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1 lnleiding

1.1 Achtergrond
ln het kader van "Utrecht Ondenrueg" zijn op vele provinciale kleine, doch doelmatige maatrege-
len voorgesteld. Deze maatregelen bieden veelal op korte termijn oplossing voor de locale pro-
blematiek, maar bieden geen garantie dat ook op (middel)lange een goede verkeersaf,ruikkeling
kan worden gegarandeerd. Achterliggende gedachte van de "Utrecht Ondenveg"- maatregelen
is, om op korte termijn goedkope en op sobere wijze maatregelen te kunnen treffen. Veelal
staan op de (middel)lange termijn grote infrastructurele en toekomstvaste maatregelen op de
planning.

De aansluiting Leusden-zuid wordt gevormd door de kruispunten N226-Dodeweg en N226-
noordelijke toe/afrit 428. Deze met VRI geregelde kruispunten (VRl 148, ook wel Hertenkop
genoemd) vormen een belangrijke ontsluiting voor Amersfoort en Leusden. Beide kruispunten
vormen uit oogpunt van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid een knelpunt. Het treffen van
maatregelen is derhalve gewenst.

ln onderstaande figuur is een overzicht weergegeven.

Figuur 1 Ovenicht
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lnleiding

1.2 Aanleiding
ln 2006 is reeds een studie uitgevoerd om in beeld te brengen welke maatregelen minimaal
noodzakel¡jk zijn. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket, waarvan de uitvoering op korte
termijn is gepland. Besloten is om in 2009 de huidige VRI's te optimaliseren door de software
van de VRI's te actualiseren c.q. te verbeteren en het uitvoeren van enkele fysieke maatrege-
len. ln het kader van het project "Rondje Amersfoort" heeft DHV een maatregelenpakket uitge-
werkt voor de A2B ten zuiden van Amersfoort en de bijbehorende aansluitingen. Voor de aan-
sluiting van de N226 op de A2B (Hertenkop)zijn de volgende maatregelen voorgesteld:

1. N226, vanuit het zuiden:
2. N226, vanuit het noorden:
3. N226, onder kunstwerk in beide richting
4. Dodeweg:

ln onderstaande figuur zijn de maatregelen gevisualiseerd

FÍguur 2 Ovenicht voorgestelde maatregelen

2e opstelstrook rechtdoor;
2e opstelstrook rechtdoor;
2e (af)rijstrook;
2e opstelstrook rechtsaf.

13/99088956/DvW, revisie 0
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lnleiding

1.3 Vraagstelling
ln de 2006 uitgevoerde studie zijn verkeersintensiteiten voor het jaar 2010 als uitgangspunt ge-
hanteerd. Voordat de Provincie het schetsontwerp uitwerkt tot een VO, is het wenselijk dat in
eerste instantie een verkeers(regel)technische toets plaatsvindt, waarbij de toekomstvastheid
na2010 in beeld wordt gebracht. Hierbij dient tevens een beoordeling van de verkeersafwikke-
ling te worden gedaan. Aangezien sprake is van gekoppelde richtingen en openbaar vervoer
prioriteit is voorgesteld om de (nieuwe) verkeerssituatie met behulp van een microsimulatie te
toetsen.

'|'.4 Doelstelling
Het doelvan dit project is het meest optimale ontwerp en de meest optimale regelstrategie voor
de situatie na uitvoering van de maatregelen conform de voorkeursvariant vast te stellen. Hierbij
dient een toekomstvastheid tot 2020he worden aangehouden.

1.5 Leeswijzer
De gehanteerde uitgangspunten zijn weergegeven in hoofdstuk 2. ln de hoofdstukken 3 en 4
wordt ingegaan de op bevindingen van de uitgevoerde capaciteitsberekeningen, respectievelijk
de verkeerssimulatie. ln hoofdstuk 5 worden enkele optionele maatregelen besproken. Als laat-
ste zijn in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen beschreven.

13/99088956/DvW, revisie 0
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2 Uitgangspunten

2.1 Maatregelenpakket
Het voorgestelde maatregelenpakket is uitgangspunt voor deze studie. Tijdens een project-
groepvergadering is echter gebleken dat nog aanvullingen c.q. wijzigingen in dit maatregelen-
pakket denkbaar zijn. E.e.a. is mede afhankelijk van de resultaten van de capaciteitsberekenin-
gen. ln hoofdstuk 3 wordt dit nader beschreven.

2.2 Verkeersintensiteiten
ln 2007 is het voorgestelde maatregelenpakket tijdens een projectgroepvergadering nog kritisch
bekeken. Met name de toekomstvastheid van de maatregelen (het ontwerp is gebaseerd op
prognoses voor 2010) is hierbij ter discussie gesteld. Besloten is om ten behoeve van de toe-
komstvastheid van de maatregelen een doorkijk te maken naar 2020.
Tijdens een overleg, d.d. 05 februari 2008, tussen de gemeente Leusden, gemeente Amersfoort
en de Provincie Utrecht zijn verkeerscijfers voor 2020 vastgesteld. Basis voor deze verkeercij-
fers wordt gevormd door het Model Midden Nederland 2020. De gehanteerde verkeerscijfers
voor 2020 zijn opgenomen in bijlage 1.

2.3 Capaciteitsberekeningen
Met behulp van het programma Cocon (versie 6.6)zijn verkeersregeltechnische berekeningen
uitgevoerd. De berekeningen resulteren in fasendiagrammen en geven per kruispunt inzicht in

de kruispuntbelasting, de bijbehorende cyclustijd per spitsperiode, maximale verzadigingsgraad
per richting en maximale wachtrijlengten.

Met betrekking tot het ontwerp van de verkeersregelingen zijn de volgende uitgangspunten ge-
hanteerd:
¡ de maximale conflictbelasting van de maatgevende conflictgroep waarbij geen oververzadi-

ging plaatsvindt bedraagt 0,85;
r de maximale verzadigingsgraad van een bepaalde richting waarbij bedraagt 0,89;
¡ de cyclustijd wordt bepaald met behulp van de formule voor de minimale cyclustijd, rekening

houdend met de maximale verzadigingsgraad;
. de maximaal acceptabele cyclustijd bedraagt 120 seconden. Dit houdt rechtstreeks verband

met de maximaal acceptabele verliestijden voor het fietsverkeer en het gemotoriseerde ver-
keer.

. bij de berekeningen zijn de eisen en richtlijnen zoals opgenomen in "Handboek verkeers-
lichtenregelingen, CROW publicatie 213" gehanteerd.

2.4 Simulatie
Voor het simuleren van de verkeersafrruikkeling is gebruik gemaakt van het micro-
simulatiepakket Paramics. Dit pakket is uitermate geschikt om de verkeersafwikkeling op kruis-
punten in beeld te brengen.

Voor de bouw van het verkeersmodel zijn we uitgegaan van de volgende informatie:
¡ Studiegebied

Het studiegebied is in onderstaande figuur weergegeven en omvat twee kruispunten, te we-
ten:
o Arnhemseweg (N226) - noordelijke toeJafrit A2B
o Arnhemseweg (N226)- Dodeweg - Lockhorsterweg

1 3/99088956/DvW, revisie 0
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a

Uitgangspunten

Maximum snelheden
De maximum snelheid in het gehele model is 70 km/uur
Verkeersintensiteiten : profielen
Ten behoeve van deze studie is uitgegaan van een zgn. 'plat profiel'waarbij van het begin
tot het einde van de simulatie is sprake van een continue verkeersbeeld. Hiermee wordt vrij
snel het drukste beeld verkregen: dit is voldoende om het oplossend vermogen van de
maatregelen in beeld te brengen.
Langzaam verkeer
ln de verkeerslichtenregeling is rekening gehouden met de aanwezigheid van fietsers. Om-
dat is uitgegaan van een starre regeling krijgen alle fietsrichtingen in elke cyclus een groen-
fase. ln het verkeersmodel zijn ook fietsers opgenomen. Voor de simulatie zijn echter geen
telgegevens aanwezig, zodaldeze fietsers alleen een visuele functie hebben.
Openbaar vervoer
Er zijn geen busroutes in de simulatie toegepast.
Verkeerslichtenregeling
Op basis van het ontworpen fasendiagram met COCON (zie hoofdstuk 3) is een verkeersaf-
hankelijke regeling in het dynamische verkeersmodel gevoerd. Elke fase in deze regeling
heeft vaste start en eindgroentijden. De regelingen zijn derhalve star gesimuleerd. ln de
spitsperioden zal een verkeerafhankelijke regeling zich door het grote verkeersaanbod op al-
le richtingen vrijwel als een starre regeling gedragen. Het toepassen van een starre regeling
binnen de simulatie biedt daarom een betrouwbaar beeld.

a

a

a
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a

Uitgangspunten

Simulatietijd
De simulaties hebben een duur van drie uur. De ochtendspits wordt ges¡muleerd van 07:00
uur tot 10:00 uur en de avondspits wordt gesimuleerd van 16:00 tot 19:00 uur.

R'rjtijden
ln het verkeersmodel zijn zeven voorgedefinieerde paden ingevoerd. Voor deze paden wor-
den alle rijtijden verzameld van de voertuigen die het volledige pad afleggen. Hierdoor is het
mogelijk om verschillende varianten te vergelijken en te beoordelen op de optredende rijtij-
den. De zeven voorgedefinieerde paden zijn:
. A2B zuid ) Amersfoort;
o A28 zuid à Amersfoort;
¡ Amersfoort ) 428 zuid;
o Amersfoort ) Leusden;
o 428 noord ) Leusden;
o Leusden ) Amersfoort;
o Leusden ) 428 noord.

13/99088956/DvW, revisie 0
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3 Gapaciteitsberekeningen

Voor de nadere uitwerking is voor de situatie ná uitvoering van de maatregelen een regeling
ontworpen. Aanvullend op eerder uitgevoerde studies is nu nadrukkelijk gekeken naar de on-
derlinge samenhang tussen de VRI's. Aandachtspunt is (de noodzaak van) het koppelen van de
verkeerslichten. Hierbij is op basis van de zwaarte van de verkeersstromen en herkomst en be-
stemmingen de (koppel)regelstrategie bepaald.
Teneinde een goede analyse uit te voeren, zijn beide kruispunten als één kruispunt in de co-
condatabase opgenomen. Door de coördinatie tussen bepaalde richtingen te specificeren, is
reeds rekening gehouden met de koppeling tussen deze richtingen.

Om de meen¡vaarde van de uit te voeren maatregelen in beeld te brengen is een vergelijking
gemaakt met de huidige situatie. De capaciteitsberekeningen zijn derhalve uitgevoerd voor de
huidige situatie met huidige VRI-instellingen en voor de situatie na optimalisatie van de VRI's.

Er is onderscheid gemaakt in een beschrijving van de ochtend- en de avondspits. ln dit hoofd-
stuk wordt ingegaan op de ontworpen regelstrategie. Voor de gehanteerde richtingnummer
wordt verwezen naar bijlage 2.

3.1 Aanvullende maatregelen
Naast het vervangen van de verouderde VRI zijn maatregelen in het kader van Utrecht Onder-
weg uitgewerkt. Aanvullend op dit maatregelenpakket zijn de volgende extra maatregelen voor-
gesteld:

Verleggen zuidelijke afrit A2B
Ten behoeve van een betere berijdbaarheid vanaf de zuidelijke afrit van de A28 en het reali-
seren van meer opstelcapaciteit tussen de afrit en de N226 is voorgesteld om de zuidelijke
afrit in westelijke richting te verleggen. ln onderstaande figuur is dit gevisualiseerd.

a

Figuur 3: Verleggen zuidelijke afrit 428

a Opheffen tweede opstelstrook tussenstuk
ln het maatregelenpakket is een tweede opstelstrook voor rechtdoor vanuit Amersfoort rich-
ting Leusden opgenomen. Het voorstel is om deze opstelstrook zowel op het noordelijk als
op het zuidelijk kruispunt te realiseren. Hiervoor zijn twee argumenten aan te dragen:
o Uit eerder uitgevoerde berekeningen is gebleken dat op het zuidelijk kruispunt ten behoe-

ve van een goede verkeersafiryikkeling in de avondspits een extra opstelstrook voor

13/99088956/DvW, revisie 0
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C a pac ite it s b e re ke n i n ge n

rechtsaf vanaf de Dodeweq richtinq het zuiden OF een extra opstelstrook voor rechtdoor
vanuit Amersfoort richtinq het zuiden noodzakelijk is. Het realiseren van extra opstelstro-
ken op beide richting is niet noodzakelijk. De resultaten van eerder uitgevoerde bereke-
ningen hebben aangetoond dat het realiseren van een extra opstelstrook voor rechtsaf
vanaf de Dodeweg het meest effectief is.

o Uit een analyse van de verkeersintensiteiten is gebleken dat het verkeer vanuit Amers-
foort zich op het zuidelijk kruispunt nagenoeg gelijkmatig over de richtingen rechtdoor (in
de richting van Leusden) en linksaf (in de richting van de A2B) verdeeld: ruim 45% res-
pectievelijk 55%. Om stagnatie in de doorstroming te voorkomen is het - gezien de
zwaarte van de verkeersstromen en de korte onderlinge afstand tussen de kruispunten -
gewenst om een (harde) koppeling tussen de kruispunten te realiseren. Vormgevings-
technisch is het daarom aan te bevelen om opstelstroken voor rechtdoor vanaf het noor-
delijk kruispunt over te laten gaan in de rechtdoorgaande richting Leusden en de linksaf-
fer richting de A2B. Aangezien het ook de voorkeur heeft om de linksafslaande verkeers-
troom vanaf de noordelijke afrit van de A2B richting te koppelen met de rechtdoorgaande
richting op het zuidelijk kruispunt richting Leusden, biedt in praktijk een tweede opstel-
strook voor rechtdoor op het zuidelijk geen meerwaarde. ln de onderstaande figuren is dit
gevisualiseerd.

Fíguur 4: Verdeling verkeer vanuit Amersfoort richting Leusden/A2ï) bij harde koppeling geen
tweede opsfe/s trook voor-E rechtdoor op zuidelijk kruispunt
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Optioneel: De fietsoversteek over de N226 heeft een belangrijke invloed op de verkeersaf-
wikkeling op het kruispunt. Op dit moment worden de (on)mogelijkheden van het ondertun-
nelen van deze oversteek onderzocht. ln het kader van deze studie vormi deze maatregel
derhalve geen uitgangspunt. Wel is bekeken wat de meerwaarde van een fietstunnel uit
oogpunt van verkeersafwikkeling is.

Genoemde extra maatregelen zijn in deze studie meegenomen

ll

a
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C a p a c ite its b e re ke n i n g e n

3.2 Resultaten ontwerpberekeningen
Zoals eerder aangegeven zijn beide kruispunten als één kruispunt in de cocondatabase opge-
nomen. Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat op alle richtingen continue verkeer aanwe-
zig is. De Coconberekeningen zijn uitgevoerd voor:
o huidige situatie: ochtend- en avondspits in de bestaande situatie;
¡ basis toekomstige situatie: ochtend- en avondspits 2020 bij handhaving van de huidige

vormgeving;
o voorkeursvariant 2020: ochtend- en avondspits 2020 bij uitvoering van de maatregelen con-

form de voorkeursvariant;
o fietstunnel-variant 2020: ochtend- en avondspits 2020 bi uitvoering van de maatregelen

conform de voorkeursvariant, inclusief fietstunnel.

3.2.1 Huidige situatie
Voor de goede orde is globaal gekeken naar de eventuele oorzaken van de huidige verkeers-
problematiek. Hierbij is de huidige regeling in Cocon overgenomen en zijn met de door DHV
aangenomen verkeersintensiteiten voor 2010 berekeningen uitgevoerd. ln de onderstaande
tabel staan de resultaten van de rekenslagen weergegeven

Tabel 1: Resultaten capacÍteitsberekeningen 2010, huidige vorm

Krui unt N226-A28 ko
cyclustijd

max. 120 sec

ochtend 2020 109 sec

avond 2020 138 sec

Uit de berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- in de ochtendspits zou het verkeer bij gegeven vormgeving en gegeven verkeersintensiteiten
afgewikkeld moeten kunnen worden. De verkeersafwikkeling is echter kritisch, hetgeen bete-
kent dat bij het minste of geringste problemen ontstaan;
- de avondspits is maatgevend. Uit de berekeningen blijkt dat - bij aanwezigheid van alle ver-
keer - reeds in de huidige situatie capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is.

Uit de beoordeling van de regeling blijkt tevens dat :

- de ingestelde maxmimumgroentijden van de maatgevende richtingen in zowel de ochtend- als
avondspits te kort zijn;
- de opstellengten van een aantal richting in zowel de ochtendspits als avondspits te kort zijn.
- door de te korte groent'rjden verkeer moet overstaan (kan niet in één keer door groen), waar-
door nog langere wachtrijen ontstaan;
- omdat een aantal opstelstroken te kort zijn, naastgelegen opstelstroken niet (goed) bereikbaar
zijn waardoor nog langere wachtrijen ontstaan;
- uiteindelijk op enkele richtingen structureel lange wachtrijen zullen ontstaan;
- de huidige fasenvolgorde kan verbeterd worden;

Oftewel optimalisatie van de huidige regelingen verbetert de verkeersaflruikkeling al aanzienlijk,
doch zoals boven verwoord er is nog steeds sprake van een kritische verkeersafr¡vikkeling;
- Capaciteitsuitbreiding is ten behoeve van de ochtendspits zeer gewenst;
- Capaciteitsuitbreiding is ten behoeve van de avondspits noodzakelijk.

Conclusie:
De huidige vormgeving biedt onvoldoende (rest) capaciteit om
ook in de huidige situatie een goede verkeersafwikkeling te
kunnen garanderen.

13/99088956/DvW, revisie 0
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(max 0.85)

203-281-205-272-208 0.664
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Ca pac iteitsbe reken i n ge n

3.2.2 Situatie 2020

Huidige vormqevinq
ln de tabel 2 staan de resultaten van de berekeningen voor de situatie in 2020 met handhaving
van de huidige vormgeving weergegeven.

Tabel 2 : Resu ltaten capacÍteÍtsbereken ìngen h u ídìge vormgevi ng 2020

Krui unt N226-428
cyclustijd

max. 1

ochtend

avond 2020 > 200 sec

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de gegeven verkeersintensiteiten in de 2020 sprake en bij
handhaving van de huidige vormgeving sprake zal zijn van te hoge belastingsgraden en een te
lange cyclust¡jd. Dit zal zich uiten in structurele lange wachttijden en -rijen tijdens zowel de och-
tend- als avondspits.
Uit de berekeningen blijkt tevens dat op de momenten dat geen verkeer op één van de minder
zwaar belaste richtingen aanwezig is, nog steeds sprake zal zijn van een verkeersafiruikkelings-
problemen.

Bovenstaande bevestigt - zoals verwacht - dat het treffen van maatregelen noodzakelijk is

Conclusie:
De huidige vormgeving biedt (uiteraard) onvoldoende capaciteit
om ook in de toekomst een goede verkeersafwikkeling te kun-
nen garanderen.

Voorkeursvariant
ln de onderstaande tabel staan de resultaten van de berekeningen voor de "Voorkeursvariant"
weergegeven.

Tabel 3 :Resultaten capaciteÍtsberekeningen VoorkeursvarÍant

unt N226-428
cyclustijd

max. 1

avond 2020 ll9
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HenenKor
maatgevende
conflictoroeo

belastingsgraad
lmax 0.85)

203-281-208-272-205 0.899
102-271-106-208-205 0.998

maatgevende
conflictoroeo

belastingsgraad
lmax 0.85')

203-281-208-272-205 o.701

203-281-208-272-205 0.655
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Uit tabel 3 blijkt dat bij de gegeven verkeersintensiteiten voor de ochtend en avondspits in de
toekomstige situatie, bijuitvoering van de voorkeursvariant sprake zalzijn van acceptabele be-
lastingsgraden. ln verband met de wens om de belangrijkste richtingen verkeersregeltechnisch
te koppelen (zie ook paragraaf 4.3) is echter wel een lange cyclustijd benodigd. Tijdens de och-
tendspits in 2020 kan dit resulteren in een cyclustijd die langer is dan 120 seconden. Dit bete-
kent dat sprake zal zijn van een kritische verkeersafiryikkeling: er is geen flexibiliteit aanwezig is

om fluctuaties in het verkeersaanbod en/of een hoger verkeersaanbod op te kunnen vangen.
Voor de situatie na 2020 biedt deze vormgeving geen restcapaciteit.
Omdat in praktijk niet op alle maatgevende richtingen continue verkeer aanwezig is (bijvoor-
beeld richting 205, Lockhorsterweg), zullen de resultaten in tabel 3 rooskleuriger uitvallen dan
theoretisch berekend.

Conclusie:
De voorkeursvariant biedt net voldoende (rest)capaciteit om in de

toekomst een goede verkeersafwikkeling te garanderen. Voor de

verkeersafwikkeling na 2020 is geen restcapaciteit aanwezig.

Voorkeursvariant met fietstunnel
ln de onderstaande tabel staan de resultaten van de berekeningen voor de "Voorkeursvariant

met fietstunnel" weergegeven.

Tabel 4 :Resultaten capaciteitsberekeningen VoorkeursvarÍant met fietstunnel

Kruis N226-428 Herten
cyclustijd

120 sec

ochtend 2020

87 sec

Uit tabel 4 blijkt dat bij de gegeven verkeersintensiteiten voor de ochtend en avondspits in de
toekomstige situatie, bij uitvoering van de voorkeursvariant, inclusief fietstunnel sprake zal van
acceptabele belastingsgraden en cyclustijden. Dit betekent tevens dat voldoende (rest)capaci-
teit aanwezig (ochtend 1B% en avond 20%) is om extra verkeergroei of fluctuaties in het ver-
keersaanbod op te vangen. Tevens kan deze restcapaciteit benut worden om - in verband met
de wens om de belangrijkste richtingen verkeersregeltechnisch te koppelen tevens (zie ook pa-

ragraaf 4.3) - een goede verkeersregeltechnische koppeling te garanderen.

Omdat in praktijk niet op alle maatgevende richtingen continue verkeer aanwezig is (bijvoor-
beeld richting205, Lockhorsten¡¡eg), zullen de resultaten in tabel4 rooskleuriger uitvallen dan
theoretisch berekend.

Gezien het feit dat er zich een aantal fietsoversteken op korte afstand van elkaar bevinden, is

de inpassing van de fietstunnel (aanwezigheid gelijkvloerse oversteek over zuidelijke toe- en
afrit) een zeer belangrijk aandachtspunt.

Conclusie:
Het realiseren van een fietstunnel biedt voldoende restcapaci-

teit om in de toekomst een goede verkeersafwikkeling, inclusief
een goede verkeersregeltechnische koppeling, te garanderen.
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Ca p a c ite its b e re ke n i n g e n

3.3 Regelstrategie
Om te voorkomen dat verkeer onnodig moet stoppen tussen de kruispunten en eventuele te-
rugslag ontstaat is het - gezien de afstand tussen de kruispunten - gewenst om de belangrijk-
ste verkeersstromen te koppelen. Door de coördinatie tussen bepaalde richtingen te specifice-
ren, wordt reeds rekening gehouden met de koppeling tussen deze richtingen. ln de onder-
staande figuur is aangegeven welke richtingen - op basis van de zwaarte van de verkeersstro-
men - gecoördineerd dienen te worden.

FÍguur 5: Te coördÍneren hoofdrìchtingen

Het betreft hierbij de volgende richtingen:
A: rechtdoor vanuit Leusden en vervolgens rechtdoor richting Amersfoort en linksaf richting

de 428;
B: rechtdoor vanuit Amersfoort en vervolgens rechtdoor richting Leusden en linksaf richting

de A2B;
C: linksaf vanaf zuidelijk afrit MB en vervolgens linksaf richting Amersfoort en rechtsaf

richting Leusden;
D: linksaf vanaf noordelijke afrit A2B en vervolgens rechtdoor richting Leusden

ln deze paragraaf wordt voor de te koppelen richtingen beschreven op welke wrlze deze gekop-
peld zullen worden.

A: rechtdoor vanuit Leusden à rechtdoor richtinq Amersfoort en linksaf richtinq de A28
Het coördineren van deze verkeersstroom is noodzakelijk om te voorkomen dat terugslag vanaf
het noordelijk kruispunt richting het zuidelijk kruispunt ontstaat. ln de nieuwe situatie beschikt
het verkeer op het zuidelijk kruispunt over twee opstelstroken voor rechtdoor. Hiervan gaat de
linker opstelstrook tussen de kruispunten over in de opstelstrook voor linksaf richting de 428 en
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de rechter opstelstrook in de opstelstrook voor rechtdoor richting Amersfoort. Omdat een opti-
male benutting van de beschikbare opstelstroken kan plaatsvinden, is ervoor gekozen om zowel
het rechtdoorgaand verkeer richting Amersfoort als het linksafslaand verkeer richting de 428
hard te koppelen.

B: rechtdoor vanuit Amersfoort) rechtdoo r richtino Leusden en linksaf richttino 428
Het coördineren van deze verkeersstroom is noodzakelijk om te voorkomen dat terugslag vanaf
het zuidelijk kruispunt richting het noordelijk kruispunt ontstaat. ln de nieuwe situatie beschikt
het verkeer op het noordelijk kruispunt over twee opstelstroken voor rechtdoor. Hiervan gaat de
linker opstelstrook tussen de kruispunten over in de opstelstrook voor linksaf richting de A28 en
de rechter opstelstrook in de opstelstrook voor rechtdoor richting Leusden. Omdat een optimale
benutting van de beschikbare opstelstroken kan plaatsvinden, is ervoor gekozen om zowel het
rechtdoorgaand verkeer richting Leusden als het linksafslaand verkeer richting de A2B hard te
koppelen.

C: linksaf vanaf zuideliik afrit A2B ) rechtsaf richtinq Leusden / linksaf richtino Amersfoort en
vervolqens op noordeliik kruispunt rechtdoor
Deze verkeersstroom krijgt groen nadat het verkeer vanuit de richting Leusden (verkeersstroom
A) groen heeft gehad.
Het coördineren van deze verkeersstroom is noodzakelijk om te voorkomen dat terugslag vanaf
het zuidelijk kruispunt richting de afrit ontstaat en hiermee eventuele terugslag richting de A28.
ln de nieuwe situatie is de afrit van de A28 verlegd, hetgeen ten goede komt aan de berijdbaar
van het kruispunt. Daarnaast is op het zuidelijk kruispunt sprake van een extra opstelstrook
voor rechtsaf richting Leusden.
ln de ochtendspits is duidelijk sprake van een gelijkmatige verdeling van het verkeer dat vanaf
de afrit richting Amersfoort en Leusden rijdt. ln de avondspits rijdt het belangrijkste aandeel van
het verkeer vanaf de zuidelijke afrit in de richting van Leusden. Regeltechnisch is ervoor geko-
zen om beide relaties zoveel mogelijk hard te koppelen. Dit betekent dat op het moment dat het
verkeer vanaf de zuidelijke afrit van de A28 groen krijgt, ook de volrichtingen op het zuidelijk
kruispunt (rechtsaf richting Leusden en linksaf richting Amersfoort) groen krijgt.
Daarnaast zal het linksafslaand verkeer richting Amersfoort ook op het noordelijk kruispunt
groen krijgen. ln principe wordt dit groen vastgehouden nadat het verkeer vanuit de richting
Leusden haar groen heeft gehad (verkeersstroom A).
Voor het linksafslaand verkeer in de richting van Amersfoort kan er in de avondspits voor geko-
zen worden om het verkeer in eerste instantie op het zuidelijk kruispunt in rood te laten aanko-
men. Dit heeft te maken met het feit dat het grootste aandeel van het verkeer vanaf de zuidelij-
ke afrit in de richting van Leusden rijdt. Door het verkeer richting Amersfoort in eerste instantie
in rood te laten aankomen en later groen te geven, vindt een optimale benutting van de afrijca-
paciteit plaats en hiermee een optimale koppeling met het noordelijk kruispunt.

D: linksaf vanaf noordeliike afrit 428)rechtdoor richtinq Leusden
Deze verkeersstroom krijgt groen nadat het verkeer vanuit de richting Amersfoort groen heeft
gehad.
Het koppelen van de verkeersstroom is - gezien de verkeersintensiteit - niet noodzakelijk.
Doch ten behoeve van de verkeerssimulatie is deze koppeling wel in de regeling opgenomen.
Dit betekent dat nadat het verkeer vanuit Amersfoort (verkeersstroom B) groen heeft gekregen,
het groen op het zuidelijk kruispunt wordt vastgehouden voor het linksafslaand verkeer vanaf de
noordelijke afrit richting Leusden.

ln bijlage 3 zijn de ontworpen fasendiagrammen (indicatief)weergegeven.
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4 Verkeerssimulatie

ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgevoerde verkeerssimulaties.

4.1 Model 2020, huidige kruispunt vormgeving

4.1.1 Doel
Ten einde inzicht te geven in de noodzaak van de te treffen maatregelen is een simulatie uitge-
voerd voor de huidige vormgeving met de intensiteiten van 2020. Er is gekeken of het mogelijk
is een verkeerslichtenregeling te ontwerpen die het verkeer nog op een enigszins aanvaardbare
wijze kan venverken. Daarna is met behulp van simulatie inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen
zullen zijn indien geen maatregelen worden genomen.

4.1.2 Kruispuntvormgeving
Onderstaande figuur geeft de infrastructuur weer welke is opgenomen in het dynamische ver-
keersmodel
1. noordelijk kruispunt;
2. N226 richting Leusden;
3. zuidelijkkruispunt;
4. N226 richting Amersfoort.

Figuu r 6: infrastructu u r dynamÍsch verkeersmodel hu ìdige vormgeving

4.1.3 Verkeersmatrix
Zoals in paragraaf 3.2 beschreven zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten voor 2020 afkom-
stig uit het Model Midden Nederland. Deze zijn opgenomen in bijlage 1.
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4.1.4 Resultaten
Alqemeen
ln zowel de ochtendspits als avondspits is sprake van structurele wachtrijvorming op de N226
vanuit noordelijk en zuidelijke richting. Dit heeft te maken met het feit dat op deze richtingen te
weinig opstelstroken aanwezig zijn. Daarnaast ontstaan situaties waarin opstelstroken - als ge-
volg van te lange wachtrijen op parallelle richtingen - niet meer bereikbaar zijn. Dit heeft over-
staan tot gevolg, waardoor tijdens de drukke perioden de aangroei van de wachtrij groter is dan
het verwerken van de wachtrij in groen.

ln de avondspits is tevens sprake van structureel lange wachtrijvorming op de zuidelijke afrit. Dit
heeft met name te maken met het feit dat de beschikbare opstelstroken niet optimaal (kunnen)
worden benut.
Net zoals in praktijk het geval is, blijkt uit de simulatie dat op de linker opstelstrook te lange
wachtrijen ontstaan waardoor de rechter opstelstrook wordt geblokkeerd. Consequentie hiervan
is dat op het kruispunt met de N226 niet lang genoeg groen kan worden gegeven om de (te)
lange wachtrijen weg te werken. Dit heeft overstaan tot gevolg, waardoor tijdens de drukke pe-
rioden de aangroei van de wachtrij groter is dan het ven¡yerken van de wachtrij in groen.

Ter illustratie is in onderstaande figuur de problematiek op de N226 vanuit zuidelijke richting
weergegeven.

7: SÍmulatie de N226 vanuit Leusden

Riitiiden
Ten behoeve van de analyse is op een aantal trajecten de gemiddelde rijtijd gemeten. ln de ge-
analyseerde situatie voor 2020 met huidige vormgeving is echter geen goede rijtijdenanalyse uit
te voeren. Dit heeft te maken met het feit dat - als gevolg van de zware overbelasting - het ver-
keer tijdens de drukste momenten buiten het simulatienetwerk staat. Aangezien de rijtijden al-
leen binnen dit netwerk te meten is, zullen de gemeten rijtijden (veel) lager uitvallen, dan daad-
werkelijk het geval is.

Conclusie:
Handhaven van de huidige vormgeving leidt in 2020 tot een
overbelast netwerk met onacceptabel lange wachtrijen - tijden.

13/99088956/DvW, revisie 0
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Verkeerss¡mulatie

4.2 Model 2020, voorkeursvariant

4.2.1 Doel
Het doel van het dynamische simulatiemodel voor het toekomsl¡aar 2020 is het in beeld bren-
gen hoe de voorkeursvariant van de Provincie Utrecht functioneert, rekeninghoudend met de
toekomstige verkeersstromen.

4.2.2 Kruispuntvormgeving
Ten opzichte van de huidige vormgeving zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
o De aansluiting van de A29-zuid op de Dodeweg is teruggelegd ten einde meer opstelruimte

te creëren.
. Er is een extra opstelstrook voor rechtsaf aangelegd op de Dodeweg.
. Er is een extra opstelstrook voor rechtdoor op de N226-noord.
¡ Er is een extra opstelstrook voor rechtdoor op de N226-zuid.
o Tussen de beide deelkruisingen aan weerszijden van het viaduct zijn doorlopend twee rij-

stroken beschikbaar.

Onderstaande figuur geeft de infrastructuur weer welke is opgenomen in het dynamische ver-
keersmodel voor de voorkeursvariant.
1. noordelijk kruispunt;
2. N226 richting Leusden;
3. zuidelijk kruispunt;
4. N226 richting Amersfoort.

F ig u u r 8 : i nfrastru ctu u r dy na m Í sc h ve rkee rs model voo rkeu rsvari ant

4.2.3 Resultaten
Alqemeen
ln zowel de ochtendspits als avondspits is in principe sprake van een redelijk tot goede ver-
keersaf,ryikkeling. Er ontstaan geen lange wachtrijen en er vindt geen overstaan meer plaats.
Het verleggen van de zuidelijke afrit toont duidelijk meenruaarde: de simulatie toont dat de bete-
re berijdbaarheid leidt tot een vlottere verkeersafwikkeling.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn - ten behoeve van goede koppelingen - lange cyclustijden
benodigd. De benoemde kritische verkeersafrruikkeling uit zich in wachtrijvorming vanuit Amers-
foort en op de zuidelijk afrit. ln de simulatie ontstaan geen problemen, doch de verurachting is
dat zich in praktijk bij extreme drukte situaties kunnen optreden waarin sprake zal zijn van over-
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staan en mogelijk iets te lange wachtrijen. Eventuele verkeersañruikkelingsproblemen die hier-
van het gevolg zouden kunnen zijn, zullen echter weer snel zijn opgelost.

F Íg u u r 9 : S i m u I atie vo rmgevi n g voorkeu rsva ri a n t: ac cepta bele wac htrijen
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Riitiiden
Ten behoeve van de analyse is op een aantal trajecten de gemiddelde reistijd gemeten. Deze
cijfers worden gebruikt voor een vergelijking van deze variant en de variant met fietstunnel. De
gemeten rijtijden staan vermeld bij de analyse van de tunnelvariant.

Conclusie:
De voorkeursvariant leidt tot een redeliik goede verkeersafwikke-

ling met acceptabele wachtrijen en -tiiden. ln de avondspits kun-

nen sporadisch lange wachtrijen op de zuideliike afrit ontstaan

4.3 Model 2020, variant met fietstunnel

4.3.1 Doel
Het doel van het simuleren van een variant mét fietstunnel is inzichtelijk maken wat de daad-
werkelijk meerwaarde van deze fietstunnel uit oogpunt van verkeersaf,ruikkeling is. Gezien de
kritische verkeersafwikkeling en het feit dat de fietsoversteek onderdeel van de maatgevende
conflictgroep vormt, zal een fietstunnel voor de verkeersafwikkeling meenryaarde bieden.

4.3.2 Kruispuntvormgeving
De vormgeving van deze variant is vrijwel gelijk aan de vorige variant. De fietsoversteek over de
N226 tussen de Dodeweg en de Lockhorsterweg is echter vervangen door een fietstunnel. Ge-
zien het feit dat er zich een aantal fietsoversteken op korte afstand van elkaar bevinden, is de
inpassing van de fietstunnel (aanwezigheid gelijkvloerse oversteek over zuidelijke toe- en afrit)
een zeer belangrijk aandachtspunt.

zonder en met fÍetstunnel

\..

/¡À/rÀ

\f
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4.3.3 Resultaten
Alqemeen
Omdat de fietstunnel geen onderdeel meer vormt van de maatgevende conflictgroep is sprake
van kortere cyclustijden. Dit uit zich in zowel de ochtendspits als avondspits in een goede ver-
keersafr¡vikkeling, zonder lange wachtrijen en -tijden. De tijd die normaal benodigd zou zijn om
het fietsverkeer te kunnen laten oversteken, wordt nu benut om de belangrijkste (gekoppelde)
richtingen meer groen te geven. De eventuele verkeersafwikkelingsproblemen vanuit Amers-
foort en op de zuidelijk afrit treden ook niet meer op. Hiermee biedt een fietstunnel voor zowel
het fietsverkeer (verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling) als het autoverkeer (verkeersañruik-
keling)voordelen. lmmers, de wachttijden zullen voor alle richtingen reduceren.

Figuur 11 : SÍmulatie voorkeursvariant met fietstunnel: goede verkeersafwìkkeling

Riitiiden
Ten einde en objectieve vergelijking te kunnen maken tussen de variant met en zonder de fiets-
tunnel is op een aantal trajecten de gemiddelde reistijd gemeten. Dit is zowel voor de ochtend-
spits als de avondspits gedaan. De gemeten rijtijden staan vermeld in onderstaande grafieken.

Grafìek 1: Vergelijking gemÍddelde rijtijden in de ochtendspifs
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Verkeerssimulatie

Grafiek 2: Vergelijking gemiddelde rijtijden in de avondspits

Uit de cijfers blijkt dat de rijtijden zowel in de ochtendspits als in de avondspits afnemen. Naast
de meenvaarde uit oogpunt van verkeersveiligheid, is ook sprake van een meenryaarde voor de
verkeersaf,¡vikkeling daar over de gehele aansluiting een verbetering zal plaatsvinden.

Conclusie:
Uit de simulatie blijkt dat de realisatie van een fietstunnel voor zo-

wel het autoverkeer als het fietsverkeer meerwaarde heeft. Er is

sprake van een goede verkeersafwikkeling met acceptabele

wachtrijen en -tijden.

De regeltechnische koppeling verloopt goed.
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5 Opties

5.1 lnleiding
Zoals in de vorige hoofdstukken beschreven zullen als gevolg van de voorgestelde maatregelen
en de optimalisatie van de verkeerslichtenregeling geen verkeersafwikkelingsproblemen tijdens
de ochtendspits meer optreden. Tevens is uit de simulatie gebleken dat de huidige verkeers-
problematiek tijdens de avondspits niet meer lijkt op te treden. Aandachtspunt blijft de wachtrij-
vorming vanuit Amersfoort en op de zuidelijke afrit.
Het realiseren van een fietstunnel biedt - naast een toename van de verkeersveiligheid - tij-
dens de avondspits extra lucht in de regeling voor het verkeer vanuit Amersfoort en het verkeer
op de zuidelijke afrit. Naast deze aanvullende maatregel op de voorkeursvariant zijn ten behoe-
ve van het afrijden vanaf de zuidelijk afrit nog twee opties denkbaar:
. Apart regelen verkeer vanaf afrit;
o Extra opstelstrook op afrit.

5.2 Apart regelen verkeer vanaf afrit
Een mogelijkheid om de beschikbare afrijcapaciteit op de zuidelijke afrit beter te benutten is het
apart regelen van het verkeer. Hierbij krijgt het verkeer richting Leusden apart groen van het
verkeer richting Amersfoort. Voordeel hiervan is dat het verkeer richting Leusden langer groen
kan krijgen dan het verkeer richting Amersfoort. Het verkeer vanaf de zuidelijke afrit richting
Leusden kan bijvoorbeeld tegelijkertijd groen krijgen met het rechtdoorgaand verkeer vanuit
Leusden richting Amersfoort. Voorwaarde voor het goed functioneren van deze optie, is dat het
verkeer vanaf de zuidelijk afrit apart geregeld wordt en dat een goede bewegwijzering op de
zuidelijke afrit aanwezig is.
ln de onderstaande figuur is een overzicht weergegeven.

Figuur 11: optie: apart regelen verkeer vanaf zuidelijke afrìt
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5.3 Extra opstelstrook op zu¡del¡jke afr¡t
Aanvullend op de optie zoals beschreven in paragraaf 6.2 biedt een extra opstelstrook op de
zuidelijke afrit oplossing voor het niet optimaal kunnen benutten van de twee opstelstroken voor
rechtsaf richting Leusden. Hierdoor is het mogelijk om het verkeer dat vanaf de zuidelijke afrit
richting Leusden rijdt optimaal en efficiënt hard te koppelen.
ln de onderstaande figuur is een ovezicht weergegeven.

en extra verkeer vanaf afrit
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6 Gonclusies en aanbeveling

De Provincie Utrecht heeft Grontmij gevraagd om de voorgestelde maatregelen voor de aanslui-
ting N226-428 (Hedenkop) te toetsen. Hiervoor zijn voor het prognosejaar 2020 capaciteitsbe-
rekeningen en een microsimulatie van de verkeersafiruikkeling uitgevoerd. De belangrijkste con-
clusies zijn hieronder weergegeven.

Çapaciteitsbe reken i nqen
De huidige vormqevinq biedt onvoldoende (rest) capaciteit om ook in de toekomst een goe-
de verkeersafwikkeling te kunnen garanderen. Capaciteitsverruimende maatregelen zijn
noodzakelijk;
ln het voorgestelde maatregelenpakket worden de volgende aanvullende maatregelen op-
genomen:
o verleggen van de zuidelijke afrit van de A28;
o opheffen van de tweede opstelstrook voor rechtdoor op het zuidelijk kruispunt vanuit.
De voorkeursvariant leidt tot een reductie van de cyclustijd en hiermee wachtrijen en - tij-
den.
De voorkeursvariant biedt net voldoende (rest) capaciteit om ook in de toekomst een goede
verkeersafwikkeling te garanderen en fluctuaties in het verkeersaanbod op te vangen;
De realisatie van een fietstunnel biedt voldoende (rest) capaciteit om ook na 2020 een goe-
de verkeersafwikkeling te garanderen en fluctuaties in het verkeersaanbod op te vangen.
De realisatie van een fietstunnel leidt tot kortere cyclustijden en hiermee kortere wachttijden
voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer dat nog wel gelijkvloers moet oversteken.
Door de extra (rest)capaciteit die door de fietstunnel ontstaat, is meer flexibiliteit aanwezig
om fluctuaties in het verkeersaanbod of extra verkeersgroei op te vangen. Daarnaast kan
deze gebruikt worden om de verkeersregeltechnische koppelingen optimaler te kunnen laten
verlopen.

Verkeerssimulatie
o De simulatie van de verkeerssituatie in 2020 met handhaving van de huidiqe vormqevinq

toont een overbelast netwerk, met extreem lange wachtrijen en - tijden op de hoofdrichtin-
gen;

o De simulatie van de verkeerssituatie in 2020 na uitvoering van de maatregelen conform de
voorkeursvariant toont een redelijk goede verkeersaflruikkeling;

o De geplande maatregelen leiden duidelijk tot een verbeterde verkeersaf,¡vikkeling zonder
lange wachtrijen;

o Het verleggen van de zuidelijke afrit van de A28 leidt tot een betere aflruikkeling van het ver-
keer;

o Het opheffen van de tweede opstelstrook voor rechtdoor in de richting van Leusden (noorde-
lijke tak van het zuidelijk kruispunt) vormt geen probleem;

¡ De voorkeursvariant zorgt ervoor dat het verkeer aanvaardbaar kan worden venverkt, doch
hiervoor zijn lange cyclustijden benodigd, waardoor aanzienlijke wachttijden voor zowel de
automobilist als de fietser ontstaan. ln de meeste gevallen zal de automobilist bij groen wel
in een keer het gehele knooppunt kunnen passeren;

o De simulatie toont dat de aansluiting Hertenkop bij uitvoering van de voorkeursvariant aan
de grens van zijn capaciteit zit. Met name tijdens de avondspits leidt dit sporadisch tot lange
wachtrijen op de zuidelijke afrit van de A2B;

a

a

a

a

a
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Conclusles en aanbeveling

Uit de simulatie blijkt dat de realisat¡e van een fietstunnel voor zowel het autoverkeer als het
fietsverkeer meerwaarde biedt: er is sprake van een goede verkeersafiruikkeling met accep-
tabele wachtrijen en -tijden;
De eventuele lange wachtrijen die tijdens de avondspits op de zuidelijke afrit kunnen optre-
den zijn tijdens de simulatie niet meer geconstateerd;
De verkeersregeltechnische koppeling verloopt goed.

Op basis van bovenstaande conclusies kan derhalve worden geconcludeerd dat de voorkeurs'
variant de verkeersafwikkeling aanzienlijk verbetert en net voldoet om een goede ver-
keersafwikkeling in 2020 te garanderen.

Aanbevelinqen c.q. aandachtspunten
Bij het vervangen van de VRI's en de uitvoering van de maatregelen conform de voorkeursvari-
ant gelden de volgende aandachtspunten:
o aanbevolen wordt om de voorkeursvariant minimaal met aanvullende maatregelen (verleg-

gen zuidelijke afrit en opheffen tweede opstelstrook rechtdoor richting Leusden) uit te voe-
ren;

¡ het realiseren van een fietstunnel leidt naast de verbetering van de verkeersveiligheid ook
tot een verbetering van de verkeersafwikkeling. Gezien de beperkte restcapaciteit van de
voorkeursvariant, heeft het daarom de voorkeur om aanvullend op de voorgestelde maatre-
gelen ook een fietstunnel te realiseren;

o Gezien het feit dat er zich een aantal fietsoversteken op korte afstand van elkaar bevinden,
is de inpassing van de fietstunnel (aanwezigheid gelijkvloerse oversteek over zuidelijke toe-
en afrit) een zeer belangrijk aandachtspunt;

o de simulatie toont bij uitvoering van de voorkeursvariant mogelijke verkeersafwikkelingspro-
blemen op de zuidelijke afrit vanaf de 428. Derhalve wordt aanbevolen om de mogelijkhe-
den voor het treffen van aanvullende maatregelen op de zuidelijke afrit (apart regelen en/of
extra opstelstrook) te onderzoeken.

a

a
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Bijlage 1 : Gehanteerde verkeercijfers 2020 (VeNolg 1)
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