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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

 

De doelstelling van het project Beter Bereikbaar Wageningen en de daaruit af te leiden 

beoordelingscriteria zijn door GS van Gelderland aangescherpt. Daarnaast is het verkeersmodel Ede - 

Wageningen voor 2030 geactualiseerd. Deze twee ontwikkelingen vormen de aanleiding van deze notitie 

waarin de eerdere trechtering van kansrijke varianten1 opnieuw wordt beoordeeld.   

 

Provincie Gelderland streeft naar een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Een 

sterk vestigingsklimaat en een innovatieve campus zijn van groot belang om de potentie van FoodValley 

te benutten. Hier hoort ook een goede bereikbaarheid bij. Omdat deze onder druk staat wil de provincie 

hier een oplossing voor vinden. 

 

In 2017 startte provincie Gelderland met de voorbereiding van een inpassingsplan. Om de milieueffecten 

van de nieuwe weg in beeld te brengen wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. In september 2018 is de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) – het plan van aanpak voor dit milieuonderzoek – vastgesteld. 

Hierin is onder andere in opgenomen dat het verkeersmodel Ede-Wageningen geactualiseerd moet 

worden. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) adviseerde in haar reactie op 

de NRD ook om de doelstelling van het project en de criteria waaraan wordt getoetst aan te scherpen, 

alsmede een herbeoordeling van de trechtering te doorlopen (op basis van het nieuwe verkeersmodel).  

 

In oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de doelstelling en criteria aangescherpt2 

(zie doelstelling en toetsingskader in bijlage 1). Vervolgens is de actualisatie van het verkeersmodel 

afgerond3.  

 

In deze notitie wordt – ook op advies van de Commissie m.e.r. –teruggekeken naar de eerder afgevallen 

varianten, en vindt een herbeoordeling van de trechtering uit de vorige fase van het project plaats. Daarbij 

adviseerde zij ook te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Als er, door nieuwe ontwikkelingen, alternatieven 

te bedenken zijn die ook aan de gestelde doelen en criteria voldoen, moeten deze namelijk ook 

meegenomen worden in het m.e.r.- onderzoek. Hierbij geldt als uitgangspunt dat alternatieven redelijk en 

realistisch dienen te zijn.  

In artikel 7.23, lid d, van de Wet Milieubeheer staat immers vermeld dat een MER moet bevatten : “een 

beschrijving van de redelijke alternatieven, die relevant zijn voor de activiteit en de specifieke kenmerken 

ervan, met opgave van de belangrijkste motieven voor de gekozen optie, in het licht van de milieueffecten 

van de activiteit”.  

  

                                                      
1 Beter Bereikbaar Wageningen, Kansrijke varianten, Eindrapportage definitief, 7 april 2017, gemeente Wageningen, Royal 
HaskoningDHV 
2 Notitie doelstelling en criteria project ‘Beter bereikbaar Wageningen, Campusroute’, provincie Gelderland. 
3 Actualisatie verkeersmodel Beter Bereikbaar Wageningen, Technische rapportage, Provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV, 
december 2018 
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1.2 Werkwijze 

Op basis van het toetsingskader ontwikkeld voor Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute zijn de 

scores op het aspect verkeer van de kansrijke varianten herbeoordeeld.   

 

Op basis van het geactualiseerde verkeersmodel zijn statische en dynamische verkeersberekeningen 

uitgevoerd voor de referentiesituatie 2030 en de varianten. Aan de hand van deze verkeersberekeningen 

zijn de effecten op de doorstroming (aspect: reistijdverhouding) en op de robuustheid (aspect: 

redundantie/reservecapaciteit) bepaald. Voor dit laatste aspect zijn de verkeerscijfers met 10% extra 

verhoogd.  

De overige thema’s en aspecten uit het beoordelingskader zijn kwalitatief en op basis van expert judgment 

bepaald.  

 

Uitgangspunten voor de herbeoordeling: 

• Geactualiseerd model Ede-Wageningen 2018, 2030 Hoog en 2030 Laag4 

• Herbeoordeling met als referentiesituatie 2030 Hoog5. 

• In de herbeoordeling zijn de 3 varianten met een nieuwe route langs de campus, beoordeeld in de 

voorgaande fase (dit zijn Langs de Campus op maaiveld, Langs de Camps verdiept en B ‘’rondje 

Campus’’) beschouwd als één variant (te noemen Campusvarianten). Dat is mogelijk aangezien 

de varianten langs de Campus qua verkeerskundige werking niet of nauwelijks verschillen. 

• Naast de Campusvarianten maakten de varianten Ruggengraat 2.0, A Kostenefficiënt en A Sober 

Geoptimaliseerd onderdeel uit van de voorgaande trechtering en daarmee ook van de 

herbeoordeling. In bijlage 3 zijn deze varianten schematisch weergegeven.  

1.3 Leeswijzer 

De resultaten worden per thema waarop de doelstelling van het project betrekking  heeft gepresenteerd. 

Zo worden in hoofdstuk 2 de varianten beoordeeld op het thema doorstroming. Voorafgaand hieraan 

wordt in hoofdstuk 2 ook de geactualiseerde probleemanalyse geschetst.  

Het thema Robuustheid komt in hoofdstuk 3 aan bod. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten voor het thema 

Fietsoversteekbaarheid (en verkeersveiligheid). De conclusies van de herijking van de trechtering zijn 

beschreven in hoofdstuk 5.  

 

  

                                                      

4 In het nieuwste NRM verkeersmodel (Nederlands Regionaal Model) zijn nieuwe WLO-2 scenario’s beschikbaar voor 2030 namelijk 
scenario Hoog en Laag. Dit geeft voor de toekomst een bandbreedte voor de verkeersprognoses in 2030. 
5 Provincie Gelderland houdt in dit project het hoge scenario aan. Dit scenario past namelijk bij de ambitie voor FoodValley die zij 
heeft opgenomen in de vastgestelde omgevingsvisie Gaaf Gelderland. 
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2 Doorstroming 

In het aangescherpt toetsingskader is als doel voor het thema doorstroming gesteld dat er een adequate 

verkeersafwikkeling wordt gecreëerd, ook tijdens de spitsperiodes. De doorstroming wordt beoordeeld aan 

de hand van de reistijdverhouding. Gekeken wordt naar de reistijd in de spits versus de reistijd in de 

daluren. Voor dit project hanteert de provincie Gelderland de factor 1,5. Dat betekent dat de reistijd tijdens 

de spits op de belangrijkste trajecten de helft meer mag zijn dan buiten de spitsperioden van de dag. 

Boven de grens van 1,5 vindt de provincie Gelderland een onacceptabel tijdsverlies in de spitsuren en 

deze is in de tabellen dan ook rood aangeduid. Is de reistijdfactor onder de 1,5 dan is de doorstroming 

afdoende op dat traject in de spitsuren en groen aangeduid 

 

Reistijd factor Beoordeling Aanduiding 

      Minder dan 1,5 Doorstroming voldoende Groen 

Meer dan 1,5 Doorstroming onvoldoende Rood 

Tabel 2.1: toetsingskader. 

 

De reistijdfactor wordt berekend op de delen van de route waarvan de intensiteit of afwikkelingskwaliteit 

zichtbaar wijzigt. Om een volledig beeld te krijgen van de reistijd van en naar Wageningen aan de 

noordzijde van de kern wordt de reistijdverhouding in beeld gebracht op de volgende trajecten:  

• Provinciale weg N781 vanaf de A12 tot de Nijenoord Allee en v.v. (zwarte pijl in figuur 2.1)6.  

• A12 - rotonde Droevendaalsesteeg (blauwe pijl in figuur 2.1). Dit is de reisafstand tot op de 
Wageningen Campus.  

• A12 – richting Nijenoord Allee (paarse pijl in figuur 2.1). Dit is de reisafstand tot voorbij de kruising 
Nijenoord Allee/Roosveltweg/Mondriaanlaan (en is de langste reistijdrelatie binnen het 
invloedsgebied van het project).  
 
 

 
Figuur 2.1: trajecten toetsingskader Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute. 

  

                                                      
6 Dit is het beheersgebied van de provincie. Hier is de provincie als wegbeheerder direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
verkeersafwikkeling.  

 



 
O p e n  

 

29 januari 2019 HERBEOORDELING TRECHTERING BE4706TPRP1812111113 4  

 

Voor 2018 en het toekomstjaar 2030 Hoog zijn simulaties uitgevoerd.7 In bijlage 2 zijn de resultaten van 

de simulaties gevisualiseerd. Uit de simulaties blijkt dat de afwikkelingsproblemen rond de rotonde 

Droevendaalsesteeg fors toenemen in 2030. In de ochtendspits is er een wachtrij tot voorbij het kruispunt 

met de van Balverenweg (naar het noorden) en tot voorbij de rotonde Hollandseweg bij de Diedenweg 

(naar het zuiden). In de avondspits zijn er vooral problemen om de Wageningencampus af te komen. Op 

beide uitvalsroutes (Droevendaalsesteeg en de Kielekampsteeg) zijn er wachtrijen en is er vertraging. Dit 

beeld is niet heel anders dan in de eerdere probleemanalyse.  De vertraging vertaalt zich ook in de 

reistijdfactor op de genoemde trajecten (zie tabel 2.2 en 2.3). In het simulatiemodel is de reistijdfactor 

berekend door de reistijd in de spits (ochtend- of avondspits) te delen door de door de zogenaamde free 

flow-reistijd op het traject8. De free flow benadert de reistijd in het daluur. 

 

Ochtendspits Reistijd 2018 Reistijdfactor 2018 Reistijd 2030 Reistijdfactor 2030 

A) A12 - Nijenoord Allee 0:05:47 1,54 0:22:55 5,55 

B) Nijenoord Allee - A12 0:04:26 1,16 0:06:55 1,84 

C) A12 – Campusterrein 0:05:13 1,68 0:22:12 6,33 

D) Campusterrein - A12 0:03:36 1,09 0:04:19 1,31 

E) A12 – Mondriaanlaan 0:08:31 1,38 0:24:53 3,77 

F) Mondriaanlaan - A12 0:07:46 1,19 0:12:43 1,92 

Tabel 2.2: ochtendspits reistijden(uur:minuut:seconden) en reistijdfactor trajecten zuidelijke deel N781. 

 

Avondspits Reistijd 2018 Reistijdfactor 2018 Reistijd 2030 Reistijdfactor 2030 

A) A12 – Nijenoord Allee 0:05:42 1,52 0:10:35 2,50 

B) Nijenoord Allee - A12 0:04:53 1,26 0:05:24 1,36 

C) A12 - Campusterrein 0:05:07 1,56 0:08:32 2,25 

D) Campusterrein - A12 0:03:56 1,23 0:04:14 1,30 

E) A12 - Mondriaanlaan 0:09:01 1,41 0:13:43 1,97 

F) Mondriaanlaan - A12 0:08:21 1,23 0:08:54 1,30 

Tabel 2.3: avondspits reistijden (uur:minuut:seconden) en reistijdfactor trajecten zuidelijke deel N781. 

 

Uitgaande van dit criterium wordt in 2018 en in de referentiesituatie in 2030 niet voor alle trajecten 

voldaan aan het criterium doorstroming. Zowel in de ochtendspits als in de avondspits wordt op meerdere 

trajecten niet voldaan aan reistijdfactor lager dan of gelijk aan 1,5.  

 

De varianten uit de reeds doorlopen trechtering zijn op basis van het geactualiseerde verkeersmodel 

doorgerekend voor de ochtend- en avondspits in 2030 met het statische model en het simulatiemodel met 

het hoge scenario. In bijlage 3 van deze rapportage zijn de wachtrijen in de avond- en ochtendspits 2030 

in de varianten visueel weergegeven. 

 

Vervolgens is voor de genoemde trajecten de reistijdfactor berekend. Tabellen 2.4 en 2.5 geven de 

resultaten van de berekening van de reistijdfactor vergeleken met de referentiesituatie voor 2030.  

 
Ochtendspits Referentie 2030 Campusvarianten Ruggengraat 

2.0 
A Kosten 
efficiënt 

A Sober 
Geoptimaliseerd 

A) A12-Nijenoord - Allee 5,55 1,24 1,20 1,19 1,17 

B) Nijenoord-Allee – A12 1,77 1,14 1,22 1,17 1,16 

                                                      
7 De situatie 2030 met het hoge scenario wordt gedefinieerd als referentie 2030. Berekeningen met het lage scenario in 2030 zijn 
gerapporteerd in de technische rapportage. 
8 De free flow reistijd is berekend door 50% van de verkeersmatrix van de desbetreffende spits toe te delen in het simulatiemodel en 
de reistijd te berekenen. Dit is een gemiddelde over de twee uur durende spits. Voor de ochtendspits is dit tussen 07.00 en 09.00 uur 
en in de avondspits is dit tussen 16.00 en 18.00 uur. 
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Ochtendspits Referentie 2030 Campusvarianten Ruggengraat 
2.0 

A Kosten 
efficiënt 

A Sober 
Geoptimaliseerd 

C) A12 – Campusterrein 6,33 1,29 1,20 1,19 1,19 

D) Campusterrein – A12 1,31 1,10 1,20 1,16 1,16 

E) A12 – Mondriaanlaan 3,77 1,12 1,17 1,14 1,14 

F) Mondriaanlaan – A12 1,92 1,25 1,17 1,13 1,14 

Tabel 2.4: reistijdfactor ochtendspits referentiesituatie en kansrijke varianten in 2030. 

 

Avondspits Referentie 2030 Campusvarianten 
Ruggengraat 
2.0 

A Kosten 
efficiënt 

A Sober 
Geoptimaliseerd 

A) A12-Nijenoord - Allee 2,50 1,20 1,27 1,23 1,27 

B) Nijenoord-Allee – A12 1,36 1,17 1,25 1,19 1,22 

C) A12 – Campusterrein 2,25 1,28 1,31 1,32 1,32 

D) Campusterrein – A12 1,30 1,23 1,32 1,25 1,26 

E) A12 – Mondriaanlaan 1,97 1,16* 1,23* 1,17 1,23 

F) Mondriaanlaan – A12 1,30 1,34* 1,21* 1,13 1,16 

Tabel 2.5: reistijdfactor avondspits referentiesituatie en kansrijke varianten in 2030. 

*Dit is de reistijdfactor over het nieuw aan te leggen traject. 

 

Bij de Ruggengraat en de Campusvarianten is de reistijdfactor berekend voor trajecten E en F over een 

andere route dan de route via de N781/NA bij 2030 Hoog. De route via de nieuwe verbinding (de 

Campusroute of de via de Ruggengraat) is korter en de reistijd in de spits wordt bij deze trajecten minder 

lang. In figuur 2.2. is aangegeven welke routes bij welk variant zijn beschouwd voor de trajecten E en F. 

 
Figuur 2.2: trajecten E en F bij de verschillende varianten. 

 

Uit tabellen 2.4 en 2.5 blijkt dat bij alle varianten de reistijdfactor ten opzichte van de referentiesituatie 

verbetert in de ochtend- en avondspits. De verschillen tussen de varianten zijn niet groot. Ze voldoen 

allemaal aan de doelstelling dat de reistijdverhouding maximaal 1,5 moet zijn. De varianten scoren dan 

ook allemaal een +. Dit resulteert in de volgende score voor het thema doorstroming (zie tabel 2.6). 
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Campus 

varianten 
Ruggengraat 2.0 

A Kosten 

Efficiënt 

A Sober  

Geoptimaliseerd 

Doorstroming ++ ++ ++ ++ 

Tabel 2.6: score doorstroming na herbeoordeling. 

 

In deze herbeoordeling is alleen de score van A Sober Geoptimaliseerd veranderd. Deze was in het 

rapport Kansrijke varianten een enkele “+” aangezien op de Nijenoord Allee de doorstroming niet goed 

maar redelijk was beoordeeld. De intensiteiten op de Nijenoord Allee waren bij de vorige trechtering 

hoger. Met name het terugbrengen van 2 naar 1 rijstrook op de Nijenoord Allee in combinatie met hogere 

intensiteiten zorgt voor meer turbulentie met grotere impact op de doorstroming. In figuur 2.3 is de score 

van de vorige trechtering weergegeven. 

 

 
Figuur 2.3: score doorstroming voor herbeoordeling uit voorgaande rapport kansrijke Varianten (april 2017). 

 

 

3 Robuustheid 

 

Op basis van definities van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en het 

onderzoeksinstituut TNO INRO is de term robuustheid vertaald in drie aspecten, namelijk: 

• Redundantie/reservecapaciteit. 

• Compartimentering. 

• Aanpassingsvermogen (uitbreidbaarheid). 

 

Deze aspecten worden in de volgende paragrafen toegelicht en gescoord per variant. Hierbij zijn de 

criteria en doelen aangescherpt/anders geformuleerd ten opzichte van de vorige trechtering. In tabel 3.1 is 

aangegeven hoe het aspect gescoord wordt in deze herbeoordeling en welke criteria werden gehanteerd 

bij de vorige trechtering.  
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Aspecten robuustheid Doel 
Criteria – wanneer is het doel 

gehaald 

Gehanteerde criteria bij de vorige 

trechtering  

Redundantie/ 

reservecapaciteit  

Verdergaande groei op kunnen 

vangen door voldoende marge in 

te bouwen m.b.t. 

verkeersafwikkeling  

Reistijdfactor spitsuur/daluur < 1,5 

bij 10% meer verkeer dan in 

geactualiseerd verkeersmodel 

geprognotiseerd  

Restcapaciteit op wegvakniveau 

(mvt/uur) 

Compartimentering  Voorkomen dat bij onverwachte 

situaties de lokale 

wegenstructuur te snel verstopt 

raakt, waardoor het verkeer stil 

komt te staan of uitwijkt naar 

wegen die daar niet op zijn 

ingericht.  

• Aanwezigheid van 

alternatieve routes  

 

 

• Capaciteit van de weg en 

type weg/inrichting van 

alternatieve routes bij 

een incident op de 

Nijenoord Allee of 

Mansholtlaan 

• Feitelijke weergaven 

aantal verbindingen en 

inprikkers; geen 

beoordeling 

• Aanpassend vermogen: 

wijze waarop incidenten 

op de Nijenoord Allee en 

Mansholtlaan opgevangen 

kunnen worden (aan de 

hand van 

verkeerssimulaties) 

Aanpassingsvermogen 
(uitbreidbaarheid)  
 

Vergaande groei op kunnen 

vangen door voldoende fysieke 

ruimte rond infrastructuur voor 

uitbreiding  

Complexiteit van de 

uitbreidingsopgave  

 

Tabel 3.1: criteria robuustheid beoordeling tijdens kansrijke varianten en toegepast in de herbeoordeling. 

 

In de volgende paragrafen wordt per aspect ingegaan op de effecten en de score.  

3.1 Redundantie/reservecapaciteit 

 

Het belang van reservecapaciteit komt voort uit de lange termijn ambities voor FoodValley, zoals 

opgenomen in de omgevingsvisie “Gaaf Gelderland”. De provincie voorziet ook na 2030 een ontwikkeling 

van bedrijvigheid en wonen in Wageningen en daarmee een toename in de mobiliteitsvraag. De 

doelstelling en het criterium over ‘reservecapaciteit’ is daarom gebaseerd op de algemene groeitrend op 

provinciale wegen in Gelderland van de afgelopen 10 jaar. Deze bedraagt 10%. De Campusroute heeft 

voldoende reservecapaciteit wanneer bij een extra verkeersgroei van 10% ten opzichte van het 

toekomstjaar 2030 nog wordt voldaan aan de gehanteerde factor voor reistijdverhouding, zijnde maximaal 

1,5. 

 

Door 10% extra verkeer op alle relaties in het simulatiemodel te zetten is deze reservecapaciteits-analyse 

uitgevoerd. Hierbij is op kruispunten waar lange wachtrijen ontstaan het ontwerp en de verkeersregeling 

beperkt aangepast. De tabellen 3.2 en 3.3 geven de reistijdfactor met 10% meer verkeer in de ochtend- 

en avondspits. De referentiesituatie met 10% extra verkeer is gesimuleerd maar geeft een zogenaamd 

verkeersinfarct. Dat houdt in dat de wachtrijen in het model zo lang worden dat het verkeer vast komt te 

staan en niet meer doorrijdt. Reistijden kunnen dan niet meer berekend worden. Resultaten hiervan zijn 

dan ook niet opgenomen in tabel 3.2 en 3.3 
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Ochtendspits +10 % 
Campusvarianten 

plus 10 % 
Ruggengraat 2.0 

plus 10 % 
A Kostenefficient 

plus 10 % 

A Sober 
Geoptimaliseerd 

plus 10 % 

A) A12-Nijenoord – Allee 1,38 1,34 1,40 1,33 

B) Nijenoord-Allee – A12 1,18 1,65 1,38 1,26 

C) A12 – Campusterrein 1,46 1,36 1,41 1,37 

D) Campusterrein – A12 1,13 1,62 1,39 1,25 

E) A12 – Mondriaanlaan 1,21 1,29 1,27 1,24 

F) Mondriaanlaan – A12 1,43 1,46 1,27 1,23 

Tabel 3.2: reistijdfactor ochtendspits 2030 scenario Hoog +10%, referentiesituatie en kansrijke varianten. 

 

Avondspits +10 % 
Campusvarianten 

plus 10 % 
Ruggengraat 2.0 plus 

10 % 
A Kostenefficient plus 

10 % 

A Sober 
Geoptimaliseerd plus 

10 % 

A) A12-Nijenoord - Allee 1,30 1,71 1,73 1,89 

B) Nijenoord-Allee – A12 1,27 2,12 1,65 1,74 

C) A12 – Campusterrein 1,39 1,91 1,91 2,05 

D) Campusterrein – A12 1,41 2,49 1,80 1,92 

E) A12 – Mondriaanlaan 1,37 1,59 1,49 1,60 

F) Mondriaanlaan – A12 1,81 1,81 1,40 1,48 

Tabel 3.3: reistijdfactor avondspits 2030 scenario Hoog +10%, referentiesituatie en kansrijke varianten. 

 

Er wordt met 10% extra verkeer niet voldaan aan de reistijdfactor op alle trajecten bij alle varianten. Dit 

geldt voornamelijk voor de avondspits. In de ochtendspits voldoet alleen de Ruggengraat niet op de twee 

trajecten richting A12. In bijlage 3 is ook visueel weergegeven dat er bij de A-varianten en de 

Ruggengraat een afwikkelingsprobleem is bij het kruispunt N781/Van Balverenweg. Hier is de regeling tot 

op zekere hoogte geoptimaliseerd, maar extra opstelstroken zijn niet toegevoegd op dit kruispunt. Bij de 

Campusvarianten is er een probleem voor het kruispunt met de Kierkamperweg in de avondspits. 

Wanneer veel verkeer vanaf de Campus de route via de Noordelijke inprikker neemt wordt het erg druk op 

de Campusroute. De verwachting is dat in de praktijk deze reistijdfactor kan verbeteren met optimalisaties 

in de verkeersregeling en het slim sturen van verkeer op de Campus en op de Nijenoord Allee bij het 

kruispunt Mondriaanlaan. Ook de wachtrij in de avondspits op de Nijenoord Allee kan naar verwachting 

met optimalisaties in de regeling beperkt blijven. Zonder rekening te houden met mogelijke optimalisaties 

scoren de varianten negatief (-). Aangezien de Campusroute maar op één traject de reisijdfactor boven de 

1,5 ligt scoort deze iets positiever dan de andere varianten (0/-).  

 

 Campusvarianten Ruggengraat A Kostenefficient A Sober Geoptimaliseerd 

Redundantie/ 

reserve capaciteit 
0/- - - - 

Tabel 3.2: score redundantie/reservecapaciteit na herbeoordeling. 

 

Zoals beschreven is in de herbeoordeling de restcapaciteit op een ander manier benaderd dan in het 

voorgaande rapport Kansrijke Varianten en geeft daardoor een ander beeld. In de voorgaande trechtering 

is de restcapaciteit op wegvak niveau beschouwd en zijn de verkeerssimulaties niet gebruikt als rekentool. 

Bij de herbeoordeling is de restcapaciteit bepaald met behulp van simulaties waaruit blijkt dat kruispunten 

(en dus niet de wegvakken) maatgevend zijn met betrekking tot de verkeersdoorstroming. Deze simulaties 

zorgen voor meer nauwkeurige resultaten. Hierdoor zijn de scores veranderd. In figuur 3.1 is de score van 

de restcapaciteit voor de herbeoordeling weergegeven. Deze gaf aan dat alleen A Sober Geoptimaliseerd 
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geen restcapaciteit had (score 0) en de overige varianten wel (score +). A Sober Geoptimaliseerd heeft op 

een deel van de route Nijenoord Allee Mansholtlaan een rijstrook minder dan de overige varianten. 

 

 
Figuur 3.1: score restcapaciteit voor herbeoordeling uit voorgaande rapport kansrijke Varianten (april 2017). 
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3.2 Compartimentering 

Met ‘compartimentering’ kan voorkomen worden dat bij onverwachte situaties de lokale wegenstructuur te 

snel verstopt raakt, waardoor het verkeer stil komt te staan of uitwijkt naar wegen die daar niet op zijn 

ingericht. Dit is vertaald in twee criteria namelijk: 

• Aanwezigheid van alternatieve routes in geval van calamiteiten; 

• Capaciteit van de weg en type weg/inrichting van alternatieve routes bij een incident op de 

Nijenoord Allee of Mansholtlaan. 

 

Aanwezigheid van alternatieve routes in geval van calamiteiten 

Bij de vorige trechtering is bovenstaand criterium als volgt toegepast:  

 

 
Figuur 3.2: compartimentering (GOW staat voor Gebiedsontsluitingsweg, ETW voor Erftoegangsweg, 2x1 staat voor twee rijbanen 

en één rijstrook per rijbaan (dus met middenberm) en 1x2 staat voor één rijbaan en twee rijstroken per rijbaan (in dit geval 1 per 

richting zonder middenberm). 

 

Deze schematisering van de mogelijke routes en daarmee de aanwezigheid van alternatieve routes in 

geval van calamiteiten is nog steeds actueel. In deze herbeoordeling is dit onderdeel in tegenstelling tot 

de vorige fase nu ook gescoord met plussen en minnen. De Campusvarianten scoren het best met de 

meeste verbindingen en inprikkers naar de WUR. Een goede tweede is de Ruggengraat 2.0. De A-

varianten bieden geen extra verbindingen ten opzichte van de referentiesituatie. Dit resulteert in tabel 3.5 

met de score voor aanwezigheid alternatieve routes. 
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Campus 

varianten 
Ruggengraat A Kostenefficient A Sober Geoptimaliseerd 

Aantal verbindingen 4 2 /3 2 2 

Inprikkers WagUR 3x 3x 2x 2x 

Aanwezigheid van 

alternatieve routes 

in geval van 

calamiteiten 

+ 0/+ 0 0 

Tabel 3.5: score aanwezigheid van alternatieve routes na herbeoordeling. 

 

In het rapport Kansrijke varianten zijn alleen het aantal verbindingen en het aantal inprikkers van de WUR 

opgenomen in de afwegingstabel (zie figuur 3.3). 

 
Figuur 3.3: compartimentering voor herbeoordeling uit voorgaande rapport kansrijke Varianten (april 2017). 

 

Capaciteit van de weg en type weg/inrichting van alternatieve routes bij een incident op de 

Nijenoord Allee of Mansholtlaan. 

 

Ook onderstaande analyse met betrekking tot de wegcapaciteit is niet anders geworden bij deze 

herbeoordeling. 
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Figuur 3.4: capaciteit verbindingen. 

 

In de voorgaande fase is de wegcapaciteit niet gescoord met plussen en minnen. In deze herbeoordeling 

is dit toegevoegd. Tabel 3.6 geeft de score voor de wegcapaciteit. 

 

 
Campus 

varianten 
Ruggengraat A Kosten efficiënt A Sober Geoptimaliseerd 

Wegcapaciteit ++ 0 + 0 

Tabel 3.6: score redundantie/reservecapaciteit na herbeoordeling. 

 

In de voorgaande fase zijn simulaties met incidenten op de N781 en de Nijenoord Allee uitgevoerd. Dat is 

in deze herbeoordeling niet gedaan. Alle varianten beschikken over meer en betere verbindingen ten 

opzichte van de autonome situatie om de verkeersstromen tijdens een incident te kunnen verwerken. De 

Ruggengraat en de Campusvarianten beschikken over meer verbindingen en relatief minder verkeer 

wordt direct getroffen door een incident. Bij de varianten A moet eerst de busbaan opengesteld worden 

voordat verkeer afgewikkeld kan worden over het beschouwde netwerk.  Uit de berekeningen bleek dat 

het aanpassings-/opvangvermogen van variant A Kosten efficiënt na openstelling van de busbaan en in 

combinatie van de noordelijke ontsluiting het aanpassings-/opvangvermogen van variant B (voorloper van 

de Campusroute) en de Ruggengraat benadert. A Sober Geoptimaliseerd biedt minder aanpassend 

vermogen vanwege minder capaciteit op de Nijenoord Allee. Dit resulteerde in de rapportage Kansrijke 

varianten in de volgende score voor aanpassend vermogen zoals weergegeven in figuur 3.5. Nota bene, 

in het nieuwe toetsingskader is overigens de term aanpassend vermogen gedefinieerd als 

uitbreidbaarheid (zie volgende paragraaf 3.3).  
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Figuur 3.5: score aanpassend vermogen voor herbeoordeling uit voorgaande rapport kansrijke Varianten (april 2017). 

 

In deze herbeoordeling zijn er geen nieuwe simulaties uitgevoerd met incidenten op de N781 en Nijenoord 

Allee met als gevolg dit onderdeel van het aanpassend vermogen niet is meegewogen. 

 

3.3 Aanpassingsvermogen (uitbreidbaarheid) 

De hierboven beschreven ‘reservecapaciteit’ biedt ruimte voor groei in de automobiliteit zonder directe 

aanpassingen aan de infrastructuur. Bij meer structurele wijzigingen in de vervoersvraag kan het 

noodzakelijk zijn om extra aanpassingen te doen. De infrastructuur wordt daarom beoordeeld op de 

mogelijkheden om eenvoudig aangepast te kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan door de ruimte 

voor aanpassingen te beoordelen (waar is fysiek de ruimte aanwezig zonder bijvoorbeeld de sloop van 

gebouwen om uit te breiden). Anderzijds wordt gekeken naar de complexiteit van capaciteitsuitbreidingen 

bij de gekozen infrastructurele oplossingen. Zo is een verkeersregelinstallatie eenvoudig uit te breiden 

door een opstelvak te verlengen of toe te voegen. Een tunnelbak is bijvoorbeeld complex om uit te breiden 

als gevolg van de constructieve opgave. 

 

Dit betekent dat de varianten waar kunstwerken (zoals ongelijkvloerse kruisingen in de vorm van 

viaducten of fietstunneltjes) nodig zijn minder makkelijk aangepast kunnen worden en scoren daardoor 

negatief op het aspect aanpassingsvermogen. Dit geldt o.a. voor de Campusroute verdiepte ligging en de 

Ruggengraat. Deze worden over een langere lengte verdiept aangelegd. Overigens zijn dit nieuwe 

verbindingen en lijkt de inpassing makkelijker, zeker bij de Campusroute. De Ruggengraat is een nieuwe 

verbinding tussen allerlei bestaande voorzieningen op de Campus en lastiger aanpasbaar. Bij de A-

varianten is er minder ruimte voor uitbreiding omdat er al voorzieningen langs de bestaande wegen 

aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor de N781 ter hoogte van de Campus en de sportterreinen. Als 

onderdeel van de A-varianten is in dit zoekgebied een fietstunnel of fietsviaduct opgenomen. Deze 

kunstwerken kunnen een uitbreiding ook in de weg staan. Dit overwegende scoren de Ruggengraat en de 

A-varianten negatief en is de Campusroute op maaiveld betrekkelijk eenvoudig aan te passen. Op expert 

judgment zijn de verschillen in uitbreidbaarheid als volgt gescoord: 

 

 
Campusvarianten 

maaiveld / verdiept 
Ruggengraat A Kosten efficiënt A Sober Geoptimaliseerd 

Aanpassings- 

vermogen 
+ / - * - - - 

Tabel 3.7: score aanpassingsvermogen na herbeoordeling. 

*de Campusroute op maaiveld scoort positief, de Campusroute verdiept scoort negatief aangezien aanpassen van een tunnelbak 

kostbaar is. Er is overigens bij de Campusroute wel ruim voldoende ruimte voor een tunnelbak. 
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4 Fietsoversteekbaarheid 

Uit een eerdere probleemanalyse, zoals ook gerapporteerd in de Notitie reikwijdte en detailniveau9 komt 

naar voren dat de oversteekbaarheid van de hoofdwegen voor de fiets een knelpunt vormt. Het doel is 

daarom de wachttijd voor overstekende fietsers binnen de invloedsfeer van het projectgebied te beperken.  

 

In deze herbeoordeling wordt de wachttijd van de fietsers gescoord aan de hand van een kwalitatieve 

beschouwing van de benodigde wachttijd/fietsoversteekbaarheid in de spits. Om ervoor te zorgen dat 

varianten op een zo zuiver mogelijke manier tegen elkaar én tegen de referentiesituatie 2030 afgezet 

kunnen worden, is de analyse zoals gedaan in de voorgaande fase verder aangescherpt. Bij deze analyse 

wordt gekeken naar de hoofdfietsrelaties, hun gebruik en analyse en beoordeling van oversteeklocaties.  

 

Belangrijke aspecten voor goede fietsvoorzieningen zijn o.a. veiligheid, zo min mogelijk oponthoud, 

directheid (geen omwegen) en oversteekbaarheid. Hierbij worden de regionale fietsroute/hoofdfietsroutes 

belangrijker geacht dan de (lokale) fietsroutes.  

Figuur 4.1 geeft de vigerende netwerkvisie fiets van de gemeente Wageningen aan.  

 

 
Figuur 4.1: netwerkvisie Fiets gemeente Wageningen. 

 

in het rapport Kansrijke varianten is aangegeven dat de fietsverbinding WUR-Noord West niet wordt 

gefaciliteerd omdat op dit deel van de Campus allerlei dierenproeven plaatsvinden. De combinatie van 

een openbaar fietspad met deze voorzieningen wordt door de WUR als niet wenselijk bestempeld. In deze 

netwerkvisie kaart is deze verbinding benoemd onder de kop ‘’optimalisatie fietsverbinding’’.  

 

In deze analyse met betrekking tot fietsoversteekbaarheid is gefocust op de oversteekvoorzieningen waar 

veel fietsers gebruik van maken. Voor de autonome situatie en voor de varianten is aangegeven welke 

oversteekvoorziening zijn meegenomen in het ontwerp. Vervolgens is per windstreek van de Campus 

aangegeven of het qua fietsoversteekbaarheid een verbetering of een verslechtering biedt ten opzichte 

                                                      
9 Beter Bereikbaar Wageningen, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Eindrapportage definitief, 27 februari 2018, Royal 
HaskoningDHV 
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van de autonome situatie. Uiteindelijk is voor het geheel een score gegeven door de 

oversteekvoorzieningen op de drukke fietsroutes als bij de Rooseveltweg, Churchillweg Hoevestein, 

kruispunt Nijenoord Allee/Manshotlaan en Droevendaalsesteeg zwaarder te wegen. 

 
Figuur 4.2: fietstellingen (etmaal) oversteeklocaties Nijenoord Allee en Mansholtllaan. 

 

In figuur 4.2 zijn fietstellingen uit verschillende jaren, bronnen en jaargetijden gevisualiseerd. Het geeft 

een indruk waar veel fietsbewegingen plaatsvinden en waar de fietsers de drukkere wegen als de 

Mansholtlaan en Nijenoord Allee oversteken. Bij de geregelde kruispunten op de Nijenoord Allee kruisen 

de grootste fietsstromen. De nummers in de figuur komen overeen met de oversteeklocaties in de tabel 

4.1.  
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Oversteeklocaties Autonoom Campusvarianten Ruggengraat 
A Kosten 

efficiënt 

A Sober 

Geoptimaliseerd 

1. Kielekampsteeg/ 

Kierkamperweg 
VRI VRI VRI VRI VRI 

2. Droevendaalse 

steeg 

Rotonde 

fietsers uit de 

voorrang 

Rotonde Fietsers 

uit de voorrang* 
Geen 

Fiets 

Tunnel of 

viaduct 

Fiets 

Tunnel of Viaduct 

I. Bronland 

II. 

Ruggengraatweg 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Fietstunnel 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

3. Mansholtlaan/ 

Nijenoord Allee 
VRI VRI VRI 

VRI 
(2-richtingen 

oversteek  aan 

zuidzijde) 

VRI 
(2-richtingen 

oversteek  aan 

zuidzijde) 

4. Fietsoversteek 

Hoevestein 
Uit de voorrang Uit de voorrang Uit de voorrang GOP GOP 

5. Churchillweg VRI 
(bestaand) 

VRI 
(bestaand) 

Fietsstraat 
Luikse 

oplossing 
Luikse oplossing 

6. Rooseveltweg VRI VRI VRI VRI VRI 

7. Fietsoversteek 

Mondriaanlaan 

Uit de voorrang 

(bestaand) 
VRI 

Uit de voorrang 

(bestaand) 

Uit de voorrang 

(bestaand) 

Uit de voorrang 

(bestaand) 

8. WagUr – 

Binnenveld 
Gelijkwaardig VRI 

Gelijk 

waardige kruising 

Gelijk 

waardige 

kruising 

Gelijk 

Waardige kruising 

Tabel 4.1: configuratie fietsoversteken. VRI = verkeersregelinstallatie; GOP = geregelde oversteekplaats; Luikse oplossing is een 

kruispunt met de doorgaande drukste auto verbinding verdiept onder het kruispunt door. 

 

Bij de verschillende varianten is de fietsoversteek qua ligging en vorm (per windstreek) beoordeeld. Hierbij 

zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• Een fietstunnel scoort goed aangezien de auto- en fietsstromen elkaar ongelijkvloers kruisen, 

geen wachttijd hebben en dus veilig is. Nadeel voor fietsers is de eventuele omrijdfactor 

afhankelijk van het ontwerp (ligging van de tunnel in relatie tot oversteekplaatsen). Hierbij is 

aangenomen dat de tunnel sociaal veilig wordt ingericht. 

• Een fietsoversteek met verkeersregelinstallatie (VRI) zorgt voor een gecontroleerde veilige 

afwikkeling. De wachttijd voor de fietser mag niet te hoog zijn aangezien dit het negeren van rood 

licht (en verkeersonveiligheid) tot gevolg kan hebben. 

• Een rotonde binnen de bebouwde kom is gunstig voor de fietser omdat deze in de voorrang de 

weg kan oversteken zonder wachttijd. Bij grote fietsstromen kan het de doorstroming voor het 

wegverkeer verstoren. Zeker bij grote autostromen kan dit wachtrijen voor het autoverkeer 

veroorzaken. 

• Een rotonde buiten de bebouwde kom met fietsers uit de voorrang werkt goed als de fiets-

intensiteiten in verhouding met de auto-intensiteiten niet te hoog zijn en dus de wachttijd voor de 

fietsers beperkt blijkt.  

• Een Geregelde Oversteek Plaats (GOP) kan snel na nadering van de fietsers korte tijd op groen 

gaan om de fietser(s) snel door te laten met weinig wachttijd. Bij geringer aanbod van autoverkeer 
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kan de GOP in waarschuwingsstand zodat fietsers dan slechts hoeven op te letten bij het 

oversteken. 

• Een fietsoversteek uit de voorrang (eventueel met opstelplaats in de middenberm) werkt alleen 

goed als de intensiteiten van het wegverkeer niet al te hoog zijn en er voldoende hiaten zijn om de 

weg veilig over te kunnen steken. Fietsers hebben dan weinig wachttijd. Als de auto intensiteiten 

afnemen is dit gunstig voor de wachttijd bij een fietsoversteek. 

 

Er is als volgt gescoord ten opzichte van de autonome situatie in 2030: 

• Meer (-) of minder autoverkeer (+) op de fietskruising weegt mee. Minder autoverkeer is minder 

wachttijd voor de fietser. 

• Een fietstunnel scoort heel goed (++) want er is geen wachttijd. 

• Het kruispuntcomplex bij de Rooseveltweg scoort overal (-) omdat in alle varianten dit kruispunt 

drukker wordt en de wachttijd voor de fietser toeneemt. 

• De Luikse oplossing scoort beter dan een VRI omdat de fietsers nu in de voorrang zonder 

wachttijd kunnen oversteken en het verkeer dat kruist afneemt (als gevolg van de onderdoorgang 

voor het autoverkeer)10 (++). 

• De fietsstraat in de Ruggengraat scoort gunstig omdat de fietsers in de voorrang zitten en het 

autoverkeer sterkt afneemt op de Nijenoord Allee (++). 

• De fietsoversteek bij Hoevestein scoort negatief als er een VRI of GOP benodigd is voor de 

oversteekbaarheid. Dit geeft meer wachttijd voor de fietsers. 

• De Campusvarianten scoren bij de Mondriaanlaan en Plassteeg/Kielekampsteeg negatief 

aangezien de fietsoversteken (van Mondriaanlaan naar Campus en bij de Bornsesteeg) drukker 

worden als gevolg van de nieuwe weg. Deze geven meer wachttijd en bieden minder comfort.  

 

 
Campus 

varianten 
Ruggengraat 

A Kosten 

efficiënt 

A Sober  

Geoptimaliseerd 

Oost/N781 Mansholtlaan 

1. Kielekampsteeg 

2. Droevend.steeg 

3. Mansholtlaan/NA 

+ 

+ 

+ 

0 

++ 

 + 

0 

++ 

- 

0 

++  

- 

Zuid/Nijenoord Allee 

4. Hoevestein  

5. Churchillweg 

6. Rooseveltweg 

  

+ 

+ 

- 

  

0 

++ 

- 

  

-/0 

++ 

 - 

  

-/0 

++ 

  -  

West (wijk Noord West) 

7. Mondriaanlaan 
  

- 

  

0 

  

0 

  

0 

Noord 

8. Kielekampsteeg / 

Plassteeg 
- 0 0 0 

Tabel 4.2: score wachttijd fietsers per windstreek. 

  

                                                      
10 In geval van een 2x2 situatie op de Nijenoord Allee blijft de rechter rijstrook op maaiveld bij de Luikse oplossing met de 

Churchillweg. De kans bestaat dat doorgaand verkeer vergeet of niet kans ziet te weven naar de ‘ongelijkvoerse doorgaande’ 
linkerrijstrook en de kruisende stroom fietsers op maaiveld in de voorrang ontmoet hetgeen in de spits extra conflicten kan 
opleveren. Deze kans of dit aandachtspunt is niet meegenomen in de kwalitatieve score. 
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Bij de uiteindelijke score voor wachttijd fietsers zijn de oversteken aan de zuid- en oostkant van de 

campus zwaarder gewogen resulterend in tabel 4.3. 

Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen, de situatie voor de fiets bij alle varianten verbetert. 

• De Ruggengraat scoort goed aangezien de drukste fietsverbindingen de drukke Ruggengraatweg 

ongelijkvloers kruist en de Nijenoord Allee qua intensiteit afneemt. Dit maakt de oversteek bij de 

kruising Nijenoord Allee/Mansholtlaan makkelijker. Bij Hoevestein kan de Nijenoord Allee zonder 

verkeersregeling overgestoken worden.  

• De varianten A scoren goed omdat de drukste fietsroute bij de Churchillweg in de voorrang 

(rotonde) de Nijenoord Allee passeert. Omdat bij de oversteek Hoevestein en de kruising 

Mansholtlaan/Nijenoord Allee het autoverkeer toeneemt, is de score minder positief dan bij de 

Ruggengraat. 

• Bij de Campusvarianten is het minder druk op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan waardoor de 

fietsoversteek  gemakkelijker wordt. Nadeel van de campus varianten zijn de fietsverbindingen 

vanaf Noord West. De fietsers van en naar Noordwest moeten de Campusroutes gelijkvloers (met 

een VRI) kruisen bij de Mondriaanlaan of bij de Bornsesteeg. Daardoor ondervinden zij meer 

vertraging.  

 

De score van de fietsoversteekbaarheid is ten opzichte van de vorige trechtering niet veranderd. De figuur 

met de score tabel voor herbeoordeling is dan ook niet opgenomen in deze rapportage. 

 

 Campusvarianten Ruggengraat A Kosten efficiënt A Sober Geoptimaliseerd 

Wachttijd fietsers 0/+ + + + + 

Tabel 4.3: score fietsoversteekbaarheid/wachttijd fietsers voor en na herbeoordeling. 
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5 Conclusies herbeoordeling trechtering 

In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de nieuwe scores van eerder onderzochte en 
afgevallen varianten nadat deze zijn getoetst aan de nieuwe criteria en het actuele verkeersmodel. Deze 
nieuwe scores worden vergeleken met de oude score en er wordt ingegaan waarom een variant beter dan 
wel slechter scoort.  
 

 Campusvarianten Ruggengraat A Kosten efficiënt 
A Sober  

Geoptimaliseerd 

Doorstroming ++ ++ ++ ++ 

Robuustheid van de 

redundantie/ 

restcapaciteit 

0/- - - - 

Robuustheid van de 

compartimentering 

• Aanwezigheid routes 

• Capaciteit 

 

+ 

 

++ 

 

0/+ 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

Robuustheid van het 

aanpassend vermogen 

(uitbreidbaarheid) 

+ / -* - - - 

Fietsoversteekbaarheid/ 

wachttijd 
0/+ ++ + + 

Tabel 5.1: score verkeer kansrijke varianten na herbeoordeling. 

*De Campusroute op maaiveld scoort positief, de Campusroute verdiept scoort negatief aangezien aanpassen van een tunnelbak 

kostbaar is. 

 

Op basis van doorstroming in de spits is er weinig onderscheid tussen de varianten. Uit de berekeningen 

blijkt dat de doorstroming van het verkeer over de hoofdroute voldoet aan de gestelde criteria voor 

doorstroming bij alle varianten. Redundantie/restcapaciteit scoren de varianten verschillend. De 

verwachting is dat met extra optimalisaties bij alle varianten er meer restcapaciteit gevonden kan worden. 

Qua doorstroming (met 10% extra verkeer) moet het mogelijk zijn deze varianten vergelijkbaar te maken 

(aanpassen regelingen, extra opstelstroken etc.). Qua robuustheid/ compartimentering is er wel verschil. 

De Campusroutevarianten scoren hier het best. De uitbreidbaarheid van de Campusvarianten is beter dan 

bij de overige varianten omdat dit tracé is gelegen in een nieuw gebied zonder bebouwing en er geen 

lastig aan te passen kunstwerken worden toegepast. 

Wat betreft fietsoversteekbaarheid; qua wachttijd scoren de A varianten en de Ruggengraat beter omdat 

deze op de drukke fietsroutes de fiets ongelijkvloers laten kruisen.  

 

In deze herbeoordeling zijn de verschillen tussen de varianten kleiner geworden. Figuur 5.1. geeft de 

scores uit de vorige trechtering. Bij de vorige trechtering scoorden op basis van destijds geldende criteria 

Ruggengraat 2,0 en A Sober Geoptimaliseerd op enkele criteria duidelijk minder.  

 

Ruggengraat 2.0 scoorde op bereikbaarheid/veranderde routekeuze duidelijk minder dan de andere 

varianten. Dit had er mee te maken dat de variant vanwege een doorsteek tussen de Nijenoord Allee en 

de Hoevestein meer verkeer aan trok over de Churchillweg. Deze weg wil de gemeente Wageningen juist 

afwaarderen conform haar netwerkvisie. Dit criterium veranderde routekeuze is niet opgenomen in het 
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toetsingskader omdat dit kader is opgezet uitgaande van een Campusroute. Bij de variaties binnen de 

Campusroute varianten speelt veranderde route keuze geen significante rol.  De scores zoals 

gepresenteerd in figuur 5.1 voor veranderde routekeuze zullen niet wijzigen. Dit betekent dat de 

Ruggengraat 2.0 een – scoort en de overige varianten een ++. 

 

 
Figuur 5.1: score verkeer kansrijke varianten voor herbeoordeling. 

 

A Sober Geoptimaliseerd scoort in tegenstelling tot de voorgaande fase op doorstroming en robuustheid 

niet veel slechter dan de andere varianten. Dit komt doordat de geprognotiseerde groei van het verkeer op 

de Nijenoord Allee lager is. Door de algemeen lagere verkeerscijfers is het niet uit te sluiten dat er een 

alternatief mogelijk is op het bestaande tracé. Daarom adviseren wij de provincie om een alternatief (op 

de bestaande infrastructuur) te onderzoeken in de MER. Met in achtneming van het criteria kosten, 

waarop dergelijke varianten eerder zijn afgevallen. Door de lagere verkeerscijfers is het niet uit te sluiten 

dat gelijkvloerse fietskruisingen mogelijk zijn.  Aandachtspunt hierbij is de mate van kwaliteit van de 

(gelijkvloerse) fietsoversteken. Of deze voldoende te waarborgen is, zal onderdeel moeten zijn van een 

verkeerskundig vervolgonderzoek naar een dergelijk alternatief.  
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Bijlage 1: Doelstelling en toetsingskader 

De hoofddoelstelling van het project luidt als volgt:  

Het realiseren van een goede bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van FoodValley te verbeteren en 

de potentie van Wageningen, met in het bijzonder de Wageningen Campus – universiteit, research, 

bedrijven –, te benutten en te vergroten. 

 

In onderstaande tabel is het toetsingskader uitgewerkt. Daarin is onderscheid gemaakt naar (zoveel mogelijk 

meetbare) doelen en criteria.  
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Bijlage 2: Berekeningen 2030 Hoog   

In deze bijlage zijn wachtrijplaatjes opgenomen van de referentiesituatie 2030 voor de ochtend en 

avondspits op de N781 vanaf de A12 via de Nijenoord Allee naar de Kortenoord Allee. Ook de 

Wageningen Campus en de toeleidende wegen zijn opgenomen. In het simulatiemodel zijn wachtrijen 

gevisualiseerd door de dichtheid (aantal voertuigen per weglengte) weer te geven. Meer voertuigen op 

een wegvak betekent namelijk dat auto dicht op elkaar rijden en dit gebeurt bij wachtrijen en bij lagere 

snelheden.  

 

 

     
 
Figuur B2.1: referentiesituatie 2030: Dichtheid 08.30 uur  Figuur B2.2: referentiesituatie 2030 : Dichtheid 17.30 uur 
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In de referentiesituatie 2030 zit meer verkeer dan in de huidige situatie in 2018 Dit is gevisualiseerd door 

voor belangrijkste wegen in het studiegebied een zogenaamde verschilplot schematisch weer te geven. 

Een verschilplot geeft weer waar verkeer af- en waar dit toeneemt tussen 2030 en 2018 in de spits. Een 

toename is rood en een afname is groen weergegeven. Figuur B2.3 geeft de belangrijkste relatieve en 

absolute verschillen aan voor verkeer in de gemiddelde avondspits. Meer gedetailleerde informatie 

hierover is te vinden in de technische rapportage. 

 

 
Figuur B2.3: verschilplot avondspits 2030-2018 avondspits (mvt/uur/beide richtingen opgeteld). 
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Bijlage 3: Berekeningen kansrijke varianten 

Van de kansrijke varianten is een verschilplot gepresenteerd voor de avondspits 2030 – 2018 om aan te 

geven hoe de genomen routes wijzigen en waar relatieve en absolute toe -en afnames zijn van verkeer.  

Vervolgens zijn de dichtheid plaatjes gepresenteerd per variant om de wachtrijen in de avond- en 

ochtendspits 2030 aan te geven. Tenslotte is de wachtrij situatie gepresenteerd waar uitgegaan wordt van 

10% extra verkeer op alle relaties. Dit geeft een indicatie van de redundantie restcapaciteit. 

 

De volgende kansrijke varianten zijn gepresenteerd 

• Campusroute op maaiveld. Deze variant scoort qua verkeer gelijk aan de Campusroute verdiept. 

Variant B gaat uit van 80 km/uur tot aan de Mondriaanlaan. Deze is niet apart berekend bij deze 

herbeoordeling. 

• Ruggengraat 2.0 

• A Kostenefficiënt 

• A Sober Geoptimaliseerd 

 

In  de NRD zijn de volgende schematische plaatjes opgenomen van de varianten uit de voorgaande 

trechternotite11. 

 

 

 
 

 
 

                                                      
11 De trechternotitie was opgenomen als bijlage 2 van de Wageningen Campusroute, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, provincie 
Gelderland, februari 2018 
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Figuur B3.1: overzicht 6 varianten meegenomen in rapportage Kansrijke varianten en herbeoordeling trechtering. 
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Variant Campusroute maaiveld 

Figuur B3.1 geeft de verkeerseffecten van de Campusroute op maaiveld ten opzichte van de referentie 

2030 in de avondspits. 

 

 
Figuur B3.2: verschilplot Campsuroute op maaiveld 2030 - Referentie 2030 avondspits (mvt/uur/beide richtingen opgeteld). 

 

Bij de Campusvarianten wordt de Mansholtlaan ontlast ten zuiden van de Kielekampsteeg en de 

Nijenoord Allee tussen de kruising met de Mondriaanlaan/ Rooseveltweg en de kruising met de 

Manshotllaan. Hiermee krijgt de stad Wageningen een extra invalsweg vanaf het noorden. Het 

kruispuntcomplex Nijenoord Allee Mondriaanlaan Rooseveltweg en de nieuwe weg rond de Campus krijgt 

meer verkeer te verwerken.  

 

Figuur B3.3 geeft aan dat de doorstroming op beide invalswegen goed is in de reguliere ochtend- en 

avondspits in 2030. Met 10% extra verkeer zijn er met name in de avondspits wachtrijen stad uit op de 

Nijenoord Allee (Rooseveltweg en Manshotlaan) en op de Campusroute voor het kruispunt met de N781 

en de Droevendaalsesteeg rotonde. 
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Figuur B3.3: dichtheid (wachtrij) plaatjes Campsuroute op maaiveld ochtend- en avondspits 2030 (regulier en +10% verkeer). 
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Variant Ruggengraat 2.0 

 

Figuur B3.4 geeft de verkeerseffecten van de Ruggengraat ten opzichte van de referentie 2030 in de 

avondspits aan. 

 

  
Figuur B3.4: verschilplot Ruggengraat 2030 - Referentie 2030 avondspits (mvt/uur/beide richtingen opgeteld). 

 

De Ruggengraatweg trekt veel oost-west verkeer in Wageningen met als gevolg dat de Nijenoord Allee 

bestempeld kan worden als verkeersluw. De intensiteiten op enkele wegen in verblijfsgebieden zoals de 

Hollandseweg, Geertjesweg en Grintweg nemen af. Er is een toename van verkeer op de Churchillweg 

(als nieuwe inprikker naar het centrum). Dit past niet in de netwerkvisie van de gemeente Wageningen.  

Het is mogelijk deze variant verkeerskundig te optimaliseren door bijvoorbeeld de Hoevestein niet open te 

stellen vanaf de Nijenoord Allee. 

 

Figuur B3.5 geeft aan dat de doorstroming op beide invalswegen goed is in de reguliere ochtend- en 

avondspits in 2030. Met 10% extra verkeer zijn er met name in de avondspits wachtrijen stad uit op de 

Nijenoord Allee (Rooseveltweg en Manshotlaan) en op de Campusroute voor het kruispunt met de N781 

en de Droevendaalsesteeg rotonde. 
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Figuur B3.5: dichtheid (wachtrij) plaatjes Ruggengraat ochtend- en avondspits 2030 (regulier en +10% verkeer). 
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Variant A Kostenefficiënt 

Figuur B3.6 geeft de verkeerseffecten van A Kostenefficiënt ten opzichte van de referentie 2030 in de 

avondspits aan. 

 

 
Figuur B3.6: verschilplot A Kostenefficiënt 2030 - Referentie 2030 avondspits (mvt/uur/beide richtingen opgeteld). 

 

Met het verbreden van de Mansholtlaan én de Nijenoord Allee zal het verkeer dat was uitgeweken naar 

wegen met een verblijfsfunctie weer een route zoeken via de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. De 

intensiteiten op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee nemen dan ook extra toe. 

 

Op de alternatieve routes zoals de Hollandseweg, Geertjesweg nemen de intensiteiten ten opzichte van 

de autonome situatie in 2030 weer af. Het verbreden van beide wegen zorgt ervoor dat het autoverkeer 

goed kan doorrijden op de wegen waarvoor deze bedoeld zijn. 

 

Figuur B3.7 geeft aan dat de doorstroming op de Nijenoord Allee goed is in de reguliere ochtend- en 

avondspits in 2030 ook met 10% extra verkeer. Met 10% extra verkeer zijn er met name in de avondspits 

wachtrijen bij de verkeerslichten bij de Van Balverenweg. Ook is er wachtrijvorming op de Grintweg. 
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Doorstroming  

 
Figuur B3.7: dichtheid (wachtrij) plaatjes A Kostenefficient ochtend- en avondspits 2030 (regulier en +10% verkeer). 
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Variant A Sober Geoptimaliseerd 

 

Figuur B3.8 laat de verkeerseffecten zien van A Sober Geoptimaliseerd ten opzichte van de referentie 

2030 in de avondspits. 

 
 
Figuur B3.8: verschilplot A ober Geoptimaliseerd 2030 - Referentie 2030 avondspits (mvt/uur/beide richtingen opgeteld). 

 

Verbreding van alleen de Mansholtlaan en niet de Nijenoord Allee zorgt voor een lagere groei van de 

intensiteiten de Nijenoord Allee (200 mvt/uur minder) ten opzichte van A Kosten efficiënt.  Er is een route 

omslag naar de Churchillweg. Verder valt op dat de Grintweg minder drukt wordt.  

 

Figuur B3.9 geeft aan dat de doorstroming op de Nijenoord Allee goed is in de reguliere ochtend- en 

avondspits in 2030 ook met 10% extra verkeer. Met 10% extra verkeer zijn er met name in de avondspits 

wachtrijen bij de verkeerslichten bij de Van Balverenweg.  
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Figuur B3.9: dichtheid (wachtrij) plaatjes A Sober Geoptimaliseerd ochtend- en avondspits 2030 (regulier en +10% verkeer). 

  

 
 

 


