het wegvak is (het puntstuk). Verder is gebleken uit de
analyse dat vrachtwagenstroken bij voorkeur weer samenvoegen met de hoofdrijbaan, in plaats van dat ze er
op invoegen. Dit is ook in de analyse van het Terbregseplein geanalyseerd. Door de constante stroom aan
vrachtwagens, in combinatie met het feit dat de snelheid lager is en de voertuigen groter zijn en veel plek op
de rijbaan innemen, zorgt dit al gauw tot turbulentie- en mogelijk congestiegebieden.
Het rapport bevat het hele proces van verkenning tot uitwerking op Tracébesluit niveau. In het proces ligt de
aandacht met name op de optimale verkeersafwikkeling en een zo kwalitatief hoog Wegontwerp. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant die op basis van hierboven genoemde criteria zo optimaal
mogelijk is uitgedacht. In dit rapport wordt echter niet of minder ingegaan op zaken als omgeving,
milieueisen en geluid etc. Nu is het wel zo dat het knooppunt redelijk ver van de bebouwde omgeving af
ligt, maar bij een eventueel vervolg, moet dat aspect nog verder onderzocht worden. Verder zijn de baten
bepaald aan de hand van FOSIM, wat een verkeerssimulatiemodel is op wegvakniveau. Met dit
verkeersmodel kan er minder goed gekeken worden naar de afwikkeling op netwerkniveau.
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Voor deze studie is dat ook niet van groot belang, maar een aanpassing van het knooppunt kan
stroomopwaarts of afwaarts wel tot veranderingen in het verkeersbeeld leiden.
Wat ook nog belangrijk is om (nogmaals) te vermelden is dat het ontwerp is gemaakt op IIO-niveau. Deze
fase is normaliter de input voor een Tracébesluit (TB) of Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Op basis van deze
besluiten wordt er gekozen om door te gaan naar de realisatiefase (VO, DO en UO). Mocht dit project
vervolgd worden, zullen de realisatiefases op het ontwerp behorende dit rapport gebaseerd worden. De
‘marge’ die gehanteerd wordt voor deze fases betreft 2 meter in horizontale richting en 1 meter in verticale
richting. Dit betekend dat er nog wel kleine wijzigen doorgevoerd kunnen worden, maar dat het ontwerp in
principe al zo goed als ‘vast’ ligt.
Terugkijkend op het onderzoek is er - in de ogen van de auteur - een goede en uitgebreide analyse gedaan
van de problematiek en zijn de varianten ook op een zelfde manier beoordeeld. Door het gebruik van
FOSIM, kon er goed gekeken worden naar zaken als capaciteit en turbulentie voor het huidige wegvak en
voor de varianten. Het enige punt wat helaas niet gelukt is, is om de turbulentie cijfermatig vast te leggen. In
de grafieken hiervan zijn de verschillen goed te beoordelen, maar een cijfermatige onderbouwing was een
mooie toevoeging geweest. Helaas is dit niet gelukt doordat de uitdraaien van FOSIM in Excel niet volledig
of niet te analyseren waren. Een ander openstaand punt van twijfel is het aantal simulaties dat er steeds
gedraaid is in FOSIM. In het rapport is er steeds uitgegaan van 25 simulaties. Voor een eventueel vervolg of
bij meer capaciteit van manuren, zijn meer simulaties bevorderlijk voor de betrouwbaarheid.
Verder is het ontwerp gemaakt in OpenRoads Designer, wat voor de auteur ook een nieuw programma was.
OpenRoads is de tegenhanger van Civil3D, wat in Nederland vaak in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt.
Echter is OpenRoads een steeds meer gebruikte software die vaak een stuk sneller en lichter werkt. Voor dit
project zijn alle wegvakken en grondwerken gemodelleerd in OpenRoads, en op tekening gezet in Civil 3D.
Dit heeft geleid tot een IIO-ontwerp met een bijbehorende kostenraming.
Met de kennis van nu en de opgedane ervaring zou de auteur voor een volgende keer eigenlijk weer kiezen
voor zelfde manier van werken. Echter, omdat de auteur de programma’s FOSIM en OpenRoads onder de
knie heeft, is er meer tijd over voor een eventuele opzet van een 3D-visualisatiemodel waarin het ontwerp
tot leven komt. Dit is echter nog iets waar de auteur zich in het vervolg wil in verdiepen. Ook het eventueel
gebruiken van het verkeersmodel VISSIM voor een analyse op netwerkniveau zou een mooie toevoeging
kunnen zijn.
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