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Samenvatting
In het kader van de aanleg van de RijnlandRoute is de aansluiting Leiden-west (N206-A44) tijdelijk
uitgevoerd als een zogenaamde Divergerende Diamant Aansluiting (DDA). De meest opvallende
eigenschap van de DDA is dat de rijrichtingen tussen de twee kruispunten van de aansluiting zijn
omgedraaid. Verkeer moet dus over korte afstand links rijden. Dit heeft (theoretisch gezien)
voordelen voor zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. Dit heeft te maken met
vermindering van het aantal conflictpunten ten opzichte van een klassieke kruispuntvorm.
Deze aansluitvorm is enkele jaren geleden in de VS geïntroduceerd en nu voor het eerst toegepast in
Nederland. Vanwege de bijzondere vormgeving, is in opdracht van de provincie Zuid-Holland de DDA
geëvalueerd; hierbij zijn onder meer de verkeersveiligheid en het rijgedrag op verschillende
momenten onderzocht met behulp ongevallenanalyses, dronebeelden en observaties vanuit een
rijdend voertuig.
Uit de evaluatie blijkt dat de DDA in de basis verkeersveilig functioneert. De omgekeerde
rijrichtingen leiden niet tot grote problemen. Alleen wanneer de verkeerslichten uitvallen is er
sprake van een onduidelijke situatie die leidt tot verkeersveiligheidsrisico’s. De overige bevindingen
ten aanzien van human factors en verkeersveiligheid hebben vooral betrekking op locatie specifieke
kenmerken en niet zo zeer op de DDA zelf. De doorstroming is na realisatie van de DDA verbeterd.
Omdat de doorstroming verbetert en DDA op hoofdlijnen verkeersveilig functioneert, kan worden
geconcludeerd dat de Divergerende Diamant Aansluiting een goed functionerende oplossing is, die
ook in Nederland vaker kan worden toegepast!

1. Inleiding
Door de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de RijnlandRoute. Dit betreft een deels nieuwe
(N434) en deels verbeterde route (N206) langs Leiden richting het kustgebied (zie figuur 1). De
werkzaamheden aan de één van de drie percelen worden uitgevoerd door aannemerscombinatie
Comol5. Eén van de maatregelen van Comol5 is de aanleg van een tijdelijke Divergerende
Diamantaansluiting (DDA) bij de aansluiting Leiden-West (N206-A44). Het doel van deze
kruispuntvorm is om de vertraging voor het autoverkeer door de werkzaamheden zoveel mogelijk te
minimaliseren.
Het gaat hierbij om een geheel nieuwe kruispuntvorm, die in Nederland nog niet eerder is
toegepast. Deze oplossing is uitgevonden in de Verenigde Staten, waar deze Diverging Diamond
Interchange (DDI) wordt genoemd.
Gezien het nieuwe fenomeen wil de provincie Zuid-Holland inzicht krijgen in de effecten van de DDA
voor verkeersveiligheid en doorstroming. Tijdens en na openstelling is de verkeersveiligheid
gemonitord en na een aantal maanden is een evaluatiestudie uitgevoerd (1). Ook is onderzoek
gedaan naar de doorstromingseffecten van de DDA (2). Hiermee is waardevolle kennis opgedaan
voor eventuele verdere toepassing in Nederland.
In deze paper lichten wij de aanpak en de resultaten toe van de evaluatiestudie van de eerste DDA in
Nederland.

Figuur 1 Overzicht van de RijnlandRoute (bron: www.rijnlandroute.nl) en onderzoeksgebied

2. De Divergerende Diamant Aansluiting
De meest opvallende eigenschap van de DDA is dat de rijrichtingen tussen de twee kruispunten van
de aansluiting zijn omgedraaid. Verkeer moet dus over korte afstand ‘spookrijden’. Dit heeft
(theoretisch gezien) voordelen voor zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. Dit heeft
te maken met vermindering van het aantal conflictpunten ten opzichte van een klassieke
kruispuntvorm (zie figuur 2). Minder conflictpunten zorgt voor betere doorstroming doordat

kruisende richtingen uit elkaar worden gehaald en zo verliestijden in de verkeerslichtenregeling
worden verminderd. Dit effect kan geoptimaliseerd worden bij vrije rechtsaffers en vrije linksaffers.
Deze kruispuntvorm is vooral van meerwaarde bij veel afslaande verkeersbewegingen (zoals bij een
aansluiting op een autosnelweg) en in het bijzonder bij veel links afslaand verkeer.

Figuur 2 Aantal conflictpunten bij verschillende kruispuntvormen

Uit een studie van 2015 in Missouri (3) naar meerdere DDA’s bleek dat het aantal ongevallen
aanzienlijk was afgenomen, in het bijzonder de dodelijke ongevallen en ongevallen met letsel (minus
60 tot 63%). Voor verkeersveiligheid is een voordeel dat het aantal conflictpunten lager is en dan
met name de kruisende conflictpunten. Aandachtspunt bij de vormgeving als DDA is, dat
weggebruikers over een gedeelte moeten ‘spookrijden’. Dit past niet binnen het
verwachtingspatroon van de weggebruiker, wat eventueel tot ongewenst verkeersgedrag kan leiden.
Denk dan aan het rijden over de verkeerde rijbaan (tegen de richting in) of vertonen van twijfelend
gedrag. De werkelijke verkeersveiligheid (voor alle kruispuntvormen) wordt overigens grotendeels
beïnvloed door de exacte vormgeving van het ontwerp en de duidelijkheid voor de weggebruiker.
3. De DDA bij Leiden
In figuur 3 is een ontwerp van Comol5 van de DDA bij Leiden-West weergegeven. Naast het feit dat
de DDA van zichzelf een afwijkende kruispuntvorm is, speelt op deze locatie een aantal
bijzonderheden een rol:
• Werk in uitvoering. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor ongeveer 2,5 jaar, gedurende de
werkzaamheden aan de RijnlandRoute. Dit betekent dat de situatie ook als een werk-inuitvoering-situatie wordt gekenmerkt, met aanwezigheid van onder andere barriers, schilden,
tijdelijke bebording en bewegwijzering en uitvoering van werkzaamheden nabij de rijbaan.
• Omklappen toerit Den Haag. Bij de realisatie van de DDA is de aansluiting op de A44 veranderd.
De toerit richting Den Haag was eerst een half klaverblad oplossing. Deze is aangepast tot
Haarlemmermeer variant. Het voordeel hiervan is dat verkeer vanaf de N206 uit Katwijk rechtsaf
kan slaan. Dit levert capaciteitswinst op ten opzichte van de linksafbeweging.

•

•

Aan de Leidense zijde is er sprake van twee rijbanen die aansluiten op de DDA. De hoofdrijbaan
komt uit de tunnel vanaf de Plesmanweg. De parallelbaan nadert de DDA vanaf het kruispunt
met de Ehrenfestweg/Haagse Schouwweg. Doordat beide rijbanen in de DDA uitkomen is de
kruising ingewikkelder dan het standaard DDA-kruispunt.
Aan beide zijden van de DDA liggen op korte afstand kruispunten: dit maakt de situatie voor de
weggebruiker complexer.

Figuur 3 Het ontwerp van de DDA bij Leiden (bron: Comol5)

4. Werkwijze evaluatie
De studie naar de verkeersveiligheid van de DDA bij Leiden bestaat uit drie delen:
1. Monitoren verkeersveiligheid in het openstellingsweekend en de eerste weken na openstelling.
2. Advies over optimalisaties in het ontwerp ten bate van de verkeersveiligheid.
3. Evaluatiestudie na een aantal maanden na openstelling.
De kennis en bevindingen uit de eerste twee onderdelen zijn ook meegenomen in de
evaluatiestudie. In deze twee stappen bestonden de werkzaamheden onder andere uit het vooraf
beoordelen van ontwerptekeningen, het uitvoeren van observaties op locatie op diverse momenten
na openstelling en afstemming met provincie Zuid-Holland en aannemer. Dit heeft geleid tot
aanpassingen aan met name de markering en bewegwijzering. Op vier weken na openstelling van de
DDA is geconcludeerd dat de DDA voldoende functioneert (zowel doorstroming als
verkeersveiligheid) en is besloten om de DDA gedurende de periode van werkzaamheden te
handhaven.
Het derde onderdeel (de evaluatiestudie) richt zich dus op de verkeersveiligheid van de DDA na
enkele maanden na openstelling. Hiermee is naar de DDA gekeken tijdens een meer representatieve
periode in de herfst (de openstelling was in de zomerperiode) en is informatie over een langere
periode beschikbaar. In figuur 4 is schematisch de werkwijze van de evaluatiestudie weergegeven. In
de volgende paragrafen is de werkwijze verder toegelicht.

Figuur 4 Schematische weergave werkwijze

5. Resultaten
5.1 Algemeen – doorstroming
Wat betreft doorstroming in de DDA bij Leiden heeft MapTM een onderzoek gedaan naar de
verkeersafwikkeling van verschillende kruispuntvormen (MapTM, 2019). In deze studie zijn de
voertuigverliesuren bepaald aan de hand van Vissim-simulaties. Hierbij zijn het oorspronkelijke
kruispunt met verkeerslichten, de DDA en een fall-backoptie (traditionele kruispuntvorm met
uitbreiding van aantal opstelstroken per richting) met elkaar vergeleken, op basis van
verkeersintensiteiten van september 2019.
Uit de resultaten van de studie blijkt dat de DDA aanzienlijk lagere voertuigverliesuren oplevert dan
het oorspronkelijke kruispunt (zie figuur 5), met name in de ochtendspits. Dit effect geldt voor bijna
alle richtingen, maar wordt grotendeels bereikt op de verbindingen Leiden → Katwijk en Amsterdam
→ Katwijk. De fall-backoptie scoort weliswaar nog beter, maar vraagt om aanzienlijk meer
ruimtebeslag dan de DDA. Dat is nadelig voor de beschikbare ruimte voor de werkzaamheden en
leidt tot groot opgezette kruispunten met veel opstelstroken (onoverzichtelijk voor weggebruikers).

Figuur 5 Voertuigverliesuren per variant/drukste spitsuur in uren (Bron: MapTM, 2019)

Verder is gekeken naar de hoeveelheid verkeer in de omgeving van de DDA en de veranderingen na
realisatie van de DDA (zie figuur 6). Deze verandering kan mede van invloed zijn op effecten voor
verkeersveiligheid. Te zien is dat in 2019 de gemiddelde intensiteit op zowel de A44 als N206 lager
lag dan in 2018. Op de A44 gaat het hierbij met name om minder verkeer in de ochtend- en

avondspits (6-10% minder). Overigens rijdt het meeste verkeer op de A44 niet via de DDA. Op de
N206 is afname van ongeveer 7% verspreid over de hele dag te zien. Dit is wel verkeer dat allemaal
via de DDA rijdt. Er is tussen 2018 en 2019 op de A4 meer capaciteit gekomen, wat mogelijk een
reden kan zijn.

Figuur 6 Verkeersintensiteiten gemiddelde weekdag op A44 en N206 juni t/m oktober in 2018 en 2019 (Bron: NDW)

5.2 Algemeen – ongevallen
Voor de weergave van de ontwikkeling van de geregistreerde ongevallen is gekeken naar het gebied
zoals weergegeven in figuur 1 (rechts). Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal gegevens:
• Ongevallen 2014-2018. BRON uit VIA-Stat.
• Ongevallen juni t/m oktober 2019. Deze gegevens zijn beschikbaar voor het gebied in de
gemeente Leiden.
• Gegevens politie. De ongevallen over de periode juni t/m oktober 2019 zijn aangevuld met
informatie van de politie. Het gaat hierbij om de ongevallen in het gebied van de gemeente
Oegstgeest.
Aantal ongevallen
In onderstaande figuur is het aantal geregistreerde ongevallen in de DDA en de directe omgeving
weergegeven. Hierbij is een gemiddeld aantal ongevallen weergegeven om de twee periodes (van
verschillende duur) met elkaar te kunnen vergelijken. Links toont de ongevallen in alleen de
maanden juni t/m oktober. Rechts toont het gemiddeld aantal ongevallen per maand over de hele
periode.

Figuur 7 Aantal geregistreerde ongevallen (BRON)

Op basis van deze informatie zijn de volgende conclusies te trekken:
• Het aantal ongevallen na openstelling van de DDA ligt hoger dan het aantal ongevallen in
dezelfde maanden van de voorgaande jaren. Dit ondanks een lichte afname van de hoeveelheid
verkeer. Sinds de openstelling van de DDA zijn 6 ongevallen geregistreerd. Over de afgelopen
jaren zijn in de periode juni t/m oktober gemiddeld 2,2 ongevallen geregistreerd (met 1 als
minimum en 4 als maximum).
• Het gemiddeld aantal ongevallen per maand is na de openstelling van de DDA hoger dan in
voorgaande jaren. Na openstelling zijn gemiddeld 1,2 ongevallen per maand geregistreerd. In de
vijf voorgaande jaren ligt het gemiddelde net iets lager dan 0,5 ongeval per maand (variërend
tussen 0,17 en 0,92).
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de aantallen te klein zijn om te concluderen dat de
toename in aantal geregistreerde ongevallen wordt veroorzaakt door de DDA als principe-oplossing.
Toevalligheden kunnen impact hebben op de ongevallen. Overige zaken die mogelijk meespelen is
ten eerste de diverse omgevingsinvloeden die invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid.
Denk hierbij aan de veranderende omstandigheden (gewenning voor weggebruikers) en de
prominente aanwezigheid van werk in uitvoering. Het tweede punt is dat de wijze van
ongevallenregistratie en registratiegraad in de loop van de jaren is veranderd. Denk dan aan een
verbetering van de registratie door de politie in afgelopen jaren.
Ongevalleneigenschappen
Ondanks dat de aantallen ongevallen klein zijn om conclusies over te trekken is wel een verschuiving
in de eigenschappen terug te zien. Deze verschuiving is dermate dat het een indicatie van een
verandering kan zijn en is daarmee interessant om te benoemen. Onderstaande figuur toont de
procentuele verdeling naar aard van het ongeval en naar dag van de week. Voor de volledigheid
wordt nogmaals opgemerkt dat het om kleine aantallen gaat (6 sinds openstelling DDA), waardoor
toevalligheden grote invloed kunnen hebben. Wel liggen de verschuivingen in de eigenschappen in
lijn met de omstandigheden van de DDA.

Figuur 8 Aard en dag van de week van de geregistreerde ongevallen

Op basis van deze grafieken zijn de volgende conclusies te trekken:
• In de aard van de ongevallen is een verschuiving ontstaan. In voorgaande jaren betrof de
kop/staart-aanrijdingen het grootste aandeel (65%). Sinds de openstelling van de DDA gaat het
met name om flank- en frontale ongevallen.
• Na openstelling van de DDA zijn de meeste ongevallen in het weekend geregistreerd. In de
voorgaande jaren was nog sprake van een verdeling over meer dagen van de week.

Ondanks de kleine aantallen zijn deze veranderingen in eigenschappen mogelijk te verklaren door de
eigenschappen van de DDA. De frontale en flankongevallen zijn te verklaren vanuit de vormgeving
van de DDA-kruispunten (overigens zijn door de Comol5 geen frontale ongevallen gerapporteerd).
De afname in kop-/staartongevallen kan te maken hebben met aanpassing van de N206 vanuit
Katwijk (slinger in de weg en werk in uitvoering), waardoor het verkeersgedrag eerder wordt
aangepast. De verschuiving naar het weekend hangt mogelijk samen met mensen die ter plekke niet
bekend zijn (verkeer naar de stranden) en geconfronteerd worden met een geheel nieuwe situatie
(zowel DDA als werkzaamheden). Ook het omklappen van de toerit naar Den Haag en nog niet
aangepaste navigatiesystemen spelen hier waarschijnlijk een rol bij. De meeste online
navigatiesystemen zijn overigens snel aangepast.
5.3 Verkeersgedrag – analyse dronebeelden
Voor de analyse van het verkeersgedrag is gebruik gemaakt van dronebeelden. Hierbij zijn de
verkeersbewegingen vanuit twee perspectieven bestudeerd. De dronebeelden zijn gemaakt op
donderdag 3 oktober 2019 gedurende de ochtendspits, middagperiode en avondspits (totaal 8 uur
beeldmateriaal).

Figuur 9 Scope van het onderzoeksgebied met drones

De analyse is gestructureerd uitgevoerd door te werken met vaste indicatoren en het voorkomen
van de indicatoren te kwantificeren. In tabel 1 is een overzicht van de gehanteerde indicatoren
opgenomen. De indicatoren zijn bepaald op basis van de ervaringen uit de observaties gedurende de

eerste periode (in juni) na openstelling van de DDA (Arcadis, 2019). Bij het analyseren van de
dronebeelden is bijgehouden hoe vaak een situatie conform de indicatoren is waargenomen.
Tabel 1 Gehanteerde indicatoren in de analyse verkeersgedrag

Indicator

Wijze van meten

Ongevallen

Aantal keer dat één of meer voertuigen met elkaar in aanraking komen.

Bijna ongevallen

Aantal keer dat een verkeersdeelnemer zeer hard moet remmen of een ontwijkende manoeuvre moet
uitvoeren om een ongeval te voorkomen.

Spookrijden

Aantal keer dat een voertuig tussen beide kruispunten de verkeerde rijbaan kiest.

U-turn

Aantal keer dat in het kruispunt van de DDA een U-turn wordt gemaakt (voertuig dat keert).

Twijfel bij de DDI

Aantal keer dat een voertuig bij het oprijden van de DDA duidelijk twijfelend gedrag vertoont, zoals
afremmen, langzaam rijden en andere afwijkende manoeuvres.

Twijfel bij toerit A44

Aantal keer dat een voertuig bij het oprijden van de toerit duidelijk afremt na het passeren van de
stopstreep.

Late manoeuvre

Aantal keer dat een voertuig een late manoeuvre (rijstrookwisseling) uitvoert om alsnog bij de juiste
rijstrook uit te komen. Hierbij gaat het om de volgende richtingen:
Westelijk DDA-kruispunt
•
Katwijk → Den Haag
•
Katwijk → Amsterdam
•
Oostelijk DDA-kruispunt
•
Leiden → Den Haag
•
Amsterdam/Katwijk → Leiden → Utrecht

Doorstroming

Aantal keer dat er een lange wachtrij ontstaat en terugslaat tot een kruisingsvlak. Hierbij zijn de
volgende wachtrijen onderscheiden:
•
Wachtrij tot in DDA-kruispunt westzijde
•
Wachtrij tot in DDA-kruispunt oostzijde
•
Wachtrij tot kruispunt N206-Oude Rhijnhofweg
•
Wachtrij op afrit A44 (westzijde vanuit Amsterdam) tot voorbij lengte opstelvak.

Overige

Overig opvallend en risicovol verkeersgedrag.

In figuur 10 is het aantal waarnemingen per indicator weergegeven. Het betreft de som van alle
waarnemingen in de onderzoeksperiode (8 uur). Hierin is te zien dat de late manoeuvres het meest
voorkomen. Daarnaast zijn de groep ‘overig’ en ‘doorstroming’ vaker voorkomend. Figuur 11 laat de
locaties van de meest voorkomende indicatoren zien. Hierin is te zien dat de meeste waarnemingen
aan de Katwijkse zijde liggen. Aan beide zijden gaat het merendeel van de waarnemingen over
onduidelijkheid over te kiezen richting (verkeerd voorsorteren, late manoeuvre, twijfel).

Figuur 10 Aantal waarnemingen per indicator tijdens de hele onderzoeksperiode

Figuur 11 Overzicht van de waarnemingen gelokaliseerd bij de DDA

Onderstaand zijn de opvallendste bevindingen op het gebied van verkeersgedrag (onderzoek met
drones) opgenomen:
•

•

De weggebruikers hebben weinig problemen met de tegengestelde rijrichting. De
verkeerssituatie in de DDA geeft voldoende geleiding voor de weggebruikers om op de juiste
rijbaan uit te komen. Ook bijna ongevallen zijn niet vaak voorgekomen. De bijna ongevallen zijn
duidelijk te koppelen aan twijfelend en zoekgedrag bij het naderen van de DDA.
Er is acht keer een u-turn in een van de twee DDA-kruispunten waargenomen. Bij zeven hiervan
werd de u-turn uitgevoerd door een voertuig komend vanuit Leiden via de linkerrijstrook van de
linker rijbaan. Dit lijkt niet veroorzaakt te worden door de DDA, maar is vooral terug te herleiden
op de ongelijkvloerse kruising. Hierbij keert men om alsnog richting Utrecht te kunnen gaan.
Verder gebeurden de meeste u-turns (5 van de 8) in de avondspits.

•

•

•

Wat betreft twijfelend gedrag in en rond de DDA zijn 25 waarnemingen gedaan. De specifieke
omstandigheden bij de toerit A44 naar Amsterdam leiden over het algemeen tot meer twijfelend
gedrag dan de verkeerssituatie in de DDA-kruisingen. Het twijfelend gedrag bij de DDA bestaat
veelal uit langzaam rijden, vaak gecombineerd met late rijstrookwisselingen.
Het grootste deel van de waarnemingen betreft late manoeuvres, waarbij verkeersdeelnemers
op het laatste moment van rijstrook (en richting) veranderen. In totaal gaat het om ruim 460
waarnemingen gedurende 8 uur onderzoeksperiode. Twee richtingen komen hierbij duidelijk
naar voren:
o Katwijk → Den Haag (voorsorteren richting Den Haag en met late manoeuvre toch
richting Leiden) (251 keer)
o Amsterdam/Katwijk → Leiden → Utrecht (187 keer)
Vooral aan de zijde van Leiden (richting Utrecht) lijkt dit deels bewust gedrag, om de wachtrij voor
de verkeerslichten of langzaam optrekkende voertuigen te passeren. De late manoeuvres richting
Katwijk → Den Haag (toch Leiden) zijn meer te verklaren vanuit de verandering in richting
(omklappen toerit Den Haag) en onduidelijke markering en bewegwijzering. Opvallend is dat de
corrigerende manoeuvre Katwijk → Den Haag (toch Leiden) in de ochtend aanmerkelijk minder
vaak voorkwam, dan tijdens de middag en avondperiode. Mogelijk heeft dit te maken met groter
aandeel onbekend verkeer of de wachtrijvorming vanuit Katwijk.
Een belangrijk aandachtspunt is de voorrangssituatie in de DDA-kruispunten, wanneer de
verkeerslichten zijn uitgevallen. In de DDA bij Leiden is een aantal keer de verkeerslichten
uitgevallen, waarbij ook een aantal ongevallen zijn gebeurd. Belangrijke aandachtspunten hierbij
zijn de herkenbaarheid en opvallendheid van de voorrangssituatie. Daarnaast lijkt het risico voort
te komen uit slecht zicht op het naderende verkeer, door afdekking door overig verkeer en de
hoek waaronder het naderende verkeer wordt waargenomen.

Figuur 12 U-turn op de DDA (links) en twijfelend rijgedrag (rechts)

5.4 Verkeersgedrag – observaties
Het rijgedrag op de DDA is ook onderzocht door het verkeer te observeren;
verkeersveiligheidsexperts hebben vanuit de berm en vanuit een rijdend voertuig onderzoek gedaan
naar risicovolle manoeuvres. De belangrijkste bevindingen:
•

•

De weggebruiker heeft op en rond de DDA te maken met een verkeerssituatie die zorgt voor een
verzwaring van de rijtaakbelasting. Dit komt niet alleen door de afwijkende vormgeving van de
DDA, maar ook door de werk-in-uitvoering situatie en de korte opeenvolging van kruispunten.
Tijdens de observaties is regelmatig geconstateerd dat weggebruikers op het laatste moment
nog van rijstrook wisselen of zelfs een stukje achteruitrijden om de andere richting te kiezen.

•

De situatie op de toerit naar Amsterdam (vanuit Katwijk) leidt tot onzekerheid. Verkeer vanuit
Katwijk richting de toerit naar Amsterdam heeft een verkeerslicht. Weggebruikers vanuit Leiden
(rechter rijbaan) hebben een vrije rechtsaffer richting de toerit, waarna het verkeer op de toerit
moet samenvoegen. Weggebruikers vanuit Katwijk zien (ook al hebben ze groen) toch verkeer
op de vrije rechtsaffer op hen afkomen. Dit leidt tot onverwacht remmen bij het oprijden van de
toerit.

6. Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste conclusie in het onderzoek is dat het concept van een DDA als zodanig wel
verkeersveilig functioneert, mits de verkeerslichten in werking zijn. Het blijkt dat over het algemeen
geen problemen ontstaan met het feit dat weggebruikers een deel ‘tegen de richting in’ rijden.
Weggebruikers worden goed door de DDI geleid met de markering, verkeerstekens en geleidende
barriers. Belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de verkeerslichten in werking zijn, aangezien
weggebruikers de voorrangssituatie bij uitgevallen verkeerslichten niet begrijpen.
De geconstateerde bevindingen op het gebied van verkeersveiligheid en rijgedrag hebben vooral
betrekking op de locatie specifieke omstandigheden (werk-in-uitvoering, rijrichtingen in de
aansluiting gewijzigd, bewegwijzering niet optimaal) en problemen als de verkeerslichten uitgevallen
zijn. Voor dit laatste aspect wordt aanbevolen om optimalisaties in de vormgeving, bebording en
markering door te voeren (meerdere aanbevelingen zijn inmiddels doorgevoerd).
Omdat uit de simulaties blijkt dat de DDA een aanzienlijke hoeveelheid voertuigverliesuren heeft
voorkomen, kan worden geconcludeerd dat de Divergerende Diamant Aansluiting een goed
functionerend concept is, dat ook in Nederland vaker kan worden toegepast!
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