Hoe ziet deze variant er uit?

Dwarsprofiel in de bak
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De variant sluit aan op het systeem ‘Selecteren’. In de bak zijn in zuid->noord richting 4+2
rijstroken zonder vluchtstroken ingepast. In noord→zuid richting 3+3 rijstroken zonder
vluchtstrook.
Er is in zuid→noord richting weinig lengte beschikbaar tussen de samenvoeging van de
A27 met de A12 bij knooppunt Lunetten en het begin van de bak. Dat is de grootste uitdaging bij deze variant. Binnen deze korte lengte moet het totaal aan bijeenkomende rijstroken versmallen van 5 naar 4, zodat er in combinatie met de bypass 6 rijstroken in de bak
overblijven. Door de recente ombouw is er circa 420 m beschikbaar voor een samenvoeging gevolgd door een strookbeëindiging of een tapersamenvoeging.
Biedt deze variant wel voldoende doorstroming?
Dat is door Witteveen+Bos niet onderzocht. Voorop staat dat de variant voldoet aan de
topdoelstelling om de belangrijkste verkeersstromen te ontweven. De eerder bestudeerde
2x6 variant scoort beter dan de autonome situatie, maar slechter dan de 2x7 variant. Deze
variant is echter niet hetzelfde als de reeds eerder doorgerekend variant. Daarbij kan ook
de recente beslissing om op het traject Lunetten-Hooipolder minder stroken te realiseren
invloed hebben op de verkeerskundige prestaties. Om tot een transparante afweging te
komen is het daarom aan te bevelen deze nieuwe variant door te rekenen.
Wat zijn de compromissen binnen de ontwerprichtlijnen?
100 km per uur
Standaard worden snelwegen op 120 km per uur ontworpen, met name belangrijke E-wegen. Een lagere ontwerpsnelheid is echter niet
ongebruikelijk voor stedelijke ringwegen en ook gehanteerd in de eerder onderzochte 2x6 variant. De overgang kan plaatsvinden in de
knooppunten.
vluchtstroken

Geen vluchtstrook in bak en onder KW15/16. Een vluchtstrook is een
zeer kenmerkend element van een autosnelweg. Het biedt bergingsruimte bij ongevallen of pech. Hier staat tegenover dat in de huidige situatie ook geen vluchtstrook aanwezig is. Het is bovendien niet ongebruikelijk op stedelijke ringwegen en in/onder kunstwerken, ook niet bij
recent gerealiseerde kunstwerken (Tweede Coentunnel, Roertunnel).

rijstrookbreedte

Smalle rijstrookbreedtes bij 4 van de 12 stroken over een beperkte afstand. De voorkeursbreedte van een rijstrook bedraagt 3,50 m. De
smalle rijstrookbreedtes (3,05 m) bij 4 van de 12 stroken (zonder
vrachtverkeer) voldoen wel aan (ondergrens) NOA. Smallere rijstroken
worden, zeker in stedelijk gebied met beperkte ruimte, regelmatig toegepast. Zo ook op de huidige oostbaan binnen de 6-strooks bak (project ZSM-II Lunetten-Rijnsweerd).

objectafstand

Smalle objectafstanden tot de barriers in de bak (1,0 m). Een kleinere
afstand levert een hogere rijtaakcomplexiteit, hetgeen over grotere
lengte ongewenst is. De ontwerprichtlijnen staan smalle objectafstanden bij uitzondering toe over beperkte lengte, bijvoorbeeld onder/in
kunstwerken (bak). Daarbij geeft de richtlijn echter geen duidelijkheid
over de minimale afstanden bij lagere ontwerpsnelheden. In oude richtlijnen werd hiervoor bij 90km per uur een minimale afstand van 1,0m
aangehouden.
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samenvoeging

De ruimte voor een samenvoeging in zuid→noord richting vóór de bak
is beperkt. Dit kan bij een samenvoeging met strookbeëindiging leiden
tot onvoldoende turbulentielengte. In stedelijk gebied is de weggebruiker wel meer voorbereid op turbulentie. Een microsimulatie moet uitwijzen of de lengte voldoende is. Het alternatief, een tapersamenvoeging, past wel in de beschikbare ruimte, maar is in deze vorm niet eerder toegepast en kent aandachtspunten voor de verkeersveiligheid.

Wat betekent deze variant voor de vergelijking in Trechterdocument 2?
In trechterdocument 2 is een vergelijking gedaan van 6 versus 7 rijstroken. De in deze notitie benoemde 6-strooks variant wijkt echter op een wezenlijk punt af: ze wordt volledig binnen de bak ingepast. Dat levert mogelijk aanvullende verschillen op de thema’s maakbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur en kosten.
indicatieve beoordeling
6 rijstroken in de bak

1

beoordeling uit trechterdocument
6 rijstroken

7 rijstroken

voertuigkilometers HWN

minder dan bij 7 rijstroken

minder dan bij 7 rijstroken

Meer dan bij 6 rijstroken

verliestijd op de A27

meer dan bij 7 rijstroken

meer dan bij 7 rijstroken

Minder dan bij 6 rijstroken

screenline

meer verkeer op het OWN

meer verkeer op het OWN

Waterlinieweg meer ontlast

verkeersveiligheid

belangrijke aandachtspun-

belangrijke aandachtspun-

Geen bijzonderheden

ten

ten

geen uitbreding bak nodig.

geen specifieke complica-

geen specifieke complica-

Mogelijk geen uitbreiding

ties

ties

maakbaarheid

KW15 /16 westzijde nodig.
ruimtelijke kwaliteit land-

beperking aantasting van

aantasting van de bele-

aantasting van de bele-

schap

de belevingswaarde (rust

vingswaarde (rust en ruim-

vingswaarde (rust en ruim-

en ruimte) langs de Krom-

te) langs de Kromme Rijn

te) langs de Kromme Rijn
verslechtering

me Rijn.
ruimtelijke kwaliteit dwars-

beperking

verslechtering

verslechtering

verbindingen

uitstraling,

oriëntatie

natuur

(ruimtebeslag

en

uitstraling,

en

oriëntatie en sociale veilig-

oriëntatie en sociale veilig-

sociale veiligheid van krui-

heid van kruisende fiets-

heid van kruisende fiets-

sende fiets- en wandelrou-

en wandelroute langs de

en wandelroute langs de

te langs de Kromme Rijn.

Kromme Rijn

Kromme Rijn

geen uitbreiding bak.

nauwelijks verschil met 7

nauwelijks verschil met 7

rijstroken

rijstroken

verschil binnen de marges

verschil binnen de marges

verstoring EHS)
kosten

uitstraling,

geen uitbreding bak. Mogelijk

geen

uitbreiding

KW15 en 16 westzijde.

Is het een volwaardig alternatief?
De inpassing van de Ring Utrecht bevindt zich in een complexe context met complexe belangen. Het is geen simpele opgave met een simpel antwoord. Daarbij zijn de geschetste
ontwerpcompromissen keuzes die niet eenduidig goed of fout zijn. Ook niet volgens de
richtlijnen. Het één is daarbij wel beter dan het ander. Maar wanneer is het geheel (niet
meer) goed genoeg? Dat is bij gebrek aan een integrale, expliciete verificatie aan gezamenlijk vastgestelde prestaties op de topdoelstellingen niet duidelijk. Voor Witteveen+Bos
is de afweging of de compromissen opwegen tegen de ruimtelijke kansen daarbij nu niet te
objectiveren.
1

De verkeerskundige prestaties (voertuigkilometers, verliestijd en screenline, zijn niet berekend. Ter indicatie is de
beoordeling van de eerder onderzochte 2x6 variant overgenomen. Nader onderzoek is nodig om dit te beoordelen.
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DEEL 2: ONDERBOUWING RESULTATEN VERKENNING
1. INLEIDING EN VRAAG: IS ER EEN OPLOSSING BINNEN DE BAK?
Om de verkeersdoorstroming op de Ring Utrecht te verbeteren, voert Rijkswaterstaat de
‘Planstudie Ring Utrecht A27/A12’ uit. Voor de A27 betekent dit de uitbreiding van de capaciteit tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, waarbij verkeersstromen worden gescheiden (ontweven). De minister heeft de voorkeur uitgesproken voor een verbreding naar
2x7 rijstroken binnen de hoofdvariant Selecteren. Onderdeel van deze verbreding is de bak
bij Amelisweerd.
De gemeente Utrecht wordt geconfronteerd met veel weerstand tegen een mogelijke verbreding van de bak. Ze is van mening dat, als de gemeente Utrecht instemt met de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, voor 100 % zeker moet zijn dat, dat de meest duurzame
oplossing is. Tot op heden is de gemeente daarvan niet overtuigd. Zij heeft Witteveen+Bos
daarom gevraagd om een mogelijke inpassing van de A27 binnen de bak te verkennen zodat zij tot een betere onderbouwing van haar standpunt en eventuele keuzes kan komen.
Uitgangspunt: ontwerpverkenning Selecteren 2x6 binnen de richtlijnen
Een potentiële oplossingsrichting binnen de bak is niet mogelijk met 2x7 rijstroken. Daarom
wordt een uitbreiding van de A27 naar een sober profiel met 2x6 rijstroken verkend. Het
gedragen uitgangspunt voor het verkeerskundige systeem is: ‘Selecteren’. In de verkenning
wordt alleen gekeken naar de ontwerptechnische inpassing. De vigerende richtlijnen (NOA
en AGR) dienen daarbij als uitgangspunt. De verkeerskundige prestatie en eventuele overige effecten zijn niet inhoudelijk beoordeeld.
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2. VERKENNING: SELECTEREN MET 2X6 RIJSTROKEN BINNEN DE BAK
In dit hoofdstuk wordt de denkrichting van een 2x6-variant binnen de bak op hoofdlijnen geïdentificeerd, inclusief de keuzes en mogelijke compromissen die binnen de richtlijnen nodig zijn.
Los van de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijk ontwerp, kunnen door Witteveen+Bos geen uitspraken worden gedaan over deze variant op de criteria doorstroming
(en hieraan gerelateerd verkeersveiligheid), geluid en luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk heeft
daarom slechts tot doel om te bepalen of er een variant binnen de bak denkbaar is. Tot die
tijd wordt 2x6 rijstroken op voorhand gezien als een compromis tussen enerzijds een acceptabele doorstroming en anderzijds inpassing binnen de bak: meer rijstroken passen niet
binnen de bak, minder rijstroken leveren onvoldoende doorstroming.
In het onderstaande is per rijrichting verkend hoe een 2x6-variant eruit ziet. Hierbij is gekeken naar:
- het dwarsprofiel (hoe passen 2x6 rijstroken binnen de bak?);
- het alignement (hoe past 2x6 rijstroken in het hele systeem voor en na de bak?);
- de compromissen die benodigd zijn voor een 2x6-variant.
2.1.

Ontwerpuitgangspunten

Hoofdvariant Selecteren
De minister heeft haar keuze uitgesproken voor de hoofdvariant Selecteren. De systeemkeuze staat niet ter discussie, daarom is aan dit principe vastgehouden. In dit hoofdstuk
wordt gezocht naar een Selecteren 2x6-variant, analoog aan de afleiding van een 2x6variant in Trechterdocument 2.
Ontwerprichtlijnen: AGR, NOA en ROA
De ontwerpwerkzaamheden zijn gebaseerd op de AGR1, de NOA2 en de ROA3. De A27,
A12 en A28 zijn Europese routes en dienen daarom te voldoen aan de AGR. Bovendien
zijn de A12 en de A12-A28 referentieroutes binnen de EU, hetgeen betekent dat ze een
hogere status hebben in het EU-wegennetwerk. De AGR stelt de volgende voor dit project
relevante eisen:
1. toegestane ontwerpsnelheden zijn 80-100-120-140 km per uur;
2. een overgang in ontwerpsnelheid vindt plaats bij een duidelijk herkenbaar punt, bijvoorbeeld een knooppunt of een veranderende omgeving (stedelijk-landelijk);
3. rijstroken hebben een voorkeursbreedte van 3,50 m;
4. bij toepassing van vluchtstroken hebben deze een voorkeursbreedte van 2,50 m.
De NOA onderschrijft eis 1 (met uitzondering van 140 km per uur), eis 2 en eis 3. Voor de
breedte van vluchtstroken stelt de NOA een breedte van 3,15 m. Vluchtstroken mogen alleen bij uitzondering achterwege gelaten worden, bijvoorbeeld bij grote kunstwerken (zoals
in de huidige bak van zuid naar noord).

1

European Agreement on Main International Traffic Arteries, VN, 2008.

2

Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen, Rijkswaterstaat, 2007.

3

Richtlijn voor het ontwerpen van Autosnelwegen, Rijkswaterstaat, 1993. De ontwerpen van bestaande verbindingswegen in knooppunten zijn op deze (oude) richtlijn gebaseerd. Kleinschalige aanpassingen aan bestaande
verbindingswegen zijn daarom op de ROA 1993 gebaseerd.
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2.2.

Verkenning rijrichting zuid→noord

2.2.1.

Dwarsprofiel: 4 + 2 rijstroken

De huidige bak bij Amelisweerd heeft een breedte van 51,7 m.1 Dit levert 25,85 m per rijrichting. In de huidige situatie is er 1 rijbaan van 6 aaneengesloten rijstroken aanwezig,
zonder vluchtstrook. Het beoogde Selecteren-systeem van een 2x6-variant bestaat voor de
richting zuid→noord uit 2 rijbanen met 4+2 rijstroken: een hoofdbaan richting Hilversum en
Amersfoort en een bypass richting Amersfoort (zie afbeelding 2.1).
In bijlage I staat weergegeven hoe deze 4+2-configuratie er in de breedte uitziet. Zowel het
gewenste AGR-profiel als het NOA-profiel (120 km per uur) zijn niet inpasbaar binnen de
bestaande breedte. Om een 4+2-configuratie in te passen, is een lagere ontwerpsnelheid
vereist (100 km per uur). Daarnaast zijn smalle rijstrookbreedtes vereist, conform de ondergrenzen van de NOA bij 100 km per uur. Ook is er geen vluchtstrook inpasbaar, en is
een kleine objectafstandsmarge van 1,0 m vereist die alleen over korte lengte (bak) is toegestaan.
Afbeelding 2.1. Dwarsprofiel bij Selecteren 2x6

1

Bron: ‘RWS-1501824-v1-Beoordeling_dwarsprofielen_kw_15__kw_16_en_bak_Amelisweerd.xls’, Rijkswaterstaat,
juli 2011.
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2.2.2.

Alignement

Beperkte ruimte vóór de bak
Er is weinig lengte beschikbaar tussen de samenvoeging van de A27 met de A12 bij
knooppunt Lunetten en het begin van de bak. Binnen deze korte lengte moet het totaal aan
bijeenkomende rijstroken versmallen naar 4, zodat er in combinatie met de bypass 6 rijstroken in de bak overblijven. Deze versmalling is weergegeven in afbeelding 2.2, en in het
onderstaande toegelicht.
Afbeelding 2.2. Aantal rijstroken zuid→noord voor de bak

Recente ombouw biedt ruimte
Doordat het convergentiepunt van de A12-hoofdbaan en de A12-parallelbaan op de verbindingsboog naar de A27 recent is omgebouwd naar samenvoeging (2+1=3) in plaats van
invoeging (2+1=2), mag er na dit punt rekening gehouden worden met verminderde ‘turbulentie’ in het verkeer. Hierdoor geeft de NOA ruimte om het invoegpunt van de verbindingsweg uit Arnhem stroomopwaarts te verschuiven. Vervolgens is het mogelijk om het
convergentiepunt van de A12 met de A27 ook stroomopwaarts te verschuiven. De netto
ruimtewinst is beperkt, omdat het convergentiepunt van A12-A27 niet voor KW15 kan
plaatsvinden (vanwege het tussensteunpunt in KW15), en na KW15 moet voldoende zicht
aanwezig zijn tussen verkeer op beide rijbanen (100 m). De lengte die tussen het convergentiepunt A12-A27 en het begin van de bak overblijft, bedraagt circa 420 m. Een en ander
is samengevat in afbeelding 2.3.
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Afbeelding 2.3. Discontinuïteiten en turbulentielengtes verbindingsweg A12

Bij het convergentiepunt A12-A27 komt de verbindingsweg van de A12 aan met 3 rijstroken. De A27 uit Gorinchem komt aan met 2 rijstroken. Deze 5 rijstroken moeten binnen
420 m versmallen naar 4 rijstroken. De NOA geeft hiervoor 2 mogelijkheden: een samenvoeging gevolgd door een strookbeëindiging (2+3=5→4) of een tapersamenvoeging
(2+3=4), zie afbeelding 2.4.
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Afbeelding 2.4. Mogelijke vormgeving strookbeëindiging

De NOA geeft de voorkeur aan een samenvoeging gevolgd door een strookbeëindiging
(bovenste figuren) als oplossing voor een wegversmalling. Hiervoor is vanwege turbulentie
echter circa 700 m benodigd, terwijl er slechts 420 m beschikbaar is. Of dit tekort aan lengte bezwaarlijk is, kan worden aangetoond met een microsimulatie. Met name in stedelijke
omgevingen zijn dergelijke situaties niet uitzonderlijk.
De NOA biedt een terugvaloptie in de tapersamenvoeging (afbeelding 2.5). Bij een dergelijke samenvoeging worden de 2 binnenste rijstroken bij het samenvoegpunt ‘samengeperst’
tot 1 rijstrook. Deze oplossing heeft slechts 250 m benodigd, hetgeen ruimschoots past
voor het begin van de bak. Bovendien sluit deze vormgeving goed aan bij de verkeersstromen wanneer de juiste vormgeving van het splitsingspunt bij Rijnsweerd wordt gekozen,
hetgeen het aantal strookwisselingen in de bak beperkt ten opzicht van Selecteren 2x7 (zie
‘na de bak’).
Kanttekening bij de tapersamenvoeging is dat deze met 2+3 rijstroken in Nederland nergens is toegepast. Deze variant is daarmee geen standaardoplossing conform de NOA.
Daarnaast is de tapersamenvoeging een terugvaloptie, die niet de voorkeur geniet vanwege verkeersveiligheid. Verkeer op de binnenste rijstroken wordt immers ‘samengeperst’,
hetgeen weggebruikers tot onveilige en plotselinge/onverwachte manoeuvres kan aanzetten.
Na de bak
Na de bak is er conform het ontwerp van Selecteren 2x7 ruim 1.000 m beschikbaar om de
4-strooks rijbaan te splitsen in een 3-strooks rijbaan richting Hilversum en een 2-strooks rijbaan richting Amersfoort, zie afbeelding 2.5. De NOA geeft geen lengte voor een splitsing,
doorgaans bedraagt deze circa 400-500 m.
Afbeelding 2.5. Mogelijke vormgeving splitsing conform NOA (Rijnsweerd z → n)
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Afbeelding 2.6. Aantal rijstroken zuid → noord na de bak

Een voordeel kan behaald worden door de splitsing uit afbeelding 2.5 te combineren met
de tapersamenvoeging uit afbeelding 2.4. Hiermee wordt het aantal strookwisselingen beperkt tot maximaal 1 verplichte rijstrookwisseling. Dit ontstaat door bij knooppunt Lunetten
aan de linkerzijde een rijstrook te laten verdwijnen, en deze bij de splitsing voor knooppunt
Rijnsweerd aan de rechterzijde weer toe te voegen. Verkeer wordt zo als het ware vanzelf
naar links (A27-Hilversum) gevoerd, hetgeen aansluit op de dominante verkeersstroom.
Concreet komen de volgende rijstrookwisselingen voor:
- verkeer vanaf de A12 richting de A28 kan gebruik maken van de rechtse rijstroken. Er
is net zoals in Selecteren 2x7 geen menging nodig met overig verkeer vanaf de A27.
Verkeer op de rechtse rijstrook hoeft geen verplichte rijstrookwisseling uit te voeren;
- verkeer vanaf de A12 richting de A27-Hilversum hoeft geen rijstrookwisselingen uit te
voeren wanneer het op de verbindingsboog in Lunetten gebruik maakt van de linkse 2
rijstroken;
- verkeer vanaf de A27-Gorinchem richting de A27-Hilversum hoeft geen rijstrookwisselingen uit te voeren;
- verkeer vanaf de A27-Gorinchem richting de A28 zit op de bypass.
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2.3.
2.3.1.

Verkenning rijrichting noord→zuid
Dwarsprofiel

Voor het dwarsprofiel richting het zuiden (westbaan) gelden dezelfde overwegingen als
voor de andere rijrichting, zie paragraaf 3.2.1. Ook dit dwarsprofiel is weergegeven in bijlage I.
2.3.2.

Alignement

Voor de bak
In het ontwerp van Selecteren 2x7 gaan er 7 rijstroken door de bak richting het zuiden:
3 rijstroken richting de A27-Gorinchem en 4 rijstroken richting de A12-Den Haag. Om het
ontwerp te laten passen binnen de bestaande bak, moet er 1 rijstrook worden verwijderd.
Zonder in te kunnen gaan op de resultaten van het verkeersmodel, lijkt de rijbaan richting
de A12-Den Haag hiervoor de aangewezen rijbaan. Immers, verkeer vanaf de A12 van zuid
naar noord rijdt in het ontwerp van Selecteren 2x7 ook over 3 rijstroken. Bovendien zit hier
het verkeer vanaf A12-Arnhem ook op, terwijl dit in de richting noord-zuid op de binnenste
rijbaan (A27-Gorinchem) zit.
Afbeelding 2.7. Aantal rijstroken noord→zuid voor de bak
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Net zoals de rijbaan richting A27-Gorinchem in het ontwerp van Selecteren 2x7 wordt versmald van 4 naar 3 rijstroken, zo kan ontwerptechnisch gezien de rijbaan richting A12-Den
Haag ook worden versmald van 4 naar 3 rijstroken. Er is op de rijbaan richting A12-Den
Haag meer lengte aanwezig om deze strookbeëindiging in te passen dan op de rijbaan
richting A27-Gorinchem, dus ruimte is geen probleem. Het profiel door de bak bestaat dan
uit 3+3 rijstroken.
Na de bak
In het ontwerp van Selecteren 2x7 splitst de rijbaan richting A12-Den Haag zich direct op in
2 rijbanen: 1 rijbaan met 2 rijstroken richting de hoofdbaan van de A12, en 1 rijbaan met 2
rijstroken richting de parallelbaan van de A12. Deze splitsing is nodig, omdat 4 rijstroken in
combinatie met de 3 rijstroken richting A27-Gorinchem niet onder het bestaande KW16
passen. Voor de 2 rijstroken richting parallelbaan A12 moet een nieuw portaal in KW16 en
KW15 worden gecreëerd.
Met de variant Selecteren 2x6 bestaan beide rijbanen richting het zuiden uit 3 rijstroken. De
totale (minimale) breedte hiervan bedraagt 25,65 m (zie bijlage 1), terwijl de onderdoorgang onder KW16 een breedte heeft van 26,55 m.1 Uitbreiding van KW16 en KW15 met
een nieuw portaal is zodoende aan de westzijde niet nodig.
In Selecteren 2x6 moet de rijbaan richting A12-Den Haag na KW15 worden gesplitst. In de
huidige situatie is circa 700 m beschikbaar tussen KW15 en het splitsingspunt. Dit is ruim
voldoende lengte.
Afbeelding 2.8. Aantal rijstroken noord→zuid na de bak

1

Bron: ‘RWS-1501824-v1-Beoordeling_dwarsprofielen_kw_15__kw_16_en_bak_Amelisweerd.xls’, Rijkswaterstaat,
juli 2011.
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2.4.

Resumé: een alternatieve 2x6 bij 100 km per uur met compromissen in ontwerp

Om tot een alternatieve inpassing van een 2x6 variant binnen de bak te komen is gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die de recente ombouw van het convergentiepunt van de
A12-hoofdbaan en de A12-parallelbaan op de verbindingsboog naar de A27 biedt. Met de
ombouw naar een samenvoeging geeft de NOA ruimte om het invoegpunt van de verbindingsweg uit Arnhem stroomopwaarts te verschuiven. Vervolgens is het mogelijk om het
convergentiepunt van de A12 met de A27 ook stroomopwaarts te verschuiven. Daarmee
ontstaat meer ruimte vóór de bak dan waar eerder van werd uitgegaan.
De ruimte in zowel dwars- als langsrichting blijft echter te beperkt om een systeem ‘Selecteren 2x6’ in te passen binnen de huidige bak op basis van 120 km per uur en de wensmaten uit de NOA.
Om Selecteren 2x6 toch in te passen in de bak en in de ruimte tussen de knooppunten, zijn
compromissen nodig. Deze staan opgesomd in tabel 2.1.
Tabel 2.1. Benodigde ontwerpcompromissen voor Selecteren 2x6 binnen de bak
aspect

compromis/afwijking

overweging

ontwerp-

ontwerpsnelheid

Standaard worden snelwegen op 120 km per uur ontworpen, met name be-

snelheid

100 km per uur

langrijke E-wegen. Dit sluit aan bij de verwachting van de doorgaande weggebruiker, en past binnen de nationale visie op het hoofdwegennet. Een lagere ontwerpsnelheid betekent meer turbulentie door hogere dichtheid van
discontinuïteiten, hetgeen niet ten goede komt aan de doorstroming van
lange afstandsverkeer.
Een lagere ontwerpsnelheid is echter niet ongebruikelijk voor stedelijke
ringwegen, zoals de Ring Utrecht. Het sluit aan bij de stedelijke omgeving.
Het is ook gehanteerd bij de eerder onderzochte 2x6 variant. De overgang
kan plaatsvinden in knooppunten die overgang naar stedelijk gebied markeren.

dwarsprofiel

geen vluchtstrook in bak Een vluchtstrook is een zeer kenmerkend element van een autosnelweg,
en onder KW15/16

met name van een hoofdbaan van belangrijke doorgaande snelwegen. Het
biedt bergingsruimte bij ongevallen of pech. Zo beperkt een vluchtstrook de
onveiligheid en het verlies in doorstroming door gestrande voertuigen.
Hier staat tegenover dat in de huidige situatie is ook geen vluchtstrook
aanwezig is. Het is bovendien niet ongebruikelijk op stedelijke ringwegen en
in/onder kunstwerken, ook niet bij recent gerealiseerde kunstwerken
(Tweede Coentunnel, Roertunnel, SATO). De lengte waarover de vluchtstrook ontbreekt, is beperkt wanneer direct buiten de bak wel vluchtstroken
(of pechhavens) worden gerealiseerd; dit kan het verlies aan verkeersveiligheid deels compenseren.

dwarsprofiel

4 lokaal versmalde rij-

De voorkeursbreedte van een rijstrook bedraagt 3,50 m. Binnen deze

stroken voor personen-

breedte heeft een weggebruiker voldoende marge voor koerscorrecties

auto’s

wanneer hij afwijkt van zijn rijlijn (vetergang).
De smalle rijstrookbreedtes bij 4 van de 12 stroken voldoen wel aan (ondergrens) NOA. Ze zijn voor de weggebruiker optisch nauwelijks te onderscheiden van de standaard breedtes. De versmalling wordt alleen toegepast op de rijstroken waar geen vrachtverkeer op zit. Ze zijn ook toegepast
op de huidige oostbaan binnen de 6-strooks bak (project ZSM-II LunettenRijnsweerd). Ten opzichte van de huidige situatie wordt de lengte waarover
de versmalde rijstroken worden toegepast minimaal gehalveerd.
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dwarsprofiel

smalle objectafstanden

Een weggebruiker houdt altijd enige afstand van objecten langs de rijbaan

tot de barriers in de bak

(schrikafstand). De objectafstand in het ontwerp moet zodanig groot zijn,
dat de weggebruiker zijn volledige rijstrookbreedte veilig en comfortabel kan
gebruiken. Een kleinere afstand levert een hogere rijtaakcomplexiteit, hetgeen over grotere lengte ongewenst is.
De ontwerprichtlijnen staan smalle objectafstanden bij uitzondering toe over
beperkte lengte, bijvoorbeeld onder/in kunstwerken (bak). Bij een lagere
ontwerpsnelheid (100 km per uur) zijn kleinere objectafstanden mogelijk.
Maar deze zijn niet duidelijk omschreven in de richtlijnen. Oude richtlijnen
hanteerden een minimale afstand van 1,0 m bij 90 km per uur.

samenvoeging

optie 1

Bij onvoldoende turbulentielengte tussen twee discontinuïteiten liggen deze

voor bak

samenvoeging met

in elkaars invloedgebied. Hierdoor wordt de turbulentie versterkt, hetgeen

z→n

strookbeëindiging niet

verlies in doorstroming kan opleveren, met daarbij gevolgen voor de ver-

inpasbaar conform NOA

keersveiligheid. De turbulentie hangt nauw samen met het (maatgevende)
verkeersbeeld; dit is in werkelijkheid niet te vatten in een standaardmaat die
voor elke locatie hetzelfde is.
Een tekort aan turbulentielengte hoeft geen breekpunt te zijn, met name in
stedelijke omgevingen. Turbulent verkeer sluit in stedelijke omgevingen
namelijk beter aan op de verwachting van de weggebruiker, waardoor onverwachte manoeuvres minder waarschijnlijk zijn. Een microsimulatie moet
uitwijzen of dit voldoende is.

optie 2

Een tapersamenvoeging past wel in de beschikbare ruimte maar kent aan-

tapersamenvoeging met

dachtspunten vanwege de verkeersveiligheid: verkeer op de binnenste rij-

2+3 rijstroken onbekend

stroken wordt samengeperst. Sommige weggebruikers ervaren dit als zeer

in Nederland;

oncomfortabel, en kunnen hierdoor onverwachte manoeuvres uitvoeren.

tapersamenvoeging is

De minder bekwame weggebruiker zit echter doorgaans niet op de 3 rij-

terugvaloptie en minder

strook, waardoor deze niet te maken krijgt met de taper. Een tapersamen-

veilig

voeging met 2+3 rijstroken sluit daarnaast specifiek op deze locatie goed

e

aan op de verkeersstromen en beperkt weefbewegingen ten opzichte van
een 2x7-variant.
alignement

geen compromissen

n→z

nodig
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3. GEVOLGEN VOOR ANALYSE 6 VERSUS 7 UIT TRECHTERDOCUMENT 2
In trechterdocument 2 is een vergelijking gedaan van 6 versus 7 rijstroken. De in deze notitie benoemde 6-strooks variant wijkt echter op een wezenlijk punt af: ze wordt volledig binnen de bak ingepast. Dat levert mogelijk aanvullende verschillen op de thema’s maakbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur en kosten. Een verkenning van die verschillen is in tabel
3.1 weergegeven.
Er is in deze verkenning geen analyse gedaan voor de verkeersaspecten. Daarom is de
kwalitatieve beoordeling uit het Trechterdocument overgenomen. Voor een transparante
afweging verdient het de aanbeveling de verkeersprestatie kwantitatief te bepalen op basis
van de modellen voor Selecteren, in plaats van ze af te leiden van de eerder onderzochte 6
en 7 strooks varianten voor Splitsen en Knopen, zoals nu in het Trechterdocument lijkt te
zijn gedaan.
Tabel 3.1. Verkenning gevolgen analyse 6 vs 7
indicatieve beoordeling

beoordeling uit trechterdocument

6 rijstroken in de bak

6 rijstroken Trechterdoc

7 rijstroken

minder dan bij 7 rijstroken

minder dan bij 7 rijstroken

meer dan bij 6 rijstroken

verliestijd op de A27

meer dan bij 7 rijstroken

meer dan bij 7 rijstroken

minder dan bij 6 rijstroken

screenline

meer verkeer op het OWN

meer verkeer op het OWN

waterlinieweg meer ontlast

verkeersveiligheid

belangrijke aandachtspun-

belangrijke aandachtspun-

geen bijzonderheden

ten:

ten:

grotere kans op aan file-

grotere kans op aan file-

vorming

vorming

gerelateerde ongevallen,

gerelateerde ongevallen,

grotere

grotere

complexiteit wegindeling.

complexiteit wegindeling

geen uitbreding bak nodig.

geen specifieke complica-

geen specifieke complica-

Mogelijk geen uitbreiding

ties

ties

aantal voertuigkilometers
op het HWN

maakbaarheid

KW15 en 16 westzijde nodig
ruimtelijke kwaliteit land-

beperking aantasting van

aantasting van de bele-

aantasting van de bele-

schap

de belevingswaarde (rust

vingswaarde (rust en ruim-

vingswaarde (rust en ruim-

en ruimte) langs de Krom-

te) langs de Kromme Rijn

te) langs de Kromme Rijn

me Rijn
ruimtelijke kwaliteit dwars-

beperking verslechtering

verslechtering uitstraling,

verslechtering uitstraling,

verbindingen

uitstraling, oriëntatie en

oriëntatie en sociale veilig-

oriëntatie en sociale veilig-

sociale veiligheid van krui-

heid van kruisende fiets-

heid van kruisende fiets-

sende fiets- en wandelrou-

en wandelroute langs de

en wandelroute langs de

te langs de Kromme Rijn

Kromme Rijn

Kromme Rijn

geen uitbreding bak

nauwelijks verschil met 7

nauwelijks verschil met 7

rijstroken (versmalling

rijstroken (versmalling

spaart 0,2 ha EHS uit)

spaart 0,2 ha EHS uit)

verschil binnen de marges

verschil binnen de marges

natuur (ruimtebeslag en
verstoring EHS)
kosten

geen uitbreding bak. Mogelijk geen uitbreiding
KW15 en 16 westzijde
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4. ANALYSE ONDERBOUWING SELECTEREN MET 2X7 STROKEN
De minister heeft in haar brief aan de regionale vertegenwoordigers in de BSG Ring
Utrecht van 24 september 2012 aangegeven waarom een uitbreiding van de bak bij Amelisweerd naar 2x7 rijstroken nodig is, en waarom niet met de toen gehanteerde 2x6 rijstroken variant volstaan kan worden. In dit hoofdstuk zijn deze argumenten stuk voor stuk geanalyseerd, op basis van de alternatieve 2x6 variant zonder uitbreiding van de bak bij Amelisweerd.
4.1.

Aansluitend aantal rijstroken

‘Zowel in knooppunt Lunetten als in Rijnsweerd is in beide richtingen sprake van 7 rijstroken. Een keuze voor 2x7 sluit
daar op aan, 2x6 rijstroken betekent feitelijk een wegversmalling.’

De genoemde constatering van de minister klopt. Het voorkomen van genoemde wegversmalling lijkt ons echter geen doel op zich. Het doel is dat de doorstroming op de verbrede
A27 voldoet aan de (spits)normen. Op dezelfde wijze is er tussen elke invoeging en uitvoeging ook sprake van een wegversmalling. In veel gevallen is dit echter niet nadelig voor de
doorstroming.
4.2.

Doorstroming

‘Verkeerskundig scoort 7 rijstroken beter (betere doorstroming op het hoofdwegennet).’

Wij hebben geen inzicht in het functioneren en de resultaten van de verkeersmodellen,
maar het is inderdaad aannemelijk dat 7 rijstroken beter scoort op doorstroming dan 6 rijstroken. Omdat de specifieke doorrekening van een 6 en 7 strooks variant voor het systeem Selecteren lijkt te ontbreken is het voor een transparante afweging aan te bevelen om
dit nader te onderzoeken.
4.3.

Verkeersveiligheid

‘7 rijstroken levert een grotere verkeersveiligheid op de A27 op, omdat minder van rijstrook hoeft te worden gewisseld
en er minder files ontstaan.’

De genoemde constatering van de minister klopt wat betreft de filekans. Aan de andere
kant verbetert de verkeersveiligheid sterk ten opzichte van de huidige situatie door het ontweven, ook in een 2x6-variant. Wat betreft het aantal rijstrookwisselingen geldt dat voor
verkeer van zuid naar noord door het toepassen van de juiste configuraties van samenvoeging en splitsing het aantal verplichte rijstrookwisselingen verminderd kan worden.
Of de invloed van bovenstaande netto positief of negatief voor de verkeersveiligheid uitpakt, heeft een sterke samenhang met de doorstroming. Met een micromodel kan onderzocht worden hoe het verkeersgedrag in een 2x6-variant zich verhoudt tot dat bij 2x7 rijstroken, om te bepalen hoe groot de nadelen voor de verkeersveiligheid zijn bij een 2x6variant. Op voorhand is dit lastig vast te stellen.
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4.4.

Verkeersaantrekkende werking

‘7 rijstroken trekt ook meer verkeer van het onderliggend wegennet (plm 8 %), met name van de parallel lopende Waterlinieweg. Daardoor scoort 7 rijstroken per saldo ook iets beter op geluid en luchtkwaliteit.’

Wij hebben geen inzicht in het functioneren en de resultaten van de verkeersmodellen.
Gemeente Utrecht heeft aangegeven dat zij genoemde constatering van de minister alleen
bevestigd heeft gezien voor verkeer op de Waterlinieweg van zuid naar noord. Omdat de
specifieke doorrekening van een 6 en 7 strooks variant voor het systeem Selecteren lijkt te
ontbreken is het voor een transparante afweging aan te bevelen om dit nader te onderzoeken.
4.5.

Selecteren leidt tot 7 rijstroken

‘Bij de hoofdvariant Selecteren, waarvoor in de BSG gekozen is, is er in noord-zuid-richting al sprake van 7 rijstroken.’

Op basis van ontwerpinpassing begrijpen wij niet waarom er in Selecteren per se sprake is
van 7 rijstroken in noord-zuid-richting. Tussen knooppunt Rijnsweerd en het begin van de
bak is veel lengte aanwezig. Er is ruim voldoende lengte voor toepassing van een strookbeëindiging op 1 van beide rijbanen, waarna er 6 rijstroken resteren. Uiteraard moet de
versmalde rijbaan wel voldoende capaciteit bieden voor een acceptabele doorstroming;
daar hebben wij geen inzicht in. Zonder dat inzicht te hebben lijkt de buitenste rijbaan (richting de A12-west) geschikt voor versmalling van 4 naar 3 rijstroken, omdat deze rijbaan in
zuid-noord-richting ook over 3 rijstroken beschikt. Bovendien zit in zuid-noord-richting ook
het verkeer vanuit Arnhem nog op deze rijbaan.
4.6.

2x6 leidt niet tot versmalling van de bak

‘7 rijstroken kost over een lengte van 300 m, 3,5 m meer ruimte dan 6 rijstroken. Deze strook ligt niet in Amelisweerd,
maar iets ten noorden daarvan.’

De passage in het ‘Trechterdocument-2’ dat tot deze conclusie heeft geleid, lijkt methodisch onjuist. Er lijkt een onjuiste vormgeving van de discontinuïteiten toegepast, hetgeen
leidt tot een groter ruimtebeslag. Daarnaast is door het gebruik van lijnenschema’s cruciale
informatie verloren gegaan. Zo kan door het benutten van het lokale horizontaal alignement
de versmalling efficiënter (minder ruimtebeslag) worden vormgegeven.
In dit stadium van het ontwerpproces ligt normaal gesproken verdere (detail)uitwerking niet
voor de hand. Omdat echter dergelijk ingrijpende besluiten (wel of niet 2x7, wel of niet uitbreiden bak) hieruit voortvloeien, is in deze notitie iets verder op dit punt ingezoomd. Hierbij
is omgekeerd geredeneerd: het behouden van de bakconstructie is het uitgangspunt. Vanuit dit uitgangspunt is teruggerekend welke stroomopwaartse ontwerpaanpassingen benodigd zijn (en wat hierbij de kanttekeningen zijn). Stroomopwaarts (buiten het schema in
Trechterdocument-2) liggen als gevolg van de recente ombouw mogelijkheden om ruimte
te winnen.
4.7.

2x6 leidt niet tot kostenbesparing

‘Qua kosten zijn 6 en 7 rijstroken gelijkwaardig, onder meer omdat de Bak in Amelisweerd voor beide vrijwel evenveel
verbreed moet worden.’

De genoemde constatering van de minister klopt wanneer de conclusie is dat 2x6 rijstroken
niet binnen de bak passen. Wanneer uitbreiding van de bak voorkomen kan worden, klopt
deze constatering niet.
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BIJLAGE I

DWARSPROFIEL SELECTEREN 2X6
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1,50
3,35
1,00
0,50
0,50
0,50
1,50
1,50
1,00
3,30
3,43
3,05
0,15
0,15
0,15
3,35
3,35
3,35

1,50
3,35
1,00
0,30
0,30
0,30

0,15
0,15
0,15
3,30
3,43
3,30
1,50
3,35
1,00
0,30
0,30
0,30

totaal

beschikbaar

verschil

totaal

beschikbaar

verschil

wand

3,30
3,43
3,30

wand

voertuigkering
(halve step)

R5

3,30
3,43
3,30

0,15
0,15
0,15

voertuigkering
(halve step)

deelstreep

0,15
0,15
0,15

objectafstand
(incl. kantstreep)

3,30
3,43
3,05

objectafstand
(incl. kantstreep)

1,50
1,50
1,00

R6

0,50
0,50
0,50

R6

R5

1,50
3,35
1,00

deelstreep

objectafstand
(incl. kantstreep)

3,30
3,43
3,30

deelstreep

voertuigkering
(delta bloc)

3,35
3,35
3,35

0,15
0,15
0,15

R4

0,15
0,15
0,15

objectafstand
(incl. kantstreep)

R2

3,25
3,43
3,05

3,35
3,35
3,35

objectafstand
(incl. kantstreep)

deelstreep

1,50
1,50
1,00

R4

R1

0,30
0,30
0,30
0,15
0,15
0,15

voertuigkering
(delta bloc)

objectafstand
(incl. kantstreep)

0,75
0,75
0,50

deelstreep

3,35
3,35
3,35

objectafstand
(incl. kantstreep)

R2

0,15
0,15
0,15

R3

deelstreep

3,25
3,43
3,05

R3

R1

1,50
1,50
1,00

deelstreep

objectafstand
(incl. kantstreep)

0,30
0,30
0,30

deelstreep

voertuigkering
(halve step)

120 km/h
AGR
100 km/h
0,75
0,75
0,50

voertuigkering
(halve step)

bak
n -> z
halve middenberm
(incl. uitbuigingsruimte)

120 km/h
AGR
100 km/h

halve middenberm
(incl. uitbuigingsruimte)

bak
z -> n

28,30
32,55
25,60
25,85
25,85
25,85
-2,45
-6,70
0,25

28,30
32,55
25,60
25,85
25,85
25,85
-2,45
-6,70
0,25
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