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1

HET KWALITEITSNET GOEDERENVERVOER

1.1

HET KWALITEITSNET GOEDERENVERVOER
Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer (KG) is een multimodaal netwerk van
verbindingen tussen voor goederenvervoer belangrijke economische locaties
waarover de goederenstromen op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden
afgewikkeld. Naast facilitator van goederenstromen is het KG richtinggevend voor de
sanering van goederenvervoer genererende bedrijven op daarvoor minder geschikte
locaties en voor de locatiekeuze van te ontwikkelen gebieden met goederenvervoer
genererende bedrijvigheid.
Door de groei van het verkeersaanbod neemt met name de bereikbaarheid voor het
goederenvervoer over de weg af. Dit leidt niet alleen tot doorstromingsproblemen
voor het vrachtverkeer en dientengevolge tot economische schade bij bedrijven,
maar ook tot leefbaarheids- en veiligheidsknelpunten omdat het vrachtverkeer zijn
weg zoekt over wegen die daarvoor minder geschikt zijn. Daarom denken regionale
overheden samen met gemeenten en overige belanghebbenden na over de vraag op
welke wegen goederenvervoer bij voorkeur moet worden afgewikkeld. Zo ontstaat
een specifieke uitwerking van het KG voor wegen.
Voor de uitwerking van het KG voor provinciale en gemeentelijke wegen is een
belangrijk uitgangspunt dat goederenvervoer gescheiden van kwetsbare
verkeersdeelnemers en zonder overlast voor omwonenden wordt afgewikkeld. De
aangewezen wegen moeten dus voldoen aan de kwaliteit die nodig is voor het
goederenvervoer, maar ook aan de eisen van de omgeving. Het benoemen van een
KG betekent overigens niet dat het vrachtverkeer op andere wegen wordt geweerd.
In deze rapportage wordt het onderdeel wegen van het Kwaliteitsnet
Goederenvervoer Provincie Utrecht (KGPU) nader uitgewerkt. Het gaat hierbij om
provinciale en gemeentelijke wegen. Het KGPU omvat het gebied waar de provincie
wegbeheerder is, exclusief het BRU-gebied1.
Bij het inventariseren van de kwaliteit van het netwerk komen de aandachtpunten
voor het goederenvervoer in beeld. Hier komt de werkelijke situatie niet overeen
met het wenselijke beeld. Het gaat daarbij zowel om aandachtspunten op het
gebied van bereikbaarheid, als veiligheid en leefbaarheid. Nagegaan is welke
aandachtspunten door de betreffende wegbeheerder als knelpunten worden
aangemerkt. Op basis van het overzicht met knelpunten kan de provincie met
wegbeheerders afspraken maken over het oplossen van de knelpunten.
Het uitwerken van het KGPU sluit aan bij de doelen van het ‘Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht’ (SMPU).
Het KGPU vormt samen met het kwaliteitsnet goederenvervoer van de Regio Utrecht
(KG BRU) de wegenuitwerking voor het gebied van de provincie Utrecht van het
1

Wanneer in deze rapportage wordt gesproken over de provincie Utrecht, dan bedoelen wij
daarmee het deel van de provincie Utrecht exclusief het BRU-gebied.
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kwaliteitsnet goederenvervoer Randstad (KGR) van samenwerkingsbureau GOVERA
(GOederen VErvoer RAndstad). Daar waar in het KGPU afwijkende keuzes worden
gemaakt ten opzichte van het KGR, zal door GOVERA het KGR worden aangepast.
In deze rapportage gaan we uit van de huidige situatie van het wegennet (2008)
inclusief projecten waarover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. De
modaliteiten spoor en water en de verknoping van deze modaliteiten met het
wegvervoer vallen buiten deze rapportage.

1.2

PROCES
Deze eindrapportage is het resultaat van de ontwikkelingsfase. In deze fase is het
KGPU voor de weg uitgewerkt en is in kaart gebracht welke aandachtspunten en
knelpunten er zijn. De realisatie van maatregelen om de knelpunten op te lossen
vindt plaats in de volgende fase, de realisatiefase.
Bij de totstandkoming van dit kwaliteitsnetonderdeel zijn verschillende
belanghebbende partijen zoals gemeenten en de leden van het Platform
Goederenvervoer Utrecht (overlegplatform van het Utrechtse bedrijfsleven met
Utrechtse wegbeheerders) ambtelijk betrokken.
Het proces waarmee het kwaliteitsnet tot stand is gekomen, is beschreven in
bijlage 1. Dit proces is conform de landelijke aanpak zoals die is opgesteld op basis
van de opgedane ervaringen bij de ontwikkeling van de eerste kwaliteitsnetten voor
goederenvervoer in Noord Nederland, de Randstad en de Regio Rotterdam.
Bijlagen:
1. Procedure en proces KGPU

1.3

DEZE EINDRAPPORTAGE
In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten van het project. De beschrijving
van het proces en de achterliggende tabellen en criteria zijn weergegeven in de
bijlagen. Hoofdstuk 2 beschrijft het kwaliteitsnet goederenvervoer in de provincie
Utrecht, met de economische centra en de wegverbindingen.
Hoofdstuk 3 gaat in op aandachtspunten die zich op het KGPU bevinden en de
mogelijke oplossingsrichtingen voor deze aandachtspunten.
Hoofdstuk 4 bespreekt ten slotte de vervolgstappen die moeten worden gezet voor
de implementatie van het KGPU.
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2

KWALITEITSNETWERK GOEDERENVERVOER PROVINCIE UTRECHT

2.1

INLEIDING
Deze uitwerking van het KGPU gaat uit van de voor goederenvervoer belangrijke
economische centra in de provincie en de wegverbindingen daartussen. De keuze
voor het netwerk en de te ontsluiten locaties is tot stand gekomen in overleg met de
gemeenten in het gebied, beleidsmedewerkers van de provincie en
belangenvertegenwoordigers
van
organisaties
die
betrokken
zijn
bij
goederenvervoer. In dit hoofdstuk presenteren wij de met het KGPU te ontsluiten
economische centra en de verbindingen die samen het onderdeel wegen van het
kwaliteitsnet vormen.
Economische centra
De goederenvervoer genererende economische centra in de provincie Utrecht
vormen de basis van het KGPU. Er worden drie type economische centra
onderscheiden:
• bedrijventerreinen;
• solitaire bedrijven;
• centrumlocaties.
Een overzicht van de criteria waarop de economische centra zijn geselecteerd en de
lijst met locaties die de basis vormen voor het KGPU vindt u in bijlage 2.
Wegverbindingen tussen economische centra
Op basis van de economische centra is het wegennetwerk opgesteld. Daarvoor
komen alle wegen in aanmerking die voldoen aan bepaalde intensiteitscriteria. Deze
criteria zijn weergegeven in bijlage 3.
Op de kaart is onderscheid gemaakt tussen doorstroomroutes (groen op de kaart) en
logistieke routes (oranje op de kaart). Doorstroomroutes ontsluiten de
bedrijventerreinen en hebben een bovenlokale functie. De logistieke routes
ontsluiten de solitaire bedrijven en centrumlocaties en hebben vooral een lokale
functie. Logistieke routes bevinden zich vaak binnen de bebouwde kom. Er is
onderscheid gemaakt tussen doorstroomroutes en logistieke routes omdat de
kenmerken voor het goederenvervoer en de omgeving onderling verschillen.

2.2

RESULTAAT
De kaart op de volgende pagina geeft het kwaliteitsnet weer. In bijlage 3 vindt u
een overzicht van de criteria en de tabel met geselecteerde wegvakken van het
provinciale weggennet.
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2.3

TOELICHTING
Verantwoording economische centra
De bedrijventerreinen zijn geselecteerd op basis van criteria die ook in andere
kwaliteitsnetten zijn toegepast. Bij de selectie is uitgegaan van bestaande
bedrijventerreinen. Toekomstige ontwikkelingen zijn buiten beschouwing gelaten.
De selectie van solitaire bedrijven en centrumlocaties is tot stand gekomen op
aanwijzen van de betreffende gemeenten.
Verantwoording wegennetwerk
Wegen worden in principe in het KGPU opgenomen omdat ze of:
• voldoen aan de vrachtwagenintensiteitscriteria, of;
• het netwerk sluitend maken.
Vervolgens is kritisch gekeken naar de geselecteerde wegen. Hoewel wegen aan de
selectiecriteria voldoen, is soms besloten een weg niet op te nemen omdat:
• het vanwege leefbaarheid of veiligheid niet wenselijk is dat er grote stromen
goederenvervoer rijden;
• deze geen ontsluitende functie heeft voor een geselecteerde locatie;
• er een alternatief beschikbaar is dat meer gewenst is als route in het
kwaliteitsnet.
Bijlagen:
2. Economische centra: selectiecriteria en lijst met economische centra
3. Het wegennetwerk: selectiecriteria en lijst met wegvakken van het KGPU
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3

3.1

AANDACHTSPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN

INLEIDING
In dit hoofdstuk presenteren wij de aandachtspunten op het wegennetwerk, de
prioritering van aandachtspunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Er is sprake van
een aandachtspunt als de huidige kwaliteit van de weg niet overeenkomt met de
gewenste kwaliteit. Om dit te toetsen hebben wij de wegen in het kwaliteitsnet
beoordeeld op verschillende kwaliteitsindicatoren (tabel 1).
Kwaliteitsindicatoren hebben betrekking op fysieke kwaliteit, bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid. De gewenste kwaliteit hangt af van het type weg: voor
doorstroomroutes in het KGPU gelden andere criteria dan voor logistieke routes. In
bijlage 4 is per kwaliteitsindicator de norm weergegeven waar de wegen in het
KGPU aan moeten voldoen.
Tabel 1 Kwaliteitsindicatoren
Categorie
Indicator
Fysieke kwaliteit I

Categorie

Kruispunttype: rotonde

Maximumsnelheid
Bereikbaarheid

Kruispunttype: VRI

I/C Verhouding

Kruispunttype: voorrangssituatie

Aanwezigheid groene golf

Snelheidsremmer: chicane

Veiligheidsknelpunt

Snelheidsremmer: drempel

Duurzaam veilig inrichting
Veiligheid

Vrachtverkeerverbod

Fysieke kwaliteit II

Indicator

(brom)fietsvoorziening

Landbouwverkeer toegestaan

Fietsoversteek

Spoorwegovergang

Voetgangersoversteek
Leefbaarheid

Hoogtebeperking
Lengtebeperking

Geluidsknelpunt
Luchtknelpunt

Beschikbare wegbreedte/-profiel
Maximum treingewicht
Verhardingstype
Bermverharding
Langsparkeren
Laad- en losplaats
Beweegbare brug

Om de huidige kwaliteit van het KGPU op het niveau te brengen van de gewenste
kwaliteit, moeten de provincie en gemeenten maatregelen treffen. Om te bepalen
op welke manier de aandachtspunten organisatorisch kunnen worden opgepakt,
hebben wij onderscheid gemaakt in drie categorieën aandachtspunten:
• het aandachtspunt ligt op een kruising of wegvak dat onderdeel is van een
gepland project, en kan daarin worden meegenomen;
• het aandachtspunt ligt op een kruising of wegvak waar binnen een bestaand
onderhoudsprogramma aan wordt gewerkt of gewerkt gaat worden;
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•

3.2

het aandachtspunt wordt na het uitvoeren van een nadere verkenning als nieuw
project opgenomen in een uitvoeringsprogramma.

RESULTAAT
Aandachtspunten
Het concrete resultaat van het project KGPU zijn kaarten van het netwerk en
overzichten met alle aandachtpunten op zowel de provinciale als gemeentelijke
wegen. De overzichten en kaarten zijn opgenomen in de bijlagen. De kaarten met
aandachtspunten op het provinciale netwerk vindt u in bijlage 6. De kaarten van
gemeentelijke netwerken en aandachtspunten zijn opgenomen in bijlage 8.
Aandachtspunten provinciale wegen
In tabel 2 op de volgende pagina zijn de aandachtspunten op provinciale wegen
opgenomen.
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6 N199 A1/E231 tot Oude Tochtsloot
7 N199 Hamseweg tot Soesterkwartier/Isselt
8 N199 A1/E231 tot Hamseweg A'foort
10
11
12
13

N201
N201
N201
N201

0,5
6,5
3,0

3,0 0,87
8,0 0,69
6,5 0,80

1
3
2

14 N204 bk Woerden tot A12
15 N204 A12-N228
16 N204 N228-N210

16,2
11,0

1,87
21,5 0,79
16,2 0,45

10,5%
12,2%
14,8%

17 N210 N204-bedrijventerrein Lopik
18 N210 N204-grens BRU-gebied

41,0
31,0

39,8 0,80
44,5 0,66

13,9%
13,2%

19 N221 A1 tot N415
20 N221 N415 tot N234
22 N221 N221 bij Soest

32,0
35,5

35,5 1,07
36,9 0,68

7,1% 50
13,5%

23
24
25
26

N224
N224
N224
N224

N227 tot N226
N226 tot Scherpenzeel
Scherpenzeel tot Renswoude
Scherpenzeel tot N233

9,5
13,3
19,1
23,0

13,3
19,1
23,0
31,5

0,65
0,78
0,53
0,61

8,4%
13,5%
13,5%
13,5%

27
28
29
30

N225
N225
N225
N225

bk Driebergen tot bk Doorn
N416 tot Remmerden
bk Rhenen tot provinciegrens
bk Doorn tot N226

15,8
33,0
39,6
20,2

18,8
34,5
42,9
25,5

0,58
0,53
0,65
0,50

7,3%
11,2%
11,2% 60
7,3%

31 N226 A12 tot N225
32 N226 Knooppunt A12
33 N226 N224 tot A12

59,0

64,0 0,59

59,0

56,0 0,76

7,3%

34 N227 N224 tot A28 Quatre Bras
35 N227 bk Doorn tot bk Langbroek
36 N227 bk Langbroek tot N229

5,8
12,5
14,8

0,0 0,95
14,8 0,68
17,0 0,67

6,6%
6,6%
6,6%

37
38
39
40
41
42

16,2
5,8
0,0
11,3
3,0

18,2
16,2
2,0
12,2
11,3

43 N234 N221 tot Koningsweg
44 N234 Knooppunt N234-N221
45 N234 N238 tot N221

16,3%
16,3%
11,3%
16,3% 60

ja
ja

EHS

fiets op rijbaan

ja

luchtkwaliteit

DV

veiligheid

ja

beweegbare brug

langsparkeren

ja

laad en losplaats

verhardingstype

max treingewicht

lengtebeperking

hoogtebeperking

spoor overgang

5

3
1

landbouwverkeer

drempel

1
1

3
1
1
1
1

chicane

max. snelheid

6,5%
6,5%
6,5%

53,4
55,8
61,2
65,0

N227 tot bk Wijk bij Duurstede
A12 tot N227
A12 tot N224
N225 tot provinciegrens
N416 tot N225 Cuneraweg
Rondweg Oost Veenendaal

1,03
1,20
1,23
1,11

10,4% 60
10,4% 60
10,4% 60
10,4%

rotonde

0,71
0,46
0,46
0,43

vracht tov totaal

55,5
57,0
58,3
65,1
70,0

40,4
53,3
55,8
61,2

N229
N229
N233
N233
N233
N233

Mijdrecht tot prov grens
N212 tot Mijdrecht
N212 tot A2/E35
A2 tot NH

54,0
55,5
57,3
59,8
65,1

VRI's

Geestdorp - Kruising N212
N212-de Putkop (= erftoegangsweg)
Putkop tot Harmelen
bk Harmelen tot bocht bij De Meern (prov. Grens)
De Meern tot parallel A12/E25 en E30

I/C-waarde

Naam wegvak (kruispunt-kruispunt)

hm tot

N198
N198
N198
N198
N198

hm van

1
2
3
4
5

Wegnr

volgnummer

Tabel 2 Aandachtspunten op provinciale wegen

ja

ja

1
3
ja

ja

3
1

ja

ja

ja
3
1

ja
ja

2
1

2

ja

2

1
1
2
4
3

3

ja

2
3

ja
ja
ja
ja

ja

1

7,9%

1

ja

1
1

2
1

1

3

ja

ja
ja
ja
ja

1
ja

ja
ja

1

2

ja
ja

0,95
0,89
0,78
1,25
0,90
0,51

1
5

ja
ja
ja

1

8,1%
8,1% 60
16,2% 60
13,8%
13,8%
13,8%

2
3

1

ja
ja

1
ja

1

ja

3

9,6
2,0
6,1

11,5 0,71
8,0
9,6 0,97

6,5%
8,0%

ja

ja

84,5
83,5

88,5 0,85
84,5 0,46

6,5% 50
6,5%

ja
ja

ja
ja

48 N413 N237 tot A28

0,0

0,1 0,59

8,9%

1

ja

ja

50 N414 A1 tot Eembrugge

1,0

1,7 0,66

12,4%

1

51 N416 N233 tot N225
52 N416 Knooppunt met N225

0,0

4,0 0,42

8,1%

46 N237 N413 tot Stichtse rotonde
47 N237 bk Soesterberg tot N413

2

ja

60

ja
ja

2

ja
ja

1

ja

De aandachtspunten op de provinciale wegen zijn intern bij de provincie besproken
met de projectleiders van provinciale uitvoeringsprojecten. Nagegaan is of het
aandachtspunt is meegenomen in een recent uitgevoerd project, wordt opgepakt in
een gepland project of kan worden opgenomen in een regulier
onderhoudsprogramma.
Uit het overzicht zijn de volgende vier aandachtspunten overgebleven waarvoor een
nadere analyse moet uitmaken of er sprake is van een probleem dat moet worden
aangepakt (zie tabel 3).
Tabel 3

Knelpunt

Aandachtspunten die niet in bestaande projecten of uitvoeringsprogramma’s
kunnen worden opgenomen
vrachtNaam wegvak
hm hm
I/CWeg
wagen(kruispunt-kruispunt) van tot waarde
intensiteit

krappe rotonde

N224 N227 tot N226

leefbaarheid Renswoude

N224

- snelheidsbeperking
- landbouwverkeer toegestaan
- doorkruising EHS

N237

krappe rotonde

N416 kruising met N225

% vracht
tov totaal

9,5 13,3

0,65

987

8,4%

Scherpenzeel tot
Renswoude

19,1 23,0

0,53

1289

13,5%

N413 tot Stichtse
rotonde

84,5 88,5

0,85

998

6,5%

0,42

616

8,1%

0

4

Oplossingsrichtingen
Om het KGPU aan de gewenste kwaliteit te laten voldoen, moeten alle knelpunten
voor het goederenvervoer worden opgelost. De keuze voor een oplossing kan
verschillen per aandachtspunt. Deze keuze hangt onder andere af van het type weg
waarop het aandachtspunt zich bevindt: op provinciaal niveau, gemeentelijk niveau
en op doorstroomroutes of logistieke routes.
Per knelpunt moet worden bepaald welke oplossing het meest geschikt is. In overleg
met de gemeenten en provincie is een lijst opgesteld met mogelijke
oplossingsrichtingen. Per type knelpunt zijn verschillende oplossingsrichtingen
opgenomen. Deze lijst vindt u in bijlage 9.
Voor alle aandachtspunten in het KGPU is op basis van de huidige gegevens ingeschat
welke oplossingsrichting het meest voor de hand ligt. Per type oplossing is een
globale kosteninschatting gemaakt. Deze inschatting van zowel het type oplossing
als de kosten is bedoeld ter indicatie. De lijst, die is opgenomen in bijlage 10, dient
als basis voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s.
De provincie bepaalt door middel van verkenningen met welke maatregel(en) zij de
gesignaleerde knelpunten op provinciale wegen oplost. Voor de aandachtspunten op
gemeentelijke wegen geldt dat de provincie deze aandachtspunten nogmaals bij de
betreffende gemeente onder de aandacht brengt. Dit gebeurt in een vervolgfase van
het project: de realisatiefase. In hoofdstuk 4 gaan wij dieper in op de realisatiefase.
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3.3

TOELICHTING
Bepalen van de huidige kwaliteit
Om de huidige kwaliteit van de wegen in het KGPU te bepalen, zijn alle wegen
geschouwd met een personenauto. Daarnaast zijn de provincie, de gemeenten en
diverse andere belanghebbenden geraadpleegd om de huidige kwaliteit in beeld te
brengen.
Prioritering van aandachtspunten
Om te kunnen bepalen welke aandachtspunten prioriteit hebben voor de
goederenvervoerders, is een afweging nodig tussen de ernst van het aandachtspunt
en de hoeveelheid vrachtverkeer die er last van ondervindt. Een geschikte indicator
zou zijn de vrachtwagenintensiteit in relatie tot reistijdverlies. Bij het opstellen van
het KGPU was over reistijdverlies nog onvoldoende informatie beschikbaar. Daarom
is op dit moment vrachtwagenintensiteit sec nog het afwegingscriterium.
De provincie monitort eens per twee jaar de reistijden van het autoverkeer. De
reistijden resulteren in een gemiddelde snelheid op een (deel)traject. Deze
gemiddelde snelheid is ook representatief voor het goederenvervoer. In de toekomst
zullen de autoreistijdmetingen dan ook worden gebruikt om reistijden van het
goederenvervoer te bepalen.
Bijlagen:
4. Kwaliteitsindicatoren: lijst met kwaliteitseisen die worden gesteld aan
doorstroomroutes en logistieke routes
5. Provinciale aandachtspunten: lijst met aandachtspunten per wegvak op
provinciale wegen
6. Kaarten met provinciale aandachtspunten
7. Gemeentelijke aandachtspunten: lijst met aandachtspunten op gemeentelijke
wegen
8. Kaarten met gemeentelijke aandachtspunten
9. Oplossingsrichtingen per categorie
10.Kostenindicatie mogelijke maatregelen
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4

VERVOLG VAN DE ONTWIKKELINGSFASE
Dit hoofdstuk gaat in op de vervolgstappen van de ontwikkelingsfase. Allereerst
geven wij een beschrijving van de vervolgfasen. Daarbij gaan wij voor de provinciale
aandachtspunten dieper in op de stappen om tot uitvoering van nieuwe projecten te
komen, of om binnen bestaande projecten of het reguliere onderhoudsprogramma
rekening te houden met aandachtspunten uit het KGPU. Vervolgens komt aan de
orde wat de beoogde stappen zijn voor het realiseren van maatregelen op de
gemeentelijke wegen. Daarna bespreken wij een aantal voorwaarden voor een
succesvol vervolg van het project. Tot slot besteden wij aandacht aan een verdere
invulling of uitbreiding van het KGPU.

4.1

VAN OPLOSSINGSRICHTINGEN NAAR MAATREGELEN OP PROVINCIALE WEGEN
Met deze eindrapportage is de ontwikkelingsfase van het KGPU afgerond. Het
kwaliteitsnet is bepaald en de aandachtspunten zijn in kaart gebracht. De volgende
stap is te zorgen dat de knelpunten daadwerkelijk worden aangepakt. Dit gebeurt in
de realisatiefase.

fase I
ontwikkeling

fase II
realisatie

fase III
actualisatie

Figuur 1: procedure voor het ontwikkelen, realiseren en actualiseren van een kwaliteitsnet
goederenvervoer

De aandachtspunten die in hoofdstuk 3 naar voren zijn gekomen, zijn grofweg te
verdelen in drie categorieën. Sommige aandachtspunten bevinden zich op een
wegvak of kruising waarvoor al een uitvoeringsproject is gepland. Voor andere
aandachtspunten bestaat een regulier onderhoudsprogramma. Tot slot zijn er de
aandachtspunten op wegvakken waarvoor geen project in een bestaand programma
is opgenomen.
Nieuwe uitvoeringsprojecten
De aandachtspunten die niet kunnen worden ‘meegenomen’ in bestaande projecten
of onderhoudsprogramma’s, komen in aanmerking om te worden opgenomen in de
toekomstige uitvoeringsprogramma’s. Daarvoor is nodig dat wordt nagegaan of het
aandachtspunt ook daadwerkelijk een knelpunt vormt. De wegbeheerder zal dus
eerst kritisch de ernst en oorzaak van het aandachtspunt moeten analyseren
(verkenning). Daarbij moeten de verschillende (en mogelijk conflicterende)
belangen op het vlak van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in kaart worden
gebracht. Pas dan kan worden gekozen welk type oplossing ter plaatse het meest
geschikt is. In bijlage 9 zijn per type aandachtspunt verschillende
oplossingsrichtingen genoemd. De best passende oplossing kan vervolgens worden
opgenomen in een uitvoeringsprogramma.
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Bestaande uitvoeringsprojecten
In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de aandachtspunten op provinciale
wegvakken. Bij de voorbereiding van wegenprojecten moet ervoor worden gezorgd
dat de aandachtspunten van het goederenvervoer worden meegenomen. Bij elk
project moet worden gecontroleerd wat het knelpunt voor het goederenvervoer is,
wat de beoogde effecten van de geplande uitvoering zijn en in welke mate dit
uitvoeringsproject bijdraagt aan het oplossen van het goederenvervoerknelpunt.
Wanneer blijkt dat deze bijdrage beperkt is, moet worden gekeken of het mogelijk
is het project zodanig uit te voeren dat de effecten voor het vrachtverkeer kunnen
worden vergroot. Dit vergt een nauwe samenwerking van de afdelingen uitvoering en
beleid. Zij moeten van elkaar op de hoogte zijn wanneer welke projecten zijn
gepland en waar zich knelpunten voor het goederenvervoer bevinden.
Reguliere onderhoudsprogramma’s
Voor sommige aandachtspunten bestaat een regulier onderhoudsprogramma, zoals
bijvoorbeeld voor de vervanging van VRI’s. Ook andere aandachtspunten kunnen in
de toekomst met regulier onderhoud worden aangepakt, bijvoorbeeld het
verhardingstype. Vanuit het KGPU wordt geadviseerd om eventuele aandachtspunten
zoveel mogelijk op te lossen binnen het reguliere onderhoud voor het
goederenvervoer.
Wanneer onderhoud plaatsvindt, moet duidelijk zijn wat de gewenste situatie is.
Voor VRI’s moet bijvoorbeeld kritisch worden gekeken of de bestaande regeling
zodanig kan worden aangepast dat op het kwaliteitsnet de doorstroming voor
goederenvervoer kan worden bevorderd, bijvoorbeeld door de richting van de KGPU
een langere groentijd te geven. Het is aan te raden deze stap te verankeren in het
onderhoudsprogramma. Dit geldt zowel voor de provincie als voor de gemeenten.

4.2

VAN OPLOSSINGSRICHTINGEN NAAR MAATREGELEN OP GEMEENTELIJKE WEGEN
De provincie Utrecht zorgt ervoor dat de maatregelen op de provinciale wegen in
het provinciale uitvoeringsprogramma worden opgenomen. De provincie hecht er ook
waarde aan dat de maatregelen op de gemeentelijke wegen in de gemeentelijke
uitvoeringsprogramma’s worden opgenomen. Daarom brengt de provincie de
gesignaleerde aandachtspunten onder de aandacht van de gemeenten. De provincie
wil actief meedenken over de keuze voor een oplossing en indien nodig met het
stellen van prioriteiten. In de vervolgfase van dit project wordt onderzocht in
hoeverre de provincie middelen beschikbaar kan stellen om gemeentelijke
uitvoeringsprojecten te ondersteunen.
Het is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om bij bestaande
onderhoudsprogramma’s en uitvoeringsprojecten de belangen van het kwaliteitsnet
mee te nemen. Als een wegvak bijvoorbeeld opnieuw wordt geasfalteerd kan
wellicht het aanpassen van een drempel worden meegenomen in de
werkzaamheden. Wanneer zich op het wegvak een te laag viaduct bevindt, dan kan
dit niet worden opgelost met de geplande onderhoudswerkzaamheden, maar zal een
apart project moeten worden opgestart. Gemeenten bepalen uiteindelijk zelf welke
aandachtspunten zij prioriteit geven.
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4.3

VOORWAARDEN VOOR REALISATIE
Bestuurlijk draagvlak
Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol KGPU is draagvlak van de
betrokken partijen. In het proces dat in de ontwikkelingsfase is doorlopen, is op
ambtelijk niveau met de betrokken gemeenten afgestemd. Wanneer de projecten
daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, is bestuurlijk draagvlak essentieel.
Bestuurlijk moeten de provincie en de gemeenten het eens zijn over het KGPU, de
aandachtspunten en de manier waarop wordt omgegaan met het oplossen van de
aandachtspunten. De manier waarop deze overeenstemming wordt bereikt, moet
nader worden uitgewerkt.
Financiën
Het behartigen van de belangen van het goederenvervoer binnen bestaande
projecten of binnen de reguliere onderhoudsprogramma’s kan naar verwachting
binnen de bestaande projectbudgetten (of voor relatief beperkte meerkosten)
worden uitgevoerd. Voor nieuwe uitvoeringsprojecten daarentegen is vaak nog geen
budget gereserveerd. Gemeenten zullen budget voor nieuwe projecten moeten
vrijmaken. De provincie zal in het vervolgtraject nagaan in hoeverre er voor het
oplossen van knelpunten in het KGPU ondersteunende middelen ter beschikking
kunnen worden gesteld.

4.4

VERDERE ONTWIKKELING VAN HET KWALITEITSNET
Actualisatie van het KGPU
Het kwaliteitsnet is nooit af. Het KGPU is opgesteld op basis van de huidige situatie.
Het is niet robuust tot 2020. Doordat de verkeersstromen veranderen en diverse
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, verandert ook de problematiek voor het
vrachtverkeer. Om het kwaliteitsnet actueel te houden, is het nodig om het netwerk
en de aandachtspunten van tijd tot tijd te monitoren. Op die manier kunnen
knelpunten en prioriteiten worden geactualiseerd. Bovendien zijn er ontwikkelingen
in de oplossingsmogelijkheden (bijvoorbeeld door technische ontwikkelingen)
waardoor knelpunten beter kunnen worden aangepakt. Door het kwaliteitsnet
bijvoorbeeld elke vijf jaar te actualiseren, houdt het ook in de toekomst zijn
waarde. Dit komt overeen met de actualisatiefase van figuur 1.
Indicatoren
Bij elke actualisatie kunnen ook de indicatoren voor de huidige kwaliteit opnieuw
worden afgewogen. Een voorbeeld zijn de indicatoren voor bereikbaarheid. Vanuit
het provinciaal beleid is reistijd de meest gewenste indicator, maar zolang hiervoor
nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, wordt gewerkt met de I/C-waarde als
indicator. Wanneer bij de volgende actualisatie wel reistijdgegevens beschikbaar
zijn, kan dit als indicator worden gebruikt voor het bepalen van
bereikbaarheidsknelpunten.
Ook de indicatoren voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidhinder zijn aan
verandering onderhevig, bijvoorbeeld door wettelijke normen die worden aangepast.
Ook deze moeten bij de actualisatie van het kwaliteitsnet worden meegenomen.
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Implementatie in bestaand en toekomstig beleid
Het KGPU is opgenomen in het geactualiseerde ‘Strategisch Mobiliteitsplan Provincie
Utrecht’ (SMPU+). Daarmee is het kader geschapen om het kwaliteitsnet
goederenvervoer in gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid op te nemen.
Uitbreiding met de modaliteiten spoor en water
In het project KGPU is alleen gekeken naar het wegvervoer. Dit kan echter niet los
worden gezien van het goederenvervoer op het spoor en water. Vooral wanneer het
gaat om ketenverplaatsingen met overslagpunten, of op trajecten waar de
modaliteiten met elkaar kunnen concurreren, is het van belang om ook voor het
spoor en water het netwerk en de aandachtspunten inzichtelijk te hebben.
Relatie Pakketstudies
In het vervolg op de netwerkanalyses is de regio Utrecht gestart met twee
pakketstudies. Het doel van de pakketstudies is het ontwikkelen van een
samenhangend pakket van verkeer- en vervoermaatregelen. Hieronder valt dus ook
het goederenvervoer. De gebieden waarop de pakketstudies betrekking hebben, zijn
het gebied binnen en rondom de Ring Utrecht en het gebied binnen en rondom de
driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht. Tijdens het project KGPU is contact
geweest met de projectleider van de pakketstudies over mogelijke knelpunten in het
kwaliteitsnet die vanuit de pakketstudies kunnen worden opgelost. Ten tijde van het
project was er geen concrete aanleiding om één van de knelpunten uit het KGPU in
de pakketstudies op te nemen. Dit sluit niet uit dat mogelijk in de toekomst deze
keuze kan worden heroverwogen.
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BIJLAGE 1 – PROCEDURE EN PROCES KGPU
PROCEDURE VOOR HET ONTWIKKELEN, REALISEREN EN ACTUALISEREN VAN HET
KGPU
De ontwikkeling van het KGR is onder te verdelen in een aantal processtappen.
Schematisch is dit als volgt weer te geven:

fase I
ontwikkeling

fase II
realisatie

fase III
actualisatie

Figuur 2: procedure voor het ontwikkelen, realiseren en actualiseren van een Kwaliteitsnet
Goederenvervoer2

Fase I: ontwikkeling
Deze rapportage richt zich op fase I: de ontwikkeling van het KGPU. Fase I loopt van
het opstarten van het project tot en met het vaststellen van deze eindrapportage.
Fase II: realisatie
Deze rapportage dient als basis voor fase II: de realisatiefase. In deze fase moet het
KGPU worden verankerd in plannen van bestuurlijke en uitvoerende organen. In deze
fase worden bovendien maatregelen getroffen om knelpunten op te lossen.
Fase III: actualisatie
Het kwaliteitsnet is nooit af. Doordat de verkeersstromen veranderen en diverse
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, verandert ook de problematiek voor het
vrachtverkeer. Om het kwaliteitsnet actueel te houden, is het nodig om het netwerk
en de aandachtspunten van tijd tot tijd te monitoren. Op die manier kunnen
knelpunten en prioriteiten worden geactualiseerd en houdt het kwaliteitsnet ook in
de toekomst zijn waarde.
ONTWIKKELING VAN HET KGPU (FASE 1)
De figuur op de volgende pagina geeft in stappen weer hoe wij tot het kwaliteitsnet
zijn gekomen.
Stap 1 – Vaststellen netwerk
In deze eerste stap zijn de economische gebieden en het wegennetwerk in kaart
gebracht. Het resultaat hiervan is een kaart met het kwaliteitsnet goederenvervoer
(zie paragraaf 2.1 en de kaart op pagina 6).
Stap 2 – Vaststellen aandachtspunten
Waar de huidige kwaliteit niet voldoet aan de gewenste kwaliteit, is sprake van een
aandachtspunt. De huidige kwaliteit is bepaald door het netwerk af te rijden,
aangevuld met gegevens die de gemeenten en de provincie hebben aangedragen.
2

Voor een uitgebreide beschrijving van de drie fases verwijzen wij naar CROW publicatie 241
‘Handleiding Kwaliteitsnet Goederenvervoer’.
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Voor de gewenste kwaliteit hebben wij de landelijk toegepaste normen gebruikt. De
uitkomst van deze stap is een lijst met aandachtspunten (zie tabel 2 in paragraaf
3.2).
Stap 3 – Bepalen oplossingsrichtingen
Per
type
aandachtspunt
zijn
verschillende
oplossingsrichtingen mogelijk. In overleg met de
gemeenten en overige belanghebbenden hebben wij de
haalbaarheid en het effect van de mogelijke
maatregelen besproken. De uitkomst van deze stap is
een lijst met oplossingsrichtingen (zie bijlage 9).

Stap 1
vaststellen netwerk

Stap 2
vaststellen
aandachtspunten

Stap 3
Stap 4 – Ontwikkelen en toepassen van een
bepalen
toetsingskader voor prioritering
oplossingsrichtingen
Om de aandachtspunten te prioriteren, kan worden
gewerkt met een toetsingskader. Een toetsingskader is
Stap 4
een
verzameling
van
criteria
waarop
een
ontwikkelen en toepassen
aandachtspunt kan worden beoordeeld. Het doel van
toetsingskader
het toetsingskader is het prioriteren van de
aandachtspunten,
zodat
inzicht
ontstaat
in
Stap 5
bijvoorbeeld de meest urgente knelpunten en de
eindrapportage en
eenvoudig door te voeren maatregelen. Voor de
kaartbeelden
ontwikkelingsfase van dit kwaliteitsnet waren echter
niet alle gegevens bekend voor het uitwerken hiervan (zie paragraaf 3.3).

Stap 5 – Eindrapportage en kaartbeelden
Deze rapportage, inclusief de kaartbeelden, vormen de afsluiting van de
ontwikkelingsfase.
UITGANGSPUNTEN
Bij het opstellen van het KGPU hebben wij drie uitgangspunten gehanteerd:
• het KGPU moet aansluiten bij andere kwaliteitsnetten;
• het KGPU moet in overeenstemming zijn met bestaand beleid;
• er moet draagvlak zijn voor het KGPU bij gemeenten, belangenorganisaties en
de interne provinciale organisatie.
COMMUNICATIE MET BETROKKEN PARTIJEN
Om te zorgen dat het KGPU breed wordt gedragen, hebben wij belanghebbende
partijen vanaf de eerste stap bij het proces betrokken. Hierbij hebben wij gewerkt
met de volgende overlegstructuur:
•

Projectgroep
De projectgroep bestond uit drie beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht
en de adviseurs van XTNT. De rol van de projectgroep bestond voornamelijk uit
inhoudelijke en procesmatige keuzen maken, de voortgang bewaken en de
betrokkenheid van andere partijen waarborgen. De projectgroep kwam hiervoor
regelmatig bijeen.

•

Interne klankbordgroep
De interne klankbordgroep bestond uit beleidsmedewerkers van de Provincie
Utrecht vanuit verschillende disciplines, die direct raakvlak hebben met het
Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht
onderdeel wegen
Eindrapportage

18

goederenvervoer: Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Economische
Zaken. Wij hebben de interne klankbordgroep op strategische momenten in het
proces geraadpleegd, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het kwaliteitsnet.
Daarnaast werd de interne klankbordgroep op de hoogte gehouden van de
voortgang van het proces middels een nieuwsbrief.
•

Betrokken gemeenten
De externe klankbordgroep bestond uit alle betrokken gemeenten. Wij hebben
de klankbordgroep bijvoorbeeld geraadpleegd bij het bepalen van
oplossingsrichtingen. Verder is gedurende het proces regelmatig contact geweest
met de externe klankbordgroep voor het verzamelen en controleren van
gegevens. Ook ontvingen de gemeenten een aantal keer een nieuwsbrief over de
voortgang van het proces.

•

Belangenorganisaties
De overige betrokkenen bestonden uit EVO, TLN, de Kamer van Koophandel en
de Milieufederatie. Wij hebben deze organisaties eenmaal uitgenodigd voor een
bijeenkomst over het KGPU. Verder zijn zij via nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de voortgang van het proces.

PROJECTGROEP
Provincie Utrecht
Anja van Soelen
Jan van Lopik
Anita Heijkamp

INTERNE KLANKBORDGROEP
XTNT
Jan-Willem Grotenhuis
Liset Bergevoet

Provincie Utrecht
Eric Diepstraten
Leen Scheffe
Jorrit Immerzeel
Hiske van de Meulen
Christel van Grinsven

EXTERNE KLANKBORDGROEP

OVERIGE BETROKKENEN

Gemeente
Abcoude
Amersfoort
Baarn
Breukelen
Bunschoten
De Ronde Venen
Eemnes
Leusden
Loenen
Lopik
Montfoort
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Utr. Heuvelrug
Veenendaal
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg

Organisatie
EVO
TLN Regio West
KvK Utrecht

Contactpersoon
Martijn Plukkel
Peter Reffeltrath
Gert-Jan Hoitink
Paul van de Bovenkamp
Wim Koele
Joost de Groot
Peter de Cocq
Izaak Boone
Thomas Schroor
Johan Meirink
Rick van Meeteren
Klaas de Beer
Eric Römers
George Doelare
Ad van Wanroij
Sandro Vlug
Ronald Hartman
Maarten Kylstra
Ben Beving
Marcel Rixten

KvK Eemland
VNO-NVW Midden
Natuur en Milieufederatie Utrecht
VVN
Falkplan

Contactpersoon
Peter van der Sterre
Jan Tjarks
Pim Berculo
Johan Douwes
Hemmo Hemmes
Josine Meerburg
Pepijn Binkhorst
Erica Vis
Harm Hoving
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BIJLAGE 2 – ECONOMISCHE CENTRA
CRITERIA ECONOMISCHE CENTRA
Niet alle economische gebieden in de provincie Utrecht zijn opgenomen in het
KGPU. Om economische gebieden te selecteren is een aantal criteria geselecteerd.
Deze criteria komen overeen met de criteria die zijn toegepast voor het ‘KG Regio
Utrecht’.
In het KGPU zijn drie typen economische centra te onderscheiden:
1. Bedrijventerreinen.
2. Solitaire bedrijven die vanwege hun omvang veel vrachtverkeer genereren.
3. Centrumlocaties (winkelgebieden).
In het KG Regio Utrecht zijn alleen de centra opgenomen met een regionaal
economisch belang. Voor het bepalen van het economisch belang zijn de volgende
selectiecriteria gehanteerd:
1. Bedrijventerreinen:
• > 10
hectare (bruto);
• en/of > 10
hectare (bruto) geclusterd;
• en/of > 500
vrachtautobewegingen per etmaal.
2. Solitaire bedrijven:
• > 100
werkzame personen;
• en/of > 500
vrachtautobewegingen per etmaal.
3. Centrumlocaties (binnensteden/hoofdwinkelgebieden):
• > € 45.000.000 omzet in 2004;
• en/of > 60
winkels
• en/of >
500 vrachtautobewegingen per etmaal.
Toelichting economische centra
Bij de selectie is uitgegaan van bestaande bedrijventerreinen. Toekomstige
ontwikkelingen zijn buiten beschouwing gelaten. De selectie van solitaire bedrijven
en centrumlocaties is tot stand gekomen op aanwijzen van de betreffende
gemeenten.
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Tabel 4 Economische centra KGPU
Bedrijventerrein

Gemeente

Bedrijventerrein

Gemeente

Bovenkamp

Abcoude

De Putkop

Woerden

Hollandse Kade

Abcoude

Barwoutswaarder

Woerden

De Hoef

Amersfoort

Middelland Noord

Woerden

Calveen

Amersfoort

Leidsestraatweg

Woerden

Isselt

Amersfoort

Honthorst

Woerden

Vathorst

Amersfoort

Middelland Zuid

Woerden

Wieken/Vinkenhoef

Amersfoort

Polanen

Woerden

De Drie Eiken

Baarn

Breeveld

Woerden

Noordschil

Baarn

Wulverhorst

Woerden

Cluster Breukelerwaard

Breukelen

Parallelweg

Woudenberg

De Kronkels

Bunschoten

Parallelweg West

Woudenberg

Zuidwenk

Bunschoten

Laagerfseweg

Woudenberg

Haarbrug

Bunschoten

Haarbrug Noord

Bunschoten

Solitair bedrijf

Gemeente

BT Noord-Oost

Mijdrecht

Bernhardkazerne

Amersfoort

Eembrugge

Eemnes

Ziekenhuis

Amersfoort

Havenkwartier

Eemnes

Boxal

Veenendaal

Zuidbuurt

Eemnes

Solvay

Veenendaal

De Horst

Leusden

Lantor

Veenendaal

Paardenmaat

Leusden

Princenhof

Leusden

Centrumlocatie

Gemeente

Ambachtsweg

Leusden

Centrum Amersfoort

Amersfoort

Ruigeveld

Leusden

Emiclaer

Amersfoort

Bedr.terrein Lopik

Lopik

Centrum Baarn

Baarn

IJsselveld

Montfoort

Centrum Bunschoten

Bunschoten

Tappersheul

Oudewater

Hamersveld

Leusden

Nijborg/Molenstraat

Renswoude

Centrum Rhenen

Rhenen

De Hooge Hoek

Renswoude

Van Weedestraat

Soest

De Hooge Hoek 2de fase

Renswoude

Soest-Zuid

Soest

Remmerden

Rhenen

Centrum Driebergen

Utrechtse Heuvelrug

Soesterberg

Soest

Centrum Doorn

Utrechtse Heuvelrug

Ind. Terrein Soestdijk

Soest

Centrum Veenendaal

Veenendaal

De Grachten

Soest

Centrum Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Oostergracht

Soest

Centrum Woerden

Woerden

De Compagnie

Veenendaal

De Faktorij

Veenendaal

De Vendel

Veenendaal

De Batterijen

Veenendaal

Compagnie Oost

Veenendaal

Ambacht/Nijverkamp

Veenendaal

Broekweg

Wijk bij Duurstede

Langshaven

Wijk bij Duurstede
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BIJLAGE 3 - HET WEGENNETWERK

Criteria wegennetwerk
De basis van het kwaliteitsnetwerk wordt gevormd door wegen die voldoen aan
bepaalde criteria. Bij het vaststellen van het wegennetwerk zijn dezelfde criteria
gebruikt als het KG Regio Utrecht. In het netwerk zijn de volgende wegen
opgenomen:
1. Wegen die voldoen aan de volgende intensiteitscriteria:
• > 9.800 vrachtauto’s/etmaal op rijkswegen;
• > 2.300 vrachtauto’s/etmaal op rijks N-wegen;
• > 1.300 vrachtauto’s/etmaal op provinciale wegen
• > 600 vrachtauto’s/etmaal op gemeentelijke wegen.
2. Wegen die in het PVVP of in gemeentelijke vervoersplannen (of een ander
vastgesteld beleidsstuk) worden benoemd als wegen waar veel vrachtverkeer
rijdt (los van de vraag of dit wenselijk is).
3. Wegen die worden toegevoegd op basis van het sluitend maken van het netwerk
(wegen leiden immers altijd naar de geïdentificeerde economische centra).
Verder is gekeken hoe de wegen in het KGPU aansluiten op de geselecteerde wegen
in het KG Regio Utrecht en het ‘Kwaliteitsnet Goederenvervoer Randstad’ (GOVERA).
Verantwoording wegennetwerk
De wegen in het KGPU zijn opgenomen omdat ze:
• voldoen aan de vastgestelde criteria of;
• het netwerk sluitend maken.
Vervolgens is kritisch gekeken naar de wegen die op basis van deze selectie
overbleven. Hoewel wegen aan de selectiecriteria voldeden, is soms besloten wegen
niet op te nemen omdat:
• het vanwege leefbaarheid of veiligheid niet wenselijk is dat er grote stromen
goederenvervoer rijden;
• deze geen ontsluitende functie hebben voor economische centra;
• er een alternatief beschikbaar is dat meer gewenst is als route in het
kwaliteitsnet.
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Tabel 5 geeft de wegvakken van het KGPU weer.
Tabel 5 Wegvakken KGPU

Wegnr

Naam wegvak

N198

Geestdorp - parallelweg A12

N199

Bunschoten - Amersfoort

N201

Prov.grens NH bij Mijdrecht - Prov.grens NH bij Vreeland

N204

Woerden - N210

N210

Bedrijventerrein Lopik - IJsselstein

N221

A1 - A28

N224

N227 - N233

N225

Driebergen - N226

N226

N224 - N225

N227

A28 - N224

N227

N225 - N229

N229

grens BRU - Wijk bij Duurstede

N233

prov.grens Gld - Veenendaal

N233

Veenendaal-Noord - N224

N234

grens BRU - N221

N237

Soesterberg - N221

N413

A28 - N237

N414

A1 tot Eembrugge

N416

N233 tot N225
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BIJLAGE 4 - KWALITEITSINDICATOREN

Categorie
Fysieke
kwaliteit

Aandachtspunt /
indicator
Kruispunttype: rotonde
Kruispunttype: VRI
Kruispunttype:
voorrangssituatie
Snelheidsremmer: chicane
Snelheidsremmer: drempel
Vrachtverkeerverbod
Landbouwverkeer
toegestaan
Spoorwegovergangen
Hoogtebeperkingen
Lengtebeperkingen
Beschikbare wegbreedte/profiel
Max. treingewicht
Verhardingstype
Bermverhardingen
Langsparkeren
Laad- en losplaatsen
Beweegbare bruggen
Maximumsnelheid

geen dubbele stop
voorrang voor KG

nee
nee
nee
nee

nee
vrachtwagenvriendelijk
nee
ja

nee
> 4,60 m
> 18,75 m
> 2,75 -3,5 m per
rijrichting
> 50 ton
asfalt of beton

nee
> 4,60 m
> 18,75 m

Veiligheidsknelpunten
Duurzaam veilig inrichting
(brom)fietsvoorzieningen
Fietsoversteken
Voetgangersoversteken

geen onveilige oversteken

I/C Verhouding
Aanwezigheid groene golf

Geluidsknelpunten
Leefbaarheid
Luchtknelpunten
Doorsnijding EHS

Kwaliteitseis logistieke
route
vrachtwagenvriendelijk

geen dubbele stop
voorrang voor KG

ja
nee
nee
nee
80 km/u
(50 km/u bibeko)
< 0,8
ja
nee
ja
fysiek gescheiden
geen onveilige oversteken

Bereikbaarheid

Veiligheid

Kwaliteitseis
stroomwegen
vrachtwagenvriendelijk

> 65 dB(A)
(> 50 dB(A) bibeko)
> 40 ug/m3
nee

> 3,4 - 4,6 m totaal
> 50 ton
elementverharding
mogelijk
nee
nee
ja
nee
50 km/u
(80 km/u bubeko)
< 0,8
Ja
nee
ja
fysiek gescheiden
geen onveilige
oversteken
geen onveilige
oversteken
> 50 dB(A)
(> 65 dB(A) bubeko)
> 40 ug/m3
nee
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6 N199 A1/E231 tot Oude Tochtsloot
7 N199 Hamseweg tot Soesterkwartier/Isselt
8 N199 A1/E231 tot Hamseweg A'foort
10
11
12
13

N201
N201
N201
N201

0,5
6,5
3,0

3,0 0,87
8,0 0,69
6,5 0,80

6,5%
6,5%
6,5%

14 N204 bk Woerden tot A12
15 N204 A12-N228
16 N204 N228-N210

16,2
11,0

1,87
21,5 0,79
16,2 0,45

10,5%
12,2%
14,8%

17 N210 N204-bedrijventerrein Lopik
18 N210 N204-grens BRU-gebied

41,0
31,0

39,8 0,80
44,5 0,66

13,9%
13,2%

19 N221 A1 tot N415
20 N221 N415 tot N234
22 N221 N221 bij Soest

32,0
35,5

35,5 1,07
36,9 0,68

7,1% 50
13,5%

23
24
25
26

N224
N224
N224
N224

N227 tot N226
N226 tot Scherpenzeel
Scherpenzeel tot Renswoude
Scherpenzeel tot N233

9,5
13,3
19,1
23,0

13,3
19,1
23,0
31,5

0,65
0,78
0,53
0,61

8,4%
13,5%
13,5%
13,5%

27
28
29
30

N225
N225
N225
N225

bk Driebergen tot bk Doorn
N416 tot Remmerden
bk Rhenen tot provinciegrens
bk Doorn tot N226

15,8
33,0
39,6
20,2

18,8
34,5
42,9
25,5

0,58
0,53
0,65
0,50

7,3%
11,2%
11,2% 60
7,3%

31 N226 A12 tot N225
32 N226 Knooppunt A12
33 N226 N224 tot A12

59,0

64,0 0,59

59,0

56,0 0,76

7,3%

34 N227 N224 tot A28 Quatre Bras
35 N227 bk Doorn tot bk Langbroek
36 N227 bk Langbroek tot N229

5,8
12,5
14,8

0,0 0,95
14,8 0,68
17,0 0,67

6,6%
6,6%
6,6%

37
38
39
40
41
42

16,2
5,8
0,0
11,3
3,0

18,2
16,2
2,0
12,2
11,3

43 N234 N221 tot Koningsweg
44 N234 Knooppunt N234-N221
45 N234 N238 tot N221

16,3%
16,3%
11,3%
16,3% 60

ja
ja

EHS

fiets op rijbaan

ja

luchtkwaliteit

DV

veiligheid

ja

beweegbare brug

langsparkeren

ja

laad en losplaats

verhardingstype

max treingewicht

lengtebeperking

hoogtebeperking

spoor overgang

drempel

5

3
1

landbouwverkeer

chicane

1
1

3
1
1
1
1

1
3
2

53,4
55,8
61,2
65,0

N227 tot bk Wijk bij Duurstede
A12 tot N227
A12 tot N224
N225 tot provinciegrens
N416 tot N225 Cuneraweg
Rondweg Oost Veenendaal

1,03
1,20
1,23
1,11

10,4% 60
10,4% 60
10,4% 60
10,4%

VRI's

0,71
0,46
0,46
0,43

max. snelheid

vracht tov totaal

55,5
57,0
58,3
65,1
70,0

40,4
53,3
55,8
61,2

N229
N229
N233
N233
N233
N233

Mijdrecht tot prov grens
N212 tot Mijdrecht
N212 tot A2/E35
A2 tot NH

54,0
55,5
57,3
59,8
65,1

rotonde

Geestdorp - Kruising N212
N212-de Putkop (= erftoegangsweg)
Putkop tot Harmelen
bk Harmelen tot bocht bij De Meern (prov. Grens)
De Meern tot parallel A12/E25 en E30

I/C-waarde

Naam wegvak (kruispunt-kruispunt)

hm tot

N198
N198
N198
N198
N198

hm van

1
2
3
4
5

Wegnr

volgnummer

BIJLAGE 5 – PROVINCIALE AANDACHTSPUNTEN

ja

ja

1
3
ja

ja

3
1

ja

ja

ja
3
1

ja
ja

2
1

2

ja

2

1
1
2
4
3

3

ja

2
3

ja
ja
ja
ja

ja

1

7,9%

1

ja

1
1

2
1

1

3

ja

ja
ja
ja
ja

1
ja

ja
ja

1

2

ja
ja

0,95
0,89
0,78
1,25
0,90
0,51

1
5

ja
ja
ja

1

8,1%
8,1% 60
16,2% 60
13,8%
13,8%
13,8%

2
3

1

ja
ja

1
ja

1

ja

3

9,6
2,0
6,1

11,5 0,71
8,0
9,6 0,97

6,5%
8,0%

ja

ja

84,5
83,5

88,5 0,85
84,5 0,46

6,5% 50
6,5%

ja
ja

ja
ja

48 N413 N237 tot A28

0,0

0,1 0,59

8,9%

1

ja

ja

50 N414 A1 tot Eembrugge

1,0

1,7 0,66

12,4%

1

51 N416 N233 tot N225
52 N416 Knooppunt met N225

0,0

4,0 0,42

8,1%

46 N237 N413 tot Stichtse rotonde
47 N237 bk Soesterberg tot N413

2

ja

ja

60

ja

2

ja
ja

ja

1
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BIJLAGE 6 - KAARTEN PROVINCIALE AANDACHTSPUNTEN
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BIJLAGE 7 - GEMEENTELIJKE AANDACHTSPUNTEN

Kern

Wegnummer/straatnaam

Naam wegvak (kruispuntkruispunt)

Type knelpunt

Beheerder

Abcoude

Ruwelspad

Nieuwe Amsterdamseweg Hollandse Kade

Fietsers op rijbaan

Abcoude

Abcoude

Ruwelspad

Nieuwe Amsterdamseweg Hollandse Kade

Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort

N221
Arnhemseweg
Arnhemseweg
Arnhemseweg

Amersfoort

Arnhemseweg

Vermeerstraat - Prinses
Julianaplein

Amersfoort

Arnhemseweg

Amersfoort
Amersfoort

Drempel

Abcoude

Gelijkvloerse Spoorwegovergang
Gelijkvloerse Spoorwegovergang
Fietsers op rijbaan
Langsparkeren

Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort

Fietsers op rijbaan

Amersfoort

Vermeerstraat - Prinses
Julianaplein

Langsparkeren

Amersfoort

Arnhemseweg
Arnhemseweg

Prinses Julianaplein - Stadsring
Prinses Julianaplein - Stadsring

Fietsers op rijbaan
Langsparkeren

Amersfoort
Amersfoort

Baarn
Baarn
Baarn

Eemweg
Eemstraat
Eemstraat

Drempel
Drempel
Geluidshinder

Baarn
Baarn
Baarn

Baarn

Eemweg

Verkeersveiligheidknelpunt

Baarn

Baarn

Eemweg

Faas Eliaslaan - Kerkstraat
Eemweg - Bosstraat
Eemweeg- Bosstraat
Eemweg – Kerkstraat – Eemstraat –
Faas Eliaslaan
Eemweg - Tromplaan

Verkeersveiligheidknelpunt

Baarn

Baarn

Eemweg

Eemweg - De Geerenweg

Krappe rotonde

Baarn

Breukelen

Brugoprit

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Breukelen

Bunschoten

Westsingel

Westsingel - Wilde Zwaan

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Bunschoten

Bunschoten

Westsingel

Westsingel - Brahmslaan

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Bunschoten

Bunschoten

Groen van Prinsterersingel

Gr. Van Prinsterersingel Broerswetering

Drempel

Bunschoten

Bunschoten

Groen van Prinsterersingel

Gr. Van Prinsterersingel Kuijperstraat

Doorn

N225/Leersumseweg

Doorn

N225/Leersumseweg

Doorn
Doorn
Doorn

N225/Dorpsstraat
N225/Dorpsstraat
N227/Langbroekerweg

Leersumseweg - Bergweg
Langbroekerweg - Oude
Woudenbergseweg
Raadhuisplein - Ijskelderlaan
Gezichtslaan - Ijskelderlaan
Schoonoordselaan - Dorpsstraat

Doorn

N225/Leersumseweg

Oude Woudenbergseweg - Bergweg Chicane

Utrechtse Heuvelrug

Doorn
Doorn
Doorn
Doorn
Doorn
Doorn

N225/Dorpsstraat
N225/Dorpsstraat
N225/Leersumseweg
N225/Dorpsstraat
N225/Dorpsstraat
N225/Leersumseweg

Dorpsstraat - Gezichtslaan
Berkenweg - Amersfoortseweg
Amersfoortseweg - Bergweg
Raadhuisplein - Gezichtslaan
Raadhuisplein - Gezichtslaan
Amersfoortseweg - Bergweg

Wegversmalling
Fietsers op rijbaan
Fietsers op rijbaan
Klinkers
30 km-zone
30 km/zone

Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug

Driebergen-Rijssenburg

N225/Driebergsestraatweg

Driebergsestraatweg - Beukenlaan

Chicane

Utrechtse Heuvelrug

Driebergen-Rijssenburg

N225/Driebergsestraatweg

Driebergsestraatweg - Park Boswijk Chicane

Utrechtse Heuvelrug

Driebergen-Rijssenburg
Driebergen-Rijssenburg
Driebergen-Rijssenburg
Driebergen-Rijssenburg
Driebergen-Rijssenburg

N225/Hoofdstraat
N225/Hoofdstraat
N225/Hoofdstraat
N225/Hoofdstraat
N225/Hoofdstraat

Buntlaan - Horstlaan
Buntlaan - Horstlaan
Hoofdstraat -Engweg
Hoofdstraat -Engweg
Parklaan - Korte Dreef

Chicane
Chicane
Drempel
Drempel
Fietsers op rijbaan

Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug

Oudewater

Papekopperdijk

Papekopperdijk

Spoorwegovergang

Oudewater

Oudewater

J.J. Vierbergenweg

Wilgenweg - Papekopperstraatweg Fietsers op rijbaan

Oudewater

Oudewater

Papekopperstraatweg

J.J. Vierbergenweg Papekopperdijk

Fietsers op rijbaan

Oudewater

Oudewater

Papekopperdijk

Papekopperstraatweg - splitsing
Papekopperdijk

Fietsers op rijbaan

Oudewater

Barchman Wuytierslaan
Everard Meijsterweg - Bosweg
Everard Meijsterweg - Bosweg

Drempel

Bunschoten

Drempel

Utrechtse Heuvelrug

Drempel

Utrechtse Heuvelrug

Drempel
Drempel
Drempel

Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
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Renswoude
Renswoude
Renswoude
Renswoude

N224/Dorpsstraat
N224/Dorpsstraat
N224/Dorpsstraat
N224/Dorpsstraat

Dorpsstraat - Ubbeschoterweg
Dorpsstraat - Ubbeschoterweg
Kerkstraat - Kerkpad
Kerkstraat - Kerkpad

Drempel
Drempel
Chicane
Chicane

Renswoude
Renswoude
Renswoude
Renswoude

Renswoude

N224/Dorpsstraat

Ubbeschoterweg Emminkhuizerlaan

Chicane

Renswoude

Rhenen

N225/Herenstraat

Herenstraat - Stationsweg

Rhenen

Rhenen

N225/Herenstraat

Herenstraat - Stationsweg

Drempel
Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Rhenen

N233/Lijnweg

Geluidshinder

Rhenen

Rhenen

N225/Grebbeweg

Grebbeweg Achterbergsestraatweg
Lijnweg - Candialaan

Geluidshinder

Rhenen

Rhenen

N225/Herenstraat

Lijnweg - Nieuwe Veenendaalselaan Geluidshinder

Rhenen

Soest

Steenhoffstraat

Steenhofsstraat - Van Weedestraat Gelijkvloerse Spoorwegovergang

Soest

Soest
Soest
Soest

N431/Koningsweg
Kerkstraat
Birkstraat/Kerkstraat

Koningsweg - Ossendamweg
Kerkdwarsstraat - Stationsstraat
Vondellaan - Veldweg

Gelijkvloerse Spoorwegovergang
Fietsers op rijbaan
Langsparkeren

Soest
Soest
Soest

Soest

Middelwijkstraat/Steenhoffs
Kerkstraat - Beek en Dalselaan
traat

Langsparkeren

Soest

Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal

Duivenwal/Weverij
N233/Nieuweweg Noord
N233
Weverij

Boompjesgoed - Trommelaar
Voorpoort - Remise
Klompersteeg - Onderseweg
Weverij - Zandstraat

Fietsers op rijbaan
Fietsers op rijbaan
Gelijkvloerse Spoorwegovergang
rotonde

Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal

Veenendaal

Duivenwal

Duivenwal - JG Sandbrinkstraat

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal
Veenendaal

Rhenen

Veenendaal

Duivenwal

Duivenwal - Tuinstraat

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Weverij

Weverij - Willem de Zwijgerstraat

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Veenendaal

Weverij

Weverwij - Nieuweweg

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Veenendaal

Kleine Beer

Kleine Beer - Lange Vore

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Veenendaal

Kleine Beer

Kleine Beer - Castor/Vijgendam

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Veenendaal

Kleine Beer

Kleine Beer - Valleistraat

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Veenendaal

Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede

Zandweg
Zandweg

Zandweg - Nieuweweg
Zandweg - Steenstraat

Drempel
Drempel

Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Graaf van Lynden van
Sandenburgweg

Florapad - Langbroekseweg

Chicane

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Graaf van Lynden van
Sandenburgweg

Florapad - Langbroekseweg

Chicane

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Zandweg

Zandweg - Langbroekseweg

Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede

Zandweg
Zandweg

Bankstraat - Frankenweg
Frankenweg - Langbroekseweg

Wijk bij Duurstede

N229/Geerweg

Gr. Van Lynden - S..weg Boterslootweg

Wijk bij Duurstede

N229/Geerweg

Woerden

N204/Steinhagenseweg

Woerden

N204/Steinhagenseweg

Chicane

Woerden

Woerden
Woerden

N204/Steinhagenseweg
N204/Steinhagenseweg

Steinhagenseweg - Schumanlaan
Steinhagenseweg - Beneluxlaan

Chicane
Chicane

Woerden
Woerden

Woerden

N204/Steinhagenseweg

Steinhagenseweg - La Fontaineplein Chicane

Woerden

Woerden

N204/Steinhagenseweg

Steinhagenseweg - Eilandenkade

Chicane

Woerden

Woerden

N458/Wilhelminaweg

Wilhelminaweg - Prins Hendrikkade Drempel

Woerden

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek
Geluidshinder
Geluidshinder

Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede

Geluidshinder

Wijk bij Duurstede

Boterslootweg - Hordenweg

Geluidshinder

Wijk bij Duurstede

Veldwijk - Veluwemeer
Steinhagenseweg Cattenbroekerdijk

Chicane

Woerden

Wijk bij Duurstede
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BIJLAGE 8 - KAARTEN GEMEENTELIJKE AANDACHTSPUNTEN

Abcoude
1. Hollandse Kade
& Bovenkamp

Drempel
Fietsers op rijbaan

1

Vrachtverkeer niet door centrum

Kern

Wegnummer/
Wegvak
straatnaam

Type knelpunt

Kostenindicatie

Oplossingsrichting

Abcoude Ruwelspad

Nieuwe
Amsterdamseweg Hollandse Kade

Het aanleggen van een fietspad
is budgettair gezien niet
Fietsers op rijbaan wenselijk. Hier is 1 à 2 jaar
geleden uitgebreid naar
gekeken.

Abcoude Ruwelspad

Nieuwe
Amsterdamseweg Hollandse Kade

Drempel

De drempel aanpassen behoort
niet tot de opties.
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n.v.t.

n.v.t.

Amersfoort
1. De Isselt
2. Calveen
3. Vathorst
4. De Hoef
5. Wieken/
Vinkenhoef

2

2
3
4

Centrumlocaties
1. Stadshart
2. Emiclaer

2
5

‡

1

Solitaire bedrijven
1. Bernhardkazerne
2. Ziekenhuis (2010)

1

‡

‡

1

Gelijkvloerse
spoorwegovergang

‡

Klinkers
Fietsen op rijbaan
Langsparkeren
VRI
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Kern

Wegnummer/
Wegvak
straatnaam

Amersfoort N221

Barchman
Wuytierslaan

Amersfoort Arnhemseweg

Gasthuislaan Arnhemseweg

Amersfoort Hogeweg

Amersfoort Arnhemseweg

Amersfoort Arnhemseweg

Amersfoort Arnhemseweg

Amersfoort Arnhemseweg

Amersfoort Stadsring

Type
knelpunt

Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Gelijkvloerse
Ongelijkvloerse
Spoorwegovergang spoorwegovergang

PM

Wordt opgelost met
Gelijkvloerse
aanleg van nieuwe weg in
Spoorwegovergang
2009
Wordt in 2009/2010
Hogeweg Gelijkvloerse
vervangen door
Amersfoortsestraat
Spoorwegovergang ongelijkvloerse
spoorwegovergang
Wordt in 2009 opgelost
Everard Meijsterweg Fietsers op rijbaan met aanleg van nieuwe
Bosweg
weg
Wordt opgelost met
Everard Meijsterweg Langsparkeren
aanleg van nieuwe weg in
Bosweg
2009
Vermeerstraat Aanleggen van een
Prinses Julianaplein - Fietsers op rijbaan
vrijliggend fietspad
Stadsring
Vermeerstraat Andere inrichting van de
Prinses Julianaplein - Langsparkeren
parkeerfaciliteiten
Stadsring
Heeft te maken met
Van Asch-Van
tunnelconstructie en kan
Klinkers
Wijkstraat - Eemlaan
niet zonder meer worden
aangepast
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n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
€ 100/m2
€ 50/m2

n.v.t.

Baarn
1. Noordschil
2. De drie Eiken
1

Centrumlocaties :
1. Centrum Baarn

2

1

≈! !

!

!

Rotonde voldoet niet aan
CROW-norm
Drempel
Gepland plateau
VRI

!

Verkeersveiligheidsknelpunt

≈

Geluidshinder
Gepland onderhoud

Kern

Wegnummer/
Wegvak
straatnaam

Type
knelpunt

Baarn

Eemweg

Faas Eliaslaan Kerkstraat

Drempel

Baarn

Eemstraat

Eemweg - Bosstraat

Drempel

Baarn

Eemstraat

Eemweeg- Bosstraat

Geluidshinder

Baarn

Eemweg

Eemweg – Kerkstraat –
Eemstraat – Faas
Eliaslaan

Verkeersveilig Duurzaam veilige inrichting
-heidsknelpunt van de weg

€ 10.000 - € 50.000

Baarn

Eemweg

Eemweg - Tromplaan

Verkeersveilig Duurzaam veilige inrichting
-heidsknelpunt van de weg

€ 10.000 - € 50.000

Baarn

Eemweg

Eemweg - De
Geerenweg

Krappe
rotonde

Oplossingsrichting
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Afspraken maken met
vervoerders over
geluidwerende maatregelen

Aanpassen tot
vrachtwagenvriendelijke
rotonde

Kostenindicatie
€ 10.000 - € 15.000
€ 10.000 - € 15.000
PM

Vanaf € 50.000
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Breukelen
1. Breukelerwaard
Porteng Brug en Plan Zuid bij
Breukelen voldoen niet aan de
criteria.
1

≠

Onveilige fiets/
voetgangersoversteek

≠

Kern

Wegnummer/
Wegvak
straatnaam

Breukelen Brugoprit

Brugoprit –
Kanaaldijk West

Type knelpunt

Oplossingsrichting

Onveilige
fiets/voetgangers
oversteek

Duurzaam veilige
inrichting van de
oversteek

Kostenindicatie

€ 10.000 - € 50.000
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Bunschoten
1. Zuidwenk
2. Haarbrug-Noord
3. De Kronkels

1
1

Centrumlocaties
1. Bunschoten

≠
VRI
drempel

≠

≠

3

Kern

Wegnummer/
straatnaam

2

Wegvak

Type knelpunt

Bunschoten Westsingel

Westsingel Wilde Zwaan

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Bunschoten Westsingel

Westsingel Brahmslaan

Onveilige
fiets/voetgangersoversteek

Gr. Van
Groen van
PrinsterersingelPrinsterersingel
Broerswetering
Gr. Van
Groen van
Bunschoten
PrinsterersingelPrinsterersingel
Kuijperstraat
Bunschoten

Onveilige fiets/
voetgangersoversteek

Drempel

Drempel

Kostenindicatie

Oplossingsrichting
Eind april 2008 wordt
verkeersbeleidsplan vastgesteld.
Hierin staat rotonde gepland
(250.000 - 400.000 euro)
Eind april 2008 wordt
verkeersbeleidsplan vastgesteld.
Hierin staat rotonde gepland
(250.000 - 400.000 euro)
Ligt daar i.v.m.
verkeersveiligheid. Niet opnemen
in uitvoeringsprogramma
Ligt daar i.v.m.
verkeersveiligheid. Niet opnemen
in uitvoeringsprogramma
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n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1
1

De Ronde Venen
1. Noord-Oost
Centrumlocaties
1. Mijdrecht
Spoorlaan en Bedrijventerrein
Voorbancken bij Vinkeveen voldoen
niet aan de criteria.

VRI

In Mijdrecht zijn geen knelpunten voor het kwaliteitsnet op de gemeentelijke wegen. De
VRI’s kunnen indien nodig bij het reguliere onderhoudsprogramma worden verbeterd.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt Oplossingsrichting Kostenindicatie

Mijdrecht
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Eemnes
1. Eembrugge
2. Havenkwartier
1

Eemnes
1. Zuidbuurt

fietsen op rijbaan
fietsers op rijbaan
fysieke afsluiting

2

1

Kern

Wegnummer
Wegvak
/ straatnaam

Type knelpunt

Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Eembrugge

Eemweg

Ocrieteiland Bisschopsweg

Fietsers op rijbaan

Aanleggen van een
vrijliggend fietspad

€ 100/m2

Eembrugge

Eemweg

Eemweg

Fysieke afsluiting

PM

PM
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1

2

5

Leusden
1. De Horst
2. Princenhof
3. Paardenmaat
4. Ambachtsweg
5. Ruigeveld
Centrumlocaties
1. Hamershof
De Fliert bij
Achterveld voldoet
niet aan de criteria

1

Gepland onderhoud
VRI

3

Geplande VRI

4
In Leusden zijn geen knelpunten voor het kwaliteitsnet. De huidige en toekomstige VRI’s
kunnen indien nodig bij het reguliere onderhoudsprogramma worden verbeterd.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Leusden
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Loenen
Geen bedrijventerreinen
die voldoen aan criteria
Beweegbare brug

In Loenen bevinden zich geen knelpunten op de gemeentelijke wegen.

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Loenen
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Lopik
1. Bedr.terrein Lopik

1

In Lopik bevinden zich geen knelpunten op de gemeentelijke wegen.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt Oplossingsrichting

Lopik
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Kostenindicatie

Montfoort
1. IJsselveld
Rappijnen II bij Linschoten
en de Steenfabriek bij
Willeskop voldoen niet aan
criteria

Gepland onderhoud
Geplande rotonde

1

In Montfoort bevinden zich geen knelpunten op de gemeentelijke wegen.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type
knelpunt

Oplossingsrichting

Montfoort
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Kostenindicatie

Oudewater
1. Tappersheul

‡

Gelijkvloerse
spoorwegovergang
Fietsers op rijbaan

‡

1

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt

Oudewater Papekopperdijk Papekopperdijk
parallelweg
Oudewater Papekopperdijk Papekopperdijk
- Diemerbroek

Kostenindicatie

Oplossingsrichting

Spoorwegovergang Wordt spoortunnel aangelegd
Als spoortunnel af is, wordt
Fietsers op
hele route voorzien van
rijbaan
vrijliggende fietspaden
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PM
€ 100/m2

Renswoude
1. Nijborg/Molenstraat
2. Hooge Hoek
1
VRI

~

2

chicane
drempel

~~
~

Kern
Renswoude
Renswoude
Renswoude
Renswoude
Renswoude

Wegnummer/
Wegvak
straatnaam
N224/
Dorpsstraat
N224/
Dorpsstraat
N224/
Dorpsstraat
N224/
Dorpsstraat
N224/
Dorpsstraat

Type
knelpunt

Dorpsstraat Ubbeschoterweg
Dorpsstraat Ubbeschoterweg

Drempel
Drempel

Kerkstraat - Kerkpad

Chicane

Kerkstraat - Kerkpad

Chicane

Ubbeschoterweg Emminkhuizerlaan

Chicane

Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000
€ 10.000 - € 15.000
€ 10.000 - € 15.000
€ 10.000 - € 15.000
€ 10.000 - € 15.000
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Rhenen
1. Remmerden
Centrumlocaties
1. Centrum Rhenen

≈

Geluidshinder

≠

Onveilige fiets/
voetgangersoversteek
VRI
Drempel

Bedr.terrein Elst voldoet niet aan de criteria

1

≈
≈
≈
1

Kern

Wegnummer/
straatnaam

≈≠

≈

Kostenindicatie

Wegvak

Type knelpunt

Oplossingsrichting

Rhenen N225/Herenstraat

Herenstraat Stationsweg

Drempel

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

Rhenen N225/Herenstraat

Herenstraat Stationsweg

Rhenen N225/Herenstraat

Zuidwal - Koningin
Elisabethplantsoen

Rhenen N233/Lijnweg

Lijnweg-Bergweg

Rhenen N233/Lijnweg

Grebbeweg Achterbergsestraatweg

Rhenen N225/Grebbeweg

Lijnweg - Candialaan

Rhenen N225/Herenstraat

Lijnweg - Nieuwe
Veenendaalseweg

Onveilige
Duurzaam veilige inrichting
fiets/voetgangersvan de oversteek
oversteek
Gemeente wil hier
Laden en lossen
vrachtwagenverbodszone.
Knelpunt langzaam verkeer,
Onveilige
m.n. schoolgaande kinderen.
fiets/voetgangers- Prov.Utrecht onderzoekt of
oversteek
rechtsafstrook kan worden
gemaakt.
Aanpassen van het
Geluidshinder
verhardingstype
Aanpassen van het
Geluidshinder
verhardingstype
Aanpassen van het
Geluidshinder
snelheidsregime
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€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 50.000
n.v.t.

n.v.t.

€ 100/m2
€ 100/m2
PM

Soest
1. De Grachten
2. Ind.terrein Soestdijk
3. Oostergracht
Centrumlocaties
1. Van Weedestraat
2. Winkelcentrum
Soest-Zuid

1‡

Soestduinen
voldoet niet aan de
criteria

3
1

2

‡

‡

2

Gelijkvloerse
spoorwegovergang
Fietsers op rijbaan
Langsparkeren
VRI

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt

Oplossingsrichting

Soest

Steenhoffstraat

Steenhofsstraat –
Van Weedestraat

Gelijkvloerse
Spoorwegovergang

Ongelijkvloerse
spoorwegovergang

PM

Soest

N431/Koningsweg

Koningsweg Ossendamweg

Gelijkvloerse
Spoorwegovergang

Ongelijkvloerse
spoorwegovergang

PM

Soest

Kerkstraat

Kerkdwarsstraat Stationsstraat

Fietsers op rijbaan

Aanleggen van een
vrijliggend fietspad

Soest

Birkstraat/
Kerkstraat

Vondellaan - Veldweg

Langsparkeren

Een andere inrichting van
de parkeerfaciliteiten

€ 50/m2

Soest

Middelwijkstraat/ Kerkstraat –
Steenhoffstraat
Beek en Dalselaan

Langsparkeren

Een andere inrichting van
de parkeerfaciliteiten

€ 50/m2
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Kostenindicatie

€ 100/m2

1

Soesterberg
1. Ind.terrein Soesterberg
In Soesterberg bevinden zich geen knelpunten op de gemeentelijke wegen. De VRI’s
kunnen indien nodig bij het reguliere onderhoudsprogramma worden verbeterd.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type
knelpunt

Oplossingsrichting Kostenindicatie

Soesterberg
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Utrechtse Heuvelrug
Driebergen-Rijsenburg
Bedrijventerreinen Hoenderdaal,
de Boswijklaan en Vossenstein
voldoen niet aan de criteria

Centrumlocaties
1. Centrum Driebergen
1

~~
VRI

~
~

Drempel

~
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Chicane

Fietsers op rijbaan
Gepland onderhoud

Wegvak

Type knelpunt

Oplossingsrichting

N225/
DriebergenDriebergseRijssenburg
straatweg

Driebergsestraatweg - Beukenlaan

Chicane

Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten

€ 10.000 - € 15.000

N225/
DriebergenDriebergseRijssenburg
straatweg

DriebergsestraatChicane
weg - Park Boswijk

Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten

€ 10.000 - € 15.000

Driebergen- N225/
Rijssenburg Hoofdstraat

Buntlaan Horstlaan

Chicane

Driebergen- N225/
Rijssenburg Hoofdstraat

Buntlaan Horstlaan

Chicane

Driebergen- N225/
Rijssenburg Hoofdstraat

Hoofdstraat Engweg

Drempel

Driebergen- N225/
Rijssenburg Hoofdstraat

Hoofdstraat Engweg

Drempel

Driebergen- N225/
Rijssenburg Hoofdstraat

Parklaan –
Korte Dreef

Fietsers op
rijbaan

Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten

Kostenindicatie

€ 10.000 - € 15.000

€ 10.000 - € 15.000

€ 10.000 - € 15.000

€ 10.000 - € 15.000
€ 100/m2
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Utrechtse Heuvelrug
Doorn
Bedrijventerreinen
voldoen niet aan criteria

1

~

Centrumlocaties
1. Centrum Doorn
VRI

~

chicane
drempel
Fietsers op rijbaan
klinkers
30 km zone
wegversmalling

Utrechtse Heuvelrug
Maarsbergen

VRI
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Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt

Doorn N225/Leersumseweg

Leersumseweg Bergweg

Drempel

Doorn N225/Leersumseweg

Langbroekerweg Oude
Woudenbergseweg

Doorn N225/Dorpsstraat

Raadhuisplein IJskelderlaan

Doorn N225/Dorpsstraat

Gezichtslaan IJskelderlaan

Doorn N227/Langbroekerweg

Schoonoordselaan Dorpsstraat

Doorn N225/Leersumseweg

Oude
Woudenbergseweg Bergweg

Doorn N225/Dorpsstraat

Dorpsstraat Gezichtslaan

Doorn N225/Dorpsstraat

Berkenweg Amersfoortseweg

Doorn N225/Leersumseweg

Amersfoortseweg Bergweg

Doorn N225/Dorpsstraat

Raadhuisplein Gezichtslaan

Doorn N225/Dorpsstraat

Raadhuisplein Gezichtslaan

Doorn N225/Leersumseweg

Amersfoortseweg Bergweg

Kostenindicatie

Oplossingsrichting

Nader te bepalen of
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Drempel
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Drempel
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Drempel
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Drempel
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Chicane
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Wegversmalling LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Fietsers op
LARGAS oplossing biedt,
rijbaan
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Fietsers op
LARGAS oplossing biedt,
rijbaan
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
Klinkers
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
30 km-zone
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten
Nader te bepalen of
30 km/zone
LARGAS oplossing biedt,
GVVP afwachten

€ 10.000 € 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 10.000 –
€ 15.000
€ 100/m2

€ 100/m2

€ 100/m2

€ 100/m2

€ 100/m2

In Maarsbergen bevinden zich geen knelpunten op de gemeentelijke wegen.
Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type
knelpunt

Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Maarsbergen
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‡
1
5

4

2
3

1

≠≠ 2

!

1

Veenendaal
1. De Batterijen
2. De Compagnie
3. De Compagnie-Oost
4. De Vendel
5. De Faktorij
6. Het Ambacht/Nijverkamp
Centrumlocaties
1. Centrum Veenendaal

≠
≠
3
≠

≠≠

Solitaire bedrijven
1. Boxal (Rozenstraat 19)
2. Solvay (Nieuweweg)
3. Lantor (Verlaat 29)
Gepland onderhoud
Rotonde

!

Voldoet niet aan
CROW-norm

VRI

6

Geplande VRI

Drempel

6

‡

≠

Fietsen op rijbaan
Gelijkvloerse spoorwegovergang
Onveilige fiets/
voetgangersoversteek
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Kern

Wegnummer/
straatnaam

Veenendaal

Raadhuisstraat/
Duivenwal/Weverij

Veenendaal

N233/Nieuweweg
Noord

Veenendaal N233
Veenendaal Weverij
Veenendaal Raadhuisstraat

Veenendaal Raadhuisstraat

Veenendaal Weverij

Veenendaal Weverij

Veenendaal Kleine Beer

Veenendaal Kleine Beer

Veenendaal Kleine Beer

Wegvak

Type knelpunt

Kostenindicatie

Oplossingsrichting

Ten westen van de Kerkewijk rijden
weinig fietsen, op oostelijke deel is
geen ruimte voor vrijliggend
Boompjesgoed Fietsers op rijbaan fietspad. Bij reconstructie
Trommelaar
Raadhuisstraat (2011) wordt
bekeken of fietsers geweerd kunnen
worden op dit wegvak.
Voorpoort Provinciale weg. Gemeente ziet de
Fietsers op rijbaan
Remise
weg het liefst afgesloten.
Gemeente wil graag ongelijkvloerse
Klompersteeg Gelijkvloerse
spoorkruising in het verlengde van
Onderseweg
Spoorwegovergang
de Voorpoort.
Weverij Geen fysieke ruimte om rotonde te
rotonde
Zandstraat
vergroten.
Onveilige
Raadhuissstraat Onvoldoende ruimte voor
JG Sandbrinkstraat fiets/voetgangers- middengeleider
oversteek
Onveilige
Geen middengeleider mogelijk in
Raadhuisstraat verband met manoeuvreerruimte
fiets/voetgangersTuinstraat
vrachtwagens
oversteek
Onveilige
Weverij - Willem
fiets/voetgangers- Ligt al een middengeleider
de Zwijgerstraat
oversteek
Aan de westzijde onvoldoende
Onveilige
Weverwij fiets/voetgangers- ruimte voor middengeleider een de
Nieuweweg
oostzijde ligt er een
oversteek
middengeleider
Onveilige
Kleine Beer Er liggen middengeleiders aan beide
fiets/voetgangers- zijden van het kruispunt
Lange Vore
oversteek
Onveilige
Kleine Beer Er liggen middengeleiders aan beide
Castor/Vijgendam fiets/voetgangers- zijden van het kruispunt
oversteek
Onveilige
Kleine Beer Er liggen middengeleiders aan beide
fiets/voetgangers- zijden van het kruispunt
Valleistraat
oversteek
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n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wijk bij Duurstede
1. Langshaven
2. Broekweg

≈

Centrumlocaties:
1. Kern Wijk bij Duurstede

≈
≈

≠

Drempel

≈

≈

VRI
chicane

≠

Onveilige fiets/
voetgangersoversteek

≈

Geluidshinder

1

≈

≈

≈

≈
≈
≈

2
1
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Kern

Wegnummer/
straatnaam

Wegvak

Type knelpunt

Kostenindicatie

Oplossingsrichting
Vormgeving geschikt voor
vrachtverkeer. Locatie nog niet
zo lang geleden aangepakt.
Geen gemeentelijke prioriteit.
Door lage snelheid geen
knelpunt voor vrachtverkeer.
Drempel geeft begin van 30kmgebied aan.
Vormgeving geschikt voor
vrachtverkeer. Geen knelpunt
en geen prioriteit.

Wijk bij
Zandweg
Duurstede

Zandweg Nieuweweg

Drempel

Wijk bij
Zandweg
Duurstede

Zandweg Steenstraat

Drempel

Florapad Langbroekseweg

Chicane

Florapad Langbroekseweg

Chicane

Wijk bij
Zandweg
Duurstede

Zandweg Langbroekseweg

Wordt aangepakt in brede
Onveilige fiets/ integrale aanpak van totale
voetgangerskruising. Uit nader onderzoek is
gebleken dat kruising niet
oversteek
onveilig is.

Wijk bij
Zandweg
Duurstede

Bankstraat Frankenweg

Geluidshinder

Aanpassen van het
snelheidsregime

PM

Wijk bij
Zandweg
Duurstede

Frankenweg Langbroekseweg

Geluidshinder

Aanpassen van het
snelheidsregime

PM

Wijk bij
N229/Geerweg
Duurstede

Gr. Van Lynden S..weg Boterslootweg

Geluidshinder

Aanpassen van het
snelheidsregime

PM

Wijk bij
N229/Geerweg
Duurstede

Boterslootweg Hordenweg

Geluidshinder

Aanpassen van het
snelheidsregime

PM

Graaf van Lynden
Wijk bij
van
Duurstede
Sandenburgweg
Graaf van Lynden
Wijk bij
van
Duurstede
Sandenburgweg

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer
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n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
€ 10.000 –
€ 15.000

n.v.t.

VRI

Woerden
1. Barwoutswaarder
2. Middelland Noord

6. Polanen
7. Breeveld
8. Wulverhorst

3. Leidsestraatweg
4. Honthorst
5. Middelland Zuid

~

chicane
drempel
fietsen op rijbaan

Centrumlocaties
1. Centrum Woerden
7

~
~
~~

1
1

3

~

~

4

2
8
5

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Woerden

Wegvak

6

Type knelpunt

Oplossingsrichting

N204/
Veldwijk Steinhagenseweg Veluwemeer

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

Steinhagenseweg N204/
Steinhagenseweg Cattenbroekerdijk

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

N204/
Steinhagenseweg Steinhagenseweg Schumanlaan

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

N204/
Steinhagenseweg Steinhagenseweg Beneluxlaan

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

N204/
Steinhagenseweg Steinhagenseweg La Fontaineplein

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

N204/
Steinhagenseweg Steinhagenseweg Eilandenkade

Chicane

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Woerden

N458/
Wilhelminaweg

Drempel

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Wilhelminaweg Prins Hendrikkade

Kostenindicatie
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Woerden

N458/
Chrysantstraat

Aanleggen van een
Boerendijk - Prinses
Fietsers op rijbaan
vrijliggend fietspad
Beatrixstraat

€ 100/m2
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Harmelen (gem. Woerden)
1. Putkop

Drempel

1

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Type
knelpunt

Oplossingsrichting

Harmelen

Leidsestraatweg Breudijk - Bedrijfsweg

Drempel

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Harmelen

Leidsestraatweg Breudijk - Bedrijfsweg

Drempel

Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmer

€ 10.000 - € 15.000

Wegvak

Kostenindicatie
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Woudenberg
1. Parallelweg
2. Parallelweg-West
3. Laagerfseweg

De Nijverheidsweg voldoet niet aan de criteria
VRI

!

Voldoet niet aan
CROW-norm

2
1

!
3

Kern

Wegnummer/
straatnaam

Woudenberg Stationsweg Oost

Wegvak

Type knelpunt

Oplossingsrichting

Kostenindicatie

Aanpassen tot
Stationsweg Oost Krappe rotonde vrachtwagenvriendelijke
Parallelweg
rotonde
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Vanaf €50.000

BIJLAGE 9 – OPLOSSINGSRICHTINGEN PER CATEGORIE
Per categorie maatregelen is gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. De
oplossingsrichtingen zijn voorbeelden. Het is geen uitputtende lijst, maar de lijst geeft
wel een indicatie van wat mogelijk is.
FYSIEKE MAATREGELEN
Kruispunttypes
Een kruising met twee belangrijke verkeersstromen kan op meerdere manieren worden ingericht. De
inrichting van het kruispunt heeft invloed op de doorstroming van het vrachtverkeer. Om de doorstroming
te optimaliseren, zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk:
• Ongelijkvloerse kruising (bovenregionaal niveau)
• Aanleg van een vrachtwagenvriendelijke rotonde
• Aanleggen by-pass (shortcut voor rechtsafslaand verkeer bij een rotonde)
• Voorrang voor het kwaliteitsnet op ongeregelde kruisingen
Het kruispunt kan ook worden geoptimaliseerd door de VRI aan te passen:
• VRI met meer groentijd richting kwaliteitsnet
• VRI met aangepaste cyclus voor vrachtverkeer (tovergroen, groene golf)
Snelheidsremmers
Op het kwaliteitsnet bevinden zich verschillende snelheidsremmers, vooral op het gemeentelijke
wegennet. Snelheidsremmers zijn bijvoorbeeld wegversmallingen, chicanes of drempels. Het doel van de
snelheidsremmers is vaak het remmen van de snelheid uit het oogpunt van de leefbaarheid of
verkeersveiligheid. Het kan echter hinderlijk zijn voor het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen
zijn:
• Alternatieve route voor het vrachtverkeer
• Duurzaam veilige inrichting van de weg door aanpassing wegprofiel
• Vrachtwagenvriendelijke snelheidsremmers (bijvoorbeeld drempels vervangen door druppels of het
aanleggen van flexdrempels)
Vrachtverkeerverbod
Op wegen waar een vrachtverkeerverbod geldt, is de weg, de fysieke constructie of de omgeving niet
geschikt voor vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn:
• Aanpassen van de weginrichting
Bijvoorbeeld door het verbreden van het profiel of het versterken van constructies, zodat deze geschikt
zijn voor vrachtverkeer
• Alternatieve route voor het vrachtverkeer
Landbouwverkeer toegestaan
Op de meeste provinciale wegen is landbouwverkeer niet toegestaan. Landbouwverkeer beschikt dan over
een alternatieve route, bijvoorbeeld via een parallelweg. Waar dit niet het geval is, is landbouwverkeer
toegestaan. Dit kan hinder opleveren voor de doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke
oplossingsrichtingen zijn:
• Aanleggen van een parallelweg/parallelroute voor landbouwverkeer
• Aanleggen van passeerhavens
Spoorwegovergangen
Het achterliggende probleem bij spoorwegovergangen is het kruisen van twee modaliteiten, waarbij het
treinverkeer prioriteit heeft boven het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichting:
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•

Ongelijkvloerse kruising (aanleggen van een tunnel of viaduct)

Hoogtebeperking
Op de punten waar sprake is van een hoogtebeperking, voldoet het viaduct niet aan de geldende norm
van 4,60 meter. Mogelijke oplossingsrichtingen:
• Aanleg van een nieuw viaduct
• Aanpassen van de bestaande onderdoorgang
Lengtebeperking
Naast hoogtebeperkingen, is op sommige wegvakken een lengtebeperking van kracht. Op deze wegvakken
is vrachtverkeer langer dan 18,75 meter niet toegestaan omdat de inrichting van de weg of de fysieke
constructie hiervoor ongeschikt is. Mogelijke oplossingsrichtingen in het geval van een lengtebeperking
zijn:
• Aanpassen van de fysieke omgeving, bijvoorbeeld door het verruimen van het wegprofiel
• Afspraken maken met vervoerders over lengte van de vrachtwagens
Beschikbare wegbreedte/-profiel
Het KGPU gaat uit van een minimale rijstrookbreedte van 2,75 meter. Waar dit niet het geval is, kunnen
knelpunten optreden met andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld bij het passeren of inhalen. De
wegomgeving verhindert hier een goede doorstroming van zowel het vrachtverkeer als het overige
verkeer, bijvoorbeeld omdat de weg over een dijk loopt of door de bebouwde kom.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn:
• Herinrichten van het wegprofiel
• Verbreden van de weg
• Verplaatsen van langsparkeerplaatsen
Maximaal toegestane aslast
De gewenste maximaal toegestane aslast bedraagt meer dan 50 ton. Het is echter mogelijk dat een
kunstwerk of wegconstructie niet aan deze norm voldoet. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan:
• Aanleggen van een nieuw kunstwerk
• Verstevigen van het bestaande kunstwerk
Verhardingstype
Op stroomwegen gelden asfalt- en betonverhardingen als meest ideaal verhardingstype. Voor logistieke
routes geldt dat elementverharding ook mogelijk is. Goede verharding is duurzaam en draagt bij aan het
comfort voor het vrachtverkeer. In het kader van duurzaam veilig of éénduidigheid van de omgeving kan
hier op sommige wegen van zijn afgeweken. Een mogelijke oplossingsrichting is dan:
• Vervangen van het verhardingstype
Afwezigheid bermverhardingen
Op sommige wegen ontbreekt bermverharding. Dit is met name ongewenst bij smalle wegen. Het
ontbreken van bermverharding kan problemen opleveren bij het passeren van overig verkeer.
Oplossingrichtingen voor dit probleem zijn:
• Verbreden van de weg
• Aanbrengen van bermverharding
Langsparkeren
Binnen de bebouwde kom bevinden zich wegen waar langsparkeren plaatsvindt. Deze wegen hebben niet
alleen een verkeersfunctie, maar ook een bestemmingsfunctie. Een mogelijke oplossingsrichting is:
• Een andere inrichting van de parkeerfaciliteiten
• Verplaatsen van langsparkeerplaatsen
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Laad- en losplaatsen
Een ander aandachtspunt op wegen binnen de bebouwde kom die naast een stroomfunctie ook een
bestemmingsfunctie hebben, is de aanwezigheid van laad- en losplaatsen. Oplossingsrichtingen kunnen
hier zijn:
• Ruimere laad- en losplaatsen
• Aanbrengen van een fysieke scheiding tussen de laad- en losplaatsen en de weg
• Instellen verbod laden en lossen
• Invoeren of aanpassen van venstertijden
Beweegbare bruggen
Evenals bij een spoorwegovergang, is er bij beweegbare bruggen sprake van een kruising van twee
modaliteiten, waarbij de ene modaliteit prioriteit heeft boven de andere. Mogelijke oplossingsrichtingen
bij beweegbare bruggen zijn:
• Aanleg van een hoge, vaste brug
• Aanpassen van het openingsregime
• Dynamische reisinformatie die alternatieve route aangeeft bij openstaande brug
BEREIKBAARHEID
Maximum snelheid
Op sommige wegen geldt een snelheidsregime. Het regime kan zijn ingesteld vanuit het oogpunt van
veiligheid, maar ook omdat het wegprofiel ongeschikt is voor hoge snelheden. Een mogelijke
oplossingsrichting hierbij is:
• Scheiding verkeerssoorten
I/C-verhouding
Op wegen waar de I/C-verhouding hoger is dan 0,8 kan sprake zijn van congestie. Dit zorgt voor een
beperkte doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen richten zich vooral op de
fysieke kwaliteit van de weg:
• Aanpassen van de kruispunttypen/-regelingen
• Uitbreiden van de wegcapaciteit
• Instellen van doelgroepstroken
Groene golf
Het is mogelijk om VRI’s te schakelen, waardoor verkeer bij groen zonder stoppen kan doorrijden bij
opeenvolgende VRI’s. Ongeschakelde VRI’s beperken de doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke
oplossingsrichtingen bij ongeschakelde VRI’s zijn:
• Het creëren van een groene golf
• Het instellen van tovergroen (soort groene golf voor vrachtwagens, waarbij vrachtwagens worden
herkend en kunnen doorrijden bij het kruispunt zonder te stoppen)
VEILIGHEID
Veiligheidsknelpunten
Op een aantal locaties bevinden zich aandachtspunten op het gebied van de verkeersveiligheid. Hieronder
verstaan wij zowel objectieve als subjectieve onveiligheid. Het probleem wordt veroorzaakt doordat het
vrachtverkeer hier andere verkeersdeelnemers passeert of kruist, waarbij sprake is van een onveilige
inrichting van de kruising en het wegvak.
Oplossingsrichting kunnen in dit geval zijn:
• Herinrichten van het kruispunt
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•

Scheiden van langzaam en snel verkeer

Duurzaam veilige inrichting
Een duurzaam veilige inrichting draagt bij aan de veiligheid op wegen waarvan meerdere
verkeersdeelnemers gebruik maken. Een oplossing hiervoor kan zijn:
• Duurzaam veilig inrichten van de weg
(Brom)fietsvoorzieningen
Op wegen waarop zich zowel snel als langzaam verkeer bevindt, kunnen zich problemen voordoen op het
gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer (brom)fietsers op
dezelfde rijbaan als het vrachtverkeer rijden. Mogelijke oplossingsrichtingen kunnen in dit geval zijn:
• Verleggen van de (brom)fietsroute
• Aanleggen van een vrijliggend fietspad
Fiets-/voetgangersoversteken
In het geval van fiets- of voetgangersoversteken zijn de volgende oplossingsrichtingen mogelijk:
• Aanleggen van een ongelijkvloerse kruising (fiets- of voetgangerstunnel)
• Aanleggen van ander type kruising (rotonde, VRI)
• Verbeteren van de oversteekvoorziening (middeneiland, betere verlichting)
LEEFBAARHEID
Geluidsknelpunten
Bij grote hoeveelheden vrachtverkeer, hoge snelheden of bij bepaalde verhardingstypes kunnen zich
geluidsknelpunten voordoen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden verminderd door:
• Het aanpassen van het verhardingstype
• Het instellen van een snelheidsregime
• Afspraken maken met vervoerders over ander type vrachtwagens of banden
• Het aanleggen van geluidswerende schermen
Luchtknelpunten
Een ander leefbaarheidsknelpunt dat zich bij grote hoeveelheden vrachtverkeer, vervuilend verkeer of
congestievorming kan voordoen, betreft de luchtkwaliteit.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn in dit geval:
• Verbeteren van de doorstroming
• Aanpassen van de VRI
• Afspraken maken met vervoerders over schonere voertuigen
• Instellen van een alternatieve route voor vervuilend verkeer
• Het instellen van een snelheidsregime
Doorsnijding EHS
Het kan voorkomen dat het kwaliteitsnet een ecologische hoofdstructuur doorsnijdt. Het vrachtverkeer
kan in deze gebieden de leefbaarheid verstoren. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn:
• Het instellen van een alternatieve route
• Weren van vervuilend en lawaaierig vrachtverkeer
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BIJLAGE 10 - KOSTENDINDICATIE MOGELIJKE MAATREGELEN
NB. Alle bedragen zijn exclusief de kosten van eventuele grondverwerving. Deze kostenindicatie is
enkel bedoeld als een ruwe inschatting van de mogelijke investeringen per eenheid. Per oplossing
moet een specifieke kosteninschatting worden gemaakt.

FYSIEKE MAATREGELEN
Kruispunttypes
Een kruising met twee belangrijke verkeersstromen kan op meerdere manieren worden ingericht. De
inrichting van het kruispunt heeft invloed op de doorstroming van het vrachtverkeer. Om de doorstroming
te optimaliseren, zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk:
• Ongelijkvloerse kruising (bovenregionaal niveau), > € 1.500.000
bijvoorbeel een fietstunnel
Vanaf € 50.000 (aanp. bestaande rotonde)
• Aanleg van een vrachtwagenvriendelijke rotonde
€ 350.000 - € 500.000 (nieuwe rotonde)
• Aanleggen by-pass (shortcut voor rechtsafslaand € 40.000 - € 80.000 (afh. van lengte bypass)
verkeer bij een rotonde)
• Voorrang voor het kwaliteitsnet op ongeregelde € 5.000 (aanpassen belijning)
€ 25.000 - € 40.000 (aanpassen vormgeving)
kruisingen
Nvt. in onderhoudsprogramma
• VRI met meer groentijd richting kwaliteitsnet
• VRI met aangepaste cyclus voor vrachtverkeer Nvt. in onderhoudsprogramma
(tovergroen, groene golf)
Snelheidsremmers
Op het kwaliteitsnet bevinden zich verschillende snelheidsremmers, vooral op het gemeentelijke
wegennet. Snelheidsremmers zijn bijvoorbeeld wegversmallingen, chicanes of drempels. Het doel van de
snelheidsremmers is vaak het remmen van de snelheid uit het oogpunt van de leefbaarheid of
verkeersveiligheid. Het kan echter hinderlijk zijn voor het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen
zijn:
pm. afhankelijk van maatregelen
• Alternatieve route voor het vrachtverkeer
• Duurzaam veilige inrichting van de weg door € 20.000 - € 50.000 (alleen thv
snelheidsremmer)
aanpassing wegprofiel
• Vrachtwagenvriendelijke
snelheidsremmers € 10.000 - € 15.000 per voorziening
(bijvoorbeeld drempels vervangen door druppels of
het aanleggen van flexdrempels)
Vrachtverkeerverbod
Op wegen waar een vrachtverkeerverbod geldt, is de weg, de fysieke constructie of de omgeving niet
geschikt voor vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor zijn:
• Aanpassen van de weginrichting, bijv door Kan variëren van €10.000 (verplaatsen weg
meubilair) tot ver > €1.000.000 (verbreden
profielverbreding
wegprofiel, bruggen, e.d.)
pm. afhankelijk van maatregelen
• Alternatieve route voor het vrachtverkeer
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Landbouwverkeer toegestaan
Op de meeste provinciale wegen is landbouwverkeer niet toegestaan. Landbouwverkeer beschikt dan over
een alternatieve route, bijvoorbeeld via een parallelweg. Waar dit niet het geval is, is landbouwverkeer
toegestaan. Dit kan hinder opleveren voor de doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke
oplossingsrichtingen zijn:
ca € 100/m2 (ex fund, kabels & leidingen)
• Aanleggen van een parallelweg/parallelroute voor
landbouwverkeer
€ 20.000 - € 50.000 per passeerhaven
• Aanleggen van passeerhavens
€ 50.000 - € 100.000
• Verplichte bypass voor landbouwverkeer
Spoorwegovergangen
Het achterliggende probleem bij spoorwegovergangen is het kruisen van twee modaliteiten, waarbij het
treinverkeer prioriteit heeft boven het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichting:
• Ongelijkvloerse kruising (aanleggen van een tunnel of > € 2.000.000
viaduct)
Hoogtebeperking
Op de punten waar sprake is van een hoogtebeperking, voldoet het viaduct niet aan de geldende norm van
4,60 meter. Mogelijke oplossingsrichtingen:
> € 2.000.000
• Aanleg van een nieuw viaduct
PM, o.a. afhankelijk van grondwaterstand,
• Aanpassen doorrijhoogte viaduct
kan variëren van € 30.000 tot €300.000
Lengtebeperking
Naast hoogtebeperkingen, is op sommige wegvakken een lengtebeperking van kracht. Op deze wegvakken
is vrachtverkeer langer dan 18,75 meter niet toegestaan omdat de inrichting van de weg of de fysieke
constructie hiervoor ongeschikt is. Mogelijke oplossingsrichtingen in het geval van een lengtebeperking
zijn:
• Aanpassen van de fysieke omgeving, bijvoorbeeld door PM, afhankelijk van maatregelen
het verruimen van het wegprofiel
• Afspraken maken met vervoerders over lengte van de PM
vrachtwagens
Beschikbare wegbreedte/-profiel
Het KGPU gaat uit van een minimale rijstrookbreedte van 2,75 meter. Waar dit niet het geval is, kunnen
knelpunten optreden met andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld bij het passeren of inhalen. De
wegomgeving verhindert hier een goede doorstroming van zowel het vrachtverkeer als het overige verkeer,
bijvoorbeeld omdat de weg over een dijk loopt of door de bebouwde kom.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn:
Circa € 100/m2
• Herinrichten van het wegprofiel
Circa € 100/m2
• Verbreden van de weg
€ 50/m2 voor vervangen langsparkeer-plaatsen
• Verplaatsen van langsparkeerplaatsen
voor weg; PM voor aanleg nieuwe
parkeerplaatsen elders
Maximaal toegestane aslast
De gewenste maximaal toegestane treingewicht bedraagt meer dan 50 ton. Het is echter mogelijk dat een
kunstwerk of wegconstructie niet aan deze norm voldoet. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn dan:
> € 1.000.000
• Aanleggen van een nieuw kunstwerk
€ 100.000 - €1.000.000 (afhankelijk van
• Verstevigen van het bestaande kunstwerk
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omvang probleem en type werkzaamheden)
Verhardingstype
Op stroomwegen gelden asfalt- en betonverhardingen als meest ideaal verhardingstype. Voor logistieke
routes geldt dat elementverharding ook mogelijk is. Goede verharding is duurzaam en draagt bij aan het
comfort voor het vrachtverkeer. In het kader van duurzaam veilig of éénduidigheid van de omgeving kan
hier op sommige wegen van zijn afgeweken. Een mogelijke oplossingsrichting is dan:
€ 100/m2
• Vervangen van het verhardingstype
Afwezigheid bermverhardingen
Op sommige wegen ontbreekt bermverharding. Dit is met name ongewenst bij smalle wegen. Het
ontbreken van bermverharding kan problemen opleveren bij het passeren van overig verkeer.
Oplossingrichtingen voor dit probleem zijn:
€ 100/m2
• Verbreden van de weg
€ 20/m2
• Aanbrengen van bermverharding
Langsparkeren
Binnen de bebouwde kom bevinden zich wegen waar langsparkeren plaatsvindt. Deze wegen hebben niet
alleen een verkeersfunctie, maar ook een bestemmingsfunctie. Een mogelijke oplossingsrichting is:
€ 50/m2
• Een andere inrichting van de parkeerfaciliteiten
€ 50/m2 voor vervangen langsparkeer-plaatsen
• Verplaatsen van langsparkeerplaatsen
voor weg; PM voor aanleg nieuwe
parkeerplaatsen elders
Laad- en losplaatsen
Een ander aandachtspunt op wegen binnen de bebouwde kom die naast een stroomfunctie ook een
bestemmingsfunctie hebben, is de aanwezigheid van laad- en losplaatsen. Oplossingsrichtingen:
€ 10.000 - € 50.000 (vanaf € 50/m2 voor
• Ruimere laad- en losplaatsen
aanpassingen aan bestrating, verder afhankelijk
van andere ruimtelijke aanpassingen)
€ 5.000 - € 10.000
• Aanbrengen van een fysieke scheiding tussen de
laad- en losplaatsen en de weg
PM
• Instellen verbod laden en lossen
PM
• Invoeren of aanpassen van venstertijden
Beweegbare bruggen
Evenals bij een spoorwegovergang, is er bij beweegbare bruggen sprake van een kruising van twee
modaliteiten, waarbij de ene modaliteit prioriteit heeft boven de andere. Mogelijke oplossingsrichtingen
bij beweegbare bruggen zijn:
> € 2.000.000
• Aanleg van een hoge, vaste brug
PM
• Aanpassen van het openingsregime
€ 100.000 - € 200.000 (2-4 camera’s en
• Dynamische reisinformatie die alternatieve route
dynamisch informatiepaneel)
aangeeft bij openstaande brug
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BEREIKBAARHEID
Maximum snelheid
Op sommige wegen geldt een snelheidsregime. Het regime kan zijn ingesteld vanuit het oogpunt van
veiligheid, maar ook omdat het wegprofiel ongeschikt is voor hoge snelheden. Een mogelijke
oplossingsrichting hierbij is:
€ 100/m2
• Scheiding verkeerssoorten
I/C-verhouding
Op wegen waar de I/C-verhouding hoger is dan 0,8 kan sprake zijn van congestie. Dit zorgt voor een
beperkte doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke oplossingsrichtingen richten zich vooral op de
fysieke kwaliteit van de weg:
€ 250.000 - € 500.000
• Aanpassen van de kruispunttypen/-regelingen
€ 100/m2
• Uitbreiden van de wegcapaciteit
< € 10.000 voor alleen belijning; > € 50.000
• Instellen van doelgroepstroken
voor ook signalering; € 100/m2 aanleg
Groene golf
Het is mogelijk om VRI’s te schakelen, waardoor verkeer bij groen zonder stoppen kan doorrijden bij
opeenvolgende VRI’s. Ongeschakelde VRI’s beperken de doorstroming van het vrachtverkeer. Mogelijke
oplossingsrichtingen bij ongeschakelde VRI’s zijn:
vanaf € 50.000, afhankelijk van bestaande
• Het creëren van een groene golf
regelingen en aantal VRI’s
vanaf € 100.000, afhankelijk van bestaande
• Het instellen van tovergroen (vri waarbij
regelingen en aantal VRI’s
vrachtwagens vroeg worden herkend en voldoende
groentijd krijgen om niet te hoeven stoppen)
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COLOFON

Titel
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XTNT Experts in Traffic and Transport
St. Jacobsstraat 16
Postbus 51
3500 AB UTRECHT

XTNT Experts in Traffic and Transport is een ambitieus adviesbureau, dat opereert op het
brede terrein van verkeer en vervoer. Wij geven inhoudelijk advies en begeleiden het
proces om tot dat advies te komen. Het liefst doen wij dat in een bestuurlijk en/of
maatschappelijk bewogen omgeving, zodat onze kennis en vaardigheden op het gebied van
communicatie volledig tot hun recht komen.
Onze adviseurs gaan voor uitmuntende service en topkwaliteit. Zij zijn oprecht
geïnteresseerd in mensen en durven te gaan waar anderen niet gaan. Een spraakmakende
en vernieuwende aanpak heeft voor hen de voorkeur boven de platgetreden paden.
Door met u een partnership te vormen, komen wij gezamenlijk tot het gewenste resultaat.
Wat dat resultaat is, spreken wij af bij de start van het project. Wij visualiseren dit in de
vorm van het waardebod. Uw feedback op onze prestaties en onze manier van werken zien
wij als kansen om onze dienstverlening te verbeteren.
 XTNT, Utrecht, 2008
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van XTNT.

Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht
onderdeel wegen
Eindrapportage

69

