MEMORANDUM

DATUM

8-6-2016

AAN

Commissie MME

VAN

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof

DOORKIESNUMMER
ONDERWERP

Analyse onderzoeksresultaten “Evaluatie N421”

Geachte leden van de commissie MME,
In de commissie MME van 23 mei jl. hebben wij met elkaar gesproken over de evaluatie van de Limesbaan
(N421). Tijdens de behandeling heb ik u toegezegd om u voor de aankomende commissie een nadere toelichting
te geven op de analyse van de onderzoeksresultaten en de kosten-baten analyse. Met dit memo wil ik u graag
van deze informatie voorzien.
1. Inleiding
Op 17 april 2015 is de Limesbaan (N421), de nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12, officieel
geopend. De verbinding loopt vanaf de rondweg Houten naar de A12 met een halve aansluiting op de A12, dat wil
zeggen alleen beschikbaar voor verkeer van en naar het westen.
Figuur 1: Overzicht en locatie N421

Het doel van de aanleg van de N421 is het verbeteren van de ontsluiting van Houten naar het hoofdwegennet.
Daartoe is destijds besloten bij de bouwopgave van Houten als VINEX-locatie. De verwachting was dat circa
9.000-10.000 motorvoertuigen per etmaal van deze weg gebruik zouden maken. Na openstelling van de nieuwe
provinciale weg N421 bleek uit eerste metingen dat de verkeersbelasting in praktijk lager was dan verwacht en
dat slechts 3.500 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag gebruik van deze weg maakten.
Daarna is in de metingen een bovengemiddelde groei te zien, op dit moment maken gemiddeld 6.200
motorvoertuigen per etmaal gebruik van de weg op een gemiddelde werkdag. Onduidelijk is of het verkeer andere
routes gebruikt dan eerder was voorzien.

2. Werkwijze
Voor de openstelling van de N421 (2014) is in het kader van het nog lopende project Verkeersaanpak BunnikHouten (A12-SALTO 1) een verkeersonderzoek in hetzelfde gebied uitgevoerd. Door dit onderzoek nogmaals uit
te voeren en uit te breiden met extra telpunten, wordt door een vergelijking van de resultaten tussen 2014 en
2015 inzicht verkregen in het effect van de openstelling van de N421 en de belasting van wegen in het
buitengebied. In het buitengebied zijn gedurende één week (van 30 oktober 2015 tot en met 9 november 2015)
mechanische tellingen uitgevoerd.
Behalve mechanische tellingen is er ook voor gekozen om een kentekenonderzoek uit te voeren. Door te kiezen
voor een uitgebreid cordon met kentekenregistratiepunten, is inzicht gekregen in de herkomsten en
bestemmingen van een groot deel van het verkeer van en naar Houten. Hierbij zijn kentekens geregistreerd op
de belangrijkste ontsluitingswegen en inprikkers van een aantal woonwijken/kantoorlocaties in Houten. Voor de
laatste groep geldt dat dit de woonwijken en kantoorlocaties ten oosten van het spoor ’s Hertogenbosch-Utrecht
betreft, waarvoor het reëel is te veronderstellen, dat het verkeer van en naar deze locaties bij de routekeuze de
N421 in overweging neemt.
In onderstaande figuur zijn ter illustratie de locaties van de meetpunten weergegeven.
Figuur 2: Overzicht tellocaties

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen inde rapportage “Verkeersonderzoek Houten-Bunnik, november
2015”, d.d. 25 februari 2016 .
De resultaten zijn waar mogelijk vergeleken met de resultaten van een verkeersonderzoek dat voor de
openstelling van de N421 is uitgevoerd (in juni 2014). Door deze vergelijking is inzicht verkregen in het effect van
de openstelling van de N421 en de belasting van de wegen in het buitengebied. Tevens is meer inzicht verkregen
in de herkomsten en bestemmingen van het geregistreerde verkeer.

2

3.

Analyse resultaten

Effecten buitengebied
Bij de analyse van de resultaten is in het bijzonder gekeken naar de Achterdijk, Binnenweg/Rijsbruggerweg en de
N410. In onderstaande figuren is de verkeersbelasting in het buitengebied in 2014 en 2015 gevisualiseerd. Deze
verkeersbelasting is hierbij gebaseerd op resultaten van het verkeersonderzoek. Aangezien de
1
kentekenregistratie tijdens specifieke uren op de dag (totaal 9 uur ) zijn uitgevoerd, zijn deze opgehoogd naar
een etmaaltotaal met een factor bepaald aan de hand van de verkeerstellingen. De totale verkeersbelasting is in
onderstaande figuur gevisualiseerd.
Figuur 3: Totale verkeersbelasting in het buitengebied (etmaal)
3 en 5 juni 2014
5 november 2015

In onderstaande tabel zijn de details voor de etmaalintensiteit op de Achterdijk, Binnenweg/Rijsbruggerweg en
N410 in 2014 en 2015 opgenomen.
Tabel 1: verkeersbelasting Achterdijk, N410, Binnenweg (etmaal)
Weg
Verkeersbelasting etmaal
Juni 2014
November 2015
Achterdijk
tussen zuiden van N411
3.754 mvt/etm
3.400 mvt/etm
tussen Rijsbruggerweg en N410
1.048 mvt/etm
2.188 mvt/etm
ter hoogte van N410
4.240 mvt/etm
4.638 mvt/etm
N410
ten noorden van de Rondweg
3.557 mvt/etm
4.803 mvt/etm
ten zuiden van N229
3.469 mvt/etm
3.460 mvt/etm
Binnenweg
2.531 mvt/etm
840 mvt/etm
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De kentekenregistratie heeft plaatsgevonden van 6:30u-9:30u, 11:30u-13:30u en 15:00u-19:00u
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De kentekenregistratie is tijdens specifieke uren op de dag (totaal 9 uur) uitgevoerd. Tijdens deze perioden is
gedetailleerd inzicht gekregen in het aandeel doorgaand verkeer. Het totaal doorgaand verkeer tijdens de
onderzoeksperioden is in onderstaande figuur gevisualiseerd.
Figuur 4: Totale doorgaand verkeer in het buitengebied (onderzoeksperiode 9 uur)
3 en 5 juni 2014

5 november 2015

In onderstaande tabel zijn de details voor het doorgaand verkeer op de Achterdijk, Binnenweg/Rijsbruggerweg en
N410 in 2014 en 2015 opgenomen.
Tabel 2: verkeersbelasting Achterdijk, N410, Binnenweg (onderzoeksperiode)
Weg
Doorgaand verkeer (onderzoeksperiode 9 uur)
Juni 2014
November 2015
Achterdijk
tussen zuiden van N411
1.817 mvt/etm
1.727 mvt/etm
tussen Rijsbruggerweg en N410
617 mvt/etm
1.431 mvt/etm
ter hoogte van N410
2.408 mvt/etm
2.712 mvt/etm
N410
ten noorden van de Rondweg
1.940 mvt/etm
2.833 mvt/etm
ten zuiden van N229
1.661 mvt/etm
1.877 mvt/etm
Binnenweg
1.388 mvt/etm
405 mvt/etm
Uit de analyse van de resultaten voor het buitengebied blijkt dat er belangrijke verschillen zijn te constateren op
de Binnendijk/Rijbruggerweg, waar een forse afname is te zien en de Achterdijk (tussen Rijsbruggerweg en N410)
en de N410 ten noorden van de Rondweg, waar een (forse) toename is te zien. Dit is duidelijk het gevolg van de
geslotenverklaring op de Rijsbruggerweg. Het verkeer van en naar Houten rijdt in plaats van de route AchterdijkBinnenweg v.v. na de geslotenverklaring de route Achterdijk-N410 v.v.
Overall gezien is de totale hoeveelheid verkeer op etmaalniveau en het aandeel doorgaand verkeer op de wegen
in het buitengebied niet veel hoger of lager geworden. Dit is overigens ook niet het doel van de N421.
Conclusies effecten buitengebied
De belangrijkste conclusies voor het buitengebied tussen Houten en Bunnik zijn als volgt:
Het effect van de openstelling van de N421 op het aandeel doorgaand verkeer in dit buitengebied is
beperkt, zoals verwacht is daarvoor een oostelijke ontsluiting nodig.
Als gevolg van de geslotenverklaring van de Rijsbruggerweg is het verkeer op deze verbinding meer
dan 50% afgenomen. Er is echter nog altijd doorgaand verkeer aanwezig dat de geslotenverklaring
negeert.
De geslotenverklaring van de Rijsbruggerweg heeft tot gevolg dat het verkeer nu de route
Achterdijk/N410 kiest. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de N410 op de Rondweg
Houten kan de gewijzigde verkeersstroom niet altijd verwerken, waardoor tijdens de spitsuren zo nu
en dan congestie optreedt.
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De verkeersbelasting op de N421
Na openstelling van de nieuwe provinciale weg N421 blijkt uit eerste metingen dat de verkeersbelasting in praktijk
lager is dan verwacht en dat slechts 3.500 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag gebruik van
deze weg maken.
Tijdens het verkeersonderzoek in november 2015 is van 30 oktober t/m 9 november 2015 een elektronische
telling uitgevoerd. De resultaten van deze telling geven inzicht in de etmaalcijfers en spitsopbouw. In
onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten van deze telling weergeven.
Tabel 3: verkeersbelasting N421 (30-10-2016 t/m 9-11-2015)
Verkeersbelasting gemiddelde werkdag (mvt)
Periode
Totaal
Ri A12
Ri Houten
Etmaal (0-24u)
5.263
2.832
2.431
Ochtendspits (7-9u)
1.233
913
320
Avondspits (16-18u)
837
300
537
Op de dag dat het kentekenonderzoek (5 november) heeft plaatsgevonden was sprake van een verkeersbelasting
van 5.337 mvt/etm. Met behulp van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt N421-Rondweg te Houten
wordt dagelijks geteld. Voor de periode vanaf juli 2015 is in onderstaande grafiek het maandelijks
werkdaggemiddelde weergegeven. Deze waarden zijn dus inclusief de vakantieperioden.
Figuur 5: verloop verkeerintensiteiten op de N421 (gemiddelde werkdag in mvt/etm)

Bovenstaande grafiek toont dat de verkeersbelasting op een gemiddelde werkdag de afgelopen periode is
gegroeid. Op het moment van schrijven van dit memo zijn de resultaten van de VRI-tellingen voor de maand mei
2016 nog niet beschikbaar. Onlangs is een continue meetpunt op de N421 geïmplementeerd. Analyse van de
verkeerscijfers voor de maand mei toont dat sprake is van een verkeersbelasting van 6.232 mvt/etm op een
gemiddelde werkdag in week 20.
Conclusies Verkeersbelasting N421
De belangrijkste conclusies voor het buitengebied tussen Houten en Bunnik zijn als volgt:

Direct na openstelling van de N421 was het gebruik van deze nieuwe verbinding met ca. 3500
motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag inderdaad relatief laag;

In de daarop volgende maanden, in het bijzonder na de zomervakantie, was echter sprake van een
bovengemiddelde groei. De meest recente intensiteit bedraagt ca. 6.200 motorvoertuigen per etmaal
op een gemiddelde werkdag. Ter vergelijking, de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor 2020
bedraagt ca. 9.000 – 10.000 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag

Het doel van de aanleg van de N421 is het verbeteren van de ontsluiting van Houten naar het
hoofdwegennet. Aangezien op dit moment circa 6.200 mvt/etmaal gebruik maken van de N421, het
merendeel zijn herkomst en/of bestemming in Houten heeft en voorheen dus via de Staart en
N408/N409 reed, is het doel van de aanleg van deze weg bereikt.
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Potentiele verkeersgroei op de N421
Op 5 november 2015 is door middel van een uitgebreid kentekenonderzoek inzicht gekregen in de herkomsten en
bestemming van een groot deel van het verkeer van en naar Houten. Zoals eerder beschreven zijn hierbij op de
belangrijkste ontsluitingswegen en op de wegen van en naar de woonwijken en kantoorlocaties ten oosten van
het spoor ’s Hertogenbosch-Utrecht alle kentekens geregistreerd. Voor het laatste is gekozen, omdat het reëel is
te veronderstellen, dat het verkeer van en naar deze locaties bij de routekeuze de N421 in overweging neemt.
In onderstaande figuur zijn ter illustratie de locaties van de meetpunten weergegeven. Het kentekenonderzoek
bevestigt dit ook, aangezien circa 85% van het verkeer op de N421 tijdens de onderzoeksperiode zijn
bestemming in dit deel van Houten heeft. In onderstaande figuren is dit gevisualiseerd.
Figuur 6: Herkomsten en bestemming van verkeer op N421 van en naar Houten-Oost
(onderzoeksperiode 9 uur)
Ingaande verkeersstroom (1.521 mvt)

Uitgaande verkeersstroom (2.035 mvt)

Op dit moment kan er nog geen conclusie getrokken worden over de hoeveelheid potentiele verkeersgroei die
nog op de N421 te verwachten is. Wel zal er nog groei plaatsvinden:

Op dit moment is het herstel na de economische crisis nog gaande;

De prognose was voor 2020, er is op dit moment geen reden om deze prognose bij te stellen;

Als een oostelijke ontsluiting wordt gerealiseerd is een verdere verkeersgroei te verwachten;

De N421 biedt tijdens calamiteiten reeds een alternatief. Hetgeen betekent dat het verkeer de N421 wel
weet te vinden, doch als gevolg van persoonlijke voorkeuren, gewoontegedrag of beeldvorming wordt de
voorkeur gegeven aan een andere route.

Een deel van het verkeer met herkomst en/of bestemming in het gedeelte van Houten ten oosten van de
spoorlijn Utrecht-Den Bosch rijdt nog steeds via de Staart/A27 en via de N409/N408 vanuit en naar het
noorden. Ook hiervoor geldt dat persoonlijke voorkeuren, gewoontegedrag of beeldvorming hieraan ten
grondslag liggen.
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Onderstaande figuren illustreren de hoeveelheid verkeer dat tijdens de onderzoeksperioden vanuit Houten-Oost
via de Staart en de A27 en via de N409/N408 een relatie in noordelijke richting heeft.
Figuur 7: Verkeer van en naar Houten-Oost via Staart / A27, relatie noord (onderzoeksperiode 9 uur)
Verkeersstroom ingaand (1.766 mvt)

Verkeersstroom uitgaand verkeersstroom (2.374 mvt)

Figuur 8: Verkeer van en naar Houten-Oost via N409/N408 relatie noord (onderzoeksperiode 9 uur)
Verkeersstroom ingaand (1.266 mvt)

Verkeersstroom uitgaand (1.103 mvt)
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Uit de figuren 7 en 8 blijkt dat gedurende de 9 uur dat kentekens zijn geregistreerd ruim 4.100 mvt de route
Houten-oost via de Staart-A27-noord v.v. rijdt. Circa 50% hiervan heeft zijn herkomst/bestemming in de wijken de
Molen en het Spoor, alwaar behalve woningen ook kantoren en winkelvoorzieningen gelegen zijn. Daarnaast
rijden ruim 2.300 mvt de route Houten-oost via de N408/N409 v.v. in noordelijke richting.
Het is reëel te veronderstellen dat een deel van het verkeer dat via de Staart/A27 en N408/N409 rijdt tot een
potentiele verkeersgroei van de N421 zal leiden. Het gaat hierbij totaal om 6.400 mvt dat gedurende het 9 uur
kentekenonderzoek gebruik heeft gemaakt van deze routes. Hoe groot dit aandeel is, is niet eenduidig te zeggen.

Conclusies potentiele groei N421
Het onderzoek toont aan dat er reden is een verdere doorgroei te verwachten. Dit is op de volgende
argumenten gebaseerd:

Het blijkt dat nog altijd een relatief groot deel van het verkeer uit het oosten van Houten dat in
noordelijke richting rijdt een voorkeur heeft voor de aansluiting op de A27 danwel via de N409
richting Laagraven/A12. Voor een deel van dit verkeer is een route via de N421 een minstens zo
goed alternatief, zo niet zelfs een betere (snellere) optie. Persoonlijke voorkeuren, gewoontegedrag
of beeldvorming lijken hier aan ten grondslag te liggen.

Tenslotte wordt door de aantrekkende economie en de bekendheid met de route N421 een
doorgroei naar de verkeersintensiteit voor prognosejaar (2020) verwacht.

4. Kosten-batenanalyse
Voor de N421 is in het verleden geen Kosten-batenanalyse uitgevoerd. Ter indicatie is daarom (achteraf) een
analyse uitgevoerd. Uitgangspunten bij deze analyse zijn de totale investeringskosten van de N421, de
geprognosticeerde verkeersbelasting op de N421 en de gemiddelde reistijdwinst.
Voor diverse locaties in Houten-oost is de reistijdwinst richting drie bestemmingen (De Meern, Maarssen en de
Uithof) bepaald. Uiteraard is dit ook voor dezelfde route in tegengestelde richting gedaan. Hierbij is onderscheid
gemaakt in de route via de Staart/A27 en N408/N409 enerzijds en de N421 anderzijds. Voor de reistijden is per
route uitgegaan van een gemiddelde waarde die geldt voor de huidige situatie. Uit de uitgevoerde kostenbatenanalyse blijkt dat sprake is van een licht negatieve score.
De reistijdenvergelijking is gedaan met behulp van waarden die gelden voor de huidige situatie. In het verleden is
echter sprake geweest van langere reistijden via de Staart/A27 en N408/N409 dan gemeten in de huidige situatie.
Als gevolg van het besluit om de toeritdoseerinstallatie op de toerit van de A27 niet meer operationeel te laten zijn
en maatregelen die de doorstroming op het rijkswegennet hebben bevorderd, zijn de reistijden in de huidige
situatie namelijk gunstiger. Als in de kosten-batenanalyse wordt uitgegaan van meer reistijdwinst dan in de
huidige situatie het geval is, blijkt dat sprake is van een neutrale score.
Conclusies kosten-batenanalyse
Op basis van de totale investeringskosten van de N421, de geprognosticeerde verkeersbelasting op de N421
en de gemiddelde reistijdwinst is een grove kostenbatenanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat sprake
is van een neutrale score.
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5. Conclusies
Voor het buitengebied tussen Houten en Bunnik gelden de volgende conclusies:

Het effect van de openstelling van de N421 op het aandeel doorgaand verkeer in dit buitengebied is
beperkt. Dit was ook niet het doel van de aanleg van de N421.

Als gevolg van de geslotenverklaring van de Rijsbruggerweg is het verkeer op deze verbinding meer dan
50% afgenomen. Er is echter nog altijd doorgaand verkeer aanwezig dat de geslotenverklaring negeert.

De geslotenverklaring van de Rijsbruggerweg heeft tot gevolg dat het verkeer nu de route
Achterdijk/N410 kiest. De verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de N410 op de Rondweg Houten
kan de gewijzigde verkeersstroom niet altijd verwerken, waardoor tijdens de spitsuren zo nu en dan
congestie optreedt.
Voor de verkeersbelasting van de N421 gelden de volgende conclusies:

Direct na openstelling van de N421 was het gebruik van deze nieuwe verbinding met ca. 3500
motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag inderdaad relatief laag;

In de daarop volgende maanden, in het bijzonder na de zomervakantie, was echter sprake van een
bovengemiddelde groei. De meest recente intensiteit bedraagt ca. 6.200 motorvoertuigen per etmaal op
een gemiddelde werkdag. Ter vergelijking, de geprognosticeerde verkeersintensiteit voor 2020 bedraagt
ca. 9.000 – 10.000 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag;

Het doel van de aanleg van de N421 is het verbeteren van de ontsluiting van Houten naar het
hoofdwegennet. Aangezien op dit moment circa 6.200 mvt/etmaal gebruik maken van de N421, het
merendeel zijn herkomst en/of bestemming in Houten heeft en voorheen dus via de Staart en
N408/N409 reed, is het doel van de aanleg van deze weg bereikt.
Het onderzoek toont aan dat er reden is een verdere doorgroei te verwachten. Dit is op de volgende argumenten
gebaseerd:

Het blijkt dat nog altijd een relatief groot deel van het verkeer uit het oosten van Houten dat in
noordelijke richting rijdt een voorkeur heeft voor de aansluiting op de A27 danwel via de N409 richting
Laagraven/A12. Voor een deel van dit verkeer is een route via de N421 een minstens zo goed
alternatief, zo niet zelfs een betere (snellere) optie. Persoonlijke voorkeuren, gewoontegedrag of
beeldvorming lijken hier aan ten grondslag te liggen.

Tenslotte wordt door de aantrekkende economie en de bekendheid met de route N421 een doorgroei
naar de verkeersintensiteit voor prognosejaar (2020) verwacht.
Op basis van de totale investeringskosten van de N421, de geprognosticeerde verkeersbelasting op de N421 en
de gemiddelde reistijdwinst is een grove kostenbatenanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat sprake is van
een neutrale score.
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