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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De verkeersafwikkeling in het gebied rondom de Knijpsbrug en Rengersbrug in Hoogezand
houdt te wensen over. Regelmatig is sprake van stokkend verkeer. Dit zowel in de richting
vanaf de A7 Hoogezand in, als vanuit de kom richting de snelweg. Tijdens de spitsuren
komt het voor dat de capaciteit voor het verwerken van het verkeer aan de grenzen zit en er
filevorming ontstaat op de afrit van de A7. In het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
(GVVP) van de gemeente Hoogezand-Sappemeer (nu Midden-Groningen) uit 2012 was al
opgenomen dat de Knijpsbrug en (in mindere mate ook) de Rengersbrug een bottleneck
vormen in de doorstroming van het verkeer.

Er zijn verschillende aspecten die in meer of mindere mate bijdragen aan de
verkeersproblematiek, waaronder de inrichting van de Kerkstraat, de intensiteit van het
verkeer, de VRI en de spoorwegovergang in de Kerkstraat en de brug(gen). Gemeente
Midden-Groningen verwacht dat door toename van het verkeer de problemen zullen
verergeren. De problematiek is complex doordat de verschillende oorzaken met elkaar
samenhangen.

In de onderstaande afbeelding is het plangebied globaal aangeduid:

Afbeelding 1.1 Schematische aanduiding plangebied

In reactie op het GVVP heeft de provincie Groningen aangekondigd het initiatief te nemen
om gezamenlijk met betrokken partijen in gesprek te gaan met als doel de problematiek
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goed inzichtelijk te krijgen en overeenstemming te bereiken over uitgangspunten voor
oplossingsrichtingen.

1.2 Proces
Voorverkenning
In 2015 is onder de noemer Knijpsbrug en omgeving een voorverkenning uitgevoerd op
basis van reeds beschikbare informatie. De voorverkenning is onder leiding van de
provincie Groningen in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeenten Hoogezand-
Sappemeer en Slochteren (inmiddels gemeente Midden-Groningen) uitgevoerd. Meer over
het proces, project en beleidskaders in bijlage 1 en 2.

De voorverkenning heeft inzicht verschaft in de locaties waar de problematiek met prioriteit
opgelost zou moeten worden. Hiervoor is een aantal maatregelen bedacht waarvan de
verwachting is dat deze de problematiek op kunnen lossen dan wel sterk in omvang kunnen
reduceren. Het maatregelenpakket uit de voorverkenning Knijpsbrug en omgeving heeft
betrekking op maatregelen binnen de gemeente Midden-Groningen maar ook op
maatregelen buiten de gemeentegrens. Tevens is een aantal onderdelen binnen de
gemeente gelegen op provinciale infrastructuur. In de voorverkenning zijn globale
maatregelen beschreven met daarbij een globale kosteninschatting.

Globale verkenning
In de nadere verkenning zijn de verschillende maatregelen zoals benoemd in de
voorverkenning nader uitgewerkt. Per locatie zijn diverse varianten geschetst en vervolgens
beoordeeld. In de globale verkenning is ook gekeken naar diverse omgevingsaspecten;
deze zijn opgenomen in bijlage 3.

Nadere verkenning
Na de globale verkenning is door de stuurgroep opdracht gegeven tot een nadere
verkenning van de overgebleven varianten uit de globale verkenning. Ten behoeve van de
nadere verkenning zijn vanuit de ‘pennestreekschetsen’ uit de globale verkenning
ontwerpen opgesteld. Deze ontwerpen zijn vervolgens op investeringen geraamd. Het
resultaat van de nadere verkenning is een voorkeursvariant voor de verschillende locaties
bij Hoogezand.

In figuur 1.2 zijn bovenstaande werkstappen schematisch weergegeven.

1.3 Doel project
Tijdens de voorverkenning is de problematiek in beeld gebracht (waar zijn er problemen,
wat is het probleem en wat zijn de oorzaken) separaat maar ook tijdens brugbediening.
Daarnaast zijn oplossingsrichtingen in kaart gebracht die tot doel hebben het bevorderen
van de doorstroming van het verkeer (en daarmee het vergroten van de verkeersveiligheid
en het verbeteren van de leefbaarheid).

Provincie Groningen heeft Sweco gevraagd het gehele doorlopen proces te bundelen in een
overzichtelijk rapportage.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat de probleemanalyse beschreven. Deze analyse is uitgevoerd in de
voorverkenningsfase. In hoofdstuk 3 staan de uitgangspunten en programma van eisen
voor de verdere uitwerking van de maatregelen. De uitwerking van de globale verkenning is
beschreven in hoofdstuk 4. Vervolgens zijn de maatregelen nader uitgewerkt en zijn hierin
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keuzes gemaakt. Deze nadere uitwerking staat in hoofdstuk 5. De conclusies staan ten
slotte in hoofdstuk 6 beschreven.

Afbeelding 1.2 Schematische weergave werkwijze en inhoudsopgave
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2 Probleemanalyse

In 2015 is een voorverkenning uitgevoerd. Onderstaande alinea’s zijn afkomstig uit deze
voorverkenning. In de eerste alinea worden de algemene problemen in en rondom
Hoogezand beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de afzonderlijke locaties.

2.1 Huidige verkeersproblematiek Hoogezand
Op drie plaatsen wordt Hoogezand – Sappemeer ontsloten op de A7: via aansluiting 40
Foxhol, 41 Hoogezand en 42 Sappemeer. De meest gebruikte aansluiting is 41 Hoogezand.
Op deze aansluiting takt aan de noordzijde van de A7 de N387 richting Slochteren aan en
aan de zuidzijde de centrale hoofdroute door Hoogezand: de Kerkstraat.

Van de Kerkstraat maken nabij de Knijpsbrug ongeveer 16.000 motorvoertuigen gebruik. De
verkeersdruk is het hoogst op het noordelijke deel van de Kerkstraat (tussen de Hoofdstraat
en de Knijpsbrug). De Kerkstraat is de drukste route binnen Hoogezand-Sappemeer.
Circa 85% van het verkeer op de Kerkstraat is lokaal verkeer (herkomst of bestemming in
Hoogezand - Sappemeer). 15% is doorgaand ten opzichte van Hoogezand - Sappemeer.
Dit geeft aan dat de Kerkstraat een belangrijke ontsluitende functie voor de kern heeft.

In de huidige situatie is sprake van belemmeringen in de verkeersafwikkeling rondom
aansluiting 41. Dit manifesteert zich met name in de avondspits bij brugopeningen van de
Knijpsbrug, maar komt ook zonder brugopeningen voor.
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat in 48% van de onderzochte dagen (periode
januari – maart 2013) op werkdagen sprake is van situaties waarbij de afrit vol staat. In 29%
van de gevallen reikt de wachtrij zo ver dat sprake is van stilstaand verkeer op de
uitvoegstrook van de snelweg.
Deze wachtrijen vormen een ernstig en urgent probleem ten aanzien van de
verkeersveiligheid. Dit in objectieve zin vanwege de grote snelheidsverschillen op de A7 en
in subjectieve zin vanwege de grote mate van onveilig gevoel bij het stilstaan op de
snelweg. Hierover zijn al meerdere meldingen binnengekomen bij Rijkswaterstaat.

De lange wachtrijen op afrit 41 treden voornamelijk bij brugopeningen van de Knijpsbrug,
maar ook zonder brugopeningen komt dit voor. De bediening van de brug is niet altijd de
oorzaak van dit probleem, ook de intensiteit van het verkeer en de capaciteit/inrichting van
de aanwezige infrastructuur spelen een rol.
Op het Winschoterdiep spelen de belangen van de scheepvaart, o.a. de 3-laags
containervaart naar Veendam, een rol. Om betrouwbaar ('just in time') transport mogelijk te
maken zijn in 2015 de bedieningstijden verruimd, zodat rijksbeleid en provinciaal beleid voor
de stimulering van duurzaam transport over water optimaal wordt gefaciliteerd. Op termijn
gaat, als gevolg van de verruiming van de mogelijkheden op de hoofdvaarweg Lemmer-
Delfzijl, ook op het Winschoterdiep de discussie spelen omtrent 4-laags containervaart en
24/7 bediening.

De verkeersdruk op de Kerstraat heeft negatieve effecten op de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in Hoogezand. Dit geldt niet alleen voor de Kerkstraat maar ook voor het
omliggende gebied als gevolg van het ontstaan van sluipverkeer dat de Kerkstraat mijdt.
Het primaire probleem ten aanzien van de Kerkstraat is de stagnerende
verkeersafwikkeling. Het komt regelmatig voor dat er op de Kerkstraat wachtrijen staan die
beginnen ten zuiden van de spoorwegovergang en die reiken tot de Knijpsbrug.
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De belemmeringen in de verkeersafwikkeling op afrit 41 en op de Kerkstraat wordt
veroorzaakt door een combinatie van factoren, waarbij de volgende een belangrijke rol
spelen:
§ het verkeersaanbod;
§ brugopeningen van de Knijpsbrug;
§ de capaciteit van de zuidelijke rotonde bij aansluiting 41;
§ afslaand verkeer op de Kerkstraat;
§ de capaciteit van de kruising met verkeerslichten Kerkstraat – Hoofdstraat;
§ de spoorwegovergang Kerkstraat.

De stagnerende verkeersafwikkeling heeft negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer
op de Kerkstraat. De betrouwbaarheid van de dienstregeling van de bussen staat onder
druk.  De dienstregeling van de treinen heeft tot gevolg dat er soms kort na elkaar sprake is
van gesloten spoorbomen. Hierdoor komt het voor dat wachtend verkeer voor een tweede
keer met een sluiting geconfronteerd wordt.

In de ochtend- en middagspits gaat de Knijpsbrug eens per anderhalf uur open. Overdag
gaat de brug gemiddeld een keer per uur open, afhankelijk van de recreatievaart. Een
brugopening duurt gemiddeld drie minuten en dertig seconden. Na opening van de brug
duurt het in sommige gevallen lang (kwartier) voordat de verkeerssituatie genormaliseerd is.

In juni 2015 is door Rijkswaterstaat een proef met een tekstkar uitgevoerd om verkeer vanaf
Groningen te wijzen op een brugopening van de Knijpsbrug, en een alternatieve route via
afrit 40 Foxhol te nemen. Uit deze proef kwamen geen significante effecten naar voren.
Een aanpak van aansluiting 41 in combinatie met maatregelen aan de Kerkstraat is nodig
voor het substantieel aanpakken van de problematiek.
Het benutten van alternatieve routes via de Rengersbrug en Zwedenbrug kan bijdragen aan
het verminderen van de problematiek rondom aansluiting 41 en de Knijpsbrug

2.2 Toekomstige verkeersproblematiek Hoogezand
Ten tijde van het opstellen van het GVVP Hoogezand – Sappemeer (in 2012) is gebruik
gemaakt van een verkeersmodel voor het in beeld brengen van de toekomstige
verkeerssituatie. Daarin is destijds uitgegaan van een groei van het verkeer met 20% tot
2020. Sinds 2012 is sprake van wijzigingen met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in
Hoogezand – Sappemeer. Op grond van de actuele prognoses is becijferd dat de te
verwachten verkeersgroei tot 2025 circa 15% bedraagt.

Het beeld van de in het GVVP geconstateerde problemen ten aanzien van de
verkeersafwikkeling op de hoofdstructuur van Hoogezand – Sappemeer blijft daarmee van
kracht. Zonder maatregelen worden in de toekomst afwikkelingsproblemen op de
hoofdstructuur verwacht op de volgende locaties:
§ kruising Rengersbrug - Rijksweg West - A.H.G. Fokkerlaan ten zuiden van afslag

Foxhol;
§ rotonde Kerkstraat - Rijksweg West - oprit en afrit A7 (zuidelijke rotonde) ter plaatse

van afslag Hoogezand;
§ kruising Kerkstraat - Meint Veningastraat – Hoofdstraat.

Er zal vaker en in toenemende mate congestie op de Kerkstraat en afrit 41 van de A7
optreden, met als gevolg langere wachtrijen en langere wachttijden. De problematiek van de
verkeersonveiligheid op de A7 (door de wachtrijen met daarbij gepaard gaande
snelheidsverschillen) zal toenemen. Verwacht wordt dat de verkeersafwikkeling op de VRI
kruising Kerkstraat – Hoofdstraat zonder maatregelen zal gaan stagneren, omdat de huidige
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capaciteit onvoldoende is. Door de verslechterende verkeersafwikkeling op de Kerkstraat
neemt de kans op sluipverkeer door omliggende wijken toe. De dienstregeling van de
bussen komt verder onder spanning te staan.

2.3 Knelpuntenoverzicht
In de voorverkenning zijn op verschillende locaties knelpunten en problemen benoemd. De
verschillende locaties zijn op figuur 2.1 weergegeven. Vervolgens is gekeken naar de kern
van de problemen. Hieronder staat nogmaals de kern van het probleem:
§ Probleem spitst zich toe op de Kerkstraat, Knijpsbrug en A7 aansluiting 41.
§ Er ontstaan wachtrijen op afrit 41 tot op de A7. Dit leidt tot verkeersonveiligheid.
§ Cruciale punten in de verkeersafwikkeling op de Kerkstraat en A7 afrit 41 zijn:

– zuidelijke rotonde afrit 41 – N387, te weinig afwikkelcapaciteit, openbaart
zich met name bij brugopeningen,

– Knijpsbrug (brugopeningen),
– VRI kruising Kerkstraat – Hoofdstraat: huidige configuratie opstelvakken

beperkt capaciteit. Capaciteit in toekomst onvoldoende,

Figuur 2.1 Knelpuntlocaties en prioritering

2.4 Knelpunten per locatie
In paragraaf 2.3 zijn de locaties genoemd waar zich de belangrijkste knelpunten voordoen.
In hoofdlijnen gaat het om zes locaties, namelijk:

1. Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387
2. Kruispunt N386-Rijksweg West bij Rengersbrug
3. Rotonde N386-Industrieweg
4. N860 – aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug
5. Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
6. Kerkstraat noord

Deze locaties zijn in figuur 2.2 weergegeven. In onderstaande alinea’s zijn de knelpunten
per locatie uit het basispakket benoemd.
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Figuur 2.2 Knelpuntlocaties nader uit te werken

2.4.1 Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387 (locatie 1)
Deze locatie betreft het knooppunt nabij het Winschoterdiep waar meerdere verbindingen
gebruik van maken. Het knooppunt is voorzien van een vrij liggend fietspad. Het knooppunt
heeft via de Knijpslaan een alternatieve route vanuit de N387 richting Rijksweg West. Op
deze alternatieve route is fiets en autoverkeer gecombineerd. Daarnaast sluit een
parallelweg – met aansluiting op een carpoolplaats - ten noorden van de A7 aan op dit
knooppunt.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Het knooppunt heeft een hoge verkeersintensiteit. Met name in de avondspits heeft het

knooppunt te weinig capaciteit. Doorstroming vanaf afrit 41 is dan beperkt met wachtrij
tot gevolg met frequent terugslag tot op de A7

· Bij brugbediening (Knijpsbrug) is de doorstroming knooppunt slecht (m.n. in de
avondspits)

· Verkeer (afrit 41) moet voorrang verlenen aan verkeer op de rotonde
· Interactie tussen toerit 40 en afrit 41
· Incidenteel sluipverkeer uit Slochteren (N387) via Knijpslaan wanneer Knijpsbrug open

staat
· Wachtrijen op afrit 41 en in de Kerkstraat (m.n. in de avondspits)
· Verkeersonveiligheid overstekende fietsers
· Doorvaartbreedte Knijpsbrug (12m) voor beroepsvaart is (te) smal voor de toekomst

(categorie 5 schepen)
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Figuur 2.3 Rotondecomplex A7-N387

2.4.2 Kruispunt bij Rengersbrug (locatie 2)
Deze locatie betreft een met verkeerslichten geregeld kruispunt (met vrij liggende
fietspaden) van de N386 en de Rijksweg West (N860) gelegen aan het Winschoterdiep.
De N386 is een provinciale weg in Groningen en Drenthe die als een soort zuidelijke
tangent de A7 en A28 verbindt.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Verkeer dat via Zwedenbrug wil moet bij afrit 40 via bedrijventerrein Rengers.

Vanuit N386 noord kan je niet links afslaan bij de kruising N386-Rijksweg West om
bij brugbediening van de Rengersbrug alsnog te kiezen voor de Zwedenbrug.

· Voor (vracht)verkeer is de afslag N386 zuid (vanaf de brug) richting Rijksweg West
(oost) krap

Figuur 2.4 Kruispunt N386-Rijksweg West
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2.4.3 Rotonde N386-Industrieweg (locatie 3)
Deze locatie betreft een rotonde met vrijliggende fietspaden op de kruising van de N386 met
de Korte Groningerweg en Industrieweg. De aantakkende wegen zijn de ontsluitingswegen
van de bedrijventerreinen Foxhol (noord) en Martenshoek.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Doorstroming is in de spitsperiode niet optimaal.
· Bij brugbediening (Rengersbrug) is de doorstroming knooppunt slecht (m.n. in de

avondspits)

Figuur 2.5 Rotonde N386-Industrieweg

2.4.4 N860 - aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug (locatie 4)
Deze locatie betreft het weggedeelte van de N860 (Rijksweg West) tussen de Rengersbrug
en de Knijpsbrug. De weg is gelegen tussen het Winschoterdiep en bedrijvenpark Rengers
(met een 3-tal aansluitingen) en is voorzien van een vrij liggend fietspad.
Aan de zuidzijde heeft de weg via de Zwedenbrug een aansluiting met bedrijventerrein
Martenshoek.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Inrichting van de weg is meer afgestemd op 80 km/u dan 60 km/u
· Grootschaligheid aansluiting Zwedenweg waardoor oversteekbaarheid voor fietsers

lastig wordt gemaakt
· Bij gebruik Zwedenbrug is sluipverkeer via Sluiskade een (afgeleid) probleem
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Figuur 2.6 Kruispunt Rijksweg West – Zwedenweg (Zwedenbrug)

2.4.5 Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat (locatie 5)
De locatie betreft een kruispunt van één van de noord-zuid verbindingen (van en naar de A7
en het Stadshart) en één van de belangrijkste oost-west verbindingen tussen Hoogezand en
Sappemeer. De verkeersstromen worden met een VRI gereguleerd.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Opstelstroken zuidzijde kort en lastig bereikbaar
· Detectielussen reageren slecht
· Verkeersafwikkeling stagneert, geen optimale werking VRI
· Werking VRI niet afgestemd op bediening Knijpsbrug

Figuur 2.7 Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat

2.4.6 Kerkstraat Noord (locatie 6)
De locatie betreft een deel van dé noord-zuid verbinding binnen Hoogezand-Sappemeer.
De Kerkstraat-Noord is een rijbaan met één rijstrook per richting en een losliggend fietspad
en parallelweg. Dit profiel ligt ook ter hoogte van de Knijpsbrug. Er zijn diverse aansluitingen
op de Kerkstraat, namelijk de Rabobank, tankstation en aansluiting Barentszstraat.

Wat is het probleem bij deze locatie?
· Links afslaand verkeer vanaf Knijpsbrug richting Barentszstraat stagneert doorstroming

Kerkstraat-Noord
· Oversteekbaarheid voor fietsers bij Rabobank is lastig
· Fysieke rijbaanscheiding werkt belemmerend voor hulpdiensten
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· Het oprijden van de Kerkstraat-Noord vanaf Barentszstraat en Rabobank is lastig

Figuur 2.8 Wegvak Kerkstraat Noord

Conclusie probleemanalyse

De voornaamste problemen (resterend uit de voorverkenning) zijn:
· Slechte verkeersafwikkeling rotondecomplex A7-N387
· Terugslag file op A7
· Mogelijke rijrichtingen kruispunt Rijksweg West-N386
· Slechte verkeersafwikkeling rotonde N386-Industrieweg (bij brugbediening)
· Onveiligheid en sluipverkeer Zwedenweg
· Slechte verkeersafwikkeling kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat
· Slechte doorstroming Kerkstraat noord o.a. door zijwegen
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3 Programma van Eisen en Uitgangspunten
Op basis van de inventarisatie is door de werkgroep onderstaande Programma van Eisen en
Uitgangspunten geformuleerd voor de verdere uitwerking van de maatregelen.

Randvoorwaarden
· De maatregelen ter bevordering van de doorstroming  mogen de verkeersveiligheid niet

verslechteren.
· De varianten moeten afzonderlijk verkend worden. En op basis van de inzichten van de effecten

van de individuele maatregelen moeten combivarianten / oplossingen samengesteld kunnen
worden.

· In het ontwerp moet rekening worden gehouden met resultaten van het project Blauwe Golf en
ontwikkeling Stadshart (de verkeersgevolgen daarvan).

· De bushaltes bij het rotondecomplex A7-N387 moeten gehandhaafd blijven op de huidige
locaties.

· Huidige verkeersrelaties (voor fiets, auto en openbaar vervoer) moeten gehandhaafd blijven.
· Relevante omgevingsaspecten (onder meer landschappelijke structuren, archeologische

waarden, ecologie) moeten in de verkenningsfase al inzichtelijk worden gemaakt.
· De bediening van de bruggen over het Winschoterdiep zijn een gegeven

Eisen
· De maatregelen mogen niet leiden tot een (verdere) terugslag van autoverkeer op de A7.
· De maatregelen moeten de terugslag op de A7 oplossen.
· De maatregelen mogen niet leiden tot verkeersonveilige situaties.

Wensen
· Het verdiend de voorkeur dat maatregelen binnen de geldende bestemmingsplannen

gerealiseerd kunnen worden
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4 Maatregelen globale verkenning

In hoofdstuk 2 zijn de huidige problemen beschreven zoals geanalyseerd in de
voorverkenning. In de voorverkenning is tevens gekeken welke maatregelen / aanpak van
locaties het meest effectief en efficiënt zijn.  Hierbij is nadrukkelijk gekeken of de
maatregelen passen binnen de verkeersstructuur en verkeersbeleid, leveren de
maatregelen een bijdrage aan het verminderen van de prioritaire problemen, leveren de
maatregelen geen negatieve neveneffecten op etc. Vervolgens zijn de maatregelen
verdeeld over een basispakket (maatregelen die een substantiële bijdrage leveren aan het
oplossen van prioritaire knelpunten) en aanvullende pakketten (maatregelen met een
beperkter effecten en beperkte investering).

Voor de verschillende locaties is vervolgens een globale verkenning uitgevoerd naar
maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de veiligheidssituatie.
De input voor de globale verkenning is afkomstig van de uitgevoerde voorverkenning, een
schetssessie (6 juli 2016) en ideeën vanuit de projectgroep.

Beoordelingsaspecten maatregelen verkenning
De varianten zijn door de projectgroep (Provincie Groningen, Gemeente Midden-Groningen
en Rijkswaterstaat) beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij is beoordeeld op
onderstaande punten.

· Verminderen terugslagprobleem afrit 41
Een beoordeling of een maatregel wel of niet bijdraagt aan het terugslagprobleem bij
afrit 41.

· Verbeteren doorstroming bij brugbediening
Een beoordeling of een maatregel de verkeersdoorstroming bij brugbediening (verkeer
dat geen gebruik hoeft te maken van de brug) verbeterd.

· Oordeel verkeersveiligheid
Eerste oordeel door de projectgroep over de verkeersveiligheid gehalte van een
maatregel

· Gevolgen overig verkeer
Inschatting of voor overige verkeersdeelnemers de maatregel slechter is,  gelijk blijft of
beter wordt.

· Inschatting realiseerbaarheid / deskundig oordeel
Op basis van een deskundig oordeel een inschatting of een maatregel realiseerbaar is.

De uitwerking van de globale verkenning per variant/locatie is opgenomen in bijlage 4.
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4.1 Locatie 1: Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387
De voornaamste problematiek op locatie 1 is de slechte verkeersafwikkeling  van het
rotondecomplex A7-N387. De globale verkenning voor locatie 1 heeft geleid tot
onderstaande varianten. De varianten zijn beoordeeld aan de hand van bovengenoemde
beoordelingsaspecten.

Varianten maatregelen:
1. Grootschalige oplossingen als fly-overs, aquaducten, tunnels, verleggen A7
2. Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening
3. realiseren extra rijstroken en bypasses
4. verleggen afrit 41

4.1. afrit vanaf afrit 41 richting Rengers
5. realiseren turborotonde (meerder mogelijkheden met verwijderen één pootje)

5.1. realiseren gedeeltelijke turborotonde
6. Rotondes vervangen door kruising(en)
7. Realiseren rangeerbaan op A7

Bij varianten 1 en 7 is de realiseerbaarheid laag, omdat de grootschalige ingreep hoge
kosten met zich mee brengt.  De rotondes vervangen door kruispunten met verkeerslichten
(variant 6) lijkt niet realiseerbaar en biedt geen verbetering voor de verkeersveiligheid. Deze
varianten vallen af en worden niet nader uitgewerkt. De varianten 2 t/m 5 zijn worden
uitgewerkt in de nadere verkenning (hoofdstuk 5).

4.2 Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug
Het voornaamste probleem op locatie 2 is dat niet alle rijrichtingen op het kruispunt mogelijk
zijn. De globale verkenning voor locatie 2 heeft geleid tot onderstaande varianten.

Varianten:
1. Optimalisatie regeling VRI
2. Rijstrookindeling op Rengersbrug aanpassen
3. Rechtsaf beweging vanaf brug verbeteren
4. Toevoegen van linksaf strook vanuit het noorden bij VRI
5. Vanuit het boorden 1 rijstrook voor verkeer dat voor de brug wacht. De andere rijstrook

moet kunnen doorrijden om rechts- en linksaf te gaan
6. Tunnel onder Winschoterdiep aanleggen
7. Tunnel in Rijksweg West aanleggen

7.1. Afslaand verkeer via Rengers
8. Aanleg (turbo) rotonde op kruispunt
9. Bij verbreding kruispunt verbetering fiets en voetgangersoversteken

Op basis van de uitkomsten van het kentekenonderzoek, is variant 2 geen haalbare
oplossing. Deze oplossing strookt niet met de huidige verkeersstromen op het kruispunt. De
varianten met tunnels zijn i.v.m. hoge kosten en te weinig beschikbare ruimte niet
realiseerbaar. Varianten 1, 3, 4, 5, 8 en 9 worden meegenomen in de nadere verkenning
(hoofdstuk 5).

4.3 Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg
Het voornaamste probleem op de rotonde is de slechte verkeersafwikkeling bij opening van
de Rengersbrug. De globale verkenning voor locatie 3 heeft geleid tot onderstaande
varianten.
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Varianten:
1. Realiseren extra rijstroken en bypasses
2. Realiseren turborotonde
3. Rotonde vervangen door VRI geregelde kruising

De oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verslechterd in variant 1 ten opzichte van de
huidige situatie. Deze variant wordt niet nader uitgewerkt. Varianten 2 en 3 worden
meegenomen in de nadere verkenning (hoofdstuk 5).

4.4 Locatie 4: N860 met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug
Het voornaamste probleem op locatie 4 is de onveilige fietsoversteek van de N860. De
globale verkenning voor locatie 4 heeft geleid tot onderstaande varianten.

Varianten:
1. Rijksweg west inrichting conform beoogde functie
2. Rengersbrug dicht, Zwedenbrug open houden
3. Aparte fietsbrug aan Zwedenbrug maken
4. Aanleg rotonde op kruising oude Rijksweg/Zwedenbrug met aparte fietsbrug
5. Aanleg fietspad (alternatief) tussen Zwedenbrug en Fultonweg
6. Doortrekken Zwedenweg naar A.B. Nobellaan
7. Op kruising Rijksweg West – Zwedenlaan middengeleiders aanbrengen om fietsers in

twee keer te kunnen laten oversteken

Bij variant 2 wordt de doorstroming (bij brugbediening) en ook de verkeersveiligheid niet
verbeterd. De gevolgen voor het verkeer zijn groot. Het doortrekken van de Zwedenweg
leidt niet tot een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Deze varianten worden daarom
niet nader uitgewerkt. Varianten 1, 3, 4, 5 en 7 worden wel nader uitgewerkt (hoofdstuk 5).

4.5 Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
Het voornaamste probleem op locatie 5 is de slechte verkeersafwikkeling door de
verkeerslichten. De globale verkenning voor locatie 5 heeft geleid tot onderstaande
maatregelen.

Varianten:
1. VRI optimaliseren
2. Eénrichtingsverkeer noord-zuid (Kerkstraat zuid)
3. Kieldieptracé
4. Aanpassingen Kerkstraat zuid
5. Optimaliseren opstelstroken zuidkant
6. Aansluiting parallelweg bij spoorweg overgang afsluiten of uitvoeger realiseren

Het realiseren van het Kieldieptracé (extra verbinding) past niet in de planvorming van de
gemeente voor het Stadshart. Daarmee is deze variant niet realiseerbaar. De overige
varianten worden wel nader uitgewerkt in de nadere verkenning (hoofdstuk 5).

4.6 Locatie 6: Kerkstraat Noord
De voornaamste problemen bij Kerkstraat Noord zijn het oprijden van de Kerkstraat vanaf
de zijwegen en de wachtrijen op de Kerkstraat achter linksafslaand verkeer op de
Kerkstraat. De globale verkenning voor locatie 6 heeft geleid tot onderstaande varianten.
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Varianten:
1. Voorsorteerstrook richting Barentszstraat incl. fietsoversteek met middengeleider
2. Fietsoversteek

2.1. Fietsoversteek bij Rabo voorzien van middengeleider
2.2. Fietsoversteek bij Barentszstraat voorzien van middengeleider

3. Rijstrook invoegen
4. Rijbaanscheiding Kerkstraat verwijderen

Alle genoemde varianten bij locatie 6 gaan mee naar de nadere verkenning.

4.7 Niet locatie gebonden zaken
Ook zijn er een aantal problemen en maatregelen die niet specifiek voor één locatie gelden.
De globale verkenning van niet locatie gebonden maatregelen heeft geleid tot onderstaande
varianten.

· Beperking van brugbediening
Het beperken van de bediening ten behoeve van de beroepsvaart is in strijd met het
provinciaal beleid om het vervoer over water te stimuleren en te faciliteren. Tevens zou
bij een beperking in de bediening tot gevolg hebben dat (nu niet aanwezige)
wachtplaatsen in het Winschoterdiep moeten worden ingericht.

· Verkorten van de bedientijd
Een gemiddelde brugopening duurt ongeveer 7 minuten. Vanwege veiligheidsmarges
en ingebouwde veiligheidssystemen is het moeilijk om deze tijd (iets) in te korten.

· Beperken / verbieden van vrachtwagens op Kerkstraat Noord
Aangezien de Kerkstraat een gemeentelijke weg is, is dit is een keuze van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Die heeft aangegeven het niet realiseerbaar is om het
vrachtverkeer te verbieden op dit deel van de Kerkstraat i.v.m. de bereikbaarheid van
Hoogezand en het centrum.

· Aangeven van alternatieve routes bij brugbediening
Dit punt is meerder malen aangegeven, heeft tevens raakvlakken met ITS (tweede fase
van de blauwe golf)  en wordt als kansrijk gezien.

De globale verkenning voor niet locatie gebonden zaken heeft geleid tot één nader uit te
werken aspect. Dit betreft: Aangeven van alternatieve routes bij brugbediening
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5 Maatregelen nadere verkenning

De globale verkenning is door de stuurgroep van het project akkoord bevonden en er is
opdracht gegeven tot een nadere verkenning van de overgebleven varianten uit de globale
verkenning. Ten behoeve van de nadere verkenning zijn vanuit de ‘pennestreekschetsen’ uit
de globale verkenning nadere ontwerpen opgesteld door Provincie Groningen. Deze
ontwerpen zijn vervolgens op investeringen geraamd.
Ten behoeve van de ramingen is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Kabels &
Leidingen. Ook is onderzoek gedaan naar de planologische situatie bij de locaties en
omgevingsfactoren. Bij de beoordeling van de varianten in de nadere verkenning zijn de
uitkomsten van de uitgevoerde verkeersonderzoek betrokken.

Beoordelingsaspecten nadere verkenning
De varianten in de nadere verkenning zijn door een bredere groep van verschillende experts
(provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen en Rijkswaterstaat) behandeld en
voorzien van een score op onderstaande aspecten. De scores van de verschillende
varianten op onderdelen is deels absoluut en deels ten opzichte van elkaar.

· Investering
Op basis van de schetsen zijn globale kostenramingen opgesteld met een
onzekerheidsmarge van ca. 30%.

· Duurzaamheid
· Verbeterd doorstroming (bij brugbediening)

Een beoordeling of een maatregel de verkeersdoorstroming bij brugbediening (verkeer
dat geen gebruik hoeft te maken van de brug) verbeterd.

· Oordeel verkeersveiligheid
Een nader oordeel over de gevolgen voor de verkeersveiligheid van een maatregel

· Ruimtelijke kwaliteit en planologische inpassing
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is de impact op de ruimtelijke kwaliteit
beoordeeld. Tevens is beoordeeld in hoeverre de maatregelen passen binnen de
vigerende bestemmingsplannen.

· Kosten/baten
Oordeel van verhouding tussen kosten en baten

De uitwerking van de nadere verkenning per variant/locatie is opgenomen in bijlage 5.
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5.1 Locatie 1: Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387
De globale en nadere verkenning voor locatie 1 hebben geleid tot onderstaande varianten.
De rood-gekleurde doorgestreepte varianten zijn in de globale verkenning
(hoofdstuk 4) reeds afgevallen.
De overige varianten zijn in de nadere verkenning beoordeeld. Deze beoordeling is in
onderstaande paragraaf beschreven. In bijlage 5 is per locatie de uitgebreide beoordeling
weergegeven. De genoemde varianten zijn beoordeeld aan de hand van bovengenoemde
beoordelingsaspecten.

Varianten:
1. Grootschalige oplossingen als fly-overs, aquaducten, tunnels, verleggen A7
2. Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening
3. Realiseren extra rijstroken en bypasses
4. Verleggen afrit 41

4.1. Afrit vanaf afrit 41 richting Rengers
5. Realiseren turborotonde (meerder mogelijkheden met verwijderen één pootje)

5.1. Realiseren gedeeltelijke turborotonde
6. Rotondes vervangen door kruising(en)
7. Realiseren rangeerbaan op A7

Variant 2 heeft onvoldoende oplossend vermogen en daarentegen wel hoge kosten. Ook
variant 3 heeft onvoldoende oplossend vermogen en leidt tot onveilige situaties, omdat met
twee rijstroken op een enkelstrooksrotonde wordt aangesloten. Varianten 4 en 4.1 vallen
ook af vanwege vanwege onvoldoende oplossend vermogen en onvoldoende
verkeersveilige oplossing (niet conform Duurzaam Veilig). Variant 5 valt als zodanig af,
maar kan wel in combinatie met een extra strook op de afrit worden uitgevoerd of een
afbuiging van de afrit naar Rijksweg West (dus een combinatie van varianten 4 en 5).

Uitwerking overgebleven variant
Er zijn na de beoordeling twee varianten overgebleven. De eerste variant is “het realiseren
van een turborotonde met daarbij een verdubbeling van afrit 41” en de andere variant is “het
afbuigen van afrit 41 naar Rijksweg West in combinatie met een turborotonde”.  Zie figuur
5.1 voor een visualisatie van deze varianten.
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Figuur 5.1 Overgebleven varianten na nadere verkenning rotondecomplex A7-N387

Van beide varianten is met een microsimulatie de verkeersafwikkeling in 2030 in beeld
gebracht. De conclusie van deze microsimulatie was dat de variant turborotonde met daarbij
een verdubbeling van afrit 41 het grootste oplossende vermogen had. De
verkeersafwikkeling van deze variant is beter, de wachtrijen zijn korter en lossen sneller op.
Tevens is de aansluiting logischer dan de afbuiging van de afrit naar Rijksweg West (afrit
sluit bij voorkeur aan op een gebiedsontsluitingsweg i.p.v. een wegvak met een lagere
verkeersfunctie). Ook is de variant realiseren turborotonde met verdubbeling van afrit 41
een goedkopere oplossing.
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Figuur 5.2 Voorkeursvariant locatie 1

Vanuit de uitgevoerde verkenningen komt naar voren dat het verdubbelen van de afrit 41 en
het realiseren van een turborotonde de beste en meest robuuste oplossing is voor de
verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid rondom het rotondecomplex en de afrit 41.
Een aandachtspunt bij deze oplossing is op welke wijze de voetgangers en fietsers van
noord naar zuid worden geleid.
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In bijlage 6 is een nadere analyse van mogelijke fietsoversteken weergegeven. In deze
analyse zijn verschillende varianten van de fietsoversteken met elkaar vergeleken.
Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen van deze analyse opgenomen.

Fietsoversteek afrit 41
Door een middengeleider tussen de twee rijstroken van de afrit te realiseren, kan het
langzaam verkeer één rijstrook per keer oversteken. Daardoor neemt de verkeersveiligheid
voor de overstekende voetganger en fietser toe (geen kans op afdekongevallen). De
onduidelijkheid zit in de verwachting van de voetganger en fietser. De overstekende
voetganger/fietser kan denken dat op de eerste rijstrook (zuidelijke rijstrook van de afrit)
verkeer vanaf links komt en op de tweede rijstrook verkeer vanaf rechts (dit is bij een
normale rotonde wel het geval). Indien de voetganger/fietser alleen gefocust is op verkeer
vanaf rechts/vanaf de rotonde, kan hij verkeer op de noordelijke rijstrook van afrit 41 over
het hoofd zien. Deze situatie kan met aanvullende maatregelen verbeterd worden, zodat de
onduidelijke situaties niet meer voorkomen.
Beide rijstroken van de afrit zullen voorzien zijn van voorsorteer markering. Deze markering
geeft de fietser ook informatie over de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer. Door het
fietspad vanuit beide richtingen uit te buigen in de richting van het verkeer, rijden fietsers
richting het gemotoriseerd verkeer op de afrit. De kans op vergissingen en verkeer over het
hoofd zien wordt, daardoor kleiner.

Figuur 6.1 Fietsoversteek afrit 41

Fietsoversteek turborotonde
In de CROW-richtlijnen voor turborotondes staat beschreven dat de voorkeur uitgaat naar
ongelijkvloerse fietsoversteken. Alle varianten voldoen hier niet aan, omdat de oversteek
van de noordelijke turborotonde in alle varianten gelijkvloers is uitgevoerd. Dit geldt ook
voor de zuidelijke rotonde in variant 3. Zowel bij de noordelijke als de zuidelijke rotonde zijn
de hellingbanen van fietstunnels niet inpasbaar i.v.m. de beperkte beschikbare ruimte.
Vervolgens geeft de richtlijn te kijken naar alternatieve routes. In de voorverkenningen is
hier reeds naar gekeken en geconcludeerd is dat er geen logische alternatieve fietsroutes
beschikbaar zijn.
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Ten slotte geeft de richtlijn aan dat gelijkvloerse oversteken toegepast kunnen worden.
Aandachtspunten hierbij zijn fiets uit de voorrang buiten de bebouwde kom, fiets uit de
voorrang bij fietsoversteken van meer dan één rijstrook, indien twee afrijstroken voor
autoverkeer niet echt noodzakelijk zijn (capaciteit), heeft het weglaten van één afrijstrook de
voorkeur en maximaal twee rijstroken op de toerit aan te leggen.

De turborotondes in de geschetste varianten voldoen allemaal aan bovenstaande punten.
Echter is de kans op afdekongevallen (bij gelegenheidsvoorrang) bij de toeritten nog
aanwezig. Dit kan weggenomen worden door tussen beide toeritten een extra
middengeleider te realiseren. Er ontstaat een extra rustpunt waardoor fietsers niet in één
keer hoeven oversteken. Dit is zeker voor voetgangers een wenselijke aanvulling i.v.m. de
langere oversteektijd / oversteeklengte.

Door de middengeleider tussen de afrit en toerit van de rotonde dusdanig in te richten dat
het overstekend langzaam verkeer een zogenaamde zigzagbeweging (bajonet) moet
maken, wordt het verschil tussen de afrit en toerit(ten) benadrukt. Het langzaam verkeer rijdt
daardoor automatisch in de richting van het gemotoriseerd verkeer. Het langzaam verkeer
ziet het gemotoriseerd verkeer daardoor naderen en zal minder in verwarring raken (het is
duidelijk uit welke richting het gemotoriseerd verkeer rijdt). Een dergelijke fietsoversteek
voldoet aan de gestelde CROW-richtlijnen voor turborotondes. Een dergelijke bajonet
oplossing boet enigszins in op het comfort van de fietser. Ook zal een dergelijke inrichting
nadelige gevolgen hebben voor de ontruimingstijden bij de VRI variant.
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Figuur 6.2 Voorbeeld bajonet in middengeleider

Met bovenstaande aanbevelingen wordt de kans op onveilige situaties verkleind en kunnen
de verkeersveiligheidsknelpunten bij de oversteken worden verbeterd. Er worden situaties
gecreëerd die veilig zijn en voldoen aan de richtlijnen van het CROW.

5.2 Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug
De globale en nadere verkenning voor locatie 2 hebben geleid tot onderstaande varianten.
De rood-gekleurde doorgestreepte varianten zijn in de globale verkenning
(hoofdstuk 4) reeds afgevallen.  De overige varianten zijn in de nadere verkenning
beoordeeld. Deze beoordeling is in onderstaande paragraaf beschreven. In bijlage 5 is per
locatie de uitgebreide beoordeling weergegeven. De genoemde varianten zijn beoordeeld
aan de hand van bovengenoemde beoordelingsaspecten.

Varianten:
1. Optimalisatie regeling VRI
2. Rijstrookindeling op Rengersbrug aanpassen
3. Rechtsaf beweging vanuit het zuiden verbeteren
4. Toevoegen van linksaf strook vanuit het noorden bij VRI
5. vanuit het noorden 1 rijstrook voor verkeer dat voor de brug wacht. De andere

rijstrook moet kunnen doorrijden om rechts- en linksaf te gaan
6. tunnel onder Winschoterdiep aanleggen
7. Tunnel in Rijksweg West aanleggen

7.1 Afslaand verkeer via Rengers
8. Variant 8: aanleg (turbo) rotonde op kruispunt
9. Variant 9: Bij verbreding kruispunt verbetering fiets en voetgangersoversteken

Het toevoegen van een linksafstrook vanuit het noorden (variant 4) blijkt een nadelig effect
te hebben op de ’groentijd voor de zuid-noord verkeersbewegingen. Op dit kruispunt zijn de
noord-zuid verkeersbewegingen dominant en aanpassingen aan de opstelstroken heeft een
slechtere verkeersafwikkeling tot gevolg. Dit nadelige effect geldt ook voor variant 5
waardoor deze ook is afgevallen. De overige varianten zijn grootschalige oplossingen die
veel ruimtegebruik vragen of die nauwelijks een oplossend vermogen hebben. Deze
varianten vallen daardoor ook af.

De maatregelen die resteren zijn het verruimen van de rechtsafbeweging komend vanaf het
zuiden (vanaf de brug) naar de Rijksweg West in oostelijke richting (variant 3) en het
vervangen van de VRI, waardoor de regeling verbeterd kan worden.

Conclusie locatie afrit 41 / rotondecomplex A7-N387

· Rotondes worden turborotondes
° Afrit 41 wordt verdubbeld

· Langzaam verkeer steekt 1 rijstrook per keer over
· VRI in werking tijdens brugbediening en herstelperiode
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Figuur 6.3 Verruimen rechtsaf beweging van zuiden naar oosten

5.3 Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg
De globale en nadere verkenning voor locatie 3 hebben geleid tot onderstaande varianten.
De rood-gekleurde doorgestreepte variant is in de globale verkenning
(hoofdstuk 4) reeds afgevallen.  De overige varianten zijn in de nadere verkenning
beoordeeld. Deze beoordeling is in onderstaande paragraaf beschreven. In bijlage 5  is per
locatie de uitgebreide beoordeling weergegeven.

Varianten:
1. Realiseren extra rijstroken en bypasses
2. Realiseren turborotonde
3. Rotonde vervangen door VRI geregelde kruising

De overgebleven varianten zijn nader ontworpen en geraamd. Beide varianten zijn
voorgelegd aan het afstemmingsoverleg verkeersveiligheid. In dit overleg is aangegeven dat
de fietsoversteek bij de variant met de turborotonde minder verkeersveilig is. Vanwege
ruimte gebrek is die variant ook niet verkeersveilig te maken op deze locatie.
Omdat uit de intensiteit analyse van locatie 3 volgt dat een enkelstrooksrotonde voldoende
capaciteit heeft (wat de huidige situatie is) is voorgesteld om nog eens  goed en kritisch te
kijken naar het oplossend vermogen van de overgebleven variant i.r.t. de problematiek
(periodiek vastlopen van de rotonde bij brugbediening). Een nadere analyse heeft
geconcludeerd dat met verkeerslichten de verkeersveiligheid verslechterd (hogere
snelheden) en het oplossend vermogen is laag, omdat vastlopend verkeer door de
brugbediening wordt veroorzaakt. Daarom is voorgesteld om voor deze locatie de huidige
situatie te handhaven en geen maatregelen te treffen.

Conclusie locatie kruising Rengersbrug

· Vervangen VRI / verbeteren regeling
· Optimaliseren rechtsaf beweging vanaf brug naar Rijksweg West
· Bij afrit 40 info over brugbediening Rengersbrug
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5.4 Locatie 4: N860 met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug
De globale en nadere verkenning voor locatie 4 hebben geleid tot onderstaande varianten.
De rood-gekleurde doorgestreepte varianten zijn in de globale verkenning
(hoofdstuk 4) reeds afgevallen.  De overige varianten zijn in de nadere verkenning
beoordeeld. Deze beoordeling is in onderstaande paragraaf beschreven. In bijlage 5 is per
locatie de uitgebreide beoordeling weergegeven. De genoemde varianten zijn beoordeeld
aan de hand van bovengenoemde beoordelingsaspecten.

Varianten:
1. Rijksweg west inrichting conform beoogde functie
2. Rengersbrug dicht, Zwedenbrug open houden
3. Aparte fietsbrug aan Zwedenbrug maken
4. Aanleg rotonde op kruising oude Rijksweg/Zwedenbrug met aparte fietsbrug
5. Aanleg fietspad (alternatief) tussen Zwedenbrug en Fultonweg
6. Doortrekken Zwedenweg naar A.B. Nobellaan
7. Op kruising Rijksweg West – Zwedenlaan middengeleiders aanbrengen om fietsers

in twee keer te kunnen laten oversteken

Variant 1 heeft tot gevolg dat de snelheid van het verkeer op Rijksweg West zal verhogen.
Het voornaamste verkeersveiligheidsknelpunt, namelijk het oversteken van fietsverkeer
naar de Zwedenweg, zal verslechteren. Een aparte fietsbrug (variant 3) geeft de fietser
extra ruimte op de brug, maar doet weinig voor de overstekende fietsers. Er is echter wel
een forse investering mee gemoeid, waardoor de kosten/baten verhouding laag is. De
overige varianten hebben veel ruimtebeslag nodig en daarmee ook forse investeringen,
terwijl het aantal overstekende fietsers niet heel groot is. De maatregelen (van variant 4 en
5) passen daardoor niet bij de ervaren problematiek.

De maatregel die resteert is het faciliteren van de fietsoversteken via de middengeleiders.

Conclusie locatie Rotonde N386-Industrieweg

· Geen maatregelen treffen
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Figuur 6.4 Voorkeursvariant locatie 4, fietsoversteken via de middengeleiders

5.5  Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
De globale en nadere verkenning voor locatie 5 hebben geleid tot onderstaande varianten.
De rood-gekleurde doorgestreepte variant is in de globale verkenning reeds afgevallen.  In
bijlage 5 is per locatie de beoordeling weergegeven met daarbij de reden waarom de
betreffende variant is afgevallen.

Varianten:
1. VRI optimaliseren
2. Eénrichtingsverkeer noord-zuid (Kerkstraat zuid)
3. Kieldieptracé
4.  Aanpassingen Kerkstraat zuid
5. Optimaliseren opstelstroken zuidkant
6. Aansluiting parallelweg bij spoorweg overgang afsluiten of uitvoeger realiseren

De Kerkstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg van Hoogezand en heeft dus een
belangrijke verkeersfunctie. Aanpassingen aan de Kerkstraat of eenrichtingsverkeer
instellen hebben een verslechtering van de verkeersafwikkeling tot gevolg. Verkeer zal
verplaatsen naar routes die hier niet voor bedoeld zijn. Dit zal dus negatieve gevolgen
hebben voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op andere locaties in Hoogezand.
Maatregelen die de verkeersafwikkeling op de Kerkstraat wel kunnen verbeteren zijn het
optimaliseren van de verkeerslichten op kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat. Tevens leiden het
optimaliseren van de opstelstroken aan de zuidzijde voor een betere verkeersafwikkelingen

Conclusie locatie Kruising Zwedenbrug

· Fietsoversteken met middengeleiders in Rijksweg West realiseren



31 (34)

op de Kerkstraat. Ook zal het (deels) afsluiten van de Parallelweg een verbetering van de
verkeersafwikkeling op de Kerkstraat tot gevolg hebben.

Figuur 6.5 Optimaliseren VRI en (deels) afsluiten Parallelweg

5.6 Locatie 6: Kerkstraat Noord
De globale en nadere verkenning voor locatie 6 hebben geleid tot onderstaande varianten.
In bijlage 5 is per locatie de beoordeling weergegeven met daarbij de reden waarom de
betreffende variant is afgevallen.

Varianten:
1. Voorsorteerstrook richting Barentszstraat incl. fietsoversteek met middengeleider
2. Fietsoversteek

2.1 Fietsoversteek bij Rabo voorzien van middengeleider
2.2 Fietsoversteek bij Barentzstraat voorzien van middengeleider

3. Rijstrook invoegen
4. Rijbaanscheiding Kerkstraat verwijderen

Het realiseren van een fietsoversteek op de Kerkstraat Noord heeft voor de overstekende
fietsers een positief effect op de oversteekbaarheid. Echter op de doorstroming van het
gemotoriseerd verkeer heeft de maatregel geen effect. Het toevoegen van een rijstrook
betekent meer opstelruimte voor gemotoriseerd verkeer; echter is op de Knijpsbrug geen
ruimte voor een extra rijstrook. De maatregel heeft een forse investering nodig, maar de
toename in capaciteit is beperkt. Bovengenoemde maatregelen vallen daardoor af. Het

Conclusie locatie Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat

· Regeling VRI optimaliseren
· Opstelstroken zuidzijde VRI optimaliseren
· Aansluiting Parallelweg (deels) afsluiten
· Aanduiding brugbediening Knijpsbrug
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toevoegen van een linksafstrook richting de Barentszstraat heeft tot gevolg dat linksafslaand
verkeer de doorgang van rechtdoorgaand verkeer niet belemerd. Het verkeer kan vanaf het
rotondecomplex dus vrij afrijden in zuidelijke richting, hetgeen een positief effect heeft op de
verkeersafwikkeling van de Kerkstraat. Door het toevoegen van een linksafstrook ontstaan
ruimte voor een fietsoversteek bij de middengeleider. Fietsers kunnen hier ter plaatse in
twee keer oversteken, hetgeen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid van de
overstekende fietsers.

Figuur 6.6 Linksaf voorsorteerstrook en fietsoversteek met middengeleider op Kerkstraat

Conclusie locatie Kerkstraat Noord

· Linksaf voorsorteerstrook richting Barentszstraat
· Fietsoversteek met middengeleider
· Opheffen fietsoversteek Rabobank-gebouw
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5.7 Niet locatie specifieke oplossingen
(ITS/sensor/matrix/verkeersverboden/brugbediening)

Dit punt is meerdere malen door omwonenden aangegeven en heeft raakvlakken met ITS
(tweede fase van de blauwe golf)  en wordt als kansrijk gezien. Echter, nader onderzoek
naar de gewenste locaties en hoeveelheid systemen hebben geleid tot een raming van
totaal € 1.100.000,- waardoor dit wel een heel dure oplossing is voor het informeren van
weggebruikers. In het vervolg zal worden bekeken waar eventueel elementen overgenomen
kunnen worden. Vanuit een expert opinion is de gedachte dat het plaatsen van een systeem
bij afrit 40 met informatie over bediening van Rengersbrug toegevoegde waarde heeft
evenals het informeren bij de VRI Kerkstraat-Meint Veningastraat over de brugbediening
van de Knijpsbrug.
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6 Conclusie

De verkeersafwikkeling in het gebied rondom de Knijpsbrug en Rengersbrug in Hoogezand
houdt te wensen over. Regelmatig is sprake van slechte doorstroming op afrit 41 en het
rotondecomplex A7-N387. Deze doorstroming geldt zowel vanaf de A7 Hoogezand in, als
vanuit Hoogezand richting de A7.

De verslechterde verkeersafwikkeling heeft verkeersonveilige situaties tot gevolg doordat er
stilstaand verkeer tot op de A7 komt. Het doel van het onderzoek is te komen tot
oplossingen die de verkeersafwikkeling rondom afrit 41 verbeteren en daarmee de
verkeersveiligheid verbeteren.

Er is een proces doorlopen met provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen en
Rijkswaterstaat om tot een gedragen maatregelen pakket te komen. Hierbij is begonnen met
een breed scala van mogelijke maatregelen. Vervolgens is steeds verder getrechterd naar
uiteindelijk een gedragen maatregelenpakket met hierin haalbare maatregelen die de
verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in en rondom Hoogezand verbeteren.

Hieronder staan nogmaals de voorgestelde maatregelen per locatie benoemd.

Afrit 41 / rotondecomplex A7-N387
· Rotondes worden turborotondes

° Afrit 41 wordt verdubbeld
· Langzaam verkeer steekt 1 rijstrook per keer over
· VRI in werking tijdens brugbediening en herstelperiode

Kruispunt Rijksweg West-N386 (Rengersbrug)
· Vervangen VRI / verbeteren regeling
· Optimaliseren rechtsaf beweging vanaf brug naar Rijksweg West
· Bij afrit 40 info over brugbediening Rengersbrug

Kruispunt Rijksweg West-Zwedenweg (Zwedenbrug)
· Fietsoversteken met middengeleiders in Rijksweg West realiseren

Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
· Regeling VRI optimaliseren
· Opstelstroken zuidzijde VRI optimaliseren
· Aansluiting Parallelweg (deels) afsluiten
· Aanduiding brugbediening Knijpsbrug

Kerkstraat Noord
· Linksaf voorsorteerstrook richting Barentszstraat
· Fietsoversteek met middengeleider
· Opheffen fietsoversteek Rabobank-gebouw



Bijlage 1 Project en proces



Project Knijpsbrug en omgeving

Doel verkenningsfase
Tijdens de voorverkenning is de problematiek in beeld gebracht (waar zijn er problemen, wat is het probleem
en wat zijn de oorzaken) separaat maar ook tijdens brugbediening.
Daarnaast zijn oplossingsrichtingen in kaart gebracht die tot doel hebben het bevorderen van de doorstroming
van het verkeer (en daarmee het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid).

Doel van de verkenning is om voor de beschouwde locaties een voorkeursvariant te ontwikkelen.

Maatschappelijk doel
Maatschappelijke doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid en  doorstroming rondom
Hoogezand-Sappemeer ten behoeve van doorgaand verkeer en gelijktijdig de leefbaarheid (voor zover raakvlak
met verkeerssituatie) binnen Hoogezand-Sappemeer te verbeteren

Projectstructuur
Onderstaand is de projectstructuur vanuit opdrachtgever-opdrachtnemer en stuurgroep-projectgroep
weergegeven.



Proces en planning

Binnen het/een project worden meerdere processen doorlopen op het gebied van inhoud, inzicht, bestuurlijk
draagvlak, participatie van de omgeving, raakvlakken.

Inhoudelijk
Omdat een verkenning moet leiden tot een voorkeursvariant is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in
meerdere aspecten waaronder de geraamde kosten. Om goede kostenraming te maken is een ontwerp
noodzakelijk. Om te voorkomen dat (heel) veel energie gestoken wordt in ontwerpen en kostenramingen
wordt de verkenning gefaseerd uitgevoerd: een globale verkenning gevolgd door een nadere verkenning.
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een voorkeursvariant.
Vanuit praktische overwegingen (het gebied is groot) is dit project  opgedeeld in meerdere locaties.

Deze varianten zullen met elkaar worden vergeleken op het gebied van verkeerssituatie /oplossend vermogen
doorstroming, verkeersveiligheid, realiseerbaarheid, kosten (ramingen) en duurzaamheid.

Hierbij zal afstemming plaatsvinden met:
· de gevolgen van de plannen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor het Stadshart (en de

verkeerstechnische gevolgen daarvan) en worden varianten naast de verkeersintensiteit en -routes
gelegd.

· Overige verkeerskundige aspecten vanuit GVVP H-S.
· Uitkomsten project Blauwe Golf Winschoterdiep.
· Gemeente Slochteren.
· Bedrijventerrein Rengers.

Uiteindelijk zal na inspraak en bestuurlijke afstemming voor elke locatie een voorkeursvariant worden
vastgesteld.

Deze voorkeursvarianten zullen voorzien moeten worden van
· een kostenraming,
· een verantwoordelijke partij,
· verdeling van de kosten.



Participatie
Op 6 juli 2016 is een schetssessie gehouden in Hotel Faber. Hiervoor waren 390 uitnodigingen aan
omwonenden verstuurd. De avond is redelijk goed bezocht en ook de geluiden waren over het algemeen
positief en de avond heeft veel suggesties opgeleverd voor oplossingen op de verschillende locaties en niet
locatie specifieke oplossingen. De suggesties van de schetssessie zijn in de globale verkenning meegenomen.

Nadat de stuurgroep de voorkeursvariant(en) uit de nadere verkenning heeft vastgesteld zal de omgeving via
een inloopavond worden betrokken.

Aanpak duurzaamheid GWW

Binnen de verkenningsfase van het project zijn de omgevingswijzer en het ambitieweb vanuit Aanpak
Duurzaamheid GWW doorlopen.

        Ingevulde Omgevingswijzer Knijpsbrug en omgeving

De Omgevingswijzer laat zien dat op veel aspecten een positieve impact van het project wordt verwacht. Het
projectdoel om de doorstroming te verbeteren van het verkeer vertaalt zich door in veel duurzame aspecten.

Omdat de oplossingsrichtingen voor het project nog weinig concreet zijn, is de impact voor aspecten zoals
bodem of ecologie op “geen” gezet. Als in een latere projectfase de oplossingsrichtingen concreter zijn kan dit
veranderen.

Negatieve impact wordt vooral verwacht tijden de realisatie van het project op de aspecten fossiele
brandstoffen, materiaalgebruik en overlast. Tijdens de werksessie zijn wel veel ideeën en kansen
geïdentificeerd die doorgegeven worden als aandachtspunten bij volgende fases in het project.



Ingevulde Ambitieweb Knijpsbrug

Het Ambitieweb laat zien dat de ambitie aanwezig is om toonaangevend te presteren op Functionaliteit,
Bereikbaarheid en Veiligheid. Naar verwachting zorgt een verbeterde doorstroming voor deze prestaties.

Een bovenwettelijke prestatie wordt geambieerd op Hinder tijdens de realisatiefase, Afval, Duurzaam
materiaalgebruik, Toekomstwaarde, Participatie en Energieverbruik realisatiefase.

Voor de overige sub thema’s is voldoen aan wet- en regelgeving voldoende. Hierbij is de aanname dat de
verbeterde doorstroming ook voor een verbetering in luchtkwaliteit en geluidshinder zorgt.

Bij elke ambitie zijn ook suggesties gegeven hoe de ambitie in het project ingevuld kan worden en per suggestie
op welke manier deze verder gebracht kan worden in het project.

Binnen de verkenningsfase van het project zijn de omgevingswijzer en het ambitieweb vanuit Aanpak
Duurzaamheid GWW doorlopen.
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Bijlage 2 Beleidskaders



Rijksbeleid en regelgeving

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het huidig
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin
per nationaal belang de aanpak is uitgewerkt op basis van lopende en voorziene projecten.
De SVIR is van kracht sinds maart 2012 en vormt de kapstok voor bestaand en nieuw
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
Het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR op basis van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) vindt plaats via :
• Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen.
• Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Vanuit die rol behartigt zij onder andere de Nationale belangen zoals benoemd in de SVIR.
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op
een duurzame leefomgeving.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2014 opdracht gegeven voor het
ontwikkelen van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een integrale visie voor een vitaal en
leefbaar Nederland, die zich richt op de fysieke leefomgeving, in de breedste zin en,
voortbordurend op wat we hebben geleerd uit het verleden. De Nationale Omgevingsvisie
integreert de inhoud van zo’n 85 beleidsstukken, waaronder de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte, het Milieubeleidsplan en het Nationaal Waterplan, in één document. Zodat
beleidsmakers en uitvoerders van verschillende disciplines en overheidslagen meer weet
hebben van de integrale opgaven en elkaar beter begrijpen. Dat werkt positief door in de
fysieke leefomgeving. De eerste stap is het agenderen van onderwerpen voor NOVI in de
Nationale Omgevingsagenda (NOA) die eind 2016 zal verschijnen.

Als basis voor de bijdrage van Rijkswaterstaat aan de Omgevingsvisies geldt de missie:
‘Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zet in op
een duurzame leefomgeving’. Rijkswaterstaat werkt aan bescherming tegen
overstromingen, voldoende en schoon water, een duurzame leefomgeving, vlot en veilig
verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie.



Provinciaal beleid en regelgeving

Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie 2016-2020 van de provincie Groningen bevat de integrale lange
termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is in plaats
gekomen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). De Omgevingsvisie heeft betrekking op
het grondgebied van de provincie Groningen en geldt voor een periode van vier jaar.

Omgevingsverordening
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet milieubeheer hebben
Provinciale Staten bevoegdheden en verplichtingen om bij verordening regels te stellen.
Deze bevoegdheden en verplichtingen vast gelegd in de Omgevingsverordening provincie
Groningen 2016.

Hieronder is weergegeven welke beleidsaspecten van belang zijn voor de ontwikkeling van
varianten in het kader van de verkenningsstudie Knijpsbrug en omgeving.

Provinciaal beleid

Provinciale opgaven

Regio Groningen-Assen
De provincie Groningen met de provincie Drenthe en 12 gemeenten samen in de Regio
Groningen-Assen. Hoogezand-Sappemeer is één van die twaalf gemeenten. De
hoofddoelstelling voor de Regio Groningen-Assen is het benutten van economische kansen
en behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. Dit is vertaald in drie speerpunten, die
de samenwerking in de regio inhoud geven en het profiel van de regio versterken:
1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.
De Regio Groningen-Assen is als opgave opgenomen in de Omgevingsvisie.

De opgave
De stad Groningen groeit, het ommeland heeft het moeilijk(er). Juist bij krimp op het
platteland wordt de betekenis van een sterke stadsregio groter. Regio en stad kunnen elkaar
aanvullen en versterken. Voorwaarde is dat stad en regio uitstekend zijn verbonden; fysiek
en beleidsmatig. Daarvoor moeten we afspraken durven maken over de benodigde
bereikbaarheidsmaatregelen, de economische agenda, de monitoring van de
woningbouwafspraken en de kwaliteit van het landschap. De Regio Groningen-Assen draagt
voor de jaren 2014-2020 ruim € 100 miljoen, met name gericht op bereikbaarheid, bij aan
een imposant investeringsprogramma in de regio.

Provinciale belangen

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen,
kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in
stedelijke gebieden en vitale kernen.



Doelen en waarden bij provinciaal belang 2: Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Concurrerend
Bereikbaar
Toekomstbestendig
Aantrekkelijk

Binnen de gemeente Hoogezand Sappemeer zijn meerdere lokale en regionale
bedrijventerreinen aanwezig.

Beschermen Landschap en cultureel erfgoed
Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele
erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit en de variëteit van de diverse landschappen in onze
provincie.

Doelen en waarden bij provinciaal belang 5: beschermen landschap en cultureel erfgoed
Aantrekkelijk
Karakteristiek
Divers

Samenhangende landschapsstructuur van zeven deelgebieden
De provincie Groningen werkt aan het behoud en versterking van het karakter, diversiteit en
belevingswaarde van het landschap, door:
· behoud en versterking van de cultuurhistorische, natuurlijke, archeologische en

aardkundige waarden van het landschap als onderdeel van de samenhangende
landschapsstructuur;

· door ontwikkeling van de samenhangende landschapsstructuur en toevoegen van
kwaliteit aan het landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De samenhangende landschapsstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde
landschapselementen en karakteristieken en overstijgt daarmee het niveau van losse
elementen.
Hierin is de provincie opgedeeld in zeven deelgebieden:
1. Wierdenland en Waddengebied.
2. Oldambt.
3 Zuidelijk Westerkwartier.
4. Westerwolde.
5. Veenkoloniën.
6. Gorecht.
7. Centrale Woldgebied en Duurswold.



De gemeente Hoogezand-Sappemeer en het projectgebied bevinden zich met name in de
Veenkoloniën.

Kenmerkend voor de Veenkoloniën is het grootschalig open landschap met een rationele
verkavelingsstructuur van kanalen en wijken. In dit landschap liggen kanaaldorpen met een
mix van burger-, agrarische en industriële bebouwing.
In dit deelgebied dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met:
· de grootschalige openheid en rationele verkaveling;
· de koppeling tussen langgerekte bebouwingslinten en kanalen en wijken met planmatige

opzet;
· de herkenningspunten in linten: bruggen, sluizen, fabrieken en watertorens;
· de karakteristieke doorkijken in de linten;
· verdichtingen in het lint bij bruggen, sluizen en fabrieken;
· het contrast tussen het kleinschalige lint en het grootschalige open landschap.

Bereikbaarheid
Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over
weg, water, spoor, door de lucht en digitaal

Doelen en waarden bij provinciaal belang 9: Bereikbaarheid
Concurrerend
Bereikbaar
Toekomstbestendig

Het provinciaal mobiliteitsbeleid heeft tot doel om ruimtelijke functies met elkaar te
verbinden zodat mensen en goederen zich vlot, veilig en duurzaam van de ene naar de
andere plek kunnen verplaatsen. Een goede bereikbaarheid van steden en dorpen is van
belang voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van onze provincie. De provincie richt
zich op een slim en duurzaam vervoersnetwerk.
De rol van de provincie, samen met de andere bestuurslagen, bestaat uit het bieden van
basisfaciliteiten van voldoende kwaliteit:
· een basisnetwerk van openbaar vervoer, fietsroutes, wegen en vaarwegen;



· knooppunten waarmee de modaliteiten onderling verbonden zijn, waar het netwerk
verbinding heeft met het omliggend (buiten)gebied en waar het netwerk verbonden is
met concentraties van functies (zoals zorg, werkgelegenheid, onderwijs);

· binnen het netwerk hoogwaardige verbindingen naar de stad Groningen en Eemsdelta
als de belangrijkste economische groeipolen;

· bewerkstelligen dat onze hele provincie een goede digitale ontsluiting krijgt, ook waar de
markt het in eerste instantie laat liggen;

· beschikbaar krijgen en stellen van real time data over de status, het functioneren en het
actuele gebruik van (delen van) het basisnetwerk.

De rol van de provincie  bestaat voorts uit het waar nodig reguleren van het
gebruik om:
· onveiligheid, hinder en verstopping te voorkomen;
· een effectief, veilig, efficiënt en duurzaam gebruik te bevorderen.

Vaarwegen zijn belangrijk voor de economie in onze provincie. Ze hebben ook een rol in
toerisme en recreatie. De Provincie geeft prioriteit aan vaarwegen die een belangrijke
functie vervullen voor het goederenvervoer. Ontwikkelingen zoals de schaalvergroting in de
binnenvaart, de groei van containervaart en de duurzame verschuiving van transport van de
weg naar het water wordt op een passende wijze gefaciliteerd. De prioriteit gaat hierbij uit,
voor wat betreft de provinciale vaarwegen,
naar verdere ontwikkeling en opwaardering van het Winschoterdiep en het A.G.
Wildervanckkanaal (mede in relatie tot multimodaal vervoer). Er zijn echter nog geen
financiële middelen beschikbaar (gevonden) om die prioriteit waar te maken.

Net als voor de provinciale onze wegen, dient zich ook voor de provinciale vaarwegen een
instandhoudings- en vervangingsopgave aan. Het Meerjarenprogramma beheer en
onderhoud voorziet alleen in het zogeheten 'reguliere beheer en onderhoud', maar biedt
geen ruimte voor grootschalig baggerwerk of vervangingsopgaven (bijvoorbeeld
bruggen/sluizen) voor de vaarweginfrastructuur.
In de 'Nota Beheer provinciale vaarwegen 2011-2020' staan de streefbeelden en knelpunten
voor de provinciale vaarwegen. Het realiseren van de streefbeelden wordt binnen onze
financiële mogelijkheden gefaseerd, door bij nieuwbouw of vervanging de bijbehorende
functie-eisen toe te passen, afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen. Dit betreft
met name de doorvaarthoogte en -breedte van bruggen. Hierbij wordt de 'Richtlijnen
vaarwegen' als vertrekpunt gehanteerd. De komende jaren wil de provincie de knelpunten
op het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal oplossen. Dit kan alleen als hiervoor
financiële middelen worden vrijgemaakt.

Tegengaan milieuhinder

Tegengaan van milieueffecten en -hinder door te sturen op de kwaliteit van water, lucht,
geluid en bodem.

Doelen en waarden bij provinciaal belang 10: Tegengaan Milieuhinder
Toekomstbestendig



Leefbaar
Veilig
Schoon
Stil

Milieubelastingen zoals geluid van wegverkeer, geur van bedrijven, externe veiligheid,
luchtverontreiniging en lichthinder hebben een negatieve invloed op de leefomgeving en
daarmee
op de gezondheid van mensen. In de provincie worden bij veel woningen de maximaal
toelaatbare niveaus voor omgevingsgeluid en geurbelasting overschreden. In de 'Provinciale
Strategie Gezondheid en Milieu ' wordt prioriteit gegeven aan het verminderen van:
· geuroverlast van bedrijven;
· geluid van wegverkeer;
· luchtverontreiniging.

Wegverkeer is de belangrijkste bron van ernstige geluidhinder. Om de geluidhinder van
provinciale wegen te verminderen, wordt het volgende gedaan:
· iedere 5 jaar worden geluidsbelastingkaarten en actieplannen gemaakt voor de

provinciale wegen. Situaties met een GES-score van 6 of hoger (de plandrempel) worden
zoveel mogelijk weggenomen. De belangrijkste maatregel is het toepassen van geluid
reducerend asfalt;

· de provincie legt als uitvoering van de vast te stellen Actieplannen wegverkeerslawaai op
delen van provinciale wegen waarlangs woningen met een geluidsbelasting boven de
plandrempel liggen, indien mogelijk en doelmatig, geluid reducerend asfalt aan;

· bij beoordeling van ruimtelijk-economische en infrastructurele plannen wordt gelet op
geluidsaspecten.

Provinciale Regels

Provinciaal Basisnet
Transport (van gevaarlijke stoffen) is een dynamisch geheel en staat onder invloed van
economische ontwikkelingen. Vestiging van nieuwe bedrijven, andere (productie)processen
en autonome groei kunnen tot een verandering van het aantal transportbewegingen van
gevaarlijke stoffen leiden. De externe risico's van transport van gevaarlijke stoffen worden
met behulp van een risicorekenmodel omgezet naar risicocontouren. Juist omdat transport
een dynamisch proces is, kunnen risicocontouren zich verplaatsen. Daarom is een modus
gezocht waarin het transport haar dynamiek kwijt kan en waarbij men in de ruimtelijke
ordening weet wat wel en niet kan.

Voor de provinciale wegen en de ruimte rond rijks- en spoorwegen is het provinciaal
basisnet Groningen ontwikkeld. Dit betekent onder meer dat rondom alle provinciale-, rijks-
en spoorwegen (waaronder dus ook de N387, N386, de A7 en de spoorlijn Groningen-Leer)
een zone van 30 meter ligt aan weerszijden van de transportroute. Binnen deze 30-
meterzone mogen geen nieuwe objecten geprojecteerd worden ten behoeve van minder
zelfredzame personen.



Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Sinds 2012 heeft de gemeente een nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeer en vervoerplan). In
dit plan, dat door de Gemeenteraad is vastgesteld, staat het beleid weergegeven op het
gebied van verkeer en vervoer voor de periode van 2012 tot ongeveer 2022.
Het GVVP is opgebouwd uit de volgende 5 thema's, waarbij het ook gaat om de samenhang
ertussen:

1. Autoverkeer
2. Fietsverkeer
3. Openbaar vervoer
4. Verkeersveiligheid
5. Parkeren.

Visie op het wegennet
Het wegennet in de kern Hoogezand-Sappemeer kent een aantal wegen die bestemd zijn
voor de afwikkeling van het autoverkeer. Dit zijn de zogenaamde Gebiedsontsluitingswegen.
Ze vormen de ruggengraad van ons verkeerssysteem. In het oude GVVP kenden alle
Gebiedsontsluitingswegen dezelfde prioriteit als het gaat om de mate van afwikkeling van
het autoverkeer. Bij het nemen van maatregelen was de verkeersfunctie leidend waarbij het
in principe niet uitmaakte over welke gebiedsontsluitingsweg het ging.

In het huidige GVVP is geconstateerd dat vooral op het centraal in de kern Hoogezand-
Sappemeer gelegen assenstelsel een aantal problemen samenkomen die nopen tot een
gewijzigde visie op ons wegennet (Kerkstraat, Van der Duijn van Maasdamweg, Meint
Veningastraat, Hoofdstraat). Hier is sprake van hoge verkeersintensiteiten maar ook van een
concentratie van verkeersongevallen waaronder veel ongevallen waar fietsers bij betrokken
zijn. De afwikkeling van het autoverkeer en de belangen vanuit leefbaarheid gaan op het
centraal gelegen assenstelsel niet samen op.

In het GVVP is geconcludeerd dat er binnen de gebiedsontsluitingswegen wegen in de kern
Hoogezand-Sappemeer onderscheid moet worden gemaakt in de mate van prioriteit van de
afwikkeling van het autoverkeer. De ring buitenom (Woldweg, De Vosholen)  moet de
afwikkeling van het autoverkeer hoge prioriteit hebben. Hier staat de afwikkeling van het
autoverkeer centraal.  Op het centraal gelegen assenstelsel heeft de mate van afwikkeling
van het autoverkeer ook prioriteit maar die is lager dan die op de ring buitenom. Hierdoor
ontstaat er op het centraal gelegen assenstelsel ruimte om maatregelen te treffen ten
gunste van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid zonder dat de
gebiedsontsluitende functie van deze wegen verloren gaat.



Deze prioritering heeft tot gevolg dat de doorstroming op de ring buitenom zal toenemen en
het autoverkeer op het centrale assenstelsel geconfronteerd zal worden met voorzieningen,
voor overstekend langzaam verkeer en maatregelen ten gunste van de verkeersveiligheid, en
daardoor iets vertraagd zal worden. De verwachting is dat meer automobilisten dan nu
zullen kiezen voor de route buitenom waardoor het centrale assenstelsel iets zal worden
ontlast van autoverkeer. Tot slot zullen de maatregelen aan het centraal gelegen
assenstelsel een bijdrage leveren aan het stimuleren van het fietsgebruik, want ook het
gebruik van de fiets wordt voor een kern als Hoogezand-Sappemeer als erg kansrijk gezien.



Bijlage 3 Omgevingsaspecten



Omgevingsaspecten

Inleiding
Bij het plannen en ontwerpen van (nieuwe) infrastructuur is het belangrijk om al in een
vroeg stadium rekening te houden met allerlei relevante omgevingsaspecten. Juist in de fase
van verkenning worden keuzes gemaakt waarbij een bepaald niveau van gebiedskennis niet
mag ontbreken. Het uitvoeren van een breed
omgevingsonderzoek is daarom een essentieel onderdeel in
het gehele planproces.

Daarom is al in dit stadium van de planvorming een brede en
integrale analyse van relevante omgevingsaspecten
uitgevoerd waarbij de methode van de lagenbenadering is
gevolgd (zie nevenstaande afbeelding). Het doel van deze
inventarisatie is vierledig:
· Het verkrijgen van inzicht in de situatie ter plaatse van het

studiegebied en bouwstenen voor het opstellen van
varianten;

· Toetsingskader voor de vergelijking van de varianten en
het selecteren van een voorkeursvariant (naast de
verkeerskundige criteria);

· Een inschatting van de haalbaarheid van het
voorkeursalternatief en

· Een indicatie van eventueel benodigd vervolgonderzoek.

Hieronder is beschreven welke omgevingsaspecten relevant
zijn voor de ontwikkeling van infrastructurele maatregelen ter plaatse van de verschillende
locaties. Tevens zijn kaartbeelden per omgevingsaspect opgenomen.



Bodemopbouw en hydrologie
De bodemopbouw en waterhuishoudkundige situatie zijn relevante aspecten bij de verdere
uitwerking en realisatie van de beoogde maatregelen. Het is van belang om in dit stadium
inzicht te hebben in hoeverre de bodem bruikbaar is (bodemtype en grondwaterstanden).
Op de afbeeldingen op de volgende pagina is de bodemkaart van Nederland weergegeven
voor Hoogezand-Sappemeer:
· Rond Hoogezand-Sappemeer is qua bodemopbouw sprake van koopveen, madeveen,

Veenkoloniaalveen en laar- haar- of kamppolzol;
· Er zijn een aantal grondwatertrappen aanwezig, te weten: grondwatertrap III, V en VI – III.
· Er zijn geen waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden nabij de

verschillende locaties aanwezig.





Archeologische en aardkundige waarden
Archeologische waarden zijn overblijfselen van menselijke activiteiten uit het verleden. Bij
het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient volgens de in 2007 gewijzigde
Monumentenwet rekening te worden gehouden met de bekende en de te verwachten
archeologische waarden in het plangebied. De landschappen zoals ze zonder ingrijpen van
de mens zijn ontstaan worden aardkundige landschappen genoemd. Aardkundige waarden
zijn waardevolle natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische,
geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.

Landschap en cultuurhistorie
De identiteit van het landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de
diversiteit aan landschapstypen. Cultuurhistorische waarden betreffen het samenspel van
historische landschappen, historische geografische elementen en monumentale gebouwen.

Relevante aspecten:
· Enkele monumenten in de nabijheid van de kruising Hoofdstraat- Meint Veningastraat -

Kerkstraat.



Natuur
Sinds 2002 moeten alle ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan bepalingen uit het
natuurbeschemingsrecht: de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (Natura
2000 gebieden). Daarnaast zijn beschermde gebieden op provinciaal niveau (EHS en
ganzenfoerageergebieden) relevant. Uitgangspunt is dat er van ruimtelijke ingrepen geen
nadelige invloeden mogen uitgaan op de aanwezige beschermde natuurwaarden.

Relevante aspecten:
· Met betrekking tot Natura 2000 gebieden geldt dat projecten of handelingen die

negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen hebben verboden zijn. Ook
activiteiten buiten de beschermde gebieden kunnen verboden zijn, indien deze negatieve
effecten veroorzaken op de kwalificerende natuurwaarden van het gebied (externe
werking).

· De aanwezigheid van beschermde soorten is niet nader onderzocht, dit dient plaats te
vinden bij de nadere uitwerking van de maatregelen.

Milieu

Wettelijk kader
Een nieuwe wegverbinding brengt geluidsbelasting met zich mee, direct maar mogelijk ook
indirect door een verandering in verkeersstromen en/of door wijzigingen in de afstand
tussen bron en ontvanger. De gevolgen hiervan dienen getoetst te worden aan de Wet
geluidhinder en aan het in de Wet ruimtelijke ordening verankerde criterium 'een goede
ruimtelijke ordening':
· Nieuwe wegen worden getoetst binnen de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde

voor woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, zoals ziekenhuizen  is 48 dB.
Geluidsbelastingen tot en met deze waarde zijn zonder meer toelaatbaar.

· Als door fysieke wijziging van wegen de geluidsbelasting op woningen met 2 dB of meer
toeneemt is er sprake van een ‘reconstructie’ in de zin van de Wet geluidhinder1. Deze
wet schrijft bij een reconstructie van een weg voor dat de geluidsbelasting van de gevel
van nabijgelegen woningen (en andere geluidsgevoelige gebouwen) in principe niet mag
toenemen2.

· Heeft de nieuwe weg of de reconstructie een hogere geluidsbelasting tot gevolg dan
wettelijk is toegestaan, dan dienen maatregelen te worden getroffen die de geluidhinder
beperken, hetzij aan de bron, hetzij in het overdrachtsgebied (zoals geluidsabsorberend
asfalt of geluidschermen). Wanneer dergelijke maatregelen onvoldoende doeltreffend
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan volgens de Wet geluidhinder
een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel
worden vastgesteld. Tot welke waarde dit toelaatbaar is hangt af van de situatie
(bestaand/nieuw, binnen/buiten bebouwde kom). De kaders hiervoor staan in het Besluit
geluidhinder. Bij een reconstructie stelt de wegbeheerder de hogere waarden vast.

1 In verband met afronding gaat het om situaties, waarin feitelijk sprake is van een toename van 1,5 dB of
meer.
2 Dat wil zeggen dat de geluidsbelasting van de gevel van de woning of een ander geluidsgevoelig gebouw niet
meer mag bedragen dan 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), of - indien de werkelijke waarde hoger is - de
heersende waarde. Wanneer reeds eerder een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde hoger is
dan 48 dB geldt de laagste van de twee (heersende waarde of hogere waarde) als de ten hoogste toelaatbare.



In hoeverre bovenstaande aan de orde is, zal nader onderzocht moeten worden in de
planuitwerkingsfase. Het huidige normenstelsel van de Wet geluidhinder voor geluid van
provinciale wegen zal onder de Omgevingswet aanzienlijk worden aangepast (SWUNG-2
heet deze operatie). Naar verwachting zal dit in 2019 worden doorgevoerd. Onder het
nieuwe stelsel worden de verantwoordelijkheden voor de weg (van de bronbeheerder) en
voor woningen langs de weg (van de gemeente) geheel gescheiden. Een ontwerp van het
nieuwe normenstelsel is al bekend. Bij de planuitwerking zal ook moeten worden
beschouwd wat de gevolgen onder het nieuwe stelsel zijn.

Vervolg
In dit onderzoek zijn diverse infrastructurele maatregelen benoemd die kunnen leiden tot
toename van de geluidsbelasting op omliggende woningen. Uit een modelberekening zal
moeten blijken of voldaan kan worden aan de waarden opgenomen in de Wet Geluidhinder,
of er eventueel maatregelen moeten worden getroffen die de geluidhinder beperken (hetzij
aan de bron, hetzij in het overdrachtsgebied) en of er eventueel hogere waarden moeten
worden vastgesteld.

Lucht

Wettelijk kader
Het wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de
Wet milieubeheer (Wm). Dit wettelijk stelsel wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’
genoemd. De Wet luchtkwaliteit geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht
moet voldoen om ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van
mensen te voorkomen. In deze wet zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder meer
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In dit verband zijn alleen deze twee stoffen relevant,
omdat alleen hiervoor in Nederland regelmatig normoverschrijdingen voorkomen. De Wet
luchtkwaliteit schrijft voor dat bij ruimtelijke en verkeersplannen onderzoek moet worden
gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit. Hierbij moeten de huidige en toekomstige
concentraties van luchtverontreinigende stoffen in het onderzoeksgebied worden getoetst
aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.

Globale beoordeling
In de huidige situatie liggen in het plangebied de jaargemiddelde concentraties van zowel
NO2 en PM10 ruim onder de grenswaarden. Ook het aantal overschrijdingen van de
grenswaarde van de uurgemiddelde concentraties liggen naar verwachting ruim onder de
norm. Daarnaast zullen de achtergrondconcentratie van NO2 en PM10 de komende jaren
verder dalen dankzij de (inter)nationale luchtkwaliteitsmaatregelen (zie onderstaande
afbeeldingen). Ook in het plangebied zal de luchtkwaliteit in de (nabije) toekomst naar
verwachting verder verbeteren.



De maatregelen in Hoogezand
zullen naar verwachting niet
leiden tot extra verkeer, maar
voor een betere doorstroming
waardoor minder stilstaande
auto’s (met draaiende motor )
zullen voorkomen en daarmee
mogelijk enige verbetering van de
luchtkwaliteit.
 Overschrijding van de normen uit
de Wet luchtkwaliteit wordt
echter niet verwacht.

Overigens stelt de Wet
luchtkwaliteit dat een project niet
getoetst hoeft te worden aan de
luchtkwaliteitsnormen indien dat
project niet in betekenende mate
bijdraagt aan de
luchtverontreiniging (artikel 5.16
Wm lid 1.c.). Dit is het geval als de
concentraties van zowel NO2 en
PM10 als gevolg van het project minder toenemen dan 3% van de grenswaarde (3% van 40
μg/m3 = 1,2 μg/m3). Deze bepaling is van toepassing op de beoogde locaties van
maatregelen. Deze argumentatie volgend zullen demaatregelen niet leiden tot een toename
van de concentraties van NO2 en PM10 en dus ruimschoots voldoen aan het criterium ‘niet in
betekenende mate’.

Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig
ongeval voor de omgeving door:
· het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
· het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door
bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door middel van
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico:
· het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt

als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die
plaats permanent en onbeschermd verblijft;

· het groepsrisico (GR) is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met
gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor
maatschappelijke ontwrichting.

In het plangebied zijn de diverse risicobronnen aanwezig als gasleidingen en risicovolle
inrichtingen.
Het aspect externe veiligheid vormt  geen belemmering voor de haalbaarheid van de
maatregelen. Wel zal in het kader van het bestemmingsplan aandacht moeten worden
besteed aan verantwoording van het groepsrisico.



Bodem
De milieu hygiënische bodemkwaliteit is relevant bij de verdere uitwerking en realisatie van
de beoogde maatregelen. Het is van belang om in dit stadium inzicht te hebben in hoeverre
de bodem bruikbaar is en of sanering noodzakelijk is in geval van een eventuele
verontreiniging.

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen in de ondergrond en bijbehorende voorzieningen kunnen een belangrijke
complicerende factor zijn voor de realisatie van de  maatregelen. Ter plaatse van de
deelprojecten zijn KLIC meldingen uitgevoerd. Doel van deze meldingen is het in beeld
brengen van grotere leidingen waarvan eventuele omlegging complexer is dan gemiddeld.
Hierdoor kunnen de kosten voor verlegging hoger uit vallen dan de 10% van de
aanneemsom waarmee in de globale kostenraming mee is gerekend. Ook kan er sprake zijn
belemmeringen op het gebied van externe veiligheid.



Planologische situatie

Inleiding
Voor het realiseren van de onderzochte maatregelen is het in de meeste gevallen
noodzakelijk dat ter plaatse van de beoogde maatregel de gronden in het geldende
bestemmingsplan zijn bestemd voor verkeer of verkeersdoeleinden. De maatregelen
betreffen immers voorzieningen die in hoofdzaak ten dienste zullen staan van een
verbeterde doorstroming van het verkeer. Ook is het van belang om inzicht te hebben in
eventuele aanvullende beperkingen die ter plaatse gelden, bijvoorbeeld in de vorm van
specifieke gebruiksregels of dubbelbestemmingen.

Op en in de nabijheid van de verschillende locaties zijn meerdere (een 6-tal)
bestemmingsplannen geldig. Bedrijventerrein Martenshoek heeft geen geldend
bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Buitengebied (gemeente Slochteren)



Bestemmingsplan Bedrijventerrein Rengers (gemeente Slochteren)

Bestemmingsplan Kolham - Froombosch (gemeente Slochteren)

Bestemmingsplan Woongebieden (Hoogezand-Sappemeer)

Weeggave van Martenshoek zonder geldend bestemmingsplan



Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Foxhol (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Bestemmingsplan Stadshart



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie 1



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie 2

De weg en de brug (N386) binnen de
gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn
zonder geldend bestemmingsplan



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie 3

De weg en de rotonde zijn is zonder
geldend bestemmingsplan



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie 4

De Zwedenweg en -brug binnen de
gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn
zonder geldend bestemmingsplan



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie  5



Detail weergave bestemmingsplannen nabij Locatie 6



Bijlage 4 Globale verkenning



Globale verkenning

Voorde verschillende  locaties is een globale verkenning uitgevoerd naar maatregelen die
een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de situatie.  De input voor de globale
verkenning is afkomstig van de uitgevoerde voorverkenning, de schetssessie van 6 juli 2016
en ideeën vanuit de projectgroep.

Beoordelingsaspecten Globale verkenning
De varianten zijn door de projectgroep beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie.
· Verminderd terugslagprobleem afrit 41: Een beoordeling of een maatregel wel of niet

bijdraagt aan het terugslagprobleem bij afrit 41.
· Verbeterd doorstroming bij brugbediening: Een beoordeling of een maatregel de

verkeersdoorstroming bij brugbediening (verkeer dat geen gebruik hoeft te maken van de
brug) verbeterd.

· Oordeel verkeersveiligheid: Eerste oordeel door de projectgroep over de
verkeersveiligheid gehalte van een maatregel

· Gevolgen overig verkeer: Inschatting of voor overige verkeersdeelnemers de maatregel
slechter is,  gelijk blijft of beter wordt.

· Inschatting realiseerbaarheid / expert judgement: Op basis van expert judgement  een
inschatting of een maatregel realiseerbaar is.

De uitwerking van de globale verkenning is opgenomen in Bijlage 3: Globale verkenning.

1.1 Locatie 1: Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387
De globale verkenning voor locatie 1 heeft geleid tot een aantal nader uit te werken
varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 2: Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening
· Variant 3: realiseren extra rijstroken en bypasses
· Variant 4: verleggen afrit 41 (meerdere mogelijkheden)
· Variant 4.1: afrit vanaf afrit 41 richting Rengers
· Variant 5: realiseren turborotonde (meerder mogelijkheden met verwijderen één pootje)
· Variant 5.1: realiseren gedeeltelijke turborotonde
· Variant 6: Rotondes vervangen door kruising(en)

1.2 Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug
De globale verkenning voor locatie 2 heeft geleid tot een aantal nader uit te werken
varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 1: Optimalisatie regeling VRI
· Variant 3: rechtsaf beweging vanuit het zuiden verbeteren
· Variant 4: Toevoegen van linksaf strook vanuit het noorden bij VRI
· Variant 5: vanuit het boorden 1 rijstrook voor verkeer dat voor de brug wacht. De andere

rijstrook moet kunnen doorrijden om rechts- en linksaf te gaan
· Variant 7.1: afslaand verkeer via Rengers
· Variant 8: aanleg (turbo) rotonde op kruispunt
· Variant 9: Bij verbreding kruispunt verbetering fiets en voetgangersoversteken



1.3 Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg
De globale verkenning voor locatie 3 heeft ertoe geleid dat beide varianten geselecteerd zijn
tot een nader uit te werken varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 1: realiseren extra rijstroken en bypasses
· Variant 2: Realiseren turborotonde
· Variant 3:Rotonde vervangen door VRI geregelde kruising

1.4 Locatie 4: N860 met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug
De globale verkenning voor locatie 4 heeft geleid tot een aantal nader uit te werken
varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 1: Rijksweg west inrichting conform beoogde functie (GOW)
· Variant 3: aparte fietsbrug aan Zwedenbrug maken
· Variant 4: Aanleg rotonde op kruising oude Rijksweg/Zwedenbrug met aparte fietsbrug
· Variant 5: Aanleg fietspad (alternatief) tussen Zwedenbrug en Fultonweg
· Variant 7: Op kruising Rijksweg West – Zwedenlaan middengeleiders aanbrengen om

fietsers in twee keer te kunnen laten oversteken

1.5 Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
De globale verkenning voor locatie 5 heeft geleid tot een aantal nader uit te werken
varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 1: VRI optimaliseren
· Variant 2: Eénrichtingsverkeer noord-zuid (Kerkstraat zuid)
· Variant 4: Aanpassingen Kerkstraat zuid
· Variant 6: Optimaliseren opstelstroken zuidkant
· Variant 7: aansluiting parallelweg bij spoorweg overgang afsluiten of uitvoeger realiseren

1.6 Locatie 6: Kerkstraat Noord
De globale verkenning voor locatie 6 heeft geleid tot een aantal nader uit te werken
varianten. Dit betreft de varianten:
· Variant 1: Voorsorteerstrook richting Barentzstraat incl. fietsoversteek met

middengeleider
· Variant 2.1: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider – bij

Rabo
· Variant 2.2: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider – bij

Barentzstraat
· Variant 3: Rijstrook invoegen
· Variant 4: middelgeleider eruit

1.7 Niet locatie gebonden zaken
De globale verkenning voor niet locatie gebonden zaken heeft geleid tot één nader uit te
werken aspect. Dit betreft: Aangeven van alternatieve routes bij brugbediening
Dit punt zal nader uitgewerkt worden in afstemming met Blauwe golf.



Locatie 1: Afrit 41 + rotondecomplex A7-N387

Variant(en) 1: Grootschalige oplossingen als fly-overs, aquaducten, tunnels en
afstand A7 Knijpsbrug vergroten door verlegging A7 naar noorden, als dan niet met

een "klaverblad".

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Gelijk of beter
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: laag door grootschalige
dure ingreep

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 2: Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 3: realiseren extra rijstroken en bypasses

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 4: verleggen afrit 41

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid gelijk
gevolgen overig verkeer gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert judgement Realiseerbaarheid: redelijk
Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 4.1: afrit vanaf afrit 41 richting Rengers

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Gelijk
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: redelijk, (mogelijk
strijdigheid met beleid duurzaam veilig)

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 5: realiseren turborotonde (meerder mogelijkheden met verwijderen één pootje)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Auto beter; fietsers slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is

aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: redelijk, bij weghalen
afrit 41
Realiseerbaarheid laag bij weghalen
Rijksweg west of Kerkstraat (Knijpsbrug)

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 5.1: realiseren gedeeltelijke turborotonde

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit
41

Ja

verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Auto beter; fietsers slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 6: Rotondes vervangen door kruising(en)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Iets slechter
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag, niet inpasbaar

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 7: realiseren rangeerbaan op A7

Beoordelingsaspect Score /overweging
verminderd terugslagprobleem afrit 41 Ja
verbeterd doorstroming bij brugbediening Blijft gelijk
oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag, hoge kosten voor
een oplossing voor een deel van het
probleem

Mee naar nadere verkenning Nee



Naast voorgenoemde varianten zijn ook opmerkingen geplaats die betrokken kunnen
worden bij verdere uitwerking het betreft o.a. het plaatsen van borden t.b.v. vrachtverkeer
richting ESKA.SCA en het vervangen van de  grondwal nabij de Meubelhallen Kolham door
een muurtje (i.v.m. doorzicht)



Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug

Variant 1: Optimaliseren regeling VRI

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Blijft gelijk
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 2: Rijstrookindeling op Rengersbrug aanpassen

Twee rijstroken naar het zuiden en één rijstrook naar het noorden, aanpassing van
markering (in combinatie met optimaliseren regeling).

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Hoog, als uitkomsten H/B
beschikbaar zijn checken

Mee naar nadere verkenning Nee ( op basis van uitkomsten H/B
onderzoek en indeling kruising)



Variant 3: Rechtsaf beweging vanuit het zuiden verbeteren

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Blijft gelijk

oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Doorstroming rechtsaf wordt beter
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 4: Toevoegen linksaf strook vanuit het noorden bij VRI

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk, ruimte is
aandachtspunt

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 5: vanuit het noorden 1 rijstrook voor verkeer dat voor de brug wacht. De
andere rijstrook moet kunnen doorrijden om rechts en links af te gaan.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Groentijd kruising wordt anders
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 6: Tunnel onder het Winschoterdiep aanleggen.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Blijft gelijk
gevolgen overig verkeer Slechter, geen afslaand verkeer mogelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid:  Laag, i.v.m. kosten en
ruimte

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 7: Tunnel in Rijksweg West aanleggen, afslaand verkeer via Rengers

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer afslaand verkeer moet via Rengers
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag i.v.m. ruimte en
kosten

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 7.1:  Afslaand verkeer via Rengers

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer afslaand verkeer moet via Rengers
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 8: Aanleg (turbo)rotonde op kruispunt.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Ja, capaciteit kruising gaat omlaag
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag i.v.m. beschikbare
ruimte

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 9: Bij verbreding kruispunt verbetering fiets en voetgangersoversteken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Nee
oordeel verkeersveiligheid Beter
gevolgen overig verkeer Grotere afstand opstelplaats VRI - kruising
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg

Variant 1: realiseren extra rijstroken en bypasses

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter afslaande
beweging richting korte Groningerweg is
onveilig

gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 2: realiseren turborotonde

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 3: rotonde vervangen door VRI geregelde kruising

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja (brugprogramma)

oordeel verkeersveiligheid Verkeersstromen goed gereguleerd
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid is gereguleerd
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Ja

Naast voorgenoemde varianten zijn ook onderstaande opmerkingen geplaats:
· Op rotonde: verboden te stoppen/vrijhouden zodat doorgaand verkeer door kan.

o Kan alleen bij aanpassing van rotondeà betrekken bij uitwerking
· Rotonde is nu een gevaarlijk punt voor fietsers. Snelheid verminderende maatregelen

Woldweg, vanaf Rengersbrug tot rotonde en dan fietsers in de voorrang op de rotonde.
o Fietsers gaan niet in de voorrang i.v.m. veiligheid



Locatie 4: N860 (met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug)

Variant 1: Rijksweg West inrichting conform beoogde functie (GOW)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Blijft gelijk

oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Meer duidelijkheid
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 2: Alleen Zwedenbrug overhouden en toeleiding optimaliseren (Knijpsbrug
en Rengersbrug dicht).

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Nee

oordeel verkeersveiligheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Groot
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag, verplaatsing van het
probleem

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 3:  Aparte fietsbrug aan Zwedenbrug maken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Blijft gelijk
oordeel verkeersveiligheid Wordt beter voor fietsers
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 4: Aanleg rotonde op kruising oude Rijksweg/Zwedenbrug met aparte fietsbrug.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Afhankelijk van vormgeving
oordeel verkeersveiligheid Wordt beter
gevolgen overig verkeer Beter (lagere snelheid)
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog, wel
waarschijnlijk hoge kosten

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 5: Aanleg fietspad (alternatief) tussen Zwedenbrug en Fultonweg.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Blijft gelijk
oordeel verkeersveiligheid Wordt beter  voor fietsers
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 6: Doortrekken van Zwedenweg naar A.B. Nobellaan

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Gelijk
oordeel verkeersveiligheid Wordt slechter
gevolgen overig verkeer Slechter, extra kruising
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag tot Redelijk (eerst
andere oplossingen voor nieuwe infra)

Mee naar nadere verkenning Nee,  alleen meenemen als andere
oplossingen niet gaan werken



Variant 7: Op kruising Rijksweg West-Zwedenlaan middengeleider aanbrengen om
fietsers om in twee keer te kunnen laten oversteken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Blijft gelijk

oordeel verkeersveiligheid Wordt beter voor fietsers
gevolgen overig verkeer Blijft gelijk, rekening houden met draaicirkel

vrachtverkeer
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
(incl. Kerkstraat –zuid)

Variant 1: VRI optimaliseren

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja (brugprogramma)

oordeel verkeersveiligheid Gelijk
gevolgen overig verkeer Situatie wordt beter geregeld
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 2: Éénrichtingsverkeer noord-zuid (Kerkstraat noord  en/of Kerkstraat zuid)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

gelijk

oordeel verkeersveiligheid Ter plaatse wordt het veiliger
gevolgen overig verkeer Wel twee richtingen houden voor bus en

hulpverleningsdiensten
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Kerkstraat noord: laag
Kerkstraat zuid: Redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja (alleen Kerkstraat zuid)



Variant 3: Kieldieptracé

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Laag; is door gemeente
afgeschreven

Mee naar nadere verkenning Nee



Variant 5: Aanpassingen Kerkstraat zuid

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Gelijk

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 6: Optimaliseren opstelstroken zuidkant (meer ruimte creëren)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 7: Aansluiting parallelweg bij spoorwegovergang afsluiten of uitvoeger
realiseren

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Ja
oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter, bij

afsluiting Kerkstraat veiliger
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is

aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot Hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Locatie 6 Kerkstraat-Noord
Variant 1: Voorsorteerstrook richting Barentzstraat incl. fietsoversteek met
middengeleider

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Gelijk
oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt veiliger
gevolgen overig verkeer Doorstroming beter
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 2.1: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider –
bij Rabo

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Gelijk

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 2.2: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider – bij
Barentzstraat

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij brugbediening Gelijk
oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk tot hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 3: Rijstrook toevoegen

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Ja

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter
gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: Redelijk

Mee naar nadere verkenning Ja



Variant 4: Middengeleider eruit (Kerkstraat Noord)

Beoordelingsaspect Score /overweging
verbeterd doorstroming bij
brugbediening

Gelijk

oordeel verkeersveiligheid Oversteekbaarheid wordt slechter, kans op
inhaalgedrag

gevolgen overig verkeer Oversteekbaarheid fietsers is aandachtspunt
inschatting realiseerbaarheid  / expert
judgement

Realiseerbaarheid: hoog

Mee naar nadere verkenning Ja



Niet locatie gebonden zaken

Beperking van brugbediening
Het beperken van de bediening ten behoeve van de beroepsvaart is in strijd met het
provinciaal beleid om het vervoer over water  te stimuleren en te faciliteren. Tevens zou bij
een beperking in de bediening tot gevolg hebben dat (nu niet aanwezige) wachtplaatsen in
het Winschoterdiep moeten worden ingericht.

Deze voorgestelde maatregel zal niet worden opgevolgd.

Verkorten van de bedientijd
Een gemiddelde brugopening duurt ongeveer 7 minuten. Vanwege veiligheidsmarges en
ingebouwde veiligheidssystemen is het moeilijk om deze tijd (iets) in te korten.
Veiligheid staat voorop

Deze voorgestelde maatregel zal niet worden opgevolgd.

Beperken / verbieden van vrachtwagens op Kerkstraat Noord
Aangezien de Kerkstraat een gemeentelijke weg is, is dit is een keuze van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Die heeft aangegeven geen reden te zien om het vrachtverkeer te
verbieden op dit deel van de Kerkstraat.

Deze voorgestelde maatregel zal niet worden opgevolgd.

Aangeven van alternatieve routes bij brugbediening
Dit punt is meerder malen aangegeven, heeft tevens raakvlakken met ITS (tweede fase van de
blauwe golf)  en wordt als kansrijk gezien.

Deze maatregel zal meegenomen worden naar de planuitwerking.  Wel zal nog een nadere sessie
met Blauwe golf volgen om een inschatting te kunnen maken naar de omvang en de wijze waarop dit
vormgegeven kan worden.



Bijlage 5 Nadere verkenning



Nadere verkenning

De globale verkenning is door de stuurgroep van het project afgetikt en er is opdracht
gegeven tot een nadere verkenning van de overgebleven varianten uit de globale
verkenning. Ten behoeve van de nadere verkenning zijn vanuit de ‘pennestreekschetsen’ uit
de globale verkenning nadere ontwerpen opgesteld. Deze ontwerpen zijn vervolgens op
investeringen geraamd.
Ten behoeve van de ramingen is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Kabels &
Leidingen. Ook is onderzoek gedaan naar de planologische situatie bij de locaties en
omgevingsfactoren.
Bij de beoordeling van de varianten in de Nadere verkenning zijn de uitkomsten van het Tel
en H/B onderzoek betrokken.

Beoordelingsaspecten Nadere verkenning
De varianten in de Nadere verkenning zijn door een bredere groep van verschillende experts
behandeld en voorzien van een score op onderstaande aspecten. De scores van de
verschillende varianten op onderdelen is deels absoluut en deels ten opzichte van elkaar.
· Investering: Op basis van de schetsen zijn globale kostenramingen opgesteld met een

onzekerheidsmarge van ca. 30%.
· Duurzaamheid:
· Verbeterd doorstroming (bij brugbediening): Een beoordeling of een maatregel de

verkeersdoorstroming bij brugbediening (verkeer dat geen gebruik hoeft te maken van de
brug) verbeterd.

· Oordeel verkeersveiligheid: Een nader oordeel over de gevolgen voor de
verkeersveiligheid van een maatregel

· Ruimtelijke kwaliteit en planologische inpassing: Op basis van de uitgevoerde
onderzoeken is de impact op de ruimtelijke kwaliteit beoordeeld. Tevens is beoordeeld in
hoeverre de maatregelen passen binnen de vigerende bestemmingsplannen.

· Kosten/baten: oordeel van verhouding tussen kosten en baten

1.1 Locatie 1: Afrit 41 en rotondecomplex A7-N387
Voor locatie 1 zijn simulatie berekeningen uitgevoerd voor de huidige situatie en voor het
2030 scenario. Uit het 2030 scenario op basis van de huidige infrastructuur blijkt dat ook als
er geen brugbedieningen gemodelleerd worden het verkeer vastloopt met terugslag op de
A7 (via afrit 41)
Hieruit wordt geconcludeerd dat de oorzaak van de problematiek bij locatie 1 een
combinatie is van de intensiteit en de infrastructuur (rijks- en provinciale infrastructuur) en
dat – als gevolg daarvan – we gezamenlijk aan de lat staan voor een oplossing.
Deze conclusie wordt door de leden van de stuurgroep gedeeld.

Voor locatie 1 waren nog twee varianten in beeld.
· Variant 1 waarbij de afrit 41 verlegd moet worden (via bedrijventerrein Rengers en

Rijksweg-West) i.c.m. een turborotonde bij de aansluiting N387 en
· Variant 2  waarbij afrit 41 dubbelstrooks uitgevoerd wordt i.c.m. een turborotonde

bij de aansluiting met de N387 en waarbij de poten van de rotonde voorzien zijn
van een VRI.



Hoewel beide varianten de problemen van terugslag in het scenario 2030 oplossen zijn er
toch verschillen. Als voorkeursvariant wordt gekozen voor variant 2 en wel om de volgende
redenen:.

· Oplossend vermogen nu en in 2030 scenario is het beste
· Aansluiting autosnelweg op onderliggend wegennet is regulier
· Goedkoper (betere kosten/baten verhouding)
· Meer inverdienmogelijkheden

Bij locatie 1 is met name de oversteek van de afrit 41 voor langzaam verkeer een punt.
Omdat de afrit dubbelstrooks wordt is het discussiepunt wel of niet een middengeleider op
de afrit.
Het voordeel van een middengeleider is dat langzaam verkeer de afrit  'per rijstrook' kan
passeren. Het nadeel van een middengeleider is dat het verkeer bij de tweede rijstrook ook
van links komt wat voor verwarring kan zorgen.
Rijkswaterstaat geeft aan dat een middengeleider op een afrit niet in hun standaard past.

1.2 Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug
In de stuurgroep is de voorkeursvariant vastgesteld die bestaat uit het verruimen van de
rechtsaf vanuit het zuiden en het vervangen/aanpassen van de VRI en de fietsinfra.
In eerste instantie is ook nog gekeken naar de mogelijkheid voor het toevoegen van een
linksaf vanuit het noorden maar dit bleek toch een nadelig effect te hebben op de 'groentijd'
voor de zuid-noord verkeersbewegingen. Bij de kruising bij de Rengersbrug zijn de noord-
zuid verkeersbewegingen dominant t.o.v. de overige richtingen.

1.3 Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg
Na de nadere verkenning waren nog twee varianten in beeld:
• De turborotonde.
• Rotonde vervangen door VRI geregelde kruising.
Beide varianten zijn nader ontworpen en geraamd. Beide varianten zijn voorgelegd aan het
afstemmingsoverleg verkeersveiligheid. In dit overleg is aangegeven dat de fietsoversteek bij
de variant met de turborotonde niet verkeersveilig is. Vanwege ruimte gebrek is die variant
ook niet verkeersveilig te maken op deze locatie.
Omdat uit de intensiteit analyse van locatie 3 volgt dat een enkelstrooksrotonde voldoende
capaciteit heeft (wat de huidige situatie is) is voorgesteld om nog eens  goed en kritisch te
kijken naar het oplossend vermogen van de overgebleven variant i.r.t. de problematiek
(periodiek vastlopen van de rotonde bij brugbediening).

1.4 Locatie 4: N860 met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug
Voor deze locatie was nog maar één variant over: het faciliteren van de fietsoversteek via
middengeleiders.

1.5  Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
Voor deze locatie is ook één samengestelde variant overgebleven waarin de volgende
onderdelen zijn opgenomen:



· VRI vervangen (reeds uitgevoerd door H-S)
· Verruimen opstelmogelijkhedenkruising
· Afslag naar parallelweg afsluiten (voor autoverkeer)

1.6 Locatie 6: Kerkstraat Noord
Na de nadere verkenning is een samengesteld voorkeursvariant overgebleven. Er is ook nog
gekeken naar verplaatsing van het bushaltepaar van een bushaltepaar van locatie 1 naar de
Barentzstraat. Vanuit het OV-bureau is aangegeven ook de haltes bij locatie 1 te willen
behouden daarom is verplaasting niet meer aan de orde.

2 Niet locatie specifieke oplossingen
(ITS/sensor/matrix/verkeersverboden/brugbediening)
Dit punt is meerdere malen door omwonenden aangegeven en heeft raakvlakken met ITS
(tweede fase van de blauwe golf)  en wordt als kansrijk gezien.
Echter, nader onderzoek naar de gewenste locaties en hoeveelheid systemen hebben geleid
tot een raming van totaal € 1.100.000,- waardoor dit wel een heel dure oplossing is voor het
informeren van weggebruikers.
In het vervolg zal worden bekeken waar eventueel elementen overgenomen kunnen
worden. Vanuit een expert opinion is de gedachte dat het plaatsen van een systeem bij afrit
40 met informatie over bediening van Rengersbrug toegevoegde waarde heeft, evenals het
informeren bij de VRI Kerkstraat-Meint Veningastraat over de brugbediening van de
Knijpsbrug.



Locatie 1: Afrit 41 + rotondecomplex A7-N387

Variant 2: Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 4.100.000,-
Opm. bij investering Geen aanpassingen aan rotonde

meegenomen; incl. aanpassing aan tunnel van
9 ton

Duurzaamheid Slecht; extra asfalt aanleggen en het
probleem niet oplossen

Doorstroming Blijkt slecht. Op basis van uitkomsten H/B
onderzoek blijktopstelstrook afrit
onvoldoende lang om probleem op te lossen.
Daarnaast is er ook terugslag als de brug niet
bediend wordt

Oordeel verkeersveiligheid met infra voor ‘tijdelijk gebruik’ is  verwarrend
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Gelet op bovenstaande niet verder
beoordeeld

Kosten/Baten verhouding Hoge kosten nagenoeg geen baten
conclusie Variant valt af



Variant 3: realiseren extra rijstroken en bypasses

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 600.000,-
Opm. bij investering Geen aanpassingen aan rotonde
Duurzaamheid Matig,
Doorstroming Deels verbetering. Omdat rotonde

enkelstrooks blijft, blijft kans groot dat bij
bediening van de brug de rotonde
volloopt

Oordeel verkeersveiligheid Slecht, niet met twee stroken op
Enkelstrooksrotonde aansluiten

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Slecht
conclusie Variant als zodanig valt af, wel is  de

variant nader beoordeeld  i.c.m. variant
5.1 daaruit is gebleken dat de bypasses
niet nodig zijn bij een turbo met dubbele
aanrijstroken



Variant 4: verleggen afrit 41 (meerdere mogelijkheden)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 4.800.000,-
 Opm. bij investering De variant met de rotonde op de

Rijksweg west is geraamd.
Alleen dek v/d tunnel verwijderd.
Incl. grondaankoop en -
afschrijving van € 1,9 mln. ;

Duurzaamheid Op korte termijn slecht (veel
nieuw asfalt) maar op langere
termijn beter vanwege goede
doorstroming

Doorstroming Goed omdat de rotonde bij
Knijpsbrug simpeler gaat worden



Oordeel verkeersveiligheid Goed, maar als je dit doet moet
je eigenlijk ook iets doen aan de
rotonde(var. 5) of rotonde
vervangen door VRI

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Zonder aanpassingen aan

rotonde en alleen afschrijving van
onbruikbare gronden matig.

Conclusie Variant als zodanig valt af, wel zal
de variant beoordeeld worden
i.c.m. aanpassing aan rotonde
(variant 5)



Variant 4.1: afrit vanaf afrit 41 richting Rengers

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 1.600.000,-
Opm. bij investering Als variant 4 maar dan met een T-aansluiting

op Rijksweg west en zonder
waardevermindering grond

Duurzaamheid Korte termijn slecht (extra asfalt), langere
termijn goed door betere doorstroming
richting Zwedenbrug en tijdens brug
bediening

Doorstroming Vanaf afrit 41 verbetering, daardoor minder
belasting op rotonde complex wat
doorstroming ten goede komt

Oordeel verkeersveiligheid Verwarrend beeld voor weggebruiker; afrit
op afrit is niet conform beginselen van
duurzaam veilig

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Aanpassing bp noodzakelijk

Kosten/Baten verhouding Redelijk tot goed
Conclusie Variant valt af vanwege oordeel

verkeersveiligheid.



Variant 5: realiseren turborotonde (meerder mogelijkheden met verwijderen één pootje)
(eigenlijk combivariant 4/5)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 5.600.000,-
Opm. bij investering Geraamd is de variant waarbij afrit 41 is

verwijderd (zoals bij variant 4) deze kosten
zijn inbegrepen in de raming

Duurzaamheid Korte termijn slecht vanwege extra asfalt
lange termijn goed vanwege goede
doorstroming

Doorstroming Goed, i.r.t. ander varianten scoort deze
variant daarop (waarschijnlijk) het beste
Deze variant en combivariant 3/5.1 nader
onderzoek t.o.v. elkaar

Oordeel verkeersveiligheid Variant Rijksweg west eraf: slecht, al het
verkeer van Rijksweg west moet via
Knijpslaan;
Variant Knijpsbrug eraf: ter plaatse wordt
de situatie beter, maar al het verkeer zal
een alternatieve route zoeken waarbij
toenam verkeer door bebouwde kom op
ongewenste plaatsen voor de hand ligt.à
afschuiven probleem



Variant afrit 41 eraf: Er moet aandacht zijn
voor oversteekbaarheid fietsers (wat goed
mogelijk is in planuitwerking)

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Deze variant lijkt het goed te doen, maar

wordt t.o.v. combivariant 3/5.1 nader
onderzocht. Als de combivariant het ook
goed gaat werken dan scoort deze variant
slecht(er) op K/B

Conclusie Variant als zodanig valt af. Kan alleen i.c.m.
variant 4



Variant 5.1: realiseren gedeeltelijke turborotonde

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering €
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Variant lijkt kansrijk en zal nader

onderzocht  worden t.o.v. combivariant 4/5
(variant 5.1 wordt dan variant 1.1. en
combivariant wordt variant 1.2)



Combivariant 4/5: realiseren turborotonde i.c.m. omleggen afrit 41
  (is nu variant 1.2)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering
Opm. bij investering Incl. aanpassing fietspad
Duurzaamheid Korte termijn slecht vanwege extra asfalt

lange termijn goed vanwege goede
doorstroming

Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Variant nader onderzoeken t.o.v.

combivariant 1.1



Naast voorgenoemde varianten zijn ook opmerkingen geplaats die betrokken kunnen
worden bij verdere uitwerking het betreft o.a. het plaatsen van borden t.b.v. vrachtverkeer
richting ESKA.SCA en het vervangen van de  grondwal nabij de Meubelhallen Kolham door
een muurtje (i.v.m. doorzicht)

Geraamde investering: € 2.500,-

Geraamde investering: € 75.000,-
Toevoegen aan Voorkeursvariant



Locatie 2: Kruising bij Rengersbrug

Variant 1: Optimaliseren regeling VRI

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 45.000,-
Opm. bij investering Alleen aanpassingen software
Duurzaamheid Hoge score,  geen extra asfalt wel

verbetering doorstroming
Doorstroming Wordt geoptimaliseerd
Oordeel verkeersveiligheid Goed
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

N.v.t.

Kosten/Baten verhouding goed
Conclusie Toevoegen aan voorkeursvariant



Variant 3: Rechtsaf beweging vanuit het zuiden verbeteren

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 470.000,-
Opm. bij investering Veel K&L (o.a. Gasunieleiding)
Duurzaamheid Wel extra asfalt, maar doorstroming

wordt wel beter
Doorstroming Goed; recht doorgaand verkeer heeft

minder last van ‘trage’ rechtsaf
Oordeel verkeersveiligheid goed
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding redelijk

Toevoegen aan voorkeursvariant



Variant 4: Toevoegen linksaf strook vanuit het noorden bij VRI

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 870.000,-
Opm. bij investering Veel K&L, krap in de ruimte
Duurzaamheid Wel extra asfalt maar doorstroming

wordt beter
Doorstroming Tijdens brugbediening beter, regulier is

optimalisatie VRI noodzakelijk nog
nader kijken naar effect op noord-zuid
verkeer

Oordeel verkeersveiligheid Goed, in huidige situatie gaat me bij
brug bediening illegaal linksaf, dat valt
hiermee weg.

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Redelijk

Toevoegen aan voorkeursvariant



Variant 5: vanuit het noorden 1 rijstrook voor verkeer dat voor de brug wacht. De
andere rijstrook moet kunnen doorrijden om rechts en links af te gaan.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 70.000,-
Opm. bij investering Belijning aanpassen en VRI opnieuw

programmeren
Duurzaamheid Matig, geen extra asfalt maar

doorstroming verslechterd
Doorstroming Verslechterd als  links/rechts groen krijgt
Oordeel verkeersveiligheid Verwarrend beeld , rechts voorsorteren om

linksaf te gaan is niet handig
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Past in BP

Kosten/Baten verhouding Slecht gelet op bovenstaande
Conclusie Variant valt af



Variant 7.1:  Afslaand verkeer via Rengers

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 1.500.000,-
Opm. bij investering Veel K&L
Duurzaamheid Veel extra asfalt
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Matig, zeker t.o.v. toevoegen linksaf bij

VRI
Conclusie Variant valt af



Variant 8: Aanleg (turbo)rotonde op kruispunt.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 9.000.000,-
Opm. bij investering Incl. vervangen Rengersbrug
Duurzaamheid Veel extra asfalt en nieuwe brug
Doorstroming Goed
Oordeel verkeersveiligheid Goed
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Krap, aanpassing bp noodzakelijk

Kosten/Baten verhouding Slecht
Conclusie Variant valt af



Variant 9: Bij verbreding kruispunt verbetering fiets en voetgangersoversteken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 500.000,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid Slecht, extra asfalt en verslechterd

doorstroming
Doorstroming Verslechterd door grote afstand

opstelruimte VRI en kruispunt
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Slecht, dot niks aan problemen
Conclusie Variant valt af



Voorkeursvariant

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € ,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid matig, extra asfalt maar betere

doorstroming bij brugbediening
Doorstroming Extra rijstrook geeft langere omlooptijd

VRI;
Verbeterde rechtsaf bevordert
doorstroming rechtdoor

Oordeel verkeersveiligheid Veilig door VRI
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Is voorkeursvariant



Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg

Variant 2: realiseren turborotonde

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie



Variant 3: rotonde vervangen door VRI geregelde kruising

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid Ja
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie



Locatie 4: N860 (met name aansluiting Zwedenweg/Zwedenbrug)

Variant 1: Rijksweg West inrichting conform beoogde functie (GOW)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 45.000,-
Opm. bij investering Aanbrengen belijning
Duurzaamheid Matig, alleen materiaalgebruik bij

gelijkblijvende situatie (feitelijk B&O)
Doorstroming Blijft gelijk
Oordeel verkeersveiligheid Belijning is als conform GOW van 60 km/uur.

Zo laten. Verhoging snelheid geeft gevaarlijke
situaties m.n. bij fietsoversteek Zwedenbrug

Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Past in bp

Kosten/Baten verhouding n.v.t.
Conclusie Variant valt af



Variant 3:  Aparte fietsbrug aan Zwedenbrug maken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 1.100.000,-
Opm. bij investering Geen aanpassing remmingswerken, wel

incl. oversteek Rijksweg
Duurzaamheid Matig, veel materiaalgebruik, geen winst

voor doorstroming
Doorstroming Gelijk
Oordeel verkeersveiligheid Voor fietsers wordt het beter
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Past in bp

Kosten/Baten verhouding Laag, forse investering voor kleine
doelgroep

Conclusie Variant valt af



Variant 4: Aanleg rotonde op kruising oude Rijksweg/Zwedenbrug met aparte fietsbrug.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 2.500.000,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid Extra asfalt, geenverbetering

doorstroming
Doorstroming Geen verbetering (ter plaatse zelfs

verslechtering
Oordeel verkeersveiligheid Rotonde
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Aanpassing bp noodzakelijk

Kosten/Baten verhouding Laag
Conclusie Variant valt af



Variant 5: Aanleg fietspad (alternatief) tussen Zwedenbrug en Fultonweg.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 140.000,-
Opm. bij investering Pad gaat over gronden derden
Duurzaamheid Laag extra asfalt
Doorstroming Blijft gelijk
Oordeel verkeersveiligheid Veiliger voor fietsers (die die richting

op moeten)
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten laag
Conclusie Variant valt af



Variant 7: Op kruising Rijksweg West-Zwedenlaan middengeleider aanbrengen om
fietsers om in twee keer te kunnen laten oversteken.

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 150.000,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid Extra asfalt
Doorstroming Blijft gelijk
Oordeel verkeersveiligheid Veiliger voor fietsers
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding In vergelijking met andere varianten hoog
Conclusie Variant meenemen als voorkeursvariant



Locatie 5: Kruising Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Veningastraat
(incl. Kerkstraat –zuid)

Variant 1: VRI optimaliseren

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 105.000,-
Opm. bij investering Incl. koppeling met sensor bij brug

(huidige detectie gaat via lus in de weg bij
tankstation)

Duurzaamheid Goed betere doorstroming
Doorstroming Gelijk (in dec. 2016 nieuwe VRI) met

huidige situatie
Oordeel verkeersveiligheid gelijk
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

n.v.t.

Kosten/Baten verhouding Laag omdat het nu al goed geregeld is
Conclusie Variant is reeds gerealiseerd



Variant 2: Éénrichtingsverkeer noord-zuid (Kerkstraat  zuid)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering Niet te berekenen, indicatie H-S

aanvullende maatregelen € 4,7 mln.
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Koppeling met Stadshart, besluitvorming:

geen één richtingsverkeer



Variant 5: Aanpassingen Kerkstraat zuid

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 265.000,-
Opm. bij investering Enkele laad/los locaties de rest weghalen tbv

doorstroming
Duurzaamheid Slecht, wel materiaal gebruik geen

doorstromingswinst
Doorstroming Blijft nagenoeg gelijk
Oordeel verkeersveiligheid Gelijk
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Slecht, wel kosten geen baten
Conclusie Variant valt af



Variant 6: Optimaliseren opstelstroken zuidkant (meer ruimte creëren)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 850.000,-
Opm. bij investering Incl. rijstrook Kerkstraat-Noord
Duurzaamheid Veel extra asfalt
Doorstroming Ontruiming Kerkstraat zuid gaat beter
Oordeel verkeersveiligheid neutraal



Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Kost wel wat bomen

Kosten/Baten verhouding Wel erg duur voor één oplossing
Conclusie Als zodanig niet, mogelijk wel kansen voor

deels langere opstelstroken (tot aan
tankstation; ca. 150 m)

Variant 7: Aansluiting parallelweg bij spoorwegovergang afsluiten of uitvoeger
realiseren

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering Afsluiten € 8.000,- uitvoeger € 15.000,-
Opm. bij investering Geen aanpassingen aan fietspad
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid Afsluiten verreweg het veiligste; bij

uitvoeger, kans op afdekongevallen
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding hoog
Conclusie Uitvoeger geen optie; alternatief mogelijk

éénrichtingsverkeer alleen Parallelweg uit



Locatie 6 Kerkstraat-Noord
Variant 1: Voorsorteerstrook richting Barentzstraat incl. fietsoversteek met
middengeleider

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 540.000,-
Opm. bij investering Incl. uitbuigen fietspad. Amoveren fietspad

rechts en oversteek bij Rabo nog niet
meegenomen

Duurzaamheid Materiaalgebruik is slecht, doorstroming
beter



Doorstroming Beter
Oordeel verkeersveiligheid Beter door middengeleider fietsers
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Is de voorkeursvariant



Variant 2.1: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider –
bij Rabo

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 150.000,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding Ten opzichte van Barentzstraat icm linksaf

slecht
Conclusie Variant valt af



Variant 2.2: Fietsoversteek bij Barentzstraat of Rabo voorzien van middengeleider – bij
Barentzstraat

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 120.000,-
Opm. bij investering
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Variant als zodanig niet wel i.c.m.

linksaf (= voorkeursvariant)



Variant 3: Rijstrook toevoegen

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 2.300.000,-
Opm. bij investering Is locatie 5 variant 6
Duurzaamheid
Doorstroming
Oordeel verkeersveiligheid
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer
Kosten/Baten verhouding
Conclusie Variant valt af (mogelijk wel deels zie loc. 5

var 6)



Variant 4: Middengeleider eruit (Kerkstraat Noord)

Beoordelingsaspect Score /overweging
Investering € 60.000,-
Opm. bij investering Uitfrezen en aansmeren
Duurzaamheid Slecht alleen materiaal gebruik
Doorstroming Geen verschil
Oordeel verkeersveiligheid Wordt slechter, inhalen en afslaan richting

tankstation is mogelijk
Ruimtelijke kwaliteit en planologische
inpassinggevolgen overig verkeer

Past in bp

Kosten/Baten verhouding Slecht vanwege de score
Conclusie Variant als zodanig valt af, maar daar waar je

aan de slag gaat zou de middengeleider deels
weggehaald kunnen worden



Bijlage 6 Nadere uitwerking afrit 41 en rotondecomplex A7
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1 Inleiding 

Aanleiding 
De verkeersafwikkeling in het gebied rondom de Knijpsbrug en Rengersbrug in Hoogezand 
houdt te wensen over. Regelmatig is er sprake van slechte verkeersdoorstroming in het 
gebied. Dit is zowel vanaf de A7 naar Hoogezand als vanuit Hoogezand naar de A7. Tijdens 
de spitsuren komt het voor dat er filevorming ontstaat op de afrit van de A7, maar ook op de 
andere takken naar het rotondecomplex A7/N387 (o.a. Kerkstraat). Deze filevorming wordt 
versterkt indien de Knijpsbrug of Rengersbrug wordt bediend voor het scheepvaartverkeer. 
Dit heeft verkeersonveilige situaties tot gevolg.  
 
Proces  
Rijkswaterstaat, Gemeente Midden-Groningen en Provincie Groningen zijn gezamenlijk 
bezig met een maatregelenpakket om de verkeersknelpunten rondom Hoogezand aan te 
pakken. In 2015 is gestart met een voorverkenning van het project Knijpsbrug en omgeving. 
In de voorverkenning is de problematiek in beeld gebracht en zijn diverse 
oplossingsrichtingen en maatregelen beschreven. Vervolgens zijn in de verkenning de 
maatregelen, die in de voorverkenning als kansrijk voor verbetering van de doorstroming 
waren gedacht, nader uitgewerkt. 
 
Voor de locatie afrit 41 – rotondecomplex zijn in de verkenningsfase een aantal varianten 
overgebleven. De variatie zit voornamelijk in waar en op welke wijze de voetgangers en 
fietsers van noord naar zuid worden geleid. De varianten worden met elkaar vergeleken en 
per variant worden de verwachte knelpunten en effecten beschreven. Ten slotte worden de 
varianten ten opzichte van elkaar afgewogen en dit resulteert in een keuze van een 
voorkeursvariant. 
 
Doelstellingen 
Voor de aanpak van het project zijn onderstaande doelstellingen benoemd:  

 Voorkomen/oplossen van terugslag probleem afrit 41-A7 
 Doorstroming verkeer bij brugbediening voor verkeer dat niet over de brug hoeft te 

rijden 
 
Hierbij zijn onderstaande randvoorwaarden van belang 

 Verkeersveiligheid handhaven / verbeteren (voor alle aantakkende wegen) 
 Huidige locaties bushaltes handhaven 
 Huidige verkeersrelaties (fiets, auto, openbaar vervoer) handhaven 

 
 
 
 



 

2 Historie 

 
Problematiek 
 
Op drie plaatsen wordt Hoogezand – Sappemeer ontsloten op de A7: via aansluiting 40 
Foxhol, 41 Hoogezand en 42 Sappemeer. De meest gebruikte aansluiting is 41 Hoogezand. 
Op deze aansluiting takt aan de noordzijde van de A7 de N387 richting Slochteren aan en 
aan de zuidzijde de centrale hoofdroute door Hoogezand: de Kerkstraat. 
 
Van de Kerkstraat maken nabij de Knijpsbrug ongeveer 16.000 motorvoertuigen gebruik. De 
verkeersdruk is het hoogst op het noordelijke deel van de Kerkstraat (tussen de Hoofdstraat 
en de Knijpsbrug). De Kerkstraat is de drukste route binnen Hoogezand-Sappemeer.   
Circa 85% van het verkeer op de Kerkstraat is lokaal verkeer (herkomst of bestemming in 
Hoogezand - Sappemeer). 15% is doorgaand ten opzichte van Hoogezand - Sappemeer. 
Dit geeft aan dat de Kerkstraat een belangrijke ontsluitende functie voor de kern heeft.  
 
In de huidige situatie is sprake van belemmeringen in de verkeersafwikkeling rondom 
aansluiting 41. Dit manifesteert zich met name in de avondspits bij brugopeningen van de 
Knijpsbrug, maar komt ook zonder brugopeningen voor.  
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat in de helft van de onderzochte dagen (periode 
januari – maart 2013) op werkdagen sprake is van situaties waarbij de afrit vol staat. In een 
derde van de gevallen reikt de wachtrij zo ver dat sprake is van stilstaand verkeer op de 
uitvoegstrook van de snelweg. Deze wachtrijen vormen een ernstig en urgent probleem ten 
aanzien van de verkeersveiligheid. Dit in objectieve zin vanwege de grote 
snelheidsverschillen op de A7 en in subjectieve zin vanwege de grote mate van onveilig 
gevoel bij het stilstaan op de snelweg. Hierover zijn al meerdere meldingen binnengekomen 
bij Rijkswaterstaat. 
 
De lange wachtrijen op afrit 41 treden voornamelijk bij brugopeningen van de Knijpsbrug, 
maar ook zonder brugopeningen komt dit voor. De bediening van de brug is niet altijd de 
oorzaak van dit probleem, ook de intensiteit van het verkeer en de capaciteit/inrichting van 
de aanwezige infrastructuur spelen een rol.  
Op het Winschoterdiep spelen de belangen van de scheepvaart, o.a. de 3-laags 
containervaart naar Veendam, een rol. Om betrouwbaar ('just in time') transport mogelijk te 
maken zijn in 2015 de bedieningstijden verruimd, zodat rijksbeleid en provinciaal beleid voor 
de stimulering van duurzaam transport over water optimaal wordt gefaciliteerd. Op termijn 
gaat, als gevolg van de verruiming van de mogelijkheden op de hoofdvaarweg Lemmer-
Delfzijl, ook op het Winschoterdiep de discussie spelen omtrent 4-laags containervaart en 
24/7 bediening. 
 
De verkeersdruk op de Kerstraat heeft negatieve effecten op de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in Hoogezand – Sappemeer. Dit geldt niet alleen voor de Kerkstraat maar ook 
voor het omliggende gebied als gevolg van het ontstaan van sluipverkeer dat de Kerkstraat 
mijdt. Het primaire probleem ten aanzien van de Kerkstraat is de stagnerende 
verkeersafwikkeling. Het komt regelmatig voor dat er op de Kerkstraat wachtrijen staan die 
beginnen ten zuiden van de spoorwegovergang en die reiken tot de Knijpsbrug. 
 



 

De belemmeringen in de verkeersafwikkeling op afrit 41 en op de Kerkstraat wordt 
veroorzaakt door een combinatie van factoren, waarbij de volgende een belangrijke rol 
spelen:  

 het verkeersaanbod; 
 brugopeningen van de Knijpsbrug; 
 de capaciteit van de zuidelijke rotonde bij aansluiting 41; 
 afslaand verkeer op de Kerkstraat; 
 de capaciteit van de kruising met verkeerslichten Kerkstraat – Hoofdstraat; 
 de spoorwegovergang Kerkstraat. 

 
De stagnerende verkeersafwikkeling heeft negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer 
op de Kerkstraat. De betrouwbaarheid van de dienstregeling van de bussen staat onder 
druk.  De dienstregeling van de treinen heeft tot gevolg dat er soms kort na elkaar sprake is 
van gesloten spoorbomen. Hierdoor komt het voor dat wachtend verkeer voor een tweede 
keer met een sluiting geconfronteerd wordt. 
 
In de ochtend- en middagspits gaat de Knijpsbrug eens per anderhalf uur open. Overdag 
gaat de brug gemiddeld een keer per uur open, afhankelijk van de recreatievaart. Een 
brugopening duurt gemiddeld drie minuten en dertig seconden. Na opening van de brug 
duurt het in sommige gevallen lang (kwartier) voordat de verkeerssituatie genormaliseerd is. 
 
In juni 2015 is door Rijkswaterstaat een proef met een tekstkar uitgevoerd om verkeer vanaf 
Groningen te wijzen op een brugopening van de Knijpsbrug, en een alternatieve route via 
afrit 40 Foxhol te nemen. Uit deze proef kwamen geen significante effecten naar voren. 
Een aanpak van aansluiting 41 in combinatie met maatregelen aan de Kerkstraat is nodig 
voor het substantieel aanpakken van de problematiek. Het benutten van alternatieve routes 
via de Rengersbrug en Zwedenbrug kan bijdragen aan het verminderen van de 
problematiek rondom aansluiting 41 en de Knijpsbrug 
 
De verschillende knelpuntlocaties zijn op figuur 2.1 weergegeven.  
De kern van het probleem: 

 Probleem spitst zich toe op de Kerkstraat, Knijpsbrug en A7 aansluiting 41. 
 Er ontstaan wachtrijen op afrit 41 tot op de A7. Dit leidt tot verkeersonveiligheid. 
 Cruciale punten in de verkeersafwikkeling op de Kerkstraat en A7 afrit 41 zijn: 

– zuidelijke rotonde afrit 41 – N387, te weinig afwikkelcapaciteit, openbaart 
zich met name bij brugopeningen,  

– Knijpsbrug (brugopeningen), 
– VRI kruising Kerkstraat – Hoofdstraat: huidige configuratie opstelvakken 

beperkt capaciteit. Capaciteit in toekomst onvoldoende, 
 



 

 
Figuur 2.1 Knelpuntlocaties en prioritering 
 
Er zijn in het voortraject diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd. Hieronder de resultaten 
van het kentekenonderzoek uit 2016; verkeerstromen in het drukste uur in de ochtend en 
het drukste uur in de avond. 
 

 
Figuur 2.2 Verkeerstromen in het drukste uur in de ochtend (2016) 
 



 

 
Figuur 2.3 Verkeerstromen in het drukste uur in de avond (2016) 
 
 
Maatregelen rotondecomplex en afrit 41 
 
Voorverkenning 
In de voorverkenning is inzicht verschaft in de locaties waar de problematiek met prioriteit 
opgelost zou moeten worden. Hiervoor is een aantal maatregelen bedacht waarvan de 
verwachting is dat deze de problematiek op kunnen lossen dan wel sterk in omvang kunnen 
reduceren. Ook voor afrit 41 en het rotondecomplex zijn verschillende maatregelen bedacht.  
 

 Grootschalige oplossingen als fly-overs, aquaducten, tunnels, verleggen A7 
 Opstel (rijstroken) aanleggen voor gebruik bij brugbediening   
 Realiseren extra rijstroken en bypasses 
 Verleggen afrit 41 (afrit 41 richting Rengers) 
 Realiseren (gedeeltelijke) turborotonde  
 Rotondes vervangen door kruising(en) 
 Realiseren rangeerbaan op A7 

 
Van een aantal varianten is de realiseerbaarheid laag, omdat de grootschalige ingreep hoge 
kosten met zich mee brengt of geen verbetering voor de verkeersveiligheid biedt. Deze 
varianten zijn afgevallen. Een aantal varianten zijn vervolgens nader uitgewerkt.  
 
 



 

Nadere verkenning 
Een aantal maatregelen zijn in de nadere verkenningen verder uitgewerkt en beoordeeld. 
Het resultaat hiervan is dat er twee varianten overbleven. De eerste variant was “het 
realiseren van een turborotonde met daarbij een verdubbeling van afrit 41” en de andere 
variant was “het afbuigen van afrit 41 naar Rijksweg West in combinatie met een 
turborotonde”.  Van beide varianten is met een microsimulatie de verkeersafwikkeling in 
2030 in beeld gebracht. De conclusie van deze microsimulatie was dat de variant 
turborotonde met daarbij een verdubbeling van afrit 41 het grootste oplossende vermogen 
had. De verkeersafwikkeling van deze variant is beter, de wachtrijen zijn korter en lossen 
sneller op. De variant “realiseren turborotonde met verdubbeling van afrit 41” werd daarmee 
de voorkeursvariant.  
 
Voorkeursvariant 
Vanuit de uitgevoerde verkenningen komt naar voren dat het verdubbelen van de afrit 41 en 
het realiseren van een turborotonde de beste en meest robuuste oplossing is voor de 
verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid rondom het rotondecomplex en de afrit 41.   
Een aandachtspunt bij deze oplossing was op welke wijze de voetgangers en fietsers van 
noord naar zuid worden geleid. Hiervan zijn enkele varianten uitwerkt (zie hoofdstuk 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 Varianten afrit 41 / rotondecomplex 

 
Uitwerking voorkeursvariant 
De voorkeursvariant is vervolgens nader uitgewerkt, hetgeen resulteert in onderstaande 
varianten. Bij de verschillende varianten zijn een aantal aspecten hetzelfde, namelijk 
verdubbeling afrit 41 en inrichting noordelijke rotonde. De variatie zit voornamelijk in de 
wijze waarop de voetgangers en fietsers van noord naar zuid worden geleid. 
 
Varianten: 

1. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen aanpassing 
Rijksweg West 

2. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen aanpassing 
Rijksweg West 

3. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, extra rijstrook 
Rijksweg West 

4. Afrit 41 zonder middengeleider maar met fietstunnel, VRI in werking bij 
brugbediening, extra rijstrook Rijksweg West 

5. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI continu in werking, extra rijstrook Rijksweg 
West 

 
Op de volgende pagina’s staat per variant een schetsontwerp met korte toelichting getoond.  
 

  



 

1. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen aanpassing 
Rijksweg West

 
 
 

• Dubbele afrit 41  
• Semi turborotonde noord 
• Semi turborotonde zuid 
• Geen middengeleider op afrit 41 
• VRI in werking bij brugbediening en herstelperiode  
• Regulier: VRI uit  
• Geen aanpassingen aan Rijksweg west 



 

2. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen aanpassing 
Rijksweg West

 
 

• Dubbele afrit 41  
• Semi turborotonde noord 
• Semi turborotonde zuid 
• Middengeleider op afrit 41 
• VRI in werking bij brugbediening en herstelperiode  
• Regulier: VRI uit  
• Geen aanpassingen aan Rijksweg west 



 

3. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, extra rijstrook 
Rijksweg West 

 
 
 

• Dubbele afrit 41  
• Semi turborotonde noord 
• Volle turborotonde zuid 
• Middengeleider op afrit 41 en dubbele op Rijksweg West 
• VRI in werking bij brugbediening en herstelperiode  
• Regulier: VRI uit  
• Extra rijstrook Rijksweg west 



 

4. Afrit 41 zonder middengeleider maar met fietstunnel, VRI in werking bij 
brugbediening, extra rijstrook Rijksweg West 

 
 
 

• Dubbele afrit 41  
• Semi turborotonde noord 
• Semi turborotonde zuid 
• VRI in werking bij brugbediening en herstelperiode  
• Regulier: VRI uit  
• Langzaam verkeer via fietstunnel onder afrit 41 
• Oversteek Rijksweg West op grotere afstand van rotonde  
• Extra rijstrook Rijksweg west 



 

5. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI continu in werking, extra rijstrook Rijksweg 
West 

 
 

 
  

• Dubbele afrit 41  
• Semi turborotonde noord 
• Semi turborotonde zuid 
• VRI continu in werking 
• Extra rijstrook Rijksweg west 

 



 

4 Fietsoversteek turborotondes 

CROW Richtlijnen 

In de CROW-richtlijnen wordt het volgende over fietsoversteken bij turborotondes vermeld. 
 
Fietsoversteken: 

1. Bij voorkeur een ongelijkvloerse fietspassage 
2. Kan een alternatieve route een oplossing bieden 
3. Is een ongelijkvloerse passage niet realiseerbaar en is een alternatieve route ook 

geen optie, dan een gelijkvloerse oversteek  
o Buiten bebouwde kom: fiets UIT de voorrang 
o Fietsoversteken van meer dan één rijstrook: fiets UIT de voorrang 
o Indien twee afrijstroken voor autoverkeer niet echt noodzakelijk zijn 

(capaciteit), heeft het weglaten van één afrijstrook de voorkeur 
 

Onderstaand figuur komt uit de CROW-richtlijn voor turborotondes.  

 
Figuur 4.1 Fietsoversteken uit CROW-richtlijn 



 

Fietsberaad 

Het fietsberaad heeft ook enkele aanbevelingen gedaan over fietsoversteken bij 
turborotondes. Hieronder de belangrijkste: 

 Bij voorkeur ongelijkvloerse fietskruisingen 
 Indien dit door geld- of ruimtegebruik niet haalbaar is, voorkeur voor fietsoversteken 

uit de voorrang 
 Bij gelijkvloerse oversteken maximaal twee rijstroken op de toerit aan te leggen en 

maximaal één rijstrook op de afrit 
 

Referentiebeelden 

Hieronder zijn enkele referentiebeelden van fietsoversteken bij turborotondes weergegeven. 
Er zit grote verscheidenheid in de verschijningsvormen, namelijk 1 afrit of 2 afritten, over het 
algemeen 2 toeritten, bajonet in middengeleider voor overstekende fietsers of een rechte 
oversteek, wel een middengeleider tussen toeritten of twee toeritten in één keer oversteken.  
 

 

 
Figuur 4.2 Referentiebeelden fietsoversteken turborotondes 



 

5 Beoordeling varianten 

In onderstaande alinea’s zijn de verschillende varianten beoordeeld op de volgende 
beoordelingsaspecten: 
 
Verkeersafwikkeling auto 

 Oplossend vermogen terugslag afrit 41 
 Duur herstelperiode na brugopening 
 Kan verkeer dat niet over brug moet bij brugopening doorrijden 

Langzaam verkeer 
 Zijn de fietsroutes logisch, omrijdbewegingen voor fietsers 
 Zijn de looproutes logisch, omloopbewegingen voor voetgangers 
 Doorstroming langzaam verkeer 

Verkeersveiligheid 
 Gemotoriseerd verkeer 
 Langzaam verkeer 

Globale kosten 
 Wat zijn de globale kosten 

 
 
 

1. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen 
aanpassing Rijksweg West 

 
Verkeersafwikkeling 
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Daarmee is de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. 
Variant 1 voldoet aan dit criterium. Door de toepassing van de VRI (tijdens en na 
brugopeningen) kunnen bepaalde richtingen tijdens een brugopening doorrijden en na 
brugopening bepaalde richtingen voorrang krijgen. Dit geldt echter niet voor verkeer vanaf 
Rijksweg West, omdat dit wegvak met één rijstrook op de rotonde aansluit. Ook verkeer 
vanaf het noorden naar Rijksweg West kan niet doorrijden. Door de VRI is de herstelperiode 
na een brugopening goed beïnvloedbaar.  
 
Langzaam verkeer 
De fietsroutes zijn conform de huidige situatie. De fietsroutes liggen direct langs de 
wegenstructuur waardoor een logische fietsroute blijft bestaan. Er ontstaan geen 
omrijdbewegingen. Ook de looproutes tussen bushaltes en carpoolplaats zijn logisch en er 
ontstaan voor voetgangers ook geen omloopbewegingen. Omdat fietsers en voetgangers in 
één keer de twee rijstroken van afrit 41 moeten oversteken, ontstaan langere wachttijden. 
Dit is een verslechtering voor het comfort van de fietsers. 
 
Verkeersveiligheid 
Doordat de kans op terugslag op de A7 klein is, ontstaan hierdoor geen onveilige situaties 
meer nabij de afrit. Het langzaam verkeer moet echter twee rijstroken in één keer 
oversteken. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid, omdat de kans op 
afdekongevallen toeneemt.  
 



 

Globale kosten 
De globale kosten van deze variant zijn geraamd op € 2.5 miljoen - € 2.75 miljoen.  
 
 

2. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, geen 
aanpassing Rijksweg West 

 
Verkeersafwikkeling 
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Daarmee is de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. 
Variant 2 voldoet aan dit criterium. Door de toepassing van de VRI (tijdens en na 
brugopeningen) kunnen bepaalde richtingen tijdens een brugopening doorrijden en na 
brugopening bepaalde richtingen voorrang krijgen. Dit geldt echter niet voor Rijksweg West, 
omdat dit wegvak met één rijstrook op de rotonde aansluit. Ook verkeer vanaf het noorden 
naar Rijksweg West kan niet doorrijden. Door de VRI is de herstelperiode na een 
brugopening goed beïnvloedbaar.  
 
Langzaam verkeer 
De fietsroutes zijn conform de huidige situatie. De fietsroutes liggen direct langs de 
wegenstructuur waardoor een logische fietsroute blijft bestaan. Er ontstaan geen 
omrijdbewegingen. Ook de looproutes tussen bushaltes en carpoolplaats zijn logisch en er 
ontstaan voor voetgangers ook geen omloopbewegingen. Omdat fietsers en voetgangers in 
twee keer de twee rijstroken van afrit 41 kunnen oversteken (door middengeleider), 
ontstaan kortere wachttijden dan wanneer twee rijstroken in één keer overgestoken moeten 
worden. De kans bestaat wel dat fietsers vaker moeten stoppen, omdat ze de rijstroken in 
meerdere keren moeten oversteken. Doordat het verkeer verspreid wordt over meerdere 
rijstroken zullen de hiaten tussen de motorvoertuigen groter worden, hetgeen weer positief 
is voor de oversteekbaarheid en dus het comfort van de fietsroute.  
 
Verkeersveiligheid 
Doordat de kans op terugslag op de A7 klein is, ontstaan hierdoor geen onveilige situaties 
meer nabij de afrit. Het langzaam verkeer kan de twee rijstroken in twee keer oversteken 
door de realisatie van een middengeleider. Daardoor is de verkeersveiligheid goed en 
ontstaat geen kans op afdekongevallen. Wel kan er onduidelijkheid ontstaan over de 
rijrichting van het gemotoriseerd verkeer, wat onveilige situaties tot gevolg kan hebben. 
 
Globale kosten 
De globale kosten van deze variant zijn geraamd op € 2.5 miljoen - € 2.75 miljoen.  
 
 

3. Afrit 41 met middengeleider, VRI in werking bij brugbediening, extra rijstrook 
Rijksweg West 

 
Verkeersafwikkeling 
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Daarmee is de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. 
Variant 3 voldoet aan dit criterium. Door de toepassing van de VRI (tijdens en na 
brugopeningen) kunnen bepaalde richtingen tijdens een brugopening doorrijden en na 



 

brugopening bepaalde richtingen voorrang krijgen. Dit geldt ook voor Rijksweg West, omdat 
dit wegvak in variant 3 met twee rijstroken op de rotonde aansluit. Verkeer vanaf het 
noorden naar Rijksweg West kan niet doorrijden. Door de VRI is de herstelperiode na een 
brugopening goed beïnvloedbaar.  
 
Langzaam verkeer 
De fietsroutes zijn conform de huidige situatie. De fietsroutes liggen direct langs de 
wegenstructuur waardoor een logische fietsroute blijft bestaan. Er ontstaan geen 
omrijdbewegingen. Ook de looproutes tussen bushaltes en carpoolplaats zijn logisch en er 
ontstaan voor voetgangers ook geen omloopbewegingen. Omdat fietsers en voetgangers in 
twee keer de twee rijstroken van afrit 41 kunnen oversteken (door middengeleider), 
ontstaan kortere wachttijden dan wanneer twee rijstroken in één keer overgestoken moeten 
worden. De kans bestaat wel dat fietsers vaker moeten stoppen, omdat ze de rijstroken in 
meerdere keren moeten oversteken. Doordat het verkeer verspreid wordt over meerdere 
rijstroken zullen de hiaten tussen de motorvoertuigen groter worden, hetgeen weer positief 
is voor de oversteekbaarheid en dus het comfort van de fietsroute. 
 
Verkeersveiligheid 
Doordat de kans op terugslag op de A7 klein is, ontstaan hierdoor geen onveilige situaties 
meer nabij de afrit. Het langzaam verkeer kan de twee rijstroken in twee keer oversteken 
door de realisatie van een middengeleider. Daardoor is de verkeersveiligheid goed en 
ontstaat geen kans op afdekongevallen. Wel kan er onduidelijkheid ontstaan over de 
rijrichting van het gemotoriseerd verkeer, wat onveilige situaties tot gevolg kan hebben. 
 
Globale kosten 
De globale kosten van deze variant zijn geraamd op € 2.5 miljoen - € 2.75 miljoen.  
 
 

4. Afrit 41 zonder middengeleider maar met fietstunnel, VRI in werking bij 
brugbediening, extra rijstrook Rijksweg West 

 
Verkeersafwikkeling 
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Daarmee is de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen. 
Variant 4 voldoet aan dit criterium. Door de toepassing van de VRI (tijdens en na 
brugopeningen) kunnen bepaalde richtingen tijdens een brugopening doorrijden en na 
brugopening bepaalde richtingen voorrang krijgen. Dit geldt ook voor Rijksweg West, omdat 
dit wegvak in variant 4 met twee rijstroken op de rotonde aansluit. De opstelstrook op 
Rijksweg West heeft echter een beperkte lengte, waardoor deze snel geblokkeerd zal raken 
(verkeer vanaf Rijksweg West wordt tijdens brugbediening snel geblokkeerd). Verkeer vanaf 
het noorden naar Rijksweg West kan niet doorrijden. Door de VRI is de herstelperiode na 
een brugopening goed beïnvloedbaar. 
 
Langzaam verkeer 
De fietsroutes liggen verder van de wegenstructuur waardoor omrijdbewegingen voor de 
fietsers ontstaan. De looproutes tussen bushaltes en carpoolplaats zijn minder logisch en er 
ontstaan voor voetgangers ook omloopbewegingen. De afwikkeling van het fietsverkeer blijft 



 

per saldo gelijk, ze kunnen ongehinderd de afrit kruisen, maar moeten hiervoor wel 
enigszins omrijden.  
 
Verkeersveiligheid 
Doordat de kans op terugslag op de A7 klein is, ontstaan hierdoor geen onveilige situaties 
meer nabij de afrit. Het langzaam verkeer kan de afrit zonder conflicten oversteken. De kans 
bestaat wel dat voetgangers tussen de bushaltes / carpoolplaats door de berm gaan 
oversteken, omdat dit een kortere route is (er zullen olifantenpaadjes ontstaan). Deze 
voetgangers steken in dit geval nog steeds twee rijstroken in één keer over. De Rijksweg 
West wordt op grotere afstand van de rotonde overgestoken waar de snelheid van het 
verkeer al iets hoger ligt. Tevens ligt de oversteek in een bocht waardoor het zicht op het 
verkeer enigszins beperkt wordt. Dit heeft een negatief effect op verkeersveiligheid van de 
overstekende fietsers. Aan de andere kant wordt de afrit 41 ongelijkvloers overgestoken 
hetgeen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. 
 
Globale kosten 
De globale kosten van deze variant zijn geraamd op € 7 miljoen.  
 
 

5. Afrit 41 zonder middengeleider, VRI continu in werking, extra rijstrook Rijksweg 

West 

 
Verkeersafwikkeling 
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Doordat bij een continue regeling van de VRI grote 
ontruimingstijden ontstaan (door rotonde inrichting), neemt de totale capaciteit van de 
rotonde af. De kans op terugslag op afrit 41 / A7 neemt daardoor toe. Dit heeft dus een 
negatief effect op de verkeersveiligheid.  
Door de toepassing van de VRI (tijdens en na brugopeningen) kunnen de verschillende 
richtingen tijdens een brugopening doorrijden en na brugopening bepaalde richtingen 
voorrang krijgen. Dit geldt ook voor Rijksweg West, omdat dit wegvak in variant 5 met twee 
rijstroken op de rotonde aansluit. Verkeer vanaf het noorden naar Rijksweg West kan niet 
doorrijden. Door de VRI is de herstelperiode na een brugopening goed beïnvloedbaar. In de 
reguliere situatie zullen wachttijden toenemen t.o.v. de huidige situatie (door grote 
ontuimingstijden neemt de totale capaciteit van de rotonde/VRI af).  
 
Langzaam verkeer 
De fietsroutes zijn conform de huidige situatie. De fietsroutes liggen direct langs de 
wegenstructuur waardoor een logische fietsroute blijft bestaan. Er ontstaan geen 
omrijdbewegingen. Ook de looproutes tussen bushaltes en carpoolplaats zijn logisch en er 
ontstaan voor voetgangers ook geen omloopbewegingen. Bij een continue regeling van de 
VRI zullen de wachttijden voor langzaam verkeer vermoedelijk toenemen. Dit is een 
verslechtering voor het comfort van de fietsers.  
 
Verkeersveiligheid 
Doordat de kans op terugslag op de A7 aanwezig is, kunnen onveilige situaties blijven 
bestaan nabij de afrit. Het langzaam verkeer kan de twee rijstroken van de afrit veilig 
oversteken, omdat het door de VRI geregeld is. Echter doordat de capaciteit van de regeling 



 

lager is, zullen wachttijden toenemen. De kans op roodlichtnegatie van fietsers zal ook 
toenemen, wat onveilige situaties tot gevolg zal hebben.  
 
Globale kosten 
De globale kosten van deze variant zijn geraamd op € 2.5 miljoen - € 2.75 miljoen.  
 
In de tabel op de volgende pagina’s is de beoordeling van de varianten overzichtelijk naast 
elkaar gezet.  
 
   



Beoordelingsaspecten
Huidige situatie 1 2 3 4 5

zonder middengeleider afrit 41, 
VRI aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleiderafrit 41, VRI 
aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleider afrrit 41 en 
Rijksweg, VRI aan bij 

brugbediening en herstelperiode

met fietstunnel afrit 41, VRI aan 
bij brugbediening en 

herstelperiode, verschuiving 
oversteek over Rijksweg

zonder middengeleiders, VRI 
continu in werking

Oplossend vermogen terugslag 
afrit 41

Er ontstaat terugslag op afrit 41 / 
A7 tijdens spitsperiodes en 

brugbediening

Er ontstaat geen terugslag op afrit 
41 / A7

Er ontstaat geen terugslag op afrit 
41 / A7

Er ontstaat geen terugslag op afrit 
41 / A7

Er ontstaat geen terugslag op afrit 
41 / A7

De kans op terugslag op afrit 41/A7 
wordt kleiner doordat de VRI het 

verkeer kan regelen. Wel ontstaan 
er  grote ontuimingstijden, 

waardoor de totale capaciteit van 
de rotonde/VRI afneemt. 

Mogelijke verbetermaatregel
Turborotonde en dubbelstrooks 

afrit
- - - - -

Duur herstelperiode na 
brugopening

Herstelperiode is groot, afrit 41 
moet wachten op verkeer op 

rotonde vanaf het noorden. Geen 
mogelijkheid om verkeer te regelen

Goed beinvloedbaar door regeling 
met VRI 

Goed beinvloedbaar door regeling 
met VRI 

Goed beinvloedbaar door regeling 
met VRI 

Goed beinvloedbaar door regeling 
met VRI 

Goed beinvloedbaar door regeling 
met VRI. Wel ontstaan er  grote 
ontuimingstijden, waardoor de 

totale capaciteit van de 
rotonde/VRI afneemt en de 

herstelperiode van alle richtingen 
langer wordt

Mogelijke verbetermaatregel
Turborotonde en dubbelstrooks 

afrit
- - - -

Binnen variant geen verbetering 
mogelijk

Kan verkeer dat niet over de 
brug hoeft doorrijden tijdens 
brugopening

Alle toeritten naar de rotonde zijn 
enkelstrooks, dus al het verkeer 

moet wachten

Verkeer vanaf Rijksweg-West en 
verkeer vanaf het noorden naar 

Rijksweg West kan niet doorrijden 
tijdens brugbediening. Overige 

bewegingen wel

Verkeer vanaf Rijksweg-West en 
verkeer vanaf het noorden naar 

Rijksweg West kan niet doorrijden 
tijdens brugbediening. Overige 

bewegingen wel

Verkeer vanaf het noorden naar 
Rijksweg West kan niet doorrijden 

tijdens brugbediening. Overige 
bewegingen wel

Verkeer vanaf het noorden naar 
Rijksweg West kan niet doorrijden 

tijdens brugbediening. Overige 
bewegingen wel. De opstelstrook 

op Rijksweg West heeft een 
beperkte lengte, waardoor deze 

snel geblokkeerd zal raken 
(verkeer vanaf Rijksweg West 

wordt tijdens brugbediening snel 
geblokkeerd

Verkeer vanaf het noorden naar 
Rijksweg West kan niet doorrijden 

tijdens brugbediening. Overige 
bewegingen wel

Mogelijke verbetermaatregel
Turborotonde en twee toeritten 

naar rotonde

Dubbele toeritten naar rotonde 
(varianten 3, 4 of 5), dus binnen 

variant geen verbetering mogelijk

Dubbele toeritten naar rotonde 
(varianten 3, 4 of 5), dus binnen 

variant geen verbetering mogelijk
-

Verlengen van de dubbele 
voorsorteerstroken naar de 

rotonde; de fietsoversteek zal dan 
nog meer richting het westen 

moeten verschuiven of fietsers 
moeten meerdere toeritten kruisen

-

Verkeershinder 
(verkeersafwikkeling) reguliere 
situatie

In de reguliere situatie komt 
beperkt verkeershinder voor

Verhoging capaciteit, dus minder 
verkeershinder

Verhoging capaciteit, dus minder 
verkeershinder

Verhoging capaciteit, dus minder 
verkeershinder

Verhoging capaciteit, dus minder 
verkeershinder

Grote ontuimingstijden door 
continue regeling VRI, waardoor de 

totale capaciteit van de 
rotonde/VRI afneemt. Wachttijden 
nemen toe t.o.v. huidige situatie

Mogelijke verbetermaatregel - - - - -
Binnen variant geen verbetering 

mogelijk

Logische fietsroute N-Z, 
omrijdbewegingen

Ja, logische fietsroute, geen 
omrijdbewegingen

Ja, logische fietsroute als 
bestaand, geen omrijdbewegingen

Ja, logische fietsroute als 
bestaand, geen omrijdbewegingen

Ja, logische fietsroute als 
bestaand, geen omrijdbewegingen

Fietsers maken een 
omrijdbeweging

Ja, logische fietsroute als 
bestaand, geen omrijdbewegingen 

wel oponthoud door continue 
regeling met VRI

Mogelijke verbetermaatregel - - - -

De fietstunnel heeft een bepaalde 
hellingslengte, waardoor de fietser 
altijd om moet rijden (ivm inpassing 

hellingbanen). Door het trace 
vloeiend in te passen, zal de 

omrijdbeweging minder hinderlijk 
worden ervaren

-

Logische looproutes tussen 
bushaltes-carpool, 
omloopbewegingen

Directe looproute tussen bushaltes, 
carpool, geen omloopbewegingen

Directe looproute tussen bushaltes, 
carpool, geen omloopbewegingen

Directe looproute tussen bushaltes, 
carpool, geen omloopbewegingen

Directe looproute tussen bushaltes, 
carpool, geen omloopbewegingen

Onlogische looproutes tussen de 
bushaltes / carpool, voetgangers 
moeten omlopen. Er is kans dat 
voetgangers vanaf de bushalte 
door de berm of over de rijbaan 

gaan lopen met onveilige situaties 
tot gevolg. 

Directe looproute tussen bushaltes, 
carpool, geen omloopbewegingen

Mogelijke verbetermaatregel - - - -

Door fysieke obstakels aan te 
brengen (groen, water, hekwerken) 

wordt de looproute bemoeilijkt. 
Echter voetgangers nemen over 
het algemeen de kortste route en 

de kans blijft bestaan dat 
voetgangers langs de rand van de 

rijbaan zullen lopen (volledig 
afsluiten is niet mogelijk)

-

Varianten

Verkeersafwikkeling

Langzaam verkeer



Beoordelingsaspecten
Huidige situatie 1 2 3 4 5

zonder middengeleider afrit 41, 
VRI aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleiderafrit 41, VRI 
aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleider afrrit 41 en 
Rijksweg, VRI aan bij 

brugbediening en herstelperiode

met fietstunnel afrit 41, VRI aan 
bij brugbediening en 

herstelperiode, verschuiving 
oversteek over Rijksweg

zonder middengeleiders, VRI 
continu in werking

Varianten

Doorstroming langzaamverkeer
Fietsers hoeven per tak slechts 

één rijstrook per keer oversteken
Slechter door oversteek van twee 
rijstroken in één keer bij afrit 41

Conform huidige situatie (fietsers 
moeten extra  rijstroken 

oversteken, maar de intensiteit per 
rijstrook wordt lager)

Conform huidige situatie (fietsers 
moeten extra  rijstroken 

oversteken, maar de intensiteit per 
rijstrook wordt lager)

Fietsers maken een 
omrijdbeweging, maar kunnen wel 

doorrijden bij afrit 41

Slechter door oponthoud door 
continu regeling met VRI. Fietsers 

kunnen wel mee in groenfases 
andere bewegingen op 

rotondecomplex, waardoor 
oponthoud mee kan vallen

Mogelijke verbetermaatregel -

Door een middengeleider aan te 
brengen verbetert de 

oversteekbaarheid en dus de 
doorstroming voor langzaam 

verkeer (varianten 2 en 3). Binnen 
deze variant geen verbetering 

mogelijk

De doorstroming voor langzaam 
verkeer is vergelijkbaar met de 
huidige situatie. Binnen deze 

variant geen verbetering mogelijk

De doorstroming voor langzaam 
verkeer is vergelijkbaar met de 
huidige situatie. Binnen deze 

variant geen verbetering mogelijk

-

VRI kan voorrang/prioriteit geven 
aan fietser, dit gaat wel ten koste 
van de totale capaciteit van het 

rotondecomplex

Comfort langzaam verkeer

Directe routes, weinig omrijden, 
één rijstrook per keer oversteken, 
waardoor de kans om te moeten 

stoppen beperkt is

Directe routes, weinig omrijden, 
meerdere rijstroken oversteken bij 

afrit 41 waardoor langere 
wachttijden kunnen ontstaan

Directe routes, weinig omrijden, 
twee keer oversteken bij afrit 41, 

dus vaker remen/optrekken. 
Wachtijden worden minder

Directe routes, weinig omrijden, 
twee keer oversteken bij afrit 41, 

dus vaker remen/optrekken. 
Wachtijden worden minder

Fietser moet door tunnel, daardoor 
moeten hoogteverschillen 

overwonnen worden. Fietser kan 
wel doorfietsen bij afrit 41, wat 

goed is voor comfort

Fietsoversteken zijn geregeld door 
verkeerslichten. Daardoor mogelijk 
meer oponthoud (afhankelijk van 

de regeling)

Mogelijke verbetermaatregel -

Door een middengeleider aan te 
brengen verbeterd de 

oversteekbaarheid en verminderen 
de wachttijden (varianten 2 en 3). 

Binnen deze variant geen 
verbetering mogelijk

- - -

VRI kan voorrang/prioriteit geven 
aan fietser, dit gaat wel ten koste 
van de totale capaciteit van het 

rotondecomplex

Gemotoriseerd verkeer
Terugslag op afrit 41 / A7 tijdens 
spitsperiodes en brugbediening

Goed, geen stilstaand verkeer op 
afrit 41 / A7

Goed, geen stilstaand verkeer op 
afrit 41 / A7

Goed, geen stilstaand verkeer op 
afrit 41 / A7

Goed, geen stilstaand verkeer op 
afrit 41 / A7

Onzeker, Er ontstaan grote 
ontuimingstijden met kans op 

terugslag op afrit 41 / A7

Mogelijke verbetermaatregel
Turborotonde en twee toeritten 

naar rotonde
- - - -

VRI kan voorrang/prioriteit geven 
aan verkeer vanaf afrit 41, dit gaat 

wel ten koste van de totale 
capaciteit van het rotondecomplex

Veilige oversteken langzaam 
verkeer, komt autoverkeer uit 
logische route?

De snelheid van het verkeer is laag 
door de ligging van een rotonde. 

Fietsers hoeven maar één rijstrook 
per keer over te steken

Fietsers moet in één keer twee 
rijstroken van afrit 41 oversteken, 

kans op afdekongevallen

Fietser kan in twee keer de 
rijstroken van afrit 41 oversteken. 

Toch kan er onduidelijkheid 
ontstaan over uit welke richting de 

auto's komen en rotonde noord

Fietser kan in twee keer de 
rijstroken van afrit 41 oversteken. 

Toch kan er onduidelijkheid 
ontstaan over uit welke richting de 
auto's komen. Ook op de Rijksweg 

West kan deze onduidelijkheid 
ontstaan en rotonde noord

Fietsers kruisen op veilige wijze 
afrit 41 ongelijkvloers. Bij Rijksweg-

West wordt overgestoken op 
grotere afstand van de rotonde, 

waar de snelheid van het verkeer al 
iets hoger ligt, tevens ligt het in een 

bocht waardoor het zicht wordt 
beperkt en rotonde noord

Fietsoversteek wordt geregeld door 
een VRI. Een VRI is niet per 

definitie een veilige oplossing (rood-
licht-negatie)

Mogelijke verbetermaatregel -

Door een middengeleider aan te 
brengen verbeterd de 

oversteekbaarheid en verminderen 
de wachttijden (varianten 2 en 3). 

Binnen deze variant geen 
verbetering mogelijk

Door het fietspad voor de 
oversteek iets uit te buigen in 
westelijke richting, rijden de 

fietsers uit zowel het noorden als 
zuiden richting het verkeer op de 

afrit. Dit vermindert de 
onduidelijkheid waar het verkeer 

vandaan komt. Ook de  
'voorsorteer-markering'  op de afrit 
geeft de fietser een beeld dat het  

een dubbele afrit betreft 

Door het fietspad voor de 
oversteek iets uit te buigen in 
westelijke richting, rijden de 

fietsers uit zowel het noorden als 
zuiden richting het verkeer op de 

afrit. Dit vermindert de 
onduidelijkheid waar het verkeer 

vandaan komt. Ook de 'voorsorteer-
markering' op de afrit geeft de 
fietser een beeld dat het  een 

dubbele afrit betreft. Door in de 
middengeleider op de  Rijksweg 

West een zig-zag/bajonet te 
realiseren, wordt het verschil 
tussen afrit en toerit van de 

rotonde duidelijker. Door de extra 
middengeleider wordt de kans op 

afdekongevallen kleiner

Door de oversteek te verschuiven 
richting de rotonde, zal de 

passeersnelheid thv de oversteek 
lager zijn, hetgeen positief is voor 
de verkeersveiligheid. Er zullen 

daardoor wel 3 rijstroken gekruist 
moeten worden. Daarvoor kunnen 
de eerder genoemde maatregelen 
(bajonet en extra middengeleider) 

getroffen worden.

VRI kan voorrang/prioriteit geven 
aan fietser om zodoende 

roodlichtnegatie tegen te gaan, dit 
gaat wel ten koste van de totale 

capaciteit van het rotondecomplex

De inrichting van de  noordelijke 
rotonde is in alle varianten gelijk. 
Beoordeling afwikkeling en 
veiligheid

 + +
 + 
0
 - 

 - -

Score
1 2 3 4 5

Huidige situatie

zonder middengeleider afrit 41, 
VRI aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleiderafrit 41, VRI 
aan bij brugbediening en 

herstelperiode, geen aanpassing 
Rijksweg

met middengeleider afrrit 41 en 
Rijksweg, VRI aan bij 

brugbediening en herstelperiode

met fietstunnel afrit 41, VRI aan 
bij brugbediening en 

herstelperiode, verschuiving 
oversteek over Rijksweg

zonder middengeleiders, VRI 
continu in werking

Verkeersafwikkeling
Langzaam verkeer
Verkeersveiligheid

Kosten ordegrootte € 2,5 - 2,75 mln. ordegrootte € 2,5 - 2,75 mln. ordegrootte € 2,5 - 2,75 mln. ordegrootte € 7 mln. ordegrootte € 2,5 - 2,75 mln. 
Globale kosten

Noordelijke rotonde

Aandachtspunt bij de noordelijke rotonde is de oversteek voor langzaam verkeer. Het langzaam verkeer moet op deze rotonde eveneens één afrit en twee toeritten oversteken. Door 
in de middengeleider op de  N387 een zig-zag/bajonet te realiseren, wordt het verschil tussen afrit en toerit van de rotonde duidelijker. Door een extra middengeleider tussen de twee 

toeritten, wordt de kans op afdekongevallen kleiner

Varianten

Verkeersveiligheid



 

6 Conclusie en aanbevelingen 

Beoordeling  
Het belangrijkste doel van het project is het stilstaande verkeer op de afrit 41 en terugslag 
op de A7 terug te dringen. Varianten 1, 2, 3 en 4 voldoen hier het beste aan. Bij variant 5 
blijft de kans op terugslag op de A7 bestaan, doordat de totale capaciteit van de 
rotonde/VRI afneemt. Ook zullen de verkeershinder en wachttijden in de dalperiode bij deze 
variant het hoogst zijn door de ruime ontruimingstijden  
 
Daarnaast is als doel gesteld de doorstroming van het verkeer bij brugbediening te 
verbeteren, dus dat verkeer dat niet over de brug hoeft te rijden door kan rijden tijdens de 
brugbediening. In geen van de varianten is dit mogelijk voor verkeer vanaf het noorden naar 
Rijksweg West. Varianten 3 en 5 voldoen verder wel aan dit criterium. In varianten 1, 2 en 4 
is dit niet mogelijk voor verkeer vanaf Rijksweg West. 
 
Variant 3 voldoet als enige aan beide gestelde doelen. Deze variant heeft een goed 
oplossend vermogen voor het verkeersveiligheidsprobleem op de A7. Onderstaande alinea 
gaat in op de overige verkeersveiligheidsknelpunten rondom het rotondecomplex. 
 
Door de grote ontuimingstijden en kans op wachttijden bij variant 5, neemt de kans op 
terugslag en roodlichtnegatie toe. Dit kan onveilige situaties tot gevolg hebben.  
In de overige varianten is het oversteken van de turborotondes een aandachtspunt. Voor 
alle varianten is de inrichting van de noordelijke rotonde gelijk. Langzaam verkeer moet hier 
twee toeritten en één afrit kruisen. De variatie zit in de situatie bij de zuidelijke rotonde. 
In variant 1 moeten twee rijstroken van de afrit in één keer overgestoken worden. De kans 
op afdekongevallen is groot. In variant 2 is de oversteek bij de afrit voorzien van een extra 
middengeleider. Daardoor is de kans op afdekongevallen lager. Echter ontstaat de situatie 
dat het voor langzaam verkeer onduidelijker is waar het gemotoriseerd vandaan komt (van 
beide kanten of van één kant). Ditzelfde geldt ook voor variant 3. Bij variant 3 moet 
langzaam verkeer bij de Rijksweg West drie rijstroken kruisen. Bij variant 4 kan het 
langzaam verkeer de afrit ongelijkvloers en dus veilig kruisen. De kruising met Rijksweg 
West is echter wel een aandachtspunt i.v.m. hogere passeersnelheden en beperkt zicht op 
gemotoriseerd verkeer.  
 
Vooral het oversteken van langzaam verkeer behoeft nadere aandacht. In onderstaande 
alinea zijn hiervoor enkele aanbevelingen gedaan. 
 
Aanbevelingen 
Een aandachtpunt is de oversteek voor langzaam verkeer van afrit 41 en bij de 
turborotondes.  
 
Afrit 41 
Door een middengeleider tussen de twee rijstroken van de afrit te realiseren, kan het 
langzaam verkeer één rijstrook per keer oversteken. Daardoor neemt de verkeersveiligheid 
voor de overstekende voetganger en fietser toe (geen kans op afdekongevallen). De 
onduidelijkheid zit in de verwachting van de voetganger en fietser. De overstekende 
voetganger/fietser kan denken dat op de eerste rijstrook (zuidelijke rijstrook van de afrit) 
verkeer vanaf links komt en op de tweede rijstrook verkeer vanaf rechts (dit is bij een 



 

normale rotonde wel het geval). Indien de voetganger/fietser alleen gefocust is op verkeer 
vanaf rechts/vanaf de rotonde, kan hij verkeer op de noordelijke rijstrook van afrit 41 over 
het hoofd zien. Deze situatie kan met aanvullende maatregelen verbeterd worden, zodat de 
onduidelijke situaties niet meer voorkomen.  
Beide rijstroken van de afrit zullen voorzien zijn van voorsorteer markering. Deze markering 
geeft de fietser ook informatie over de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer. Door het 
fietspad vanuit beide richtingen uit te buigen in de richting van het verkeer, rijden fietsers 
richting het gemotoriseerd verkeer op de afrit. De kans op vergissingen en verkeer over het 
hoofd zien wordt, daardoor kleiner.  
 

 
Figuur 6.1 Fietsoversteek afrit 41 
 
Turborotonde 
In de CROW-richtlijnen voor turborotondes staat beschreven dat de voorkeur uitgaat naar 
ongelijkvloerse fietsoversteken. Alle varianten voldoen hier niet aan, omdat de oversteek 
van de noordelijke turborotonde in alle varianten gelijkvloers is uitgevoerd. Dit geldt ook 
voor de zuidelijke rotonde in variant 3. Zowel bij de noordelijke als de zuidelijke rotonde zijn 
de hellingbanen van fietstunnels niet inpasbaar i.v.m. de beperkte beschikbare ruimte. 
Vervolgens geeft de richtlijn te kijken naar alternatieve routes. In de voorverkenningen is 
hier reeds naar gekeken en geconcludeerd is dat er geen logische alternatieve fietsroutes 
beschikbaar zijn.  
Ten slotte geeft de richtlijn aan dat gelijkvloerse oversteken toegepast kunnen worden. 
Aandachtspunten hierbij zijn fiets uit de voorrang buiten de bebouwde kom, fiets uit de 
voorrang bij fietsoversteken van meer dan één rijstrook, indien twee afrijstroken voor 
autoverkeer niet echt noodzakelijk zijn (capaciteit), heeft het weglaten van één afrijstrook de 
voorkeur en maximaal twee rijstroken op de toerit aan te leggen. 
 
De turborotondes in de geschetste varianten voldoen allemaal aan bovenstaande punten. 
Echter is de kans op afdekongevallen (bij gelegenheidsvoorrang) bij de toeritten nog 
aanwezig. Dit kan weggenomen worden door tussen beide toeritten een extra 
middengeleider te realiseren. Er ontstaat een extra rustpunt waardoor fietsers niet in één 



 

keer hoeven oversteken. Dit is zeker voor voetgangers een wenselijke aanvulling i.v.m. de 
langere oversteektijd / oversteeklengte.  
 
Door de middengeleider tussen de afrit en toerit van de rotonde dusdanig in te richten dat 
het overstekend langzaam verkeer een zogenaamde zigzagbeweging (bajonet) moet 
maken, wordt het verschil tussen de afrit en toerit(ten) benadrukt. Het langzaam verkeer rijdt 
daardoor automatisch in de richting van het gemotoriseerd verkeer. Het langzaam verkeer 
ziet het gemotoriseerd verkeer daardoor naderen en zal minder in verwarring raken (het is 
duidelijk uit welke richting het gemotoriseerd verkeer rijdt). Een dergelijke fietsoversteek 
voldoet aan de gestelde CROW-richtlijnen voor turborotondes. Een dergelijke bajonet 
oplossing boet enigszins in op het comfort van de fietser. Ook zal een dergelijke inrichting 
nadelige gevolgen hebben voor de ontruimingstijden bij de VRI variant.  
 

 

 
Figuur 6.2 Voorbeeld bajonet in middengeleider 
 
Met bovenstaande aanbevelingen wordt de kans op onveilige situaties verkleind en kunnen 
de verkeersveiligheidsknelpunten bij de oversteken worden verbeterd. Er worden situaties 
gecreëerd die veilig zijn en voldoen aan de richtlijnen van het CROW.  
 



 

Nogmaals, variant 3 doet het meeste voor de knelpunten op het gebied van de 
verkeersafwikkeling van gemotoriseerd verkeer. Het primaire probleem van terugslag op de 
A7 en de afwikkeling van andere verkeersstromen op het rotondecomplex worden het beste 
opgelost. Met bovenstaande aanvullingen kan het fietsverkeer op veilige wijze de afrit en de 
turborotondes kruisen.  
 


