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INLEIDING
Op de A1 2 tussen Veenendaal en Ede staan nu al dagelijks

1.1

Onderzoek naar problemen en oplossingen

De A 12 ve rbind t Den Haag via Utrecht en Arn hem met de
Duitse grens (kaart 11) Deze weg is ee n van de meest ge bruikte
snelwegen voo r het wegverkee r tu sse n de Randstad en het Duitse

files. Ai s er geen maatregelen worden genomen , dan zal het

Ruhrge bi ed. Daarn aast vo rmt het deel van de A1 2 dat in deze
studie ce ntraal staat - van Vee nend aal tot aan Ede (kaart 1.1) -

fileprobleem verergeren. Deze Trajectnotal M ER presenteert een

ee n belangrijke schakel in de ve rbindin g tu ssen de stedelijke
kn oo ppunten Utrecht en Arnh em/ Nijmege n, en tal van andere
woo n- en we rkge bieden in de di recte omgeving van de weg.

analyse van de problemen, laat zien w elke oplossingen er
mogelijk zijn en geeft een overzicht van de effecten van elk van
deze oploss ingen. De Trajectnota/MER maakt nog geen keu ze.
Eerst is er een inspraakronde. Ook zijn er verschillende
instanties die een advies uitbrengen . Pas daarna nemen de
verantwoordelijke ministers een besluit. Bij de besluitvorming
staan twee vragen centraal: is het nodig de capaciteit van de

Het deel van de A 12 vanaf Go uda tot aan de Duitse grens is
- net lOals bijvoo rb eeld de A 1, de A2 en de A41A 16 - in het
Twee de St ructuursc hema Verkee r en ve rvoer (SVV- II) aangemerkt als 'ac hterland ve rbindin g' . Aan de ve rkeersdoo rstroming
op zulke achterl andverbindin ge n w orden hoge eise n gesteld :
fil es moeten hier tot het minimum beperkt blijven. De verwacht in g is dat het beleid in de toe komst onvermind erd ge ri cht zal
zijn op het teru gdrin ge n van de verk ee rsoverl ast. In de praktijk
laat de ve rkeersdoorstroming op grote delen van de Nederl andse
achterl andve rbindin ge n echter veel te w ense n ove r. Dit ge ldt
oo k voor de A 12 tu sse n Vee nend aal en Ede. O p di t momen t
staan hier regelmati g fil es.

A1 2 Veenendaal - Ede te verruimen, en zo ja, hoe?
File op de A 12 tussen Veenendaa l en Ede

De fil es op de A 12 Vee nend aal - Ede zijn ee n probl eem op zich,
maar di eze lfd e f il es leid en er oak toe dat er st eeds mee r weggebruikers ve rtraging pro bere n te ve rmijd en door ove r altern atieve
ro utes van het zoge noe mde onderli ggend wege nnet (OWN) te
gaan sluipen. Daardo or komt er vee l ve rk ee r terecht op wegen
die daarvoo r niet bedoeld en ni et geschikt zijn . Hinder voo r de
omgevin g is het gevolg. Oo k de A 12 zelf is een bron van hinder
en ove rl ast voo r mense n en voor de natuur in de omgevin g van
de weg. Het gaat daarbij om zaken als ge luidhinder, visuele
hinder, ve rstorin g, barri erewe rkin g enzo voo rt.

I
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I Aanvull end zal er sprake zijn van ee n ext ra ve rkeers-

Een capaciteitsverruimin g hoeft overige ns niet auto-

aan bod op de A 12 als gevo lg van de aansluitin g van

mati sch ee n verbredin g in te houden. Oo k het anders

de A30 op de A1 2 (knooppunt M aanderb roe k) .

benutte n van het bestaand e asfalt kan leid en tot ee n

Oo k is inmiddels gestart met de aanl eg van de

capaciteitsverruiming . W ann ee r gew enst is het zelfs

Oost elijke Ro nd weg Vee nend aal. Deze krij gt een

mogelijk combin ati es uit te w erk en (bijvoorbee ld

rechtstreekse aansluiting op de A 12. Deze verkee rs-

co mbinati es van be nuttin g en ve rbredin g).

ku ndige ontw ikkelin ge n hebben niet ailee n hun effect
op de verkee rsafwikkeling van de A 12, maar hebben

Spelregels voor zorgvuldigheid

ook tot doel het sluipverkeer in de regio te vermind eren.

M aatrege len am de capaciteit van ee n snelweg te ver-

Bij het niet nemen van maatregelen op de A 12 zal de

ruimen, kunn en kostbaar zijn en kunn en aanzienlijke

fil eproblemati ek vererge ren en zu llen de doelstellinge n
met betrek kin g tot het verminderen van het sluip -

gevo lgen hebben voor mens en mili eu. Het is daarom

verkee r ni et ge haald worden.

gevolgd . De spe lregels daarvoo r zijn vastge legd in de

belangrij k dat er ee n lO rgvuldige procedure wo rd t
Tracewet en de W et milieubehee r.

Er is, kortom, sp rake van verschillend e soo rten problemen. O md at de mo biliteit in de komend e jaren zal blij -

Ee n van deze spelregels houdt in dat er voorafgaand aan

ve n toenemen (mede als gevolg van bevo lkin gsgroei en
eco nomische ontwikkelin g), zullen deze problemen als-

de besluitvormin g een Trajectn ota/M ER moet word en

maar vererge ren wanneer maatregelen uitblijve n. Dat is

opgesteld. Een Trajectnota/MER bevat een analyse van
de huidige en toekomsti ge problemen en biedt een com-

in strijd met het Nederl and se beleid op het gebied van

pleet overzicht van de mogelijke opl ossingen (altern ati e-

verkee r, ve rv oer en mili eu. O m die re denen heeft de
Mini ster van Ve rkee r & Waterstaat (V &W) samen met

ven) en de effecten daarvan op de volge nde aspecten:
Verkeer en vervoer, bodem en wate r, natuur en land-

de Minister van Volkshui svestin g, Ruimtelijke O rd enin g
en Milieubeheer (VROM) in 1996 besloten dat er een

schap, sociale aspecte n, geluid en trillin ge n, recreatie,

stu die moest starten om de pro blematiek nader te

en economie. In de nota moet ook aand acht worden

analyse ren en verschillende soorte n oploss in ge n uit te

besteed aan maatregelen om negati eve effecten te voor-

landbouw, wonen, extern e veiligheid , luchtverontreiniging

werken. Die studie is ee n ond erd eel van ee n form ele

komen of te verzachten (geluidsscherm en bijvoorbeeld).

bes luitvormin gsprocedure: de Tracewet -procedure.

Ai s een bepaalde oplossing onvermijdbare schade
teweegbrengt in een gebied dat belangrijk is voor de
natuur, dan moeten er bovendien maatregelen worden

1.2

Op weg naar een besluit: de procedure in

uitgewerkt om die schade te compenseren.

kort bestek

Nu het document gereed is, en op ee n groot aantal
plaatsen ter inzage is gelegd, voigt er eerst een inspraak-

Centrale vragen

Het is de ve rantwoordelijkheid van de Min iste r

ronde waarin iederee n een inspraakreactie kan in dienen.

van V &W om, in ove ree nstemmi ng met de M inister

Tevens word en de betrokken bestuursorganen (dat zijn

van VROM, ee n besluit te nemen over eventuele

de prov incies, de gemeenten en waterschappen)

aanpassin ge n aan de A1 2. Form eel zijn de mini sters

gevraagd om advies , waarin zij ten minste aangeven:

lOwel initiati efnemer als bevoegd gezag. In de praktijk

a) we lke van de in de Trajectn ota/MER behand elde

is het echter

lo

dat de regionale directie als initiatief -

nemer optreedt en in die hoedani gheid oo k de
Trajectn ota/ MER1 voo rb ereidt en de beid e mini ste rs
als bevoegd gezag optreden. Bij de standpunt bepalin g
- vo lge ns de hu idige inzichten voorzien in de laatste
helft van 2001 - draait het om twee vrage n:

altern atieven naar hun oo rd eel passe n in hun
ruimtelijk belei d;
b) we lke van die alte rn ati even naar hun oo rd ee l de
voo rk eur verdi enen;
c) of en

lo

ja, tege n w elke van die alte rn ati eve n zij

bedenkinge n hebbe n.

1. Is het, gegeven de huidige en toeko msti ge ontw ikkelin ge n op en rond de A1 2, noodzakelijk de capa-

De 'mili eu-informatie' uit de Trajectnota/MER wo rdt

citeit te ve rruimen?

kri t isc h getoetst doo r de onafh ankelijke Co mmissie

2. En

lo

ja: wat is de beste oplossin g om lO' n capaci-

t eitsve rruimin g te reali se ren?

voo r de milieueffectrapportage, terw ijl er oo k ee n
rappo rt van bevindin ge n wo rdt opgesteld doo r het
Overl ego rgaan Verkeersinfrastru ctuur (OVI) . Tot slot
wo rdt er advies gevraagd aan de wettelijke advi se urs,

1 MER = Milieu effectrapport
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zijnd e de regionale diensten van VRO M en LNV.

Er is nog geen keuze gemaakt

insp raak, het overl eg en de advise rin g naar aanl eidin g

Voo r een goed begrip van de Trajectnota/MER is va n

va n de Trajectnota/M ER word en er knopen doo rge-

belang te w eten dat er op dit mo ment nog gee n

hakt. 'K nope n doorhakken' w il in dit geval zeggen dat

keuze is gemaakt voo r ee n van de in deze nota

de ve rantwoord elij ke ministe rs eerst ee n 'stand punt'

beschreve n reele altern atieven. De Traj ectnota/M ER is

bepalen: daarin geve n zij aan of het nod ig is maat-

dus gee n pleidoo i voo r een specifi eke o pl ossin g.

regelen te nemen, en zo ja , welke opl ossin g de voo r-

In dit stadium gaat het erom dat held er o p een rij

keur heeft. De gekozen op lossin g wordt verv olge ns

wo rdt gezet wat de zinvolle altern ati even zijn en

gedetaill ee rd uitgewe rkt in een O ntwe rp-Tracebesluit.

w elke 'v~~ rs ' en 'tegens' ze hebben. A lternati even

Een co mpleet ove rzicht va n aile procedurestappen is te

di e in ail e opzichten slechter sco ren dan hun 'co ncur-

vinden in hoofdst uk 6 van deze nota. In dit hoofdstuk

renten' , vall en af (zie bijlage 2 ) . Maar er blijven altijd

is ook aandacht besteed aan de termijn en en de voor -

verschillende keuze mogelijkhede n ove r. Pas na de

geste lde plannin g .

MODULAIRE OPBOUW
De in deze nota beschreven alternatieven geven aan hoe uitgaande van bepaalde strategische concepten of
filosofieen een oplossing kan w orden geboden voor de to enemende verkeersproblematiek. Deze concepten
ziin te beschouwen als extrem en. Vo ldoet een extreem niet, dan heeft het w einig zin deze verder uit te
werken. Dit betekent echter niet dat aileen de extremen te verkiezen ziin. Aile concepten ziin zo ingericht
dat wanneer gew enst, biivoorbee ld t iidens de standpuntbepaling, het mogeliik is verschillende combinaties
van alternatieven samen te stellen zo nder da t er sprake is van informatieverlies. Dit kan omdat aile ontwerpen
van de alternatieven ziin opgekn ipt in klein ere parties zogenaamde 'm odules'. Deze modules ziin zo gekozen
dat p er w egvak een onafhankeliike keuze kan worden gemaakt voor een bepaald antwerp . AI naar gelang de
w ens kan op deze wiize p er trai ect een meest optimaal alternatief worden sa mengesteld. Zo is het niet
ondenkbaar dat er in de fase van het Ontwerp -Trad:besluit comb inaties van benutting en verbreding kunnen
worden uitgewerkt, of dat er gekeken wordt naar combinaties van verschillende typen benutting.

INSPRAAK
In de Tracewet is onder meer geregeld dat er op verschillende momenten in het besluitvormingstraiect
inspraak mogeliik is. Het verschiinen van de Traiectnotal MER is een van die momenten waarop u kunt
reageren op de plannen. De react ies worden opgestuurd naar de Comm issie voor de milieueffectrapportage.
Deze toetst of de studie voldoende milieu-informatie bevat om een verantwoord besluit te kunn en nemen.
De ministers van V& W en VR OM gebruiken de inspraakreacties om tot een standpunt te komen.
Het gaat in deze inspraakronde am de vraag of de Trai ectnotal MER voldoet aan de wetteliike eisen en de
richtliinen en of de Traiectnotal MER oniuisth eden bevat, met andere woorden:
Maakt de Trai ectnotal MER het m ogeliik de alternatieven goed te beoordelen op hun effecten en kunnen de
ministers op basis van de geleverde in forma tie kom en tot een goed besluit?
De Traiectnotal MER ligt gedurende acht weken ter inzage op een groot aantal adressen, waaronder de
gemeentehuizen, de provinciekantoren, de kantoren van de waterschappen, de openbare bibliotheken in de
regio en de kantoren van Riikswaterstaat. U kunt schrifteliik - per brief - reageren. Oak is het mogeliik
mondeling te reageren tiidens een op enbare hoorzitting die tegen het eind van de inspraakp eriode plaatsvindt.
Telefonische reacties en reacties p er e-mail tellen niet mee. U kunt uw reacties sturen aan:

INSPRAAKPUNT A12 VEENENDAAL - EDE
KNEUTERDIJK 6
2514 EN DEN HAAG

I

9

Wilt u meer informatie voordat u uw reactie opstelt? U kunt zich op de volgende manieren verder orienteren:
•

Voorlichtingsavonden: tijdens voorlichtingsavonden kunt u mondelinge vragen stel/en over de inh oud van
de nota en de procedure. De avonden worden aangekondigd in de regionale kranten en in de
huis-aan-huisb laden.

•

Inzage achtergrondmateriaal: de Trajednota/MER is het resultaat van vele jaren studie en er is in de loop
van de tijd heel wat materiaal verzameld voor de onderbouwing van de gegevens die uiteindelijk in de
Tra jectnota/ M ER terecht zijn gekomen. Als u dit achtergrondmateriaal w ilt inzien, kunt u bel/en naar het
volgende telefoonnummer voor verdere afspraken: 026 - 3688747. U kunt ons hierover ook mailen:
w.w.vdsluis@don.rws.m invenw.nl. In bijlage 6 vindt u een lijst met achtergronddocumenten.

Relaties met andere projecten

1.3

Benuttin ge naltern ati ef Op te nemen. De Mini ster van
V&W heeft daarn aast aangegeve n dat 4-s pori ge

Voor de delen van de A 12 vanaf Utrecht tot aan
Veenendaal en van Ede tot aan de Duitse grens word en

opl ossinge n gee n onderdee l zij n van insp raak,
maar dat hi er wei inzicht in moet word en gegeven.

eveneens procedures in het kader van de Tracewet door-

De 4 -spori ge oplossin ge n zijn daarmee niet meer

lopen. Voor wat betreft de studi e Utrecht - Veenendaal

realisti sch. En du s zijn oo k oml eidin ge n, tunnels en

is de Trajectnota/MER vori g jaar ter inzage gelegd. De

dijktunnels ni et mee r aan de ord e.

nota van Ede tot de Duitse grens komt tegelij k met deze
nota ter visie. Het spreekt voor zich dat met name ter
hoogte van Vee nendaal (d e grens tu ssen de studi egebie-

1.4

Aanpak van de studie

den Utrecht - Veenendaal en Veenendaal - Ede) de
altern atieven uit de verschillende studi es goed op elkaar

'De omgeving' erbij betrekken

aansluite n. Verd er zijn ten behoeve van een uniform e

De form ele besluitvormin gsproced ure is in 1996 van start

w ijze van beoord eling gegevens onderlin g afgestemd .

gegaan met het ter inzage legge n van ee n Startn otitie.

HSL-Oost

er zoge noemd e Richtlijn en vastgesteld . Die Ri chtlij ne n

De studi e naar het dee l van de A 12 tu sse n Vee nendaal

geven aan welke ond erw erpen in de studie aan bod

en Ed e heeft weinig tot gee n fysieke en bouw kundi ge

moeten komen. Daarn a is de studie van start gegaan.

Daarop volgde ee n insp raakp eri ode en ve rvolgens zijn

raakvl akken met de parall el lopende studie betreffe nde
HSL-Oost (,H SL' staat voo r 'hogesnelh eidslijn').

Voo rafgaand aan de publicatie van de Startn otitie is infor-

Ail ee n op het traject Ed e - Duitse grens krui st de A 12

meel voorwerk verri cht doo r de Bestuurlijke Begeleidings-

het spoo r. Het project HSL-Oost heeft als in zet

groe p HSL-OostlA1 2 (BBG). Hi erin zijn onde r meer de

dezelfde vrage n te beantwoo rd en di e oo k vo or de

betrokk en provin cies en ge mee ntelijke samenwer-

weg zij n geste ld : is capaciteitsuitbreiding van het

kin gsverbanden ve rtege nwoo rdi gd. De BBG heeft

spoo rn et nodig om de ve rwachte groe i van het t rein -

mid deIs reacties van be langstell enden en betrokkenen

verk ee r te kunn en opvange n en zo ja, op welke w ij ze?

geYnventari see rd w elke problemen er spelen en we lke
opl ossingsricht inge n kansrijk zijn . Ee n brede groep van

O m deze vrage n te ku nnen beantwoorde n hee ft de

belangstellenden en bet ro kk enen heeft daarbij gele-

HSL-Ooststudie twee lijnen bewandeld. Ai s eerste lijn

ge nheid ge krege n om te reageren. De werkw ijze in de

zijn er ve rkeerskundi ge studi es uitgevoe rd om nut en

info rm ele voo rfase is ee n voo rproefj e geweest van de

noodzaak van ee n verbredin g van 2 naar 4 sporen te

aanpak die tijd ens de studi e zelf is doorgezet - een aan-

onderzoe ken. De tweede lijn is het zoe kpro ces

pak di e zich kenmerkt door openheid en t usse ntij ds

gew eest naar ee n zo goed mogelijke inpassin g van

overl eg. Zo hebben de gemee nten, provincies en and ere

ee n eventu ele 4-spori gheid .

rijk soverheden het planproces nauw lettend kunn en
volge n. Daarn aast heb ben bewo ners, ondern emers,

De resultaten van de studie naar nut en noodzaak waren

belangenverenigin ge n en des kundi ge organisati es via

zodani g, dat de noodzaak van een verd ubbeling van het

kl ankbord groepen en aspectbegeleidingsgroepen gedu-

spoor ni et kan wo rd en ond erbouwd. In de ministerraad
van 30 juni 2000 is daarom besloten om vo or de HSL-

rende de studie kunn en meede nken, reage ren en waar
nodi g kunn en corri ge ren. De inzet was , kortom, om 'd e

Oost in het co nceptstandpunt de keuze voo r het

omgeving' zo goed mogelijk bij het project te betrekken.
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Dee'

A

Aan het project Vee nendaal - Ed e is in het verl eden
ook een lOge naamd e Infralab-ex perim ent gekoppeld .
Dit is te beschouwen al s ee n voorond erzoek naar de
land schappelijke inpassin g van de weg. Infralab
(INFRAstructuur LAboratorium) is ee n methode,
ontwikkeld door de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat,
die tot doe l heeft om wegge bruikers, omwon enden en
and ere belanghebbenden vroegtijdig bij de planvormin g te betrekken. Hi ertoe zijn diverse belanghebbenden uitgenodi gd om in werk sessies hun belevin g van
de pro bl ematiek en hun ideee n en wense n met
betrekkin g tot oplossin ge n voor te drage n. Het proj ect
' Infralab A1 2 Vee nend aal - Ede' heeft uitsluitend
betrekkin g op het aspect landschappelijke inpass in g.
De ervaringen met dit Infralab- experiment zijn later
gebruikt bij de werkwij ze om de omgevin g bij de studi e
te betrekk en en bij het opstellen van de land sch apsschet se n waarin de vi sie van de landschappelijke
inpassin g is verw oord . Vo or ee n verd ere toeli chting op
Infral ab w ordt ve rweze n naar bijl age 5.

• Niveau 1: strategisch e co ncepten (hoofd alternatieyen) . Op dit niveau is ervoor gekozen de doelstellin g vanuit verschillende invalshoe ken te benaderen.
Anders gezegd: er zijn verschillende 'strategisch e
concepten' of 'hoofdaltern ati even' varierend van
niets doen tot maximaal verbreden . Daarbinn en
kan ge ko ze n worden voor het toewij ze n van
capaciteit aan specifieke groepen w eggebruikers.
• Niveau 2: de 'verkeerskundi ge' vertaling. De verschill end e strategische co ncepten hebben stuk voo r
stuk hun eigen co nsequenties voo r wat er in verkeerskundi g opzicht moet ge beuren: wei of gee n
systee m van hoofd - en parallelbanen, wei of gee n
extra rij strook .
• Niveau 3: ontwerptechnisch e uitwerkin g en co nfrontatie met wet - en regelgeving. Bij de verd ere
uitwerkin g van de verkee rskundi ge vertaling naar
de eerste ruwe ontwerpen (elementaire ontwerp en)
zijn diverse w ettelijke en beleidsmati ge bepalinge n
van belang. Op dit niveau is nog geen rekening
ge houden met om gevin gskenmerken.

systemati ek di e daarbij in dit geval ge hantee rd is,
wordt toege licht in paragraaf 3.2. Kort gezegd komt
het erop neer dat er van grof naar fijn gewerkt is.
Het vertrekpunt is de doelstellin g om de functi e van

• Niveau 4: inpassing in de omgevin g. In dit laat ste
niveau zijn de verschillende altern atieven uitgewerkt in ee n 'inpasse nd ontwerp'. Dit is het ontwe rp op basis van de ruwe (elementaire)
ontwerp en, echter nu in gepast in de omgevin g
waarbij het streven is negatieve effecten lOveel
mogelijk te voo rkom en en anders tot ee n minimum
te beperk en.

de A 12 veilig te stellen (zie ook paragraaf 2.4) .
Vanuit dit vertrekpunt zijn er vervolge ns alternatieven
gese lectee rd en uitgewerkt in ee n proces waarin vi er

1.5

Inhoudelijke systematiek: 'van grot naar tijn'

Een van de belangrijkste aandachtspunte n bij het
opstell en van een Trajectnota/MER is de selectie van
altern ati even die beschreven wo rd en. De inhoudelijke

Gebiedsbeschrijving

niveaus te onderscheiden zijn :
De Emminkhuizerberg ten noorden van de A 12

Het ge bi ed tu sse n Vee nend aal en Ede behoort tot de
Geld erse Vall ei dat grotendeels uit landbouwgebied
bestaat. De Geld erse Vallei wordt omsloten door de
Utrechtse Heuvelru g en de Veluwe. In de Geld erse
Vallei zijn hoofd zakelijk twee land sc hapstypen te
onderscheid en: het verveningsland sch ap bij
Vee nendaal en het kampenlandschap ten zuide n van
Ed e. De gesc hiedeni s van het ve rvenin gsland schap is
herkenbaar aan de ontginnin gasse n met bebouw in g
en de haaks daaro p staande strokenverkaveling.
Dit deel van de Gelderse Vallei is zee r vochti g.
De vele sloten en voo rk omens van natte natuur lOals
in het M eeuwe nkampje, de Hel en de Blauwe Hel zijn
hier kenm erk en van. Het kampenl and schap wordt
gekenmerkt door kl ein ere kavels met percee lbeplantin g. Door deze percee lbeplantin g ontstaat ee n tamelijk besloten karakter, met relati ef vee I kl ein e open
ruimtes . Voorb eeld en hiervan zijn te vinden in de
Kraats en Nerge na.

I
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Belangrijke elementen en functies die dit gebied kenmerken zijn:

In deel B (de Toelichting) wordt dieper ingegaan op de
verschillende aspecten.

• de Emminkhuizerberg;
• de verstedelijkte omgeving van Veenendaal en Ede
en daartussen verspreid liggende clusters van
woonbebouwing;

Van de hoofdnota en de toelichting is tevens een
aparte publieksvriendelijke samenvatting gemaakt.

• kasteel en landgoed Hoekelum;
• de ecologische hoofdstructuur;
• de Grebbelinie en Valleikanaal (of Grift);
• de agrarische functie in combinatie met de
bijhorende verkavelingsstructuren;
• bedrijventerreinen;
• recreatieve functie.

1.6
De Trajectnota/MER A 12 Veenendaal - Ede bestaat uit
twee delen: Deel A of 'Hoofdnota' en een Deel B of
'Toelichting' met meer onderbouwende informatie.
De Hoofdnota (deel A) is vooral bedoeld om besluitvorming over de hoofdlijnen te ondersteunen en is
geschreven voor mensen die geYnteresseerd zijn in een
analyse op hoofdlijnen.
Hoofdstuk 2 - 'Probleemsteliing en doel' - gaat in op
de verkeerskundige ontwikkelingen om zo tot een
duidelijke probleemstelling te komen. Oplossingen
komen daarna aan bod. Daarvoor zijn hoofdstuk 3
en 4 het belangrijkst. Hoofdstuk 3 - 'De alternatieven'
- biedt een overzicht van de alternatieven die uiteindelijk zijn overgebleven en waaruit bij de besluit-vorming dus een keuze gemaakt moet worden.
Hoofdstuk 4 - 'De alternatieven vergeleken' - zet de
belangrijkste effecten van de geselecteerde alternatieven op een rij en maakt het mogelijk deze vanuit
verschillende invalshoeken te beoordelen. Hoofdstuk 5
- 'Mitigatie en compensatie' - geeft een overzicht van
maatregelen om de negatieve effecten van de altern atieven te verminderen of te compenseren.
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Ten slotte: er zijn vele documenten opgesteld die deze
nota ondersteunen: de 'achtergronddocumenten'.
Deze specialistische documenten zijn openbaar.
Wie belangstelling heeft om deze informatie in te zien,
kan voor een afspraak contact opnemen met
Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland op telefoonnummer 026 - 3688747. In bijlage 6 is een overzicht
opgenomen van relevante documenten.

PROBLEEMSTELLING
EN DOEL
De economisch sterk groeiende regio's Utrecht en
Arnhem - Nijmegen worden door de A1 2 zowel met elkaar,
als met de mai nports en het achterland verbonden.
Verwacht wordt dat de sociaal- economische groei in
Oost- Nederland zich in de toekomst voort zal zeUen . Ai s deze

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk laat om te beginnen in paragraaf 2.2 zien welke
wense n en eisen voortvl oe ien uit het beleid . Ee n belangrijke eis
is dat het verk ee r op achte rl andverbin dinge n beperkte hinder
ondervindt van f iles . Paragraaf 2.3 bevat de relevante feite n en
cijfers over het verkee r op de A 12 Vee nendaal - Ede en geeft
zodoend e inzicht in de bestaand e en de ve rwachte toe komsti ge
sit uati e. Vergelijkin g van dit cijfe rm ate ri aal met het gew enste
pe rspectief uit paragraaf 2.2 laat zien wat de kern van het probl ee m is: het deer van de A 12 tu sse n Veenend aal en Ed e kan zijn
functi e niet waarm aken; nu niet en in de toe komst al helemaal
niet. In paragraaf 2.4 wordt de ce ntrale doelstelling ge prese ntee rd . Deze doelstellin g vo rmt het vertrekpunt voor de altern ati eve n die in hoofd stu k 3 aan de ord e komen.

groei niet in goede ban en wordt geleid, zal dit lei den tot meer
2.2

Waar zet het beleid op in?

files, meer sluipverkeer en een grotere druk op de leefbaarheid.
Congestiekans naderen tot 2 %
De A12 tussen Veenendaal en Ede is op dit moment een van de
zwakke schakels in het hoofdwegennet. Vanwege het
toenemende autoverkeer in de komende jaren komt de
verkeersdoorstroming echter steeds verder onder druk te staan,
met aIle gevolgen van dien . In de Trajectnota/MER worden
vers chi"ende oplossingen (alternatieven) gepresenteerd.

In het Twee de Structuurschema Verkeer en ve rvoer (SVV-II) is
ge kozen voor het principe van gedifferentiee rd e kwaliteitsnorm en. Dat houdt in, dat op de ve rbindin gen van het hoofd wegenn et waar het meeste zakelijk verk eer en goederenvervo er
word t afgewikkeld, de zoge naamde achterl andverbindin g, ee n
ge rin ge re kans op co ngestie zal gelden. Deze achterl andve rbin dinge n dragen niet ail ee n zo rg voo r ee n goede ve rbin ding tu ssen
de belangrijk e econo misc he ce ntra ond erlin g maar ook voo r ee n
goede ve rbindin g met het Eu ro pese achterl and . Dagelijks rijdt
hier ee n nationaal maar oo k intern ati onaal belangrijke groep
wegge bruikers. Ee n goede doo rstromin g van het verk ee r op de
achterl andve rbindin ge n is daaro m ni et ail ee n van vitaal belang

- elk op hun eigen manier - erop gericht zijn de groei van de

voo r het fun ctioneren van de mainports Am sterdam/Sc hiph ol en
Rotterd am/ Rijnmond, maar ook van vitaal belang vo or het f uncti oneren van and ere economische ce ntra: de kn oop punten

automobi liteit op de A12 tussen Veenendaal en Ede in goede

Ut rech t en Arn hem/N ijmegen en de stede lijke kern en
Veenendaal en Ede.

Zij hebben met elkaar gemeen dat ze

ban en te lei den. Deze studie richt zich op het oplossen van de

Het Rijk heeft in haar beleid gekoze n om op ee n duurzame w ij ze
te werk en aan de bereikbaarh eid van Nederl and. Ai s onderdee l

gesignaleerde knelpunten op de A1 2 tussen Veenendaal en

van dit beleid wo rdt er naar gestreefd f iles op onder and ere
achterl andverbindin ge n zovee l moge lijk te be perken. Daarvoor is

Ede/Wageningen. Samengevat is dat de centrale doelstelling.

in het SVV-II ee n norm vastgesteld: van al het ve rkee r dat in een
etmaal over ee n wegvak van ee n achterl andverbindin g rijdt, mag
2 % in ee n fil e terechtkomen. O f, anders gezegd, de co ngesti ekans op wegvakk en van achterl andverbindin gen mag niet groter

Belangrijke uitgangspunten zij n extra ruimtebeslag door nieuwe
infrastructuur minimaliseren, zogenoemde dwangpunten
ontzien en knelpunten verminderen of mogelijk
zelfs voorkomen.

zijn dan 2%. O p dit moment wo rdt gew erkt aan het nieuwe
verk ee rsbeleidspl an, het NVVP (Nati onaal Verkee rs- en
Vervoe rsPlan) . O mdat het begrip "bereikbaarh eidsprob lee m "
momenteel in ve rb and met het NVVP in ontw ik keling is, w ord t
de norm van 2% ni et strikt gehantee rd in deze studie.
Uitgegaan wo rdt van het halen van deze norm w aarbij gew erkt
word t met ee n marge van 2-5%.
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Voo rafgaand e aan deze nota is het Nati onaal Verkee rsen Vervoe rsplan (NVVP) (beleidsvoo rn emen, dee l A) in

Randstad (BOR) wo rdt aangegeve n dat benuttingsmaatrege len bij voo rke ur versneld moete n wo rd en uit-

procedure ge bracht. Dit NVVP heeft ee n wat ge nuanceerd ere kijk op het nu nog geld ende normstelsel, gebaseerd op con gestiekansen en achterlandverbindin ge n.

gevoe rd .

Het NVVP laat het systeem van co ngestiekansen en
typerin g van achterl andverbindinge n weliswaar ac hterwege , het beleid gericht op ee n duurzame wijze verbeteren van de bereikbaarh eid blijft onvermind erd overeind .
Ochtendspits op de A 12 nabii Veenendaal

Meer dan de congestienorm aileen

Het beleid is mede ri chtin ggevend bij de ontwik kelin g

van alternati even. De norm van ee n congestiekans van
2 % uit het SVV-II is in dat verband een belangrijk ijk punt.
Tegelijkertijd is het beleid niet ail ee n ge richt op het
ve rbeteren van de bereikbaarh eid . Immers, in all erl ei
beleid en wet - en regelgev in g wo rdt ex pliciet aandacht gev raagd voo r andere aspecten die verband
houden met de aard en de omvang van ve rkee r.
Het gaat daarbij onder mee r om verkee rsveiligheid,
leefbaarheid en om mogelijkheden om automob ilitei t
teru g te drin ge n.

Door de jaren hee n is er steeds mee r autoverkee r
ge kom en mede als gevolg van de bevolkin gsgroei en
de eco nomi sche ontwikkelin g, waard oor de verk ee rsdoo rstroming op gro te delen van de Nederl andse ve rbindin ge n steeds verder ond er druk is komen te staan.
So mmi ge kn elpunten zijn rece ntelijk w egge nomen.
O p andere pl aatse n is momentee l w erk in uitvoe rin g .
Daarnaast zijn er veel delen van het hoofd wege nn et
(zoais de A 12 Veenendaal - Ede) waarvoo r momentee l
de Trace wetp rocedure wordt doo rl open, ter voo rb erei-

De A 12 schampt Vee nendaal en gaat tu sse n de kernen Ed e en Benn ekom door. Daarn aast zijn er in het
landelijk gebied ve rspreid li gge nde wo nin ge n en ee n
aantal buurtschappen zoals Pakhui s en De Klomp. Uit
ee n belevin gsw aard enonderzoe k onder omwo nenden
is ge bl eken dat op dit moment in verschillend e mate
hinder van verkee r op de A1 2 en sluipverkeer w ordt
ondervo nd en: geluidhinder, verk ee rso nveili gheid met
name op lokale wege n, vermind erin g van de recreatieve be levin g in natuur door doo rsnijdin g en barri erewerkin g met als gevolg omrijbeweginge n, zijn
as pecten waar ni et ailee n de di rect omwon end en mee
te maken hebbe n. Derge lijke aspecte n moeten in deze
studi e - hetzij bij het ontwerp, hetzij bij de beoo rd elin g van de altern atieve n - meegewoge n wo rd en.
De A 12 Vee nendaal - Ede loo pt door ee n gebi ed met

din g op beslui tvormin g over mogelijke oplossinge n.

veel waard en op het terrein van natuur, landschap en
cultuurhi storie. Om die reden is het van belang bij de
ontwikkelin g van de altern atieven rekening te houd en

In het M ee rj arenp rogramma Infrastructuur en
Transport (MIT) wordt jaarlijks vastgesteld hoe ove rheid sinvesterin ge n in infrastru ctuur het beste verd eeld

van nieuwe infrastructuur te beperk en - en dan met

kunn en word en over de verschillende projecte n. In het
MIT 2000-2 004 is aangegeven dat de A 12
Vee nend aal - Ede ee n belangrijk knelpunt is, dat vanaf

met bestaand beleid om waar moge lijk ruimtebeslag
name in gebieden die beleidsmatig besc hermin g
ge ni eten, zoals de eco logische hoofd structuur (EHS)
en gebieden die vanuit archeologisch oogpunt
waard evo l zijn .

het jaar 2010 moet w ord en aangepakt. In het MIT

van 2000- 2004 is bovendi en circa 600 miljoe n guld en

AI deze aspecten vormen onderd ee l van de doelstel-

ge rese rvee rd om op kortere termijn met lOge noe md e
benuttingsmaatregelen de verkee rsdoorstromin g op de

lin g di e in de Startn otiti e is geformul ee rd : getracht
moet wo rd en om lOdanige oplossin ge n te vinden dat
eventuele nieuwe leefb aarh eidsproblemen zovee l
mogelijk worden voo rkomen. Er w ordt naar gestreefd
met de te ontwikkelen maatregelen de leefbaarh eid te
doe n verbeteren.

A 12 tu ssen Utrecht en de Duitse grens te bevo rd eren.
In mei 2000 heeft het kabinet besloten om de
beschikbare ge lden voor benuttin g versneld uit te
geve n. In het lOge noe md e Bereikbaarh eid soffensief
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Een belangrijke ontw ikkelin g in het Rijksbeleid is dat er

perspecti even dit soort maatregelen bi eden voor de

steeds mee r aandacht komt voo r de moge lijkh eden

A1 2 tu sse n Vee nend aal en Ed e.

om bestaande infrastructuur effi cienter te benutten.
Naast maatrege len die op korte termijn reeds los van

Kortom ...

deze studi e kunn en of reeds zijn ge realisee rd lOals

AI met al geeft het beleid wenselijke ontwikkelin gen

toeritdoserin g, verk eerssignalerin g en inhaalverboden

aan , maar het beleid dicteert niet dat er een juiste oplos-

dient ook gedacht te worden aan het mogelijk gebruik

sing is. In elke trace/ m.e. r.-studie moet dan ook een op

van de vlu chtstrook of het versmallen van de
bestaand e stroken met het idee op deze wij ze ee n
extra st rook te creeren. Het ligt voo r de hand om bij
de ontw ikkelin g van alternat ieven te bekijk en w elke

maat gesneden onderzoek van alternati eve oplossingen
word en uitgevoe rd . Een belangrijke bouwsteen daarvoor
- zie paragraaf 2.3 - is ee n analyse van de huidige situ ati e en de zogenoemde autonome ontw ikkeling.

WEGVAK
Kn ooppunten, aansluitingen of toe- en afritten zijn verkeerskundig belangrijke punten. Daar verandert imm ers
het verkeersaanbod: er komt verkeer bij en er gaat verkeer af. Verkeerskundigen verdelen een w eg daarom in
w egvakken. fe n w egvak is een deel van een w eg tussen twee aansluitingen. Zo spreken we bijvoorb eeld van
het wegvak Veenendaal - Veenendaal-Oost. De aansluitingen zelf horen daar niet bij.

CONGESTIEKANS 2010
fen congestiekans van 2 % betekent dat 2% van al het verkeer dat in een etmaal een wegvak gebruikt in de
file komt te staa n. Het beleid is erop gericht om op de AI2 een filekans te ga randeren die niet hoger is dan
2% . Oat wordt de 2 %-congestienorm genoemd. In deze studie wordt een marge van 2-5 % aangehouden.
De congestiekans wordt berekend op basis van het aanbod aan verkeer en de capaciteit van de weg per
etmaal. De verdeling van het verkeer per dag ('5 nachts rijden er een stuk minder auto's dan om 8 uur
'5 ochtends) is in die berekening verdisconteerd. Niet meegerekend wordt de invloed van invoegend verkeer
bij aansluitingen en de spreiding van het verkeer door het jaar heen. Ook w eersinvloeden (mist, gladheid) en
in cidenten, zoa ls gekantelde vrachtwagens, ongelukken of onderhoudswerkzaa mheden zijn geen onderdeel
van de congestiekans, al veroorzaken ze in de praktijk wei files.

I/C-VERHOUDING
De I/C- verhouding is een maat die uitdrukt in hoeverre een w eg of wegvak voldoende is ingericht op de
verwerking van het verkeersaanbod. Het is een deling van het aantal auto's dat het wegvak passeert
(intensiteit) door het aantal auto's dat het w egvak - gezien de bouw en de inrichting - kan verwerken
(capaciteit). Ais het resultaat van die deling beneden de 0,8 ligt, is de balans in orde. Bij een II C- verh ouding
tussen de 0,8 en 1 spreken w e van een capaciteitstekort en van filegevoeligheid. fe n I/C-verh ouding van
meer dan 1 betekent dat de in tensiteit veel groter is da n de capaciteit. Files zijn het gevolg.

RESTCAPACITEIT 2010
In deze Tra jectnota is met behulp van berekende verkeersprognoses een beeld geschetst van het verwachte
verkeersbeeld voor 2010 en voor de periode 2010-2020. De doorkijk na 2010 is bewust gekozen met het
oog op de toekomstvastheid van de oplossingsrichtingen. Hoe het verkeersbeeld er na 201 0 uit ziet is
onduidelijk. De groei of afname van de mobiliteit za l in belangrijke mate afhangen van sociaal-economische
ontwikkelingen. Daarom is gekeken hoeveel restcapaciteit nog overblijft bij een bepaalde oplossing
Dit kan meew egen om te kiezen voor een bepaalde korte danwellange termijn oplossing. De restcapaciteit is
berekend door de geprognosticeerde verkeersaantallen af te trekken van het maximum dat op een aantal
rijstro ken theoretisch kan rijden. Het verschil is de restcapaciteit en w ordt uitgedrukt in procenten.
Per w egvak is de theoretisch restcapaciteit verschillend. In de praktijk geldt echter het principe van
'de ketting is zo sterk als de zwakste schakel '.
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TOEKOMSTVASTHEID

Het is te kortzichtig aileen te ki;ken naar het probleemoplossend vermogen van een alternatief in het ;aar
2010. Duurzaam impliceert nadrukkeli;k een 'meer;aren' termi;n. De berekende verkeersprognoses geven een
beeld van het verwachte verkeer in 2010. Oak daarna bli;ft er gewoon verkeer ri;den. Het zou een slechte
zaak zi;n als een bepaalde oplossing vlak na 2010 weer problem en zou opleveren. Vandaar dat het zinvol is
am te ki;ken in hoeverre de voorgestelde oplossing in de periode 2010-2020 nag probleemoplossend is.
Hiertoe zi;n dezelfde verkeerskundige analyses uitgevoerd die oak voor 2010 zi;n gedaan, echter dan met een
ophoging van de verkeersintensiteiten met 15 %. Het gaat er niet am wanneer in de periode 2010-2020 de
ophoging reeds wordt bereikt, al in 2013, 2017 of misschien pas in 2020? De waarde van deze berekening
zit dan oak niet in de waarde van het absolute getal maar in de robuustheid van de oplossing. Voldoet een
oplossing oak nag op de langere termi;n (2010-2020)? Verder moet hier voor de volledigheid vermeld worden
dat de toekomstige capaciteit vergroot kan worden door bi; de verbredingsvarianten oak de vluchtstrook te
gaan gebruiken (sp itsstrooklplusstrook). Op een dergeli;ke manier kan er nag heel wat extra verkeer
opgevangen worden en kun ;e nag vele ;aren vooruit.

Verkeer A12 Veenendaal - Ede:

2.3

Tabel 2.1 Aantal ri;stroken

nu en in 2010 (= probleemanalyse)
WEGGEDEELTE
Beschrijving van de weg
Het dee l van de A 12 dat in deze studi e ce ntraal staat,
is het dee l van vlak voor de aansluiting Veenendaal tot
halverwe ge de aansluiting Ede/Wageningen en de
kruising met het spoo r ten oosten van Ede. De A12
kent op dit traject 2 rijstroken en een vluchtstrook per
richtin g. In de autonome ontwikkeling wordt de aansluitin g Vee nendaal-Oost ge reali seerd en zal de A30
aantakk en op de A 12. Tevens vindt er ee n reconstructie plaats van de aansluiting Ede/Wageningen dit in
het kader van capaciteitsverruimende maatrege len op
en aan de Dr. W illem Dreeslaan. De bestaande toe - en
afrit aan de zu idoostkant van de A 12 wordt dusdanig
aangepast dat bij een mogelijk verbreding van de A 12
optimaal en za nd er (hernieuwde) grootschal ig recon -

-> Veenendaal
Veenendaal - Veenendaal-Oost
Veenendaal-Oost - Maanderbroek (A30)
Maanderbroek (A30) - Ede/Wageningen
Ed e/Wageningen ->

BESTAANDE SITUAT IE
NOORD
ZUID
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Verder is op het gebied van onderhoud het huidige
profie l van de A 12 wein ig f lexibel. Het is bijvoorbeeld
onmoge lijk om het verkeer t ij dens buitengebru ikstellin g van een van de weghelften op de andere weghelft met 2x2 (ve rsmalde) rijstroken af te w ikkelen
(het zogenaamde 4-0 systeem) .
Er zijn weliswaar op verschillende plekken reeds

structie van de kruising kan worden overgegaan tot
het in die situatie noodzakelij k 'omk lappen' van de
toe- en afrit naar de zuidwestkant van de Dr. W illem

ge luidbeperkende voorzien ingen aanwezig (gelui dswall en bij Ede) maar op een aantal plaatsen zouden in
de huidige situ atie alsnog nieuwe scherme n moeten

Dreeslaan. Aan de noordkant van de A 12 zal de
bestaande toe - en afrit ten westen van de Dr. Wi ll em
Dreeslaan worden vervangen door ee n toerit ten

wo rd en gep laatst omdat daar sprake is van ee n sanerin gssituatie (Bennekom)
Dicht langs de A 12 li ggen grote natuur- en landschap -

westen en een afrit ten oosten van de Dr. Wi ll em
Dreeslaan. Voorin deze Trajectnota is een uitklapkaart

pelijke waarden (zaals landgoederen en bosgebieden) ,
maar ook agrarische ge bieden. Daarbij komt dat verspreid li gge nd e bebouwing en woonkernen dicht op

opgenomen waarop schematisch het aantal rij stroke n
van de A12 is weergegeven.

de A 12 liggen. Verbred in g zonder enige aantasting
van deze eleme nten zal daarom ni et mogel ijk zijn .

De A 12 is gebouwd tijdens en vlak na de Tweede
Were ldoorlog. Op veel punten voldoet de A 12 niet
meer aan de eisen en normen die worden geste ld aan
(nieuwe) autosne lwegen. Aansluitingen en bochten in
toe- en afritten zijn vaak krap, viad ucten zijn smal en
op vee I plaatse n ontbreken ze lfs de vluchtstroken.
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Trajectnota/ MER A12 Veenendaal - Ede

Dee'

A

Onderliggend wegennet
Re levante verb indingen in het onde rl iggend wege nnet
worden gevormd door de provinciale wegen N224
(Arnhem - Zeist) en de N225 (Arnh em - Driebe rge n).
Beide wegen lopen min of meer parallel aan de A12.

• Verbredin g A 12 Lun etten - Bunnik ;
• Uitvoe ring SVV- II -Beleid, lOals generieke prijsverhogin g;
• Sociaal-economische gegevens conform het
CPB-scenario European Renaissance-2 van het
Ce ntraal Plan bureau (CPB) , De invullin g voar de
bevolkin g, beroepsbevolking en werkgelege nheid is
conform de Grote Stedenvariant die is afgeleid van de
regionale bevolkingsprognose 1992 en RESEDA (NE I);
• Rail -2 1;
• Betuweroute;
• Diverse uitbreidinge n c. q, verbeteringen OV-netwerk;
•

Interprovinciale Structuurvisie grensregio Ede Vee nendaal (ISEV) met daarin opgenomen uitbrei dings locati es voo r wonen en werken;

•

Duurzaam Veili g projecten,

Er leven nog tal van wensen op het terrein van
Gefuidsw allen fangs de A 12 ter hoogte van Ede

Verkeer en vervoer en er is ee n groot aantal studi es
gaand e naar projecten di e ee n verkeers- en vervoer-

De N233 en de N781 vo rm en region ale verbindin ge n

kundi ge rel atie hebben met de A12 , O mdat hierov er

tu sse n de N224 en de N225 en krui se n beid e de A 12 ,

nog gee n besluitvorming heeft plaatsgevo nden, beho-

De A30IN30 verb indt de N224 met de A1 en op
re gionaal niveau Ed e met Barneve ld , Ee n andere rele-

ren deze ni et tot de autonome ontwikkelin g, Voo r een
goede afweging is het echter wei aan te bevelen

vante schakel in het onderligge nd wegennet vormt de

inzicht te hebben in het effect dat realisatie van deze

interlokale verbinding tu sse n Ede en Vee nend aal vi a

projecten lOU hebben op de A 12, Zo is in de auto -

de route Sc hutterweg - M aanderbuurtweg -

nome ontwikkelin g gekeken of de aanleg van de HSL-

Bu urtlaan-Oost.

Oost lOU leid en tot wezen lijk andere verkeers-

De autonome ontwikkeling: de situatie in 2010

prognoses voor de A 12 (zi e bijlage 2 Niet nader uitgewe rkte oplossin gen) ,

zonder aanvullende maatregelen.

Bij de analyse van het probl ee m is de huidige situ atie

Feiten en cijfers

lOnder mee r interessant. Maar minstens lo belangrijk

De directe aanleidin g voor deze studi e is de constate-

is de ontwikkelin g van de problemati ek wann ee r de

rin g dat de verkeersafwikke lin g op de A12 op dit

zaken op hun beloop worden gelaten: de 'autonome

moment te we nse n ove rl aat en in de toekomst

ontwikkeling', M aatregelen waarover reeds besluit-

hoogstwaarsch ijnlijk verder zal verslechteren wan nee r

vorming heeft pl aatsgevonden, tellen mee in de

maatregelen achterwege blijven, Hiero nder wo rd en de

beschrijving van de autonome ontwikkelin g, Wordt de

re levante feiten en cijfers van de huidige sit uatie en de

congestie in de auto nome ontwikkelin g afgezet tegen

situati e in 201 0 ge prese ntee rd , Het cijfermateriaal

bijvoorb eeld de co ngestienorm van 2 -5 % , dan wordt

heeft ee n twee ledig functi e, Ten ee rste geeft het

duidelijk of het nodi g is capaciteitsvergrotende maat -

inzicht in de ern st van het problee m, lOals de geprog-

re gelen aan de weg te nemen, Bij de berekeningen

nosticee rd e congestiekans in 2010, Ten twee de biede n

van de autonome ontwikkel ing voor de A 12

de cijfers aanknopin gs punten voo r altern atieven ;

Veenendaal - Ede tot 2010 is in deze studie reken ing

de prognoses van het verkeer kunn en bijvoorbeeld

gehouden met de volgende projecten en ontwikkelin gen:

inzichtelijk maken of sp itsstroken effectief zijn ,

• Realisati e N233 Oostelijke Rondweg Vee nend aal
(ORV) met directe aansluitin g op de A12;
• Ombouw van de N30 tot autosnelweg en aantakkin g op de A12;
• Verbred ing A2 Am ste rd am - knooppunt
Everdingen;

I
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DE SLANG DIE IN HAAR EIGEN STAART BUT

Files zijn - onder andere - het gevolg van economische groei ('overloop ' uit de Randstad) . Tegelijkertijd
kunnen ze die groei belemmeren. Ergernis over bereikbaarheid en reistijdverlies, extra milieubelasting en
ander ongemak kunn en voor nieuwe bedrijven redenen vorm en om vestigingsplaatsen buiten de regio te
zoeken; voor bestaande bedrijven kunn en het redenen zijn om naar elders te vertrekken.
De A 12 is een belangrijke drager van de ruimtelijke economische ontwikkeling. Veel bedrijven vestigen zich
langs de A 12 omdat zij snelweggevoelig zijn of een re latie hebben met Rotterdam en/o f Schiphol. De snelle
groe i van bedrijventerreinen in Ede en Veenendaal zijn mooie voorbeelden van de snelweggevoeligheid van
de bedrijven. In het ruimtelijk beleid worden meer belangen meegewogen. Zo is er in Gelder/and sprake van
restrid ief beleid in de Gelderse Vallei. Oat wit zeggen dat niet overal economische ont wikkelingen w orden
toegestaan om zo de natuur en landschapswaarden te sparen en te behouden. M et als gevolg dat de druk op
de ruim ten waar dit wei w ordt toegestaan alsmaar toeneemt. Een dergelijke trend is eveneens waar te nemen
in de w oningbouw bedoeld om de bevolkingsgroei op te vangen.
Elke specifieke oplossing voor het filep ro bleem levert een bepaalde bate op. Daarvoor is het nodig om te
kijken welke economische ontwikkelingen relevant zijn en w elke (negatief) worden bei"nvloed door de almaar
toenemende files. In deel 8 wordt hoo fdstuk 14 gewijd aan dit asp ect.

ACHTERGRONDDOCUMENTATIE

De hier gepresenteerde cijfers zijn het resultaat van
langdurig verkeerskundig onderzoek. Daar zitten
noga l wat haken en ogen aan. Hoe bereken je
bijvoorbeeld precies het aantal personen- en
vrachtauto's? Wat reken je dan precies tot het
vrachtverkeer? En op welke tijdstippen is dat
gemeten? Het zou te ver voeren al die vragen in deze
nota te beantwoorden. In tal van voorstudies w orden
dergelijke zaken verantwoord. Veel van deze studies
zijn in te zien of te bestellen. Zie daarvoor het kader
'inspraak' in hoofdstuk 1. Kortheidshalve volstaat het
om hier te vermelden dat 1996 geldt als 'de huidige
situatie', dat gebruik is gemaakt van uitgebreide
verkeerstellingen en van het verkeersmodel 'M odel
Ede Veenendaal' (MEV) (koppeling van het 'M odel
Midden Nederland' met de VerkeersMilieukaarten
(VM K- modellen) van de de gemeenten Veenendaal
en Ede) voor de 2010 prognoses.
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Trajectn ota/MER A1 2 Veenendaal - Ed e Deel A

In deze studie is 1996 de huidi ge situatie. De reden
daarvoo r is, dat op het moment van de aanvang van
de studi e vo or dit jaar de meest re ce nte tellinge n
beschikbaar waren. Het basisjaar van het ge bruikte
verkeersmodel is 1992. Uiteraard is daar waar recenter
materi aal vo orh and en w as, ge bruik ge maakt van daaruit verkregen inform ati e (uit onder andere tellin ge n en
enquetes). Omd at de ve rk ee rsprognoses aan de basis
staan van tal van uitwerkin ge n is voor andere onderwe rpen even ee ns 1996 gehanteerd als ijkjaar voor de
huidige situ ati e.
In deze paragraaf w ordt achteree nvolgens aandacht
besteed aan de vol gende aspecten:
• Bereikbaarh eid
• M obiliteit
• Verk ee rsveiligheid

Bereikbaarheid
Figuur 2.1 laat de intensiteiten per w egvak tot 1998

vracht
15%

(Vee nendaal - Ede/Wagen in gen) zien en fi guu r 2.2 de
intensiteiten in de auton ome ontwikkeling.
Uit deze fi guur is op te maken dat het verkee rsaanbod
in de afge lo pe n jaren steeds verd er is toege nomen.
personenauto's
85%
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70000

C41

Figuur 2.3 Gemiddeld percentage vrachtverkeer
en personenverkeer op de A 12
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Congestiekans
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O m ee n beeld te krij ge n of deze hoeveelheden ver-
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kee r problemen veroo rzaken, zijn de con gesti ekansen
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bere kend voo r de huidi ge en de toe komsti ge situati e.
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Figuur 2.4 laat zien dat de norm van 2-5% flink overschreden gaat worde n.

Jaar

De co ngestiekanse n zijn ten opzichte van de huidi ge
situati e sterk gestege n. De max imaal toelaatbare co n-

Figuur 2.1 intensiteiten Veenendaal- Ede/Wageningen 1986 tot 1998
Bron: Werkrappart Huidige Situatie en Autaname Ontwikkeling Veenendaa l - Ede

gesti ekan s voor ac hte rl andverbindinge n van 2 % wo rdt
op ail e wegvakken overschreden. O p het drukste
wegvak bedraagt de congesti ekans meer dan 25%.

In 1998 maakten op ee n ge middelde we rkd ag ruim
67. 000 motorvoe rtui ge n ge bruik van het wegvak

Fil es kunn en ontstaan doo r uitee nl opende oo rzaken.

Vee nendaal - Ede/W age nin ge n. Dit betekent ee n

Ee n belangrijke oo rzaak is, ee nvoudi g gesteld , dat de

groei te n opzichte van 1986 van circa 67%. In ve rge-

hoeveelh eid verk ee r die tegelijkertijd over ee n wegvak

lijkin g met de huidige situ ati e is er vooral op het

w il rijd en groter is dan de hoeveelh eid di e op dit weg-

gedeelte tu sse n Vee nendaal-Oost en de aansluitin g

vak past: de intensiteit (I) is groter dan de capaciteit

Ede/W age nin ge n sprake van ee n sterk e toe name van

(C). Ai s dit de reden van de co ngesti e is, kan ee n ve r-

de verkee rsintensiteite n op de A 12. De gro ei bedraagt

breding van de w eg of het beter benutten van de weg

op het deel Veenendaal - Vee nendaal-Oost circa 13 %,

ee n uitkomst bieden.

op het deel Vee nendaal-Oost - M aand erbroek circa
31 % en op het deel M aanderb roe k - Ede/W age ninge n
zelfs 4 5%. De ge midd elde ve rd elin g in perso nen- en
vrachtverk ee r is wee rgegeven in fi g uur 2.3.

100000

..
..

'2

90000

bll

80000

.:;
t:
0

70000

1!

60000

01986

'0

50000

1!lI1996

-..

40000

0 2010

30000

$

20000

c:

10000

.!:

0

0

§

c:

-..
·iii

Veenendaal Veenendaal Oost

Veenendaal knp.
Maanderbroek

wegvak

Knp.
Maanderbroek Ed e/Wageni ngen

Figuur 2.2 intensiteiten
Veenendaal - Ede/Wageningen autonome
ontwikkeling 2010
Bron: RWS Oast-Nederland

I

19

I/C-verhouding
Om te bepalen of op de A 12 sprake is van intensitei-

Verkeersknelpunten
De grootste problemen op dit deel van de A 12 worden veroorzaakt door de samenvoeging van de A30
en de A 12 (knooppunt Maanderbroek) In de richtin g
Ede is er niet genoeg capaciteit om het verkeersaanbod na de samenvoeging te verwerken . De samenvoeging vormt dan ook een kne lpunt dat in de
avondspits terugslaat tot de aansluiting VeenendaalOost. In de oc htendspits ontstaan problem en op de
noordelijke rijbaan in de richtin g Utrecht, met name bij
de toerit Ed e/Wageningen en de afrit naar de A30 ten
gevolge van turbulenti e.

ten die groter zijn dan de capaciteit, zijn lOgenoemde
I/C -verhoudingen berekend. De verhouding intensiteitlcapaciteit (l/C-verhouding) geeft meer inzicht in
de verkeersafwikkeling. Bij een I/C-verhouding tu ssen
0,8 en 1,0 wordt de capaciteit bijna vol benut en is de
afwikkeling kriti sch. Bij een I/C-verhouding van meer
dan 1,0 is het w egvak overbelast en is er sprake van
ernstige mate van congestie. De I/C-verho uding geeft
ai leen beperkt inzicht omtrent de werkel ijke toedracht
van het congestieprobleem. In de praktijk zijn er mee r
factoren die congestie veroorzaken, lOals bijvoorbee ld
in cidenten en weersgesteldh eid.

Congestiekansen 1996
Veenendaal

Veenendaal Oost

I

I

M aanderbroek

Ed e/Wagenin gen

I

I

M aanderbroek

Ede/Wageningen

I

I

Maanderbroek

Ede/Wageningen

I

I

Congestiekansen 2010
Veenendaal

Veenendaal Oost

I

I

Congestiekansen 2010 - 2020
Veenendaal

Veenendaal Oost

I

I
0-2 %

Lege nd a:

2-5%

5- 10 %

10-15%

>15 %

Figuur 2.4 Congestiekansen wegvakken Veenendaa/- Ede huidige situatie, autonome ontwikkeling 2010 en
2010-2020
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Figuur 2.5 /IC-verhoudingen Veenendaa/- Ede huidige situatie 1996 en autonome ontwikkeling 2010 en
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20

I

Trajectnota /MER A12 Veenendaal- Ede Deel A

Uit de figuur blijkt dat het verkeer op het onderliggend wegen net, afgezien van de Schutterweg
(openstelling A30) groe it.

Mobiliteit

Mobiliteit is een ander begrip voor de 'verschijningsvorm ' van de verplaatsingsbehoefte; mensen willen
activiteiten uitvoeren en moeten zich daarvoor verplaatsen, In dit geval in de vorm van verkeer over de
weg, De omvang van de mobiliteit op de A 12 wordt

Goederenvervoer

Voor het behoud van de concurrentiepositie is een
goede ontsluiting voor het vrachtverkeer noodzakelijk,

weergegeven in aantal len motorvoertuigen, waarbij
onderscheid kan worden gemaakt in aantallen personenauto's en vrachtauto's (goederenvervoer), Maar er

Daarnaast vervult de A 12 ee n belangrijke rol voor het
binnen landse korte-afstandsvervoer tussen Randstad

zij n meer graadmeters die inzicht geven in de mate
van mobiliteit. Te noemen zijn; de intensiteiten op de
aan de A 12 gere lateerde onderdelen van de lokale
wegenstructuur (ook wei genoe md het onderli ggend
wegennet), de herkomsten en bestemmingen van het
verkeer en het aandeel OV in de totale vervoersstroom (de 'modal split'),

en de econom isch belangrijke kernen Veenendaal,
Ede en het knooppunt Arnhem - Nijmegen, Voor dit
vervoer, vee lal tijdgebonden, is geen alternatief via
het spoor of over het water mogelijk, De overheid
streeft ernaar de groei van het vrachtverkeer over de
weg te verminderen vanwege onder andere de verkeersdruk en de milieuhinder, bijvoorbeeld door het
promoten van alternatieve transportmidde len, lOals
sch ip en trein (Betuweroute) , Maar ook het vergroten
van de efficiency is een mogelijkheid om het vrachtverkeer te reduceren, Het overgebleven vrachtverkeer
dient lO optimaal mogelijk doorgang te vinden,

Onderliggend wegennet

Figuur 2,6 geeft inzicht in de verkeersintensiteiten op
een aantal relevante verbindin gen in het onderligge nd
wegennet.
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"Goederenvervoer op de A12" even ten westen van Veenendaal (naast de Emminkhuizerberg)
De autonome groei van het goede renverv oer in de
totale corrido r in het prognosejaar 2010 is vastgesteld
op basis van de landelijke prognose van het Transport
Economi sch M odel. In deze studie is uitgegaan van de

M arktpartij en kunn en hier nog verb eterin gen in aan
bre ngen, w aarbij samenwerkin g met de verschill ende
ove rh eden gewenst is.

aanl eg van de Betuweroute en het Multimodaal
Transportcentrum Val burg. Hiermee is aangenomen
dat de mogelijkh eden voor verv oe r en de overslag van

Om ee n goed beeld te krijgen van het goederenvervoe r op de A 12 is ee n uitge breid e analyses gemaakt

goederen naar de binnenvaart en de trein volledig
benut zullen w ord en. Dit betekent dat er vergaand e
maatrege len nod ig zullen zijn om ee n verd ere reductie

van de verw achte groe i van het goederenvervoer in
tonn ages in de Oost - Westcorridor2 via het water,
het spoo r en over de w eg3 .
Uit deze analyse blijkt dat ee n aanzienlijk deel van het

van het wegvervoer te bewe rkstelligen. Dergelijke
operationele maatrege len, di e rechtstreeks doo r de
betrokken verl aders en vervoe rd ers moeten wo rd en
ge nomen, vall en grotendeels buiten het kader van

vrachtverkeer naar Duitsland en ac hterli gge nde ge bieden over de A 12 gaat. Circa ee n vijfd e dee l van de

deze studi e.

blijven. Het volum e van het totale ve rvoer in to nnen
op de A 12 Utrecht - Duitse grens zal naar ve rwachtin g in de peri ode 1992- 2010 verdubbelen tot bijn a

W ei zijn er nog mogelijkh eden voo r ee n effi cienter
ge bruik lOals het bundel en van ladin g en mee r
avond - en nachtdistributie. Middels lOgenaamde
modal-shift-scans wordt teve ns gelOcht naar wij ze n
waarop geschoven kan wo rd en met vervoe rsstromen
(bijvoorbee ld van de weg naar het water).

vrac htauto's op de A 12 heeft de bestemmin g
Duitsland of verd er. Oo k in de toe komst zal dat

lo

60 milj oe n ton per jaar. Dit is het gevolg van de zee r
sterke groei van het grensoverschrijdend vervoer (bijna
ee n verdri evoudigin g). Di e gro ei is op zich wee r het
gevo lg van de groei in de we reldh andel. Oo k ee n toenemende globali se rin g leidt tot ee n toe name van het
transport van goederen.

20e Oost -West corridor is hier gedefinieerd als de A1 (vanaf Muiden), A12 (vanaf Prins C1ausp lein) en A15 (va naf Ridderkerk), de Waa l,
LeklNederrijn en Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorli;nen Utrecht - Amersfoort, Rotterdam - Gorinchem - Zevenaar en Utrecht - Arnhem Zevena ar. De Oost- West co rridor verbindt daa rbij zowel de noord- als de zuidvleugel va n de Randstad met Oost-Nederland.
3 bran: Goederenvervoeranalyse Nfl
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Trajectn ota/MER A12 Vee nendaal - Ede Deel A

Het vrachtverkee r op de A 12 groeit echter niet ail ee n

klante n aan huis brengt, kan ni et uitwijken naar sc hip

als gevolg van we reld w ijde en intern ati onale ontwik -

of spoo r. Dit vrac htverk ee r zal dus altijd ge brui k blij-

ke linge n. Het aandee l vrachtwagens dat erge ns langs

ven maken van de A 12.

de A 12 hun lading moet halen of brenge n, is oo k
aanzienlijk. O mdat de regio zich in afgelopen jaar

O nd erstaand f iguur geeft de ontw ikkeling wee r van

zee r sterk heeft ontw ikkeld, is oo k het vrachtve rkee r

het goederenvervoer door en binn en de Oost -W est

sterk meegegroeid . O p bijna ail e wegvakken in Oost

co rrid or.

Nederl and is er in 2010 te n opz ichte van de situ ati e in
1992 sprake van een ve rdubb eling van het ve rvo erd

De binnenvaart blijft de dominante vervoerwijze, gevolgd

gewich t (ge middeld t usse n de 20 en 30 miljoe n ton) .

door het wegvervoer. M et de komst van de Betu weroute

M et name dit regionale en lokale ve rkeer heeft weinig

verli ezen beiden marktaandeel aan het spoor. Daar stijgt

alte rn ati eve n. Daarn aast zal de ontwikkelin g van

het aandeel tot circa 10% . Het grensoverschrijdende deel

E-co mmerce mogelijk oo k voo r mee r vervoerbewegin -

stij gt ten koste van het aandeel binnenlands vervoer.

ge n en kl einere voertui ge n zorge n. De vrachtauto di e

Naast de vervoerwijzen binnenvaart en spoor stij gt ook

vanaf ee n distribu t iece nt rum bijvoo rbeeld meubil air bij

voor de weg het belang van het intern ati onale vervoer.
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Figuur 2.7 Goederenvervoer in de Oost- West corridor
per vervoerwiize huidige situatie 1992 en 2010
Bran: Coederenvervoersanalyse Nfl

Berm fangs de A12

' Wegvervo er inc/. MTC - Valburg (zander MTC - Valburg is het circa
185 min ton)
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Verdeling intern, extern en doorgaand verkeer
Bi nnen het stud iegebied wordt onderscheid gemaakt

Verdeling 1992
4%

naar intern, exte rn en doorgaand verkeer, Intern
verkeer behel st verkeer met zowel en herkomst als
bestemming in het studiegebied, Extern verkeer is
verkeer met een herkomst of bestemming buiten het
stud iegebied, Doorgaand verkeer betreft verkeer met
zowel herkomst als bestemming buiten het stud ie-

29 %

• intern

67 %

gebied,

• extern

odoorgaand

De A 12 vormt een belangrijke verbinding voor het
verkeer van en naar de stadsgewesten Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en Arnhem - Nijmegen,
Tussen 1996 en 2010 daalt het relatieve aand ee l
doorgaand verkeer met circa 10% ten gunste van
het toege nomen aandeel intern en extern verkeer,
Dit beeld is in lijn met de snelle ontwikkeling van
bedrijvigheid in de regio met als gevolg een forse
toename van met name het woon-werkverkeer.

Verdeling 2010

10%

33 %
57 %

Vergelijking vervoerwijzen in het personenvervoer
Ook het openbaar vervoer (OV) in deze regio ver-

• intern
• extern

plaatst grote aantallen mensen , Voor de herkom st- en
bestemmingspatronen die een relatie hebben met de
A 12 zijn de aantallen reizigers per open baar vervoer
en per auto met elkaar vergeleken, In de volgende
figuren wordt het aandeel openbaar vervoer in 1992

odoorgaand

en in 2010 weergegeven,
Uit de figuren blijkt dat het relatieve aandeel van
het openbaar vervoer in de totale vervoersstroom
van A 12-gere lateerde reizigers en motorvoertu ige n,
ten opzichte van de huidige situati e groter is geworden, Er is sprake van 21 % openbaar vervoersaandeel

Vervoerwijzekeuze 1992
15 %

Auto

ten opzichte van 15% in 1992,
Verkeersveiligheid
Op een autosnelweg komen vanwege de goed op
het gebruik afgestemde vormgeving in vergelijking
met andere type wegen relati ef weinig ongevallen
voor, De meeste letselon gevall en worden veroorzaakt
doordat onvoldoende afstand wordt gehoud en ,
veelal resu lterend in kop/staart ongevallen, Ook bij
het inhalen of wisselen van rijstrook vinden vaak
ongevallen plaats, Ongeveer ee n derde van de
ongevallen vindt plaats op toe- en afritten,
verbindingswegen en parkeerplaatsen ,

Figuur 2.9 Vervoerwiizekeuze op relatieniveau op de
doorsnede tussen Veenendaal en £de/Wageningen
1992 en 2010
Bron: Model Midden Nederland
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Openbaar
vervoer

Vervoerwijzekeuze 2010

21 %

Auto

Openbaar
vervoer

Figuur 2.8 Verdeling
intern - extern doorgaand verkeer
personenauto's
Bron: Model
Midden -Nederland

De volge nde figuur geeft inzicht in de raming van de ver-

De ontwikkelin g va n de verkee rsveiligheid op het

keersveili gheid in 2010 ten opzichte van het gemidd elde

ond erli gge nde w ege nn et (OWN) wordt in ond er-

va n de jaren 1996- 1998 . Gekeken is naar het aantal

staand fi guur we ergegeven.

ongevall en en het aantal slachtoffers. De figuur laat een
lichte stijging zien van het aantal on gevall en en slacht-

Uit de f ig uur blijkt dat ondanks de mobil iteitsgro ei op

offers. Uit verkeersmonitorin g blijkt dat er in de Directie

het OWN (zie fi guur 2.2 ) per mi ljoen gereden vo er-

Oost-N ederl and in zijn geheel sprake is van een stijging

tu igkilometer het aantal on gevall en en slachtoffers op

van het aantal on gevall en. Het aantal slachtoffers en

het ond erli gge nd w egennet redelijk co nstant is.

letselongevallen kent over de jaren ee n grillig ve rl oop .
2.4

Doelsteliingen

120
Centrale doelsteliing

100

In het vo lge nd e hoofdstu k van deze Trajectnota/ME R
c:

80

worden verschillende altern ati even beschreve n. Die alter-

~

iii

60

co

40

"Eco

natieven hebben met elkaar gemeen - met uitzonderin g
van het Nulaltern ati ef - dat ze erap geri cht zijn de groe i
van de automobil iteit op de A 12 tu sse n Veenendaal en
Ede in goede banen te leiden om zodoende de reeds be-

20

staande en toekomstige bereikbaarh eidsprobl emen op te

0

losse n. Dat is de ce ntrale doelstell ing. Concreet betekent

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2010

dit dat de altern atieven in deze stud ie moeten bewerkstel-

jaar

lige n dat de co ngesti ekans voldo et aan de in het SVV- II
genoe mde norm van 2% , dan w ei deze norm zo dicht
mogelijk benadert (2-5 %). De te ontwikk elen maat -

Figuur 2.10 Verkeersveiligheid A12 1996-1998 en raming 2010

regelen zul len waar moge lijk de leefbaarh eid moeten ve r-

Bran: RWS Oa51-Nederland

beteren en nieuwe leefbaarheidsproblemen moeten zoveel
Het terugdringen van het aanta l verkeersslachtoffers

mogelijk wo rd en voorkomen. Bij het formu leren van de

is een belangrijke doelstelling in het SVV- /l.

altern atieven is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

De autosnelwegen zijn de meest veilige w egen.
Uitgangspunt 1: extra ruimtebes lag minimali seren

Het terugdringen van het sluipverkeer dient
daarmee ook m ogelijk de verkeersveiligheid.

De A 12 Vee nend aal - Ed e doorkrui st ee n ge bied met

De ontwikkeling om op het onderliggend w egennet

vee l w aard en op het ge bied van land schap, natuu r en

in het kader va n het programma 'D uurzaa m veilig'

cultuurhi stori e. In aile altern at ieven is ern aar gestreefd

maatregelen te treffen voor de verkeersveiligheid

het event uele extra ru imtebeslag van de w eg tot ee n
minimum te beperken, te neind e de effecte n zo klein

is een autonome ontw ikkeling.

mogelijk te ho ud en.

1,2 . . . - - - - - - - - - - - - - - --

----,

0,8
~

~ 0,6
'u

slachtoffers/ mln mvtkm

0

u

:~

0,4
0, 2

Figuur 2.11 Ontwikke ling verkeersveiligheid OWN per miljoen motorvoertuigkilometer (m in mvtkm)

0
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1995

1996

1997

1998

2010

jaar

Bran: RWS Oast-Nederland
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Dit uitgangspunt betekent niet dat een verbreding al
op voorhand is uitgesloten; het betekent wei dat alte r-

Randvoorwaarden
Naast all erlei technische randvoo rwaarde n, zijn er

natieven die in een ve rbred ing voo rzien noo it meer
rijstroken bevatte n dan noodzakelijk is. Hetzelfd e
uitgangspunt betekent ook dat er gee n 'empty lanes'

verschillend e aspecten waarvoor wette lijke en/of
beleidsmatige randvoorwaarden ge ld en. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om rand voorwaard en voor geluid -

mogen optreden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij
versc hillende doelgroepstrookoplossingen.

hinder, arch eologie, gro ndwate r en externe veiligheid.
Aile alternati eve n moeten in hun uitwerking voldoen

Uitgangspunt 2: dwangpunten ontzien
Uitgangspunt 2 houdt in dat zoge noemde dwangpu nten hoe dan ook ontzien moeten worden .
Van een dwangp un t is sprake wanneer een object:
• van (inter)nationaal belang is en wette lijke
bescherming ge ni et;
• uniek is;
• ni et verplaatsbaar, vervangbaar of compenseerbaar
is.

aan dergelijke randvoorwaarden, die dus niet op het
niveau van doelstellingen geexpliceerd hoeve n te
worden. Nadere toeli ehtin g op deze randvoorwaarden
is te vinden in paragraaf 3.2.
Referentiejaar en doorkijk
Het referenti ejaar voor de problee manalyse en de
effectbeschrijving is 2010. Dit is het jaar dat in de
meeste beleidsplannen en ook het SVV- II als plan-

• De Emminkhuizerberg is een waardevol aardkundi g
monument en heel herkenbaar in het landsc hap.
Dit eleme nt is besehermd door provinciaal en
land elijk beleid. Ais uitgangspunt is genomen dat
de Emm inkhui zerberg niet verder mag worden
in ges nede n. Ais grens is het bestaande fietspad
ten noorden van de rijksweg aange houde n.

horizon ge ld t. Dit jaartal is ook in de Richtlijn en vastgeste ld als ijkj aar voor de autonome ontwikkeling.
Echter, deze hori zon komt aardig in zieht.
Uitgaande van het feit dat in het MIT is aangegeven
dat realisatie van de verbredi ngsalternatieven niet voor
2010 is voo rzie n, zal in deze nota ook inzicht wo rde n
gegeve n in het probleemoplossend vermogen van de
versc hill ende alternatieven en hun effecten in de
periode 2010-2020. Ais uitgangspunt is gekozen dat
de intensiteiten 15 % hoger zijn dan in 2010.
Het doel van deze doorkijk is het inschatten van de
toekomstvastheid van de altern atieven . Is de op lossing
met andere woorden 'robuust' ge noeg voor de

Uitgangspunt 3: knelpunten beperken
Naast deze dwangpunten, is er een aantal knelpunten

langere termijn.
Op basis van opgehoogde prognoses en het onderkennen van maatschappelijke trends wordt getracht

aan te wijzen. Bij de versehillende ontwerpe n is
getraeht aantastin g van deze zoveel mogelijk te
vermijden. Daarbij moet gedacht worden aan:

een beeld te schetsen van de periode 2010-2020.
Dit vo rmt ee n "n ieuwe" referentie of auto nome ontwikkeling voor de periode 2010-2020.

In het geb ied dat onde r invloed staat van de A12
Veene nd aal - Ede bevindt zich slechts ee n object
waarbij aantasting op enigeriei wijze dan ook onbespreekbaar zou zijn . Het betreft hi er

• woonbebo uw ing;
• kasteel en landgoed Hoekelum;
• geb iede n en verb indin gen behorende tot de ecolo gische hoofdstructuur;
• de voorkomens van beschermde diersoorten zoals
zand hagedissen (beschermde Rode Lijst soort) op
het talud van de A 12
• de Grebbelinie en Valleikanaal (of Grift);
• plaatselijke objecten zoals hoogspann in gsmasten,
begraafplaatsen, archeologische vindplaatsen of
landgoederen;
• kwelgebieden;
• aardwete nse happe lijk waardevolle ge bieden
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Er is in deze stud ie voor bovenstaande methode als
toets op de toekomstvastheid gekozen. Een altern atieve methode zou het geb ruik van een verkeersmode l
kunnen zijn . Dit zou echter resulteren in sch ijnn auwkeurigheden. Ten tijde van de uitvoering van deze
A 12-studie was een aantal verkeersk undi ge ontw ikkelin gen in de periode 2010-2020 met grote onzekerheden omgeven; denk bijvoorbeeld aan het al dan niet
invoeren van rekeningrijden en zo ja, op welke wijze.
Ook de ruimtelijke en sociaal-econom ische ontw ikke lin ge n zijn voor die periode nog onze ker; waar en
hoeveel? Bovendien was er bij de uitvoering van deze
stud ie nog gee n vaststaand beleid, zodat het toetsen
van cijfers werd bemoeilijkt. Ge let op het doel (namelijk het bepalen van de robuustheid van de oplossing)
is niet gekozen voor het geb ruik van ee n verkeersmodel, maar voor de ee rd er beschreven methodiek.

DUURZAAM BOUWEN
Duurzaamheid vormt een centraal begrip in het milieubeleid van de afgelopen iaren. Oat komt ook steeds

meer tot uitdrukking in de bouw van gebouwen, steden en wegen. Onder duurzaam bouwen verstaan we
het zodanig bouwen dat de effeden van de bouw zo weinig mogeliik negatieve gevolgen hebben voor het
milieu nu en in de toekomst. En dat geldt voor de hele levenscyc/us van het obiect: va n planfase tot en met
de sloop. Duurzaamheid zou in principe richting moeten geven aan de oplossingsrichtingen en varianten
binnen een trace/m.e.r.-studie. O ver het algemeen wordt duurzaam bouwen vooral uitgewerkt in het
Ontwerp -Trad:besluit. M aar dan is de princip ekeuze al gemaakt.
Het trai ed Utrecht - Veenendaal is als voorbeeldproied aangemerkt om na te gaan hoe duurzaam bouwen
ook in de planfase kan meewegen in de ke uze voor de alternatieven. De criteria voor duurzaa m bouwen
overstiigen het inpassingsnivea u. Het is imm ers mogeliik dat een alternatief dat een goede lokale inpassing
mogeliik maakt vanuit biivoorbeeld grondstoffengebruik niet goed scoort. Bii het samenstellen van het meest
milieuvriendeliik alternatief (MMA) ziin de criteria voor duurzaa m bouwen van groot belang geweest.
De situatie ro nd het trai ed Veenendaal - Ede, waar deze nota zich specifiek op richt, is wat anders.
Dit wordt bespro ken in hoofdstuk 17 van deel B.
Voor duurzaam bouwen gelden de volgende uitgangspunten:
• ruimtegebruik: zo min mogeliik schaarse ruimte verbruiken;
• grondstoffen: het gebruik van grondstoffen tot een minimum beperken en waar mogeliik materialen
hergebruiken;
• energie: energiebesparing bii aanleg en gebruik;
• toekomstvastheid: oplossingen moeten voor langere tiid voldoen of moeten met kleine veranderingen aan
een verdere ontwikkeling kunnen w orden aangepast.

INKADERING VAN DE STUDIE
O f een alternatief w eI of niet realistisch is, hangt af van vele factoren. Zo is het belangriik om te w eten dat er
in het kader van dit proiect niet altiid voldoende bevoegdheden ziin om bepaalde oplossingen af te dwingen.
Ook is het zo dat toekomstige, nu nog onbekende ontwikkelingen, nuanceringen of een andere kiik kunnen

vergen. Echter de trend is dat het verkeer bliift groeien en de verwachting is dat deze groei zich voortzet.
De studie is verder als voIgt ingekaderd:
Deze studie gaa t uit van het vaststaand beleid, zoa ls dat gedurende de afronding van de voor deze studie
relevante bouwstenen vigerend was. Dit heeft tot gevolg dat onderdelen van de studie ziin ingehaald door
de adualiteit, hetzii door nieuw beleid, hetzii door aanvullend beleid. Waar mogeliik, is geanticipeerd.
Onder het vaststaand beleid wordt in deze stu die verstaan, het SVV-I/, het Strud uurschema Groene Ruimte
en de VINEX (Vierde Nota Ruim teliike Ordening Extra). Een belangriike beleidsaanvulling tiidens de afro nding
van de Trai ectnota/ MER is het Nationaa l Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) geweest. Dit is te beschouwen als
een adualisering van het SVV-J1. Gedurende de afronding van deze studie was het NVVP nog niet vastgesteld.
Er is daarom voor gekozen om vooralsnog het bestaande beleid aan te houden. In deze stu die is echter weI
gea nticipeerd op een minder stringent normstelsel, dit door een marge van 2-5 % aan te houden.
Ook andere elementen uit het NVVP zoa ls aandacht voor benutting ziin meegenomen.
Deze studie gaat uit van een bepaalde mobiliteitsgroei. Oplossingen die verder gaan dan het vaststaand
beleid en vastgestelde maa tschappeliike scenario 's ter beperking van de groei van de mobiliteit ziin niet
meegenomen. Het verminderen van de totale mobiliteit impliceert veranderingen in de maatschappii of in het
landeliik beleid op aile vlakken. Oat gaat deze studie te boven. Aigemene mobiliteitsreducerende maatregelen
die voortvlo eien uit het SVV-1/ ziin reeds in de verkeersmodellen vertaa ld.
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Uitgangspunt is het scenario 'European Renaissance ' van het CPB. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn
vanze lfsprekend van grote invloed op de toekomst van de A1 2. De meeste maatschappelijke ontwikkelingen
kennen een eigen dynamiek die nauwelijks wordt bei"nvloed door de A 12. O m die redenen - en mede ten
behoeve van de vergelijkbaarheid met andere studies - is het meest gangbare scenario van het CPB als
uitgangspunt gekozen.
Eventuele oplossingen waarbij de w et moet worden veranderd, het landelijk beleid moet worden aangepast of
het belastingstelsel moet worden herzien, blijven buiten beschouwing, omdat een Trao3besluit daarvoor geen
geschikt kader is.
Tussen grote openbaar vervoerp rojecten, de A1 2 en het onderliggend w egennet bestaat een zekere
verkeerskundige relatie. Het verruimen van de O V-capaciteit zou mogelijk kunnen leiden tot een minder grote
groei van de automobiliteit op de A1 2 en het O WN. Andersom kan verbreding van de A1 2 het O V " klanten "
kosten. Dit heet substitutie. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de A 12 en de HSL. In deze studie is
derhalve rekening gehouden met de realisatie van vastgestelde plannen betreffende het op enbaar vervoer
en het onderliggend w egennet alsmede ook met de HSL-Oost.
Oplossingen moeten w orden gezocht op of langs het bestaande trace. Een nieuwe rijksweg is altijd veel
ingrijpender dan het verbreden of anderszins aanpassen van een bestaande w eg.
Uit evaluaties van het SVV-1/ is gebleken dat belangrijke doelstellingen met louter voortzetting van het SVV-1/
niet zullen worden gehaald. Omdat de bereikbaarh eid snel afn eemt is onderzocht hoe er tijdig oplossingen
geboden kunn en worden. Daarom is het SVV-1/ in de loop der tijd aangevuld met een aantal nota's op
sp ecifieke onderdelen . De belangrijkste nota's zijn :
• Transport in Balans (T/B, 1996). Economische groei is onlosmakelijk verbonden met toename van het
goederenvervoer. In deze nota gee ft het kabinet aan hoe in de toekomst het vervoer van goederen op een
evenwichtigere wijze kan plaatsvinden door meer goederen via rail en water te laten verplaatsen en het
w egvervoer efficienter kan plaatsvinden.
• Sa men Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB, 1996). Door in een versneld tempo het wegennet,
spoorwegnet en andere alternatieven voor de auto te verbeteren en de enorme groei van het autoverkeer
af te remmen wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van
het personenverkeer. Het kabinet legt de prioriteit daar, waar de problemen het grootst zijn.
In het SWAB wordt een strategisch en samenhangend pakket aan maatregelen gepresenteerd als
uitwerking en versnelling van het SVV-I/.
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DE ALTERNATIEVEN
Het primaire doel van de studie is de groei van de
automobiliteit op de A1 2 tussen Veenendaal en Ede in goede
ban en te lei den om zodoende de reeds bestaande en
toekomstige bereikbaarheidsproblemen op te lossen.
Concreet betekent dit dat de alternatieven in deze studie
moeten bewerkstelligen dat de congestiekan s voldoet aan de in
het SVV-II genoemde norm van 2%, dan wei deze norm zo
dicht mogelijk benadert (2-5% ). Dat kan op verschillende
manieren: de weg verbreden , ombouw naar een systeem van
hoofd - en parallelbanen, benuttingsmaatregelen,
doelgroepstroken, het w eren van verkeer, enzovoort.
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van alternatieven voor de
A1 2 Veenendaal - Ede.

3.1

Inleiding

In theo ri e is een zee r gro ot aantal altern atieven moge lijk. In de
Richtlijnen is dan ook benadrukt dat er ee n se lectie ge maakt
moet word en. Dit is oo k logisch omdat het niet zinvo l is ni et reali sti sche altern atieven tot in detail uit te werken. Dit leidt niet
ail ee n tot ee n onevenredige lange duur van de studies maar oo k
tot ee n onove rzichtelijke Trajectnota/MER.
In de praktijk is het selecteren en uitwerk en va n altern atieven
een zoe kpro ces met vee l heen- en teru gdenken tu sse n ontw erp en en effecten. Wordt bovendi en uitgegaan van een open
pl anproces, dan moeten ook de t ussentijd se inzichten die daaruit
voo rtvl oeien op de ee n of and ere manier ve rwerkt wo rd en.
In de praktisc he we rk w ij ze die bij de Trajectnota/MER gevolgd
is, zijn ve le stappen gezet en zijn lOals vaak ge bruikelijk ook
zijpaden betreden. Het ontwerpproces is ee n iterati ef proces
gew eest, waar bij in ee n groot aantal sessies met deskundi ge n
va n dive rse disciplines en met inbreng va n kl ankbord groepen en
as pectbege leidingsgro epen via ee n aantal ron des oplossin ge n en
ontwerpen zijn vervaardigd .
Voo r de besluitvo rmin g is het va n belang om goed in zicht
te hebben in de gevolgde inh oud elijke systemati ek die ten
grond slag li gt aan de se lecti e en uitwe rkin g van de altern ati even.
Tevens is het van belang de ge maakte keuze n goed te onderbouwe n en dan niet ail ee n het waaro m, maar ook het waarom
niet.
De syste mati ek houdt in dat vi a ee n aantal niveaus co ncrete
altern atieven zijn uitgew erkt:
niveau 1: strategische co nce pten (hoofd altern atieve n)
niveau 2: verk ee rskun dige vertali ng
niveau 3: ontwerptec hnische uitwe rking en co nf rontatie met
wet- en regelgevin g
niveau 4: inpassing in de omgeving
De ond ersc heiden hoofd altern atieve n komen vanaf paragraaf 3.3
stuk voor stuk aan de ord e. De voo ropgep laatste samenvatti ngen
in deze paragrafe n geve n per hoofd altern atief steeds de essentie
weer.
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3.2

De systematiek: van grot naar tijn

In de studie is ee n veelheid aan mogelijke oplossin ge n
denkbaar. Onderstaande paragrafen gaan hi er op in.

3.2.1

Niveau 1: strategische concepten
(hootdalternatieven)

Vertrekpunt voo r de ontwikkelin g van de altern ati eve n
is de centrale doelstellin g: het ve ilig stell en van de
belangrijke functi e van de A12 . Dit geeft een ze kere
spee lruimte. Er zijn verschill ende mogelijkh eden om
deze speelruimte in te vullen. Geko zen is de centrale
doe lstelling vanuit verschillend e invalshoeken te bekij ken. Bewu st is ee n groot aantal extremen onderzoc ht.
Hierdoor w ordt ee n goed beeld gegeven van de maximale potentie die verschill end e alternati even in zich
hebben. Voldoet ee n extree m ni et, dan heeft het
weinig zin nog verd er te zoe ken binn en deze invalshoe k en is het strategisch co ncept te besch ouwen als
niet problee mopl osse nd .
De strategische co ncepten kunnen als voi gt ge karakteri see rd word en:
• Nul-alternatief: Oit alternatief staat gelijk aan de
autonome ontwikkeling: los van de maatregelen
waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden, worden er geen aanvullende maatregelen gerea liseerd om de capaciteit van de A 12
Veenendaal - Ede te verruim en. Ho ew el dit alternatief zeer w ezenlijk is als referentie, is het geen
reeel alternatief: de problem en worden niet opgelost;
• Nul -MA X: Het uitgangspunt voor dit alternatief is

• Generi eke verbredin gsaltern ati even: Uitgangspunt
bij deze oplossin ge n is dat de beschikbare wegcapaciteit zon der ondersch eid aan ail e verkee rsdee lnemers wordt toegekend en dat deze minimaal
in 2010 problee moplossend moet en zijn;
• Verbredin g met hoofd - en parall elbanen :
Uitgangspunt is dat het doorgaand verkee r geen
hind er mag ondervinden van het regionale en
lokal e verkeer. Hiertoe wordt ee n fysieke sch eidin g
aa ngebracht doo r ee n afzo nderlijke hoofdbaan
voo r het doo rgaand verkee r aan te brengen en het
regionaal en lokale verkee r op ee n parallelbaan te
zetten;
• Ooe lgroepstroken: Bij doelgroepstroken moet
gedacht worden aan het to ewijzen van (een deel
van) de beschikbare w egcapaciteit aan sp eciale
doelgroep en (ca rp oo lersl vrachtverkeerl betalend
verkeer);
•

Wisse lstroken: Wisselstroken zijn stroken die in de
ochtendspits w orden gebruikt in de ene richting en
in de avondspits in de andere richting;

• Benuttinge naltern ati ef: Voor de verk eersafwikkelin g
ge ldt dezelfd e doelstelling als bij de generi eke verbreding, maar in plaats van de oplossing te zoe ken
in ee n verbredin g w ordt de oplossing gezocht in
zoveel mogelijk ge bruik van verd ergaande benuttin gs maatregelen w aarbij de bestaand e ruimte
zo vee l mogelijk w ordt benut, te den ken valt aan
het ge bruik van de bestaand e vlu chtstrook gedu rende de spits, permanent gebruik van de vluchtstroo k of ee n zoge naamd e plusstrook (spitsstrook
"links" );
• M eest milieuvriend elijk altern atief (MMA) : De pro blemen word en op ee n zo milieuvriend elijke wij ze
opge lost.

dat de A 12 niet verbreed wordt. M oge lijk is er
ruimte om dit te rea lise ren m et een verzwaard
O V-pakket;
•

' Weren van verkeer': Ook hier is het uitgangspunt
dat de A12 niet wordt verbreed. Oit zou gerealiseerd moeten worden door het weren van een
groot dee l van het regionale en lokale verkeer van
de A 12. Oit zou bereikt moeten worden door de

A 12 in drukke perioden dee ls op 'slot ' te zetten
door een " krappe" instelling van de reeds gernstalleerde toeritdoseerin stallaties (krapper dan voor
optimaliseren van het invoegen nodig is, of met
andere woorden: capaciteitsbeperkend doseren).
In dit alternatief is de fun ctie van de A 12 in hoofdzaak beperkt tot die "va n achterlandverbinding"
(dus met name ten behoeve van het doorgaa nd
verkeer van de mainports naar Ouitsland en slechts
bep erkt ander verkeer op de A 12);
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De cursief gedrukte alternati even en of vari anten zijn
gedurend e de studie niet voldoende probleemopl osse nd of realisti sc h ge bleken. Deze zijn ni et verd er uitgewe rkt en worde n in dit hoofd stuk oo k vanwege de
lees baarheid ni et beschreven. Wilt u echter mee r
wet en over deze altern atieven, bijvoorbeeld w aarom
deze ni et problee moplossend zijn ge bl eken, dan kunt
u dit leze n in bijl age 2.

IJKPUNTEN VOOR DE BEOORDELING
Om oplossingen te kunnen beoordelen, is het
nodig ze af te zetten tegen een situatie waarin die
oplossing niet is doorgevoerd. Om de effecten van
alternatieven te kunn en bepalen, gebruiken we het
Nulalternatief. Dit is de re ferentie waar in de hele
studie aile resultaten tegen worden afgezet.
Uitgaa nde va n de situatie waarin geen nieuwe
maa tregelen worden genom en, is na te gaa n hoe
groot de problem en zullen zijn, bijvoorbeeld in
termen va n congestiekansen.
Die eijfers kunn en vervolgens worden afgezet
tegen de congestiekansen van een ander alternatief,
lOa ls bijvoorbeeld een van de verbredingsalternatieven of het Benuttingenalterna tief.

De conce pte n voorzien elk in een eigen benaderin g
van de problematiek. Het zijn evenwel nog gee n alternatieve n van 'vl ees en bl oed', maar ze behelze n ee n
bepaald e filoso fi e. O p strategische co nce pten kunnen
bijvoorb eeld, lOlang er nog gee n verd ere uitwe rkin g
heeft plaatsgevonden, nog gee n berekenin ge n worden
losgelat en. Toch is het be langrijk de co nce pten op hun
merites te beoo rd elen, omd at deze co nce pten voo r
ee n eerste en prin cipi ele afbakening van de spee lruimte voor altern ati even lOrgen.
Ter toe lichting bij de uitwe rkin g op de niveaus 2, 3
en 4 kan ee n strategisch co nce pt alsnog afvall en,
bijvoo rb eeld wann ee r er gee n ve rkee rskundi ge
vertalin g mogelijk is, ee n co ncept ontwerptechnisch
niet t e realise ren valt of ee n verantwoord e inpassing
op onoverkomelijke probl emen stui t.

De tweede vraag is of de co mplete set van hoofd altern atieven vold oe nde gree p verschaft op de belangrijkste keuzes die bij de besluitvormin g aa n de ord e
zijn . De vero nderstellin g is dat de hoofd altern atieven
de prin cipiele keuze moge lijkheden goed in beeld
brengen. De strategische concepten maken het
namelijk moge lijk om de volge nde vrage n te beantw oord en:
• Wat ge beurt er wann ee r maatregelen ac hterwege
blijven (h et Nulaltern ati ef / de autonome ontw ikkelin g)? Blijkt hi eruit ove rtui ge nd dat een structurele
oplossin g nodi g is?
• Kan het doe l op ee n and ere w ijze w orden bereikt
of op zijn minst benaderd w ord en met bijvoorbee ld
ee n max imale inzet op openbaar vervoe r en fl ankerend beleid?
• Het is ook de vraag of mee r asfalt wei altijd het
juiste antwoo rd is, aangezien ee n hoge capaciteit
slec hts gedurend e een korte periode per etmaal
nodig is, namelijk ail ee n in de spits.
15 het problee m oo k op te losse n met een
and ere verd eling (spitsstroken) van het asfalt
(Benuttin ge nalternati ef) .
• Wat zijn de consequenties wann ee r voor al het
ve rkee r ongeacht moti ef, herkom st en bestemming
enzovoo rt, de norm voor de congestiekans van
2-5 % moet wo rd en ge haald?
• Welke mogelijkh eden zijn er in het geval van de
A 12 om verschillend e soo rten verk ee r te ond erscheid en, rij stroo kin de lin ge n daarop aan te passe n
en mogelijk te differentieren in co ngestiekanse n?
• Hoe ziet ee n opl ossing eruit die op milieuge bied het
ond erste uit de kan haalt en met speciale aandacht
voo r duurzaam bouwe n?

Bij de beoord elin g van de strategisc he co nce pten
draait het in feite om twee vrage n. De eerste vraag
is of elk conce pt aflOnderlijk a- pri ori voldoende perspectieven biedt om ee n nade re uitwerkin g te rechtvaardi ge n. Ail een bij het Nul altern ati ef is al op
voorh and duid elijk dat de doe lstelling bij lange na
ni et ge haald wo rdt, maar de uitwe rkin g van het
Nulaltern atief is wettelijk verpli cht en bovendien heeft
di t altern atief ee n belangrijk e methodologisch e functi e
als referentiekader. De verond erstellin g is dat de overi ge altern atieven inderd aad a-pri ori de moe ite waard
zijn. De Startn oti t ie en de Richtlijnen bevestige n dit.
Bijna aile hoofd altern ati even zijn reeds in de
Startnotiti e en de Richtlijn en ge noe md . Nadi en is
ailee n nog het Benuttin ge naltern ati ef als hoofd altern atief toegevoegd. Dit is uitgevoe rd in opdracht van de
Minist er, gezien de aandacht di e benuttin gsmaatrege-

3.2.2

Niveau 2: verkeerskundige vertaling

O p niveau 2 zijn pe r strategisch co ncept de verkee rskundi ge consequ enties in beeld ge bracht. Het gaat
hier om ee n ui twe rkin g op hoofdlijn en.
O ntwe rptechnische eise n en inpassin gsvraagstukken
blijve n op dit niveau nog buiten beschouwin g.
Uitgaand e van de strategische con ce pten, de bijbehorende co ngestiekanse n en prognoses over de ve rkeersintensiteiten in de toekomst heeft de
ve rkeerskundi ge vertaling zich ge ri cht op :
• het aantal benodigde rij stroken per wegvak;
• de confi gurati e per wegvak;
• de aansluitin ge n.

len in de afge lopen jaren hebben ge krege n.
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Bij de verk ee rskundi ge vertalin g zijn de vol ge nd e uitgangspunten ge hanteerd :

Ee n aantal hoofd altern atieven laat verschill end e
ve rkee rskundi ge vertalin gen toe: vari anten. Zo is er

• elk hoofd altern ati ef is er minimaal op geri cht de in
het SVV-II genoemde co ngestiekans te benaderen

bij de alternati even di e uitgaan van een verbreding
gevari ee rd met de mate van toe komstvastheid van
het problee moplosse nd ve rm oge n. Dit is ge beurd
doo r oo k ee n altern atief uit te w erk en gebasee rd op

binnen de in deze studie gehantee rd e marge ;
• onnodig ruimtebeslag vanuit bereikbaarh eidsoptiek
wordt voorkomen. Dat wil zegge n dat geen sprake
is van 'empty lanes';
• op het drukste wegvak wo rd en de meeste rij stroke n
ge realisee rd ;
• in verb and met stremmin g en doo rstroming ve rsc hilt het aantal rij stroken bij overgan gen niet mee r
dan ee n per rijri chtin g. Het is dus bijvoo rb ee ld niet
moge lijk om van 2x2 rij st ro ken naar 2x4 rij stro ken
te gaan;
• in verb and met verk eersveiligheid zijn bepaald
co mbinaties van rij stroken uitges loten. Zo word en
wi sselstro ken, hoofd - en parall elbanen en doelg roepstro ken ni et achter elkaar geschakeld;
• tenslotte is gekeken naar het onderli gge nde
we ge nnet: hoew el het effect per hoofdaltern atief
mag verschill en, kan het ni et zo zijn dat er onoplosbare problemen op het onderli ggend w ege nnet
gaan ontstaan. O nder onoplosbare probl emen
w ordt bijvoo rb eeld verstaan dat de provin ciale
w egen verruimd moeten wo rd en om de extra
verkee rsst roo m te kunnen opvangen.
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opgehoogde verk ee rsprognoses. Dit is het M ax imum altern atief (MAX) Het Minimum -altern ati ef (MIN)
betreft het altern atief ge basee rd op sec ee n problee moplossend ve rmogen in 2010. Het MAX-altern atief
moet ee n mee r toe komstvastere oplossin g bi eden.
De aanduidingen MIN en MAX betreffen hier in ee rste
inst anti e du s niet de omvang van de ontwerpen maar
he bbe n betrekkin g op de toe komstvasth eid van de
op lossing.
Uitein delijk heeft de analyse op niveau 2 een overzicht
opgeleverd van de verkee rskundi ge haalbare varianten
per hoofd altern atief. Het resultaat is uitgewe rkt in
zogenaamd e fun ctionele ontwe rpen of 'rijstrokenschema's'. Binnen deze varianten zijn verder wee r
vari ati es te ond erscheid en op het ge bied van de ontwerptechni sc he uitwe rkin g. Dit ko mt in de vol gende
paragraaf aan bod.

3.2.3

Niveau 3: ontwerptechnische uitwerking en
confrontatie met wet- en regelgeving

De resultaten van de analyses op niveau 2 vormen de
input voo r niveau 3. Het ontwerp moet aansluiten bij
het doel van deze stud ie, namelijk het mogelijk maken
van een verantwoord e keuze uit de verschill ende
oploss in ge n. Daartoe is het ni et noodzakelijk om in
dit stadium reeds ail e ontwerp en tot in detail uit te
werk en. De precieze omvang en vo rm gevin g van
bijvoorb eeld geluidsscherm en is ni et relevant voor de
hoofdkeuze. Deze en and ere inrichtingskwesties zull en
in de OTB/TB -fase op basis van de meest recente

gegevens en inzichten berekend c. q. ontworp en
word en. Voo r het detailniveau van de ontwerp technische uitwerkin g en tegemoetkomin g aan wet en rege lgevin g zijn de volge nd e uitgangspunten
ge hantee rd :
• Het detailniveau van de ontwerpen voldoet mini maal aan de eise n gest eld in de Tracewet.
• De on twerpen vold oe n bij nieuw bouw aan de
' Richtlijn en O ntwerp Autosnelwegen (ROA), .
In deze studi e zijn de RO A uit 1984-1993 ge hanteerd. De RO A bevat ontwe rp eisen ten aanzien van
verk eersveiligheid , uniformiteit enzovoort. Gestreefd
wordt naar ee n verk ee rskundi g optimale vormgevin g, maar w annee r dat niet moge lijk of niet
wense lijk is vanwege de inpassin g, wo rdt daar
beargumentee rd en met ve rstand van zaken afgeweken, dit kan het geval zijn daar waar de huidige
situ atie als basis voo r het ontwerp wordt genomen,
in di e gevallen dient minim aal vold aan te word en
aan de ri chtlijn 'Veilige inrichtin g van berm en' en de

• Ai s er ge lijkwaardi ge keuze n zijn, dan wo rdt gekoze n voor het ontwerp met het kl ein ste ruimtebeslag. Onder gelijkwaardige keuzen wordt verstaan
dat er mee r ontwerpoplossingen zijn voo r hetze lfd e
probl ee m die verkeerskundi g en ontwe rptechnisch
all ebei even goed zijn . Ai s dat het geval is, dan
wordt ge koze n voor de oplossing met het min ste
ruimtebeslag.
• O ntwe rp overi ge infrastructuur; parallelwege n en
krui send e infrastru ctuur worde n ni et afzond erlijk
ontworpen. Van de krui sende verbindin ge n (inclu sief de ecologische ve rbindin ge n) word en ail ee n de
asse n in het ontwerp opge nomen, ook de land schappelijke inpassing van deze infrastru ctuur is
niet in de meege nomen. uitwe rkin g van derge lijke
voo rzieningen zal in een later stadium (OTB) plaats
vinden, hi erbij zal vold aan moeten word en aan
eise n die gesteld wo rd en aan co mfort en veili gheid .
Wei dient in het inpasse nd ontwe rp het extra ruim tebeslag van de parallelvoo rzieninge n in beeld
ge bracht te w ord en.
• In principe huidige hoogteligging en symmetri sche
ve rbreding. Echter de omgevin g stelt randvoo rwaard en aan de fysieke inpassingsmogelijkheden,
hierdoor zal er moeten word en beschouwd of er
argumenten zijn voor een assymetri sche verbredin g
of afwijkende hoogteligging. Mogelijkheden tot
ondertunn elin g zijn in deze studie niet meegenomen.
• O ntwerp van knooppunten en aansluitin ge n:
de hoofdvormen van de knooppunten en aansluitin ge n zijn vastgelegd in de zogenaamde
f uncti onele ontwerpen (ook wei ge noemd 'rij stroken schema's') . Ail ee n wannee r op basis van
de geo metri sche uitwe rkin g blijkt dat deze niet te
hand haven zijn, wordt ee n andere hoofdv orm

ARBO- wetgevin g; is dit niet het geval dan zal al snog
tot aanpassin g worden overgegaan conform ROA.

bekeken. Ni euwe ontwe rpe n of w ijziginge n van
bestaand e verbindin gswege n c. q . aansluitin ge n
vinden pl aats co nform de huidi ge RO A.
• Krui singsvlakk en A 12 en onderligge nd wegen net,
bij het ontwerp wo rd t uitgegaan van de huidi ge
locatie mits hierover gee n ee rd ere afspraken zijn
ge maakt met de beherende in stanties en het hui •

di ge ontwerp voldoet.
Bij het ontwerp en spee lt ook de 'maakbaarh eid '
ee n rol. Een oplossin g moet realisee rbaar zijn terwijl
het ve rkee r op de A 12 en de krui se nde verbindin gen zoveel mogelijk moete n doorrijd en. Dit kan leiden tot ee n gefasee rd e ombouw. Randvoorwaarde
voor de uitvoe rbaarh eid van ee n ontwerp is dat de
verkeersdoorstromin g van minimaal 2x2 rij stroken te
allen tijde kan worden gegarandeerd (4-0 systee m) .

De huidige aansluiiing Veenendaal
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• Wanneer er sprake is van samenh ang tu sse n w eg
en spoo r (bijvoorbee ld bij de krui sin g A 12 /spoo rlijn
Utrecht - Arnh em), wordt vold aan aan eise n ten
aanzien van veiligheid en voorzienin ge n in verb and
met calamiteiten,
• De ontwerpen voldoen aan de w ettelijke eise n,
bijvoo rbe eld ten aanzi en van ge luid en drinkwaterbeschermin gsge bieden (riolerin g in grondwaterbeschermi ngsge bieden) ,
• De ontwerp en stroken met land elijk en provinciaal
beleid ten aanzien van - onder mee r - ecol ogische
verbindingsza nes,
• Krui se nde en parallell e wegen, waterl open en
kabels en leidin gen blijve n zove el mogelijk
ge handh aafd, Ai s dit niet mogelijk is, wo rdt voo r de
vervallen verbinding een altern atief ge bod en,
Ni et altijd is op voorh and te bepalen waar deze
voo rzieninge n naar toe moeten wo rd en verplaatst
en of er sprake moet zijn van ee n gelijkwaardi ge
verv anging, O ok hier ge ldt dat een nadere uitwe rkin g (in overl eg met de beherende instanties)
in het OTB gew enst is, Tevens is er op basis van

•

• Verli cht in g con fo rm de Richtlijn open bare verli chtin g natuurgebieden van het CROW
• Uitgegaan wordt van duurzaam materi aalge bruik ,

KOSTENREFERENTIE
Om inzicht te krijgen in de kosten van de
alternatieven, is ook hier een referentiesituatie
voor ontworpen, Dit alternatief is bedoeld als
ijkpunt voor de kosten van de diverse alternatieven.
Evenals de andere alternatieven maakt het deel uit
van de set van oplossingen en is het onderwerp van
besluitvorming, Deze oplossing is zo sober en
doelmatig mogelijk, In afwijking van de
ge formuleerde uitgangspunten w ordt in dit
alternatief niet uitgegaan va n de ROA maar van
de huidige situatie in het veld. Minimaal wordt
voldaan aan de eisen gesteld middels de richtlijn
' Veilige inrichting van bermen' en de ARBOw etgeving. De verkeerskundige basis van dit
alternatief is gelijk aan het al eerder genoemde
MIN-a lternatief. Dit alternatief za l in vervolg
worden aangeduid als het Basisa lternatief of
kortweg BASIS,

beschikbare gegeven s bepaald of ee n kun stwerk
al dan niet moet verd w ijnen, Deze gegevens zijn
echte r niet voll edig en in de fase van het OTB zal
ee n nader onderzaek moeten w ord en ingesteld
naar met name de con structieve co mponent van
de kun stwerken,
Bij de vervangin g van krui se nde verbindin ge n

De bovenstaand e randvoorwaard en moeten worden

en/of aanpassin g van parallell e verbindin ge n
wordt uitgegaan van de RO NA (Ri chtlijnen
O ntwerp Niet Autosnelwege n) ,

vertaald in een con creet ontwerp , Deze vertaling
va n de randvoorw aard en heeft geleid tot definierin g
van de zage naamd e basiskwaliteit. Ail e altern atieven

Er is ten opzichte van de huidige situ atie in ieder
geval niet za nd er meer sprake van mee r of minder
verbindin ge n,

moeten vold oen aan de basiskwaliteit. De uitvoerin g
van de basiskwaliteit za rgt er tevens vo or dat enkele
pro blemen die zich nu voordoen in de hu idi ge situ ati e

• Ten aanzien van aansluitin ge n ge ldt als uitgangspunt dat deze te n opzichte van de autonome
situ ati e niet in aantal toe- of afn emen, Vo or wat
betreft nieuwe (door de regio) gewenste aansluitin ge n wo rdt in deze studie ail ee n ee n uitspraak
gedaan over de verk ee rskund ige opportuni teit.
• In ail e altern atieven wo rdt aangesloten op het
ontwerp van Utrecht - Vee nendaal.
• Voo r aile altern ati even geldt dat uitgegaan wo rdt
van de aansluitin g van de A30 op de A 12 en dat de
inpassin g van de A 12 in het knooppunt
M aanderbroek pl aatsvindt zand er aanpassin ge n
van de kun stwerken en binnen de afgegeven
pl angrenzen van dit kn oo ppunt.
• Voo r aile altern atieven geldt dat deze inpas baar zijn
za nd er aanpassinge n van de nieuw te realise ren
viaducten in de Dr, W, Dreeslaan (aansluitin g
Ede/Wage nin gen) ,
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• Voor ail e alternati even geldt dat de O ostelijke
Rondweg Veenendaal w ordt aangeslote n,
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in ail e altern ati even w ord en verminderd ; het reali se ren
van ee n w in-win situati e,
Deze randvoo rwaard en en de co ncreti se rin g hiervan
hebben erin geresultee rd dat de volgende elementen
in aile ontwe rp en teru gkeren (d e opso mming is ni et
limitatief) :
• plaatse n van ge luid sscherm en co nform de Wet
ge luidhind er;
• het aanleggen van ri olerin g in grondw aterbeschermi ngsgebi eden;
• opn ame van ee n standaardpakket miti ge rende
maatregelen (zie bijlage 4) ,

LANDSCHAPPELlJKE INPASSING
D e A 12 vormt in zijn geheel een fraai dwarsdoorsnede van de verschillende Nederlandse landschapstyp en.

In het nationale beleid wordt vee I waarde gehecht aan de eigen identiteit van de verschillende
landschapstypen, maar ook de wegen zelf worden steeds meer onderwerp van een goede inpassing en
vormgeving. Op dit moment ligt de A1 2 als een soort van 'dunn e laag' over het oorspronkelijk landschap, een
echte binding met het landschap is er niet. In stedelijk gebied ligt dit enigszins anders, de inrichting wordt daar
sterk bepaald door de aanwezigheid van de snelweg. Zo is er enerzijds sprake van afscherming (geluidswering),
anderzijds is er de 'eta lage' (zichtlocaties). De dynamiek in de verstedelijking is sterk aanwezig. M et name in
de Gelderse Vallei. Overigens is het zo dat het huidige peil van inpassing als vrij romm elig wordt ervaren.
Voor de landschappelijke inpassing worden in deze stu die twee principes gehanteerd:
•

de weg voIgt de omgeving (stad of landschap);

• de weg als zelfstandig element.
De weg voigt de omgeving

Daar waar de fun ctie en het beeld van het landschap herkenbaar en dominant is, wordt dit het dragende
beeld voor de A 12. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Veluwe. De inrichting van de wegbermen wordt hier
bepaald door het karakter van het aanliggende landschap. Concreet voor de Veluwe betekent dit dat de
natuurlijke waarden van het aanliggende landschap worden gerntegreerd in de strook van landschappelijke
inpassing. Hier wordt dus niet overgegaa n tot een nieuwe inrichting van de strook met als gevolg vernietiging
van bestaande waarden. Daar waar het beeld van de stedelijke gebieden herkenbaar en dominant is voIgt de
weg de stedelijke architeduur.

+

+

+

+

+

+

Figuur 3.1 De weg voIgt de omgeving

. .. . .
. .
De weg als zelfstandig element
M et name bij de stedelijke kern en Veenendaal en fde zijn grote en snelle processen van verstedelijking
gaande. Op vrij korte afstand treedt extreem veel afwisseling op. Nieuwe bedrijventerreinen,

woonbebouwing en nieuwe infrastructuur en ook blijft er voorlopig nog landelijk gebied over. De middelen
die gebruikt kunn en worden bestaan onder andere uit bomenrijen en water. M et bomenrijen wordt bereikt
dat het beeld vanuit het overgebleven landelijk gebied naar de weg toe rustiger wordt. f en bomenrij zonder
onderbegroeiing belemmert overigens de blik op de bedrijven niet. Voor het Benuttingenalternatief en het
kostenbasisa lternatief (BASIS) wordt geen landschappelijke inpassing voorzien, voor het Benuttingenalternatief
niet omdat de huidige landschappelijke inpassing in principe blijft lOa ls die is.
Voor het BASIS niet omdat dit alternatief uitgaat van een sobere en doelmatige uitvoering, dit houdt in met
handhaving van het huidige niveau van inpassing.
Figuur 3.2 De weg als zelfstandig element
00 0
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In hoofdlijnen komt de inpassing neer op de reservering van een strook van circa 17 meter buiten de
obstakelvrije berm (10 meter uit de 'kant verharding' bij Benutting en MMA en 10 meter uit binnenkant
rechter kantstreep bij de overige verbredingsa lternatieven), de inrichting van deze strook is afhankelijk van de
inpassingsvisie 'weg voigt omgeving' of 'weg als zelfstandig element'. Daarbuiten wordt ruimte gereserveerd
voor onderhoud etc. De midden berm wordt op een constante breedte gehouden waarbij voldaan wordt aan de
'ondergrens' van de ROA (de breedte van de middenberm en is afhankelijk van het aantal rijstroken maar
varieert van 5 tot 8 meter). De middenberm kan specifiek vormgegeven worden en afhankelijk van de situatie
ingevuld worden met specifieke 'vormmiddelen' die aansluiten bij de omgeving zoals heidevegetatie of as faIt.
Daarnaast maken maatregelen gericht op het verminderen van de bestaande barrierewerking deel uit van de
inpassing, gedacht moet worden aan grofwildpassages, loopstroken langs kruisende verbindingen,
kleinwildtunnels en amfibieentunnels. De eerste 5 meter uit de kantverharding wordt als vernietigd
beschouwd. Buiten die 5 meter worden in principe geen natuur-, cu/tuurhistorische, geomorfologische of
archeologische waarden vernietigd als gevolg van de landschappelijke inpassing.
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Figuur 3.3 Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing wordt in deze studie nog vrij stringent toegepast. Dit maakt het ook
eenvoudiger om tot een goede beoordeling te komen van het effect van de inpassing. Echter het stringent
toepassen leidt ook tot situaties waarin de landschappelijke inpassing leidt tot onevenredige aantasting of
koste n. Wat bijvoorbeeld te doen wanneer als gevolg van de landschappelijke inpassing een hoogspanningsmast of woning moet worden gesloopt die anders had kunnen blijven staan. Of wanneer de
landschappelijke inpassing, voorzover hier nog geen rekening mee is gehouden, leidt tot aantasting van
waardevolle natuur of archeologische waarden . Voorzover dit van toepassing is, wordt dit in de kwalitatieve
onderbouwing van de effecten aangegeven. Bedacht moet worden dat hier nog steeds gaat om een visie
en deze visie za l in de fa se van het O TB moeten worden aangescherpt. Pas dan zal optimalisatie van de
inpassing mogelijk zijn en kan worden beoordeeld in hoeverre maatwerk kan leiden tot integratie van
bepaalde objecten of waarden die in deze fase nog buiten beschouwing zijn ge laten (zie ook figuur 3.3).
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fen faunatunnel aan de zuidkant van RW12 in Arnhem
Het res ultaat van deze ontwerptechni sch e uitwerkin g
is een ee rste ruw ontwerp inclu sief landschappelijke
inpassing, ook wei ge noemd 'elementair' ontwerp.
Dit ontwerp is te nog besch ouwen als een 'Iaborato-

3.2.4

Niveau 4: inpassing in de omgeving

De uitwerkin g op niveau 3 (de elementai re ontwe r-

rium' ontwerp omdat uitgegaan van ee n ontwerp in
de vrije ruimte. Echte r de situatie in het veld stelt

pen) is ge bruikt als bouwstee n voor de fini shing
touch: de inpassing in de omgevin g, het 'inpassend
ontwerp'. Hierbij moet word en opge merkt dat te n

randvoorw aa rd en aan de fysieke inpassingsmoge lijk heden, hi erd oo r zal er moeten wo rd en beschouwd of
er vanuit de omgevin g gerede nee rd argumenten zijn

aan zien van de land schappelijke inpassing nog ste eds
w ordt uitgegaan van ee n strikte toepassing. Dit niveau
zal bij de beschrijvin g van de altern atieven in de vol-

voo r ee n assymetri sc he verbredin g of afw ijkend e

ge nde paragrafen meer aan bod komen.

hoogteliggin g.
Bij het inpasse n is intensief naar de w aard e van de
omgevin g gekeken. Dit heeft ge resultee rd in de
be noe ming van zogenaamde maatgevende kenmerken
bestaande uit enerzijds dwangpunten en anderzijd s
kn elpunten (zie ook paragraaf 2 .4 en de kaarten 3. 1
en 3.2 ).
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Door het 'elementair' ontwerp te co nfro nteren met de
waarden in de omgeving is inzicht ontstaan in de mate
en ernst van aantasting wanneer er gee n reke nin g zou
worden ge houden met de omgeving. Op basis van
deze in zichten is het ontwerp aangepast, als het ware
fijn geslepen. Zo is er beschouwd of en waar er afgeweken zou moeten wo rd en van het uitgangsp unt vast
te houden aan de huidige hoogte en ee n sy mmetrische verbreding. Het resultaat van deze 'confrontatie'
word t per alternatief in de volgende paragrafen
beschreven.
In de volgende paragrafen wordt per alternatief in
hoofdlijn en een beschrijving gegeven van achteree nvolgens de gedachte achter het strategisch concept,
de verkeerskundige vertal ing, de ontwerptechnische
uitwerking en de inpassing in de omgeving.
Het kasteel Hoekelum in Ede
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3.2 Maatgevende kenmerken
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Figuur 3.4 Schematische voorstelling ontwerpproces

VERNIETIGING
In deze studie is sprake van diverse alternatieven die vernietiging tot gevolg hebben. Vernietiging wordt in deze
gezien als voor altiid verloren, niet te herstellen. o eze vernietiging is met name het gevolg van extra
w egverharding. Imm ers wat onder het asfalt verdwiint gaat grotendeels verloren. Ook de ruimte die nodig is voor
de zogenaamde obstakelvriie berm (standaard voorzien in het MMA, MIN-, MA X- en 4x2-alternatief) zal deels
leiden tot vernietiging. Echter niet in aile gevallen is er sprake van extra vernietiging. Obstakelvrii wil zeggen dat
er geen bouw werken in deze zone mogen staan, die een potentieel risico vorm en voor van de weg af geraakte
voertuigen. Ook bomen dikker dan 10 centimeter worden in deze beschouwd als obstakels. oit houdt in dat
binnen de obstakelvriie berm wei degeliik ruimte is voor natuurliike en zelfs landschappeliik waarden. Imm ers,
dunne bossages, heide en (veelal in de bodem verscholen) archeologische vindplaatsen ziin niet te beschouwen
als risicovolle obstakels. Wanneer een obstakelvriie berm van toepassing is, wordt in deze studie uitgegaan van
een obstakelvriie berm van 10 meter. De eerste 5 meter van de obstakelvriie berm wordt wei beschouwd als
vernietigd, ook voor wat betref de natuurliike en landschappeliike aspeden. oit is echter vriiwel altiid het geval,
ook in de bestaande situatie waar de eerste 5 meter vaak bestaat uit een grasberm waar de natuur geen kans
kriigt zich te ontplooiien omdat deze strook vaak verontreinigd is met zware metalen en dooizouten, veefaf wordt
gebruikt voor beheer en onderhoud of omdat er een gefeideraif staat. Pas buiten die eerste 5 meter is er sprake
va n natuurwaarden zoafs heidevegetatie of (dunne) bossage c. q. struikgewas (met name op de Vefuwe).
Het gebruik van dooizouten feidt tot aantasting van de natuur fangs de A 12
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Tal udvegetatie langs de A 12

Daarnaast is er sprake van vernietiging als gevolg van extra afgravingen zoa ls op een aantallocaties het geval bij
het MIN- en MAX-a lternatief (veelal daar waar de A1 2 reeds in ingraving ligt). Deze vernietiging betreft met name
geomorfologische en archeologische waarden. De vernietiging van natuurlijke waarden betreft veelal tijdelijk
vernietiging van taludvegetatie (veelal heide) die in een periode van 10 jaar met een juist beheer en onderhoud
weer is hersteld. f en laatste vorm van vernietiging die optreedt is het gevolg van een betere landschappelijke
inpassing zoa ls bij het MMA, MIN-, MAX- en het 4x2 -alternatief het geval is. Afhankelijk van de gehanteerde
visie zul/en vaak de niet of minder natuurlijke c. q. landschappelijke aspeden zoals bijvoorbeeld woningen,
recreatievoorzieningen en landbouwgronden moeten wijken. Zoals reeds eerder opgemerkt dient in een latere
fase te worden bekeken in hoeverre het alsnog mogelijk is bepaalde 'grensgeval/en' te integreren in de strook van
landschappelijke inpassing. Daar waar de omgeving van de A12 zich kenmerkt door zeer waardevol/e natuurlijke
en landschappelijk waarden 'voigt de weg' de omgeving en wordt de omgeving geintegreerd in de strook van
landschappelijke inpassing. Van vernietiging is dan geen sprake. Dit geldt bijvoorbeeld op de Veluwe.

Ochtendspits op RW1 2 bij het viaduct M aanderbuurtweg
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3.3

• voor wat betreft de landschappelijke inpassi ng

Generieke verbreding

Uitgan gspunt van het concept van ge neri eke verbredin g is dat de totale wegcapaciteit aan aile w eggebruikers ter beschikkin g wordt gesteld , Dit concept
kent mee rd ere altern ati eve n, Achteree nvolgens wordt

wordt het huidi ge niveau als uitgangspunt ge hantee rd;
• indien verbredin g nodig is dan zal het bestaande
profiel worden verb reed al vold oet het bestaande
profiel niet geheel aan de ROA

in gegaan op:
• Basisaltern atief (BASIS)
• Minimumalternati ef (MIN)
• M aximumaltern ati ef (MAX)

3.4

Basisalternatief

3.4.1

Strategisch concept

3.4.2

Dit alte rn ati ef is aangeduid als het lOge naamde
ko stenbasisalternati ef en heeft als nevendoel (naast
het bi eden van ee n adequ ate oplossing) inzicht te
krij gen in de kosten van de altern ati even, Co ncreet
houdt dit een basale aanpassing van de weg in,
waarbij de noodzakelijke maatregelen lo sober en
doelmatig mogelijk w ord en uitgevoerd , De kosten van
de ve rschillende altern ati even kunnen tege n dit alternatief wo rd en afgezet. Het BASIS voldoet (minimaal)
aan de volge nd e eise n:
• probl eemopl osse nd in 2010;
• de opl ossing is lO sober en doelmatig mogelij k;
• voldoet aan de wettelijke eise n en beleid smati ge
uitgangspunten ond er and ere ten aanzien van

Verkeerskundige vertaling

Het Basisalternati ef is gebasee rd op de prognose 2010
en er w ordt uitgegaan van ee n ontwerp snelheid van
120 km / uur, De maatvoerin g van het altern at ief is
lOveel mogelijk afgeleid van de bestaande situatie,
echter rekenin g houd end met de minimal e eise n zoals
vastgelegd in ontwerpri chtlijn en, Hierdoor leve rt het
altern atief de meest sobere ve rbredin g op met het
minste ruimtebeslag, terwijl de geconstatee rd e verke ersprobl emen, welke ontstaan als de huidi ge situatie
in stand lOU worden ge houden, wei worden opgelost.
Op basis van de verk ee rsprognoses zijn extra rij stroken
ge proj ecteerd , Tot aan de aanslui tin g Vee nendaal is er
op het Utrechtse deel van de A12 sprake van 2x3 rij stroken, Deze lopen dan door t ot het kn oo ppunt
M aand erbroek (aansluiting A30), hiern a wordt op
beide rijbanen een weefstrook toegevoegd tot aan de
aansluiting Ede/Wage nin ge n, Na deze aansluiting is er
weer sprake van 2x3 rij stroken, De volge nd e fi guur
laat de bijbehorende congestiekanse n zien,

veili gheid ;
• technisch verantwoord en houdt rekening met de
'life cycl e costs' (wentelt gee n besparin g in aanleg
af op behee r en ond erh oud);
Figuur 3,5 Congestiekansen Basisalternatief (2010 en

2010-2020)

Congestiekansen 2010
M aand erbroek

Veenendaal Oost

Veenendaal
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1
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j-- -----
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3.4.3

Ontwerptechnische uitwerking en
confrontatie met de wetgeving

Voor het dwarsprofiel is de huidige situatie het uitgangspunt, ook als deze beperkt conflicteert met de huidige
richtlijn en in de vorm van de ROA Wei wordt volwaardig
rekening ge houd en met de richtlijn 'Veilige inrichting van
berm en' en de ARBO -wetgevin g. Ai s enige word t in dit
ontwe rp du s niet standaard uitgegaan van de ROA
Ai gemee n uitgangspunt is dat zovee l moge lijk de
breedte van de bestaand e midd en berm w ordt ge hand haafd. Vanwege de beperkte middenbermbreedte
di ent er w ei van uit te worden gegaan dat zo min
moge lijk obstakel s in de midd en berm w ord en
ge pl aat st. In uitzo nd eringsgevall en kan ee n dubbele
geleid erail of barri ercon structie word en toege past.
De huidige opbouw van de zijberm is zeer krap.
Het zo nder mee r toe passe n van de huidige dimensionerin g in een nieuwe situatie met ee n groter aantal rij stroken w ordt als niet gewenst besch ouwd . M et name
het ontbreken van een vluchtruimte voor gestrande
voertui ge n wordt als een ern stig gemis ervaren, ze ker in
co mbinati e met een small e midd enberm opbouw en ee n
vluchtst rookbreedte die beperkter is dan de aanbevolen
breedte in de ROA Vanwege de hierboven genoemde
redenen van smalle middenberm en smalle vluchtstrook
wordt aan de wegzijd e van de geleid erailconstructie een
'norm ale' vluchtruimte toege past. Achter de geleid erail co nstructie wordt een strook voo r het veilig kunnen
ond erh oud en van de zijberm en opgenomen.

3.4.4

Inpassing in de omgeving

Het ontwerp sluit in ail e gevallen aan op het t raject
Utrecht - Vee nendaal. Dit betekent dat er ter hoogte

In zijn alge mee nh eid geldt dat bij de aanpassin ge n van
de as en aanpassingen aan aansluitin ge n en kn oop punten terd ege rekening wordt gehoud en met de
aanwezigheid van bebouwing hetzij woninge n,
hetzij bedrijven en belangrijke w aard en als ecologie,
landschap, cultuurhi storie en archeologie.
Naast kl ein e aanpassingen wordt het ontwerp van de
toe- en afritten in principe niet w eze nlijk aange past.
Een uitzo nde rin g op deze regel wordt gemaakt voo r
die situ aties w aarvan nu vaststaat dat ze onveilig zijn
of w aar vanuit verkee rskundi g optiek ee n nieuwe

vorm gevin g gew enst is. In die situati es wordt zoveel
mogelijk co nform ROA ontworpen. Het betreft hier:
• de aansluitin g Vee nendaal, waar de nieuwe toe- en
afrit aan de noordzijde w orden vorm gegeven als
ee n half-kl averblad (in verb and met de aanwez ige
ecologische waard en is ervoor ge koze n het ontwerp zo co mpact mogelijk te houden) . Aan de
zuidzijd e wordt de huidi ge aan sluitvorm behouden,
echter RO A-co nform aange past;
• de aansluiting Ed e/Wagenin ge n, w aar de
bestaande toe- en afrit aan de zuid zijde wordt
"omge kl apt" van de oost- naar de w est kant
(in de reco nstructi e die momenteel in uitvoe rin g is,
wordt reeds rekening ge houden met deze
mogelijke toekomsti ge situ atie).
Ten aanzien van de krui sende verbindin ge n over of
onder de A 12 kan ail een het vi aduct over de
Ed eseweg behouden blijven (kan wo rd en ve rbreed)

3.5

Minimumalternatief

3.5.1

Strategisch concept

Het uitgangspunt van het Minimumaltern atief is dat
het volledi g probl ee moplossend is in 2010.

van het dwangpunt Emminkhuizerbe rg ge koze n word t
ee n asverschuiving van de w eg naar het zuiden.
De bestaande noordelijke rijksgrens blijft intact.
Op het resterend deel is sprake van ee n symmetri sche

3.5.2

verbredin g. Verd er wordt uitgegaan van de best aande
hoogteli ggin g. Ail een ter pl aatse van de M aanderbuurtweg wordt de we g met circa 1 meter opge-

Het MIN -altern ati ef is evenals het Basisaltern atief

Verkeerskundige vertaling

verk ee rskundi g ge basee rd op de prognose 2010 en

tevens wo rdt uitgegaan van een snelheid van

hoogd, dit in verb and met ge pl ande eco passages te n
behoeve van amfibi een .

120 km / uu r.
Er is op dit traject gee n verschil tu sse n het
Basisaltern atief en dit alternatief wat betreft het aantal

Een andere asverschuivin g is pas voo rzien net buiten

rij stroken.

dit studiege bied, bij de krui sin g met de spoo rlijn
Utrec ht - Arnh em, dit in verb and met de vervanging
van het kun stwerk over de spoorlijn
(zie Trajectnota/MER Ed e - Duitse grens).
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3.3 Ontwerpen Basisalternatief
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Congestiekansen 2010
Veenendaal

Veenendaal Oost

I

I

Maanderbroek

Ede/Wagen in gen

I

I

Maanderbroek

Ede/ Wagen in gen

I

I

Congestiekansen 2010 - 2020
Veenendaal

Vee nendaal Oost

I

I
0-2 %

Legenda:

3.5.3

2-5 %

Ontwerptechnische uitwerking en

5-10%

10-15 %

>15 %

Figuur 3.6 Congestiekansen M IN-alternatief (2010 en

2010-2020)

confrontatie met de wetgeving

Zoals al vermeld zit er verkeerskundig gee n (substan tieel) verschil tu ssen het BASIS en M IN. De maatvoerin g is echter gehee l confo rm de vigerende
ontwerprichtlijn en (ROA), hetgeen betekent dat ten
opzichte van het Basisalternatief ee n vee l ruimer
dwarsprofiel wordt toege past. Dit betekent dat lOwel
de middenberm als zijberm en ruim er wo rd en ged imensionee rd . Tevens is het horizontaal en verticaal
verloop van de weg beter gestroomlijnd .
Er worden ve rd er geen wettelijke bepe rkin gen aan dit
ontwe rp opgelegd.

3.5.4

Inpassing in de omgeving

Bij de landsc hap pelijke inpassing wordt uitgegaan van
de door DLG (Dienst Landelijk Gebied) opgeste lde

Het ontwerp is zo ingepast (asverschuiving in zuidelijke richting) dat aileen het parkeerterrein van de
Jehovah's getuige n minimaal wo rdt aangetast.
Ee n andere asve rsc huivin g is voorzien ter hoogte
van het landgoed Hoekelum . Deze asve rsc huivin g is
met name ingegeve n door de waard evo ll e ecologie
van het geb ied en in het bijzonder die van de noordelijke taluds van de A12. Op deze talud s kom en zand hagedisse n voor en deze gen ieten ee n wette lijke
beschermde status. De teen van het noo rd elijk talud is
dan ook het uitgangspunt van de opbouw van het
ontwerp . Op deze w ijze hoeft er aan de noo rd zijde
gee n vergraving plaats te vinden. Gedacht moet
worden aan ee n asve rschuiving van circa 3,5 meter.
De asve rschuivin g sluit aan op de asve rschuiving die
noodzakelijk is in verband met de vervanging van het
kunstwerk ove r de spoo rlijn Utrecht - Arnhem
(zie Trajectnota/MER Ede - Duitse grens).

landsc hapsschetsen. Dat betekent dat over de volle
lengte van de weg aan weerszijden een strook van
circa 17 meter wordt ge reserveerd voor landschappelijke inpassing.
Zowe l in horizontale als in verti cale richting wordt de
A 12 op verschil lende plaatsen aangepast. De hori lOntale aanpassin g betreft het gedee lte ter hoogte van
Bennekom tot aan kruising met het spoor Utrec ht Arnhem. Ter plaatse van Bennekom zijn er enkele
aand achtspunte n waar rekening mee is ge houden.
Aan de noo rd zijd e (Ed e) bevindt zich het sportpark
In sc hoten met ee n sintelbaan. Aan de zuid zijde
bevindt zich een co ngresce ntrum van de Jehovah's
get uige n alsmede een histo ri sche boerderij.

Naast de w ij ziging in de hoogteligging die reeds in het
BASIS is voorzien, komt er op dit traject nog een aantal wijzigin ge n in de hoogteligging voor. Deze vloeien
voort uit de ontwe rpri chtlij nen (zoais minimale doorrijho ogte n op onderli gge nde wegen) en niet lOals in
het BASIS ailee n op basis van ecologisc he waarden.
Het betreffen ove ri ge ns over het algemeen hoogteversch illen binnen een marge van 2 meter.
Te noemen zijn:
• kunstwerk in de aansluiting Vee nendaal;
• onderdoorgang in de Stationsstraat.
Ten aanzien van de hoofdvorm van aansluitinge n
bestaan op dit traject gee n weze nlijke verschillen met

I
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het Basisalternatief. Wei treden detailverschi ll en in de
vormgeving op omdat het MIN- altern atief reke nin g

3.6.2

Verkeerskundige vertaling

Het MAX-alternati ef is verkeerskundi g ge basee rd op

houdt met de ROA.
Ten aanzien van de viaducten of tunnels ter plaatse
van de krui se nd e verbindingen is in aile gevallen voorzien in volledi ge vervangin g.

3.6

Maximumalternatief

3.6.1

Strategisch concept

Wordt er ge keken naar de verk ee rsgro ei in de periode
2010-2020, dan is het beeld dat dit traject, bij ee n
oploss in g met overwegend 2x3 rij strok en (vergelijk
MIN) na verloop van tijd weer congestiekansen kent
van boven de 2 % (op het wegvak Veenend aal-Oost M aanderbro ek ze lfs 10%). Dit alternatief moet een
oplossi ng bieden voo r de lange re termijn, du s oo k in
de periode 2010-2 020. Het begrip MAX heeft dan
ook niet zozeer betrekking op de dimensionerin g van
de weg, maar is mee r van toepassin g op de mate van
'toekom stvastheid' van de op lossing.

een verdergaande groei in de period e 2010-2020.
Een oplossing die reeds in 2011 weer tot congestie
leidt kan niet als toekomstvast aangemerkt worden .
Het uitgangsp unt is dat bij een groei van de intensiteit
met 15 % de oplossing in de periode 2010 -2020 nog
steeds moet vo ldoe n.
De wijziging van het aantal rijstrok en bij dit alternatief
ten opzichte van het Minimum-alternatief heeft
betrekkin g op ee n tweetal we gvakken, namelijk:
• Vee nendaal - Veenendaal-Oost: zowe l noord - als
zuidbaan; in- en uitvoegers worden doorgaand e
weefstrook;
• Veene ndaal-Oost - Maand erbro ek: zowel noordals zuidbaan; in- en uitvoege rs worden doorgaande
weefstrook.
De verschil len tussen het M IN- en MAX-altern atief zijn
op dit traject zeer klein hetgeen al aangeeft dat ook
het M IN-alternatief voor een groot aantal wegvakken
toekom stvast is. Dit vertaalt zich onm idd ell ijk in de
ontwerptechnische uitwerkin g en inpass in g.

Congestiekansen 2010
Veenendaal Oost

Veene ndaal

I

I

Maanderbroek

Ede/Wageningen

I

I

Maanderbroek

Ede/ Wagenin gen

I

I

Congestiekansen 2010 - 2020
Veenendaal Oost

Veenend aal

I

I
Legenda:

0-2%

2-5 %

Figuur 3.7 Congestiekansen MAX-alternatief (2010 en
2010-2020)
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I

Trajec tnota/MER A12 Vee nen daal - Ede Deel A

5-10 %

10-15%

>15 %

3.6.3

Ontwerptechnische uitwerking en
confrontatie met de wetgeving

Overal wordt voldaan aan de ROA en de wettelijke
eisen.

3.7.2

Verkeerskundige vertaling

Gezien de relatie met het dwarsprofiel van 4 rij stroke n
ligt het voor de hand dat de zinvolheid van het
systeem van hoofd- en parallelbanen te toetsen als
een alternatief voor het MAX-alternatief. Zo is op het
traject Veenendaal - Ede in het MAX-alternatief

3.6.4

Inpassing in de omgeving

Bij de landschappe lijke inpassin g wordt evenals bij het
MIN-alternatief uitgegaan van de door de DLG
(Dienst Landelijk Gebied) opgestelde landschapsschetsen.
Ook in dit alternatief wordt lOwel in horizontal e als in
verticale ri chting de A 12 op verschillende plaatsen
aangepast. Het betreft hier gelijke aanpassingen als in
het MIN-alternatief. Dit is ni et verwonderlijk gezien
het feit dat op dit traject het enige verschil zit in een
extra weefstrook op het deel Veenendaal - Ede/
Wageningen. De omgeving geeft op dit deel geen
aanleiding om af te wijken van een symmetrisch e ver-

sprake van 4 rijstroken. Alhoewel er niet sprake is van
4 volledige stroken, maar 'slechts' 3 stroken en een
weefstrook kan toepassen van ee n systeem met
hoofd- en parallelbaan hier toch ee n zi nvolle optie
zijn . Juist hier bevinden zich op korte afstand een
knooppunt en 3 aansluiti ngen (binnen 7 km).
In 2010 voldoet het alternatief aan de congestienorm
van 2% voor lOwe I de hoofd- als de paral lelbaan.
De toets op de toekomstvastheid voor de periode
2010-2020 resulteert in een congestiekans op de
parallelbaan van circa 5%.

breding.
Naast de wijziging in de hoogteligging die reeds in het
MIN zijn voorzien, komen er op dit traject geen
andere wijzingen in de hoogteligging v~~r.
Ten aanzien van de vormgeving van de aansluitingen
en aan te passen kunstwerken bestaan op dit traject
geen wezenlijke verschillen met het MIN-alternatief.

3.7

Verbreding met hoofd- en paralielbanen
(4x2)

3.7.1

Strategisch concept

Daar waar ee n capaciteit van 4 rij stroken in het dwarsprofiel benodigd is, kan een systeem van hoofd- en
parallelbanen (4x2) ee n mogelijk alternati ef zijn .
Dit systeem is zinvol wanneer hi ermee de verstoring
op de hoofd rijbaan, door turbu lentie als gevolg van
in- en uitvoegend verkeer van kort opeenvolgende
aansluitingen en/of knooppunten, kan worden voorkomen . Dit betekent dat er meer dan 1 aansluitin g of
knooppunt moet zijn die ailee n op parallelbaan en niet
op de hoofdrijbaan wordt aangesloten lo niet, dan
blijft de invloed van aansluitingen bestaan.

I
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Figuur 3. 8 Congestiekansen 4x2-a lternatief (2010 en 2010-2020)

3.7.3

Ontwerptechnische uitwerking en
confrontatie met de wetgeving

sluiting Veenendaal is het trace echter zoveel mogelijk
ri chting het noord en verschoven (circa 23 meter), dit om
aantastin g van ond er and ere de bestaande bedrij ven-

Overal w ordt voldaan aan de ROA en de w etlelijke eisen.

terrein en De Faktorij, De Vend el en De Compagnie
zoveel mogelijk te beperken. Aan de noordzijde is ter
hoogte van het bedrijve nte rrein De Batterij en,

3.7.4

Inpassing in de omgeving

de plangrens aangepast, rekening houdend met in het
verl eden gemaakte afspraken met de gemeente.

Bij de landschappelijke inpassin g wordt evenals bij het

Ter hoogte van de krui sing met de M aanderbuurtweg

MIN/MAX-altern ati ef uitgegaan van de door de DLG

komt de as wee r overeen met de huidige li gging.

(Dienst Landelijk Gebied) opgestelde land sch apsschetsen.
Bij het kn oo ppunt M aanderbraek word t de as iets naar
Het ontwerp van het 4x2-alternati ef omvat circa

het zuiden verschove n zodat de 4 rijb anen tu sse n de

12 kilom eter, vo or de krui sing met het spoor ten oosten

kolommen van de dan aanwezige kun stwerk en passen.

van Ede is het ontwerp gelijk aan het MAX. Vanwege

Dezelfde verschuivin g is voorzien bij de kruising met de

het grate ruimtebeslag is speci f ieke aandacht besteed

Dr. Will em Dreeslaan in Ede. Bij de momenteel in aan-

aan de in passing. Zo is het horizontaal verl oop van de

bouw zijnde vi aducten is rekening gehouden met even-

weg op diverse plaatsen aangepast. Ter hoogte van het

tu ele aanl eg van dit 4x2 -altern ati ef . Doo r de zuidelijke

dwangpunt Emminkhuizerberg w ordt ge kozen voor ee n

li gging van het trace ter hoogte van de aansluiting

asverschuiving van de weg naar het zuid en. Na de aan-

Ede/Wage ninge n past de w eg met behulp van een zeer

I
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ruime boogst raal op een zodanige manier t ussen het

is het duid elijk het drukst Het ligt dan ook voo r de

sportpark Inschoten (Ed e) en de parkeerpl aats van het

hand om te kijken of er oplossin ge n zijn di e voor deze

co mplex van de Jehovah's getui ge n door, dat slechts

peri oden extra capaciteit ge nere ren doo r ee n extra

minimale gevolgen word en ondervond en. O p het

rij stro ok te creeren binnen de huidi ge situ ati e (bijvoo r-

traject na Ede wo rdt aangesloten op de asligging van

beeld het ge bruik van de vlu chtstrook als spitsstroo k,

het MAX-altern ati ef. Voor wat betreft de hoogteliggin g

of het herverd elen van het asfalt in small ere rij st ro ken;

is dit altern ati ef gelijk aan het MAX-altern ati ef .

de plusst roo k) .

De uitwerkin g van het 4x2 heeft nogal w at consequenties
voor de diverse aansluitingen. Zo word en de aansluitinge n

Alh oewel de toevoegin g van een tijd elij ke rij st roo k

Vee nendaal, Veenendaal-Oost en Ede/Wageningen aan-

een reguliere verbredin g, is dit altern ati ef gevoeliger

gesloten op de parallelbaan. Vanwege belangrij ke ecolo-

voor verstorin g. Dit geldt met name bij in cidenten en in

gische waarden aan de noo rd westzijde van de A12 is

sterke mate bij co ngesti eomstandigheden. Dit laatste

nage noeg dezelfde ve rkeerskundi ge uitwerkin g heeft als

ervoor gekozen de noo rd elijke toe- en afrit bij

vooral omdat de beschi kbare breedte tijdens de spitsen

Veenendaal niet een op een mee te schuiven in de rich-

volledig wordt geb ruikt door het ve rkee r. In cidentele

tin g van de uitbreiding. In plaats daarvan is ervoo r geko-

fil es zullen vaker ontstaan, bijvoorbeeld bij het uitvall en

zen het ontwerp krapper te dim ensioneren. Een aantal

van de wegsignalerin g als gevolg van storin g en omdat
het systeem meer beheer en onderh o ud ve rgt.

(monumentale) panden komen binnen de Ius van de
afslag te liggen. Gezien de grote aanpassingen wo rdt
rekening gehouden met vervangin g van aile kunstwerken.

Ervarin gen die tot nu toe zijn opgedaan met spitsstroken
hebben voo rn amelijk betrekkin g op de spitsstroken
tu ssen twee aansluitin gen. De verkeersproblemati ek op

3.8

Benuttingenalternatief

rijksweg 12 brengt met zich mee dat de oplossing zal

3.8.1

Strategisch concept

moeten fun cti oneren ove r trajecten die een grote lengte
omvatten en waarin mee rd ere aansluit in ge n zijn ge legen. Drie moge lijke vari anten zijn onde rzocht:

Het Benuttin ge nalte rn ati ef gaat uit van een optimaal

• de 'spitsstro ok links';

ge bruik van de bestaand e inf rastructuur. Dat beteke nt

• de 'spitstrook rec hts';

dat de capaciteit van de bestaa nd e infrast ru ctuur

• en de dynami sche linker rij st roo k, oo k w ei de plu s-

wo rdt vergroot zo nd er dat de weg hi ervoor met de

stro ok ge noe md.

aanleg van ee n extra (pe rm anente) rij st roo k wordt
verbreed. Tevens w ord t uitgegaan dat het altern ati ef

De 'spitsstrook' links wo rdt als niet probleemo plossend

vold oe nd e pro blee moplossend is in het prognosejaar

gezien (zie oo k bijl age 2). Blijve n over de plusst rook

201 0 (co ngesti ekans 2-5% ) .

en spitsst roo k rec hts .
Plusstrook

3.8.2

De plu sst rook betreft ee n indelin g waarbij de beschik-

Verkeerskundige vertaling

De analyse van het wegverkee r geeft ee n duidelijk
beeld . In de spitsperi oden ('5 oc hte nds en ' 5 avonds)

bare ruimte is herin ge ri cht uitgaande van hand havin g
van de vlu chtstro ok en drie versmald e rij st ro ken waarbij de plusstrook ee n breedte heeft van 2,50 m.
IN D E SPITS

BUITEN DE SPITS

Figuur 3.9
' P/usstrook'
vluchtstrook

vtuchtslrook

I
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Voo rd elen zijn dat het in - en uitvoege n kan plaats-

versc hillen. Imm ers in beid e situati es betreft het gebrui k

vin de n op de ge bruikelijke wij ze en dat een vlu cht-

van de bestaand e verh ardin g. Effectverschillen die ont-

stroo k rec hts aanwezig is.

staan zijn het gevolg van verschi llen in rij snelheden.

Nadelen van de plusstrook zijn, de perm anent smallere

heid sge relateerd e effecten bij de plusstrook iets pos iti e-

rij st roken en in verband met veiligheid seisen de

ver uitvallen.

Door de perm anente lagere sn elh eid zullen de snel-

perm anent lage re snelheid buiten de spits (m axim aal
70 km / uur) . Naast lagere capaciteiten leve rt dit ook

Spitsstrook rechts
De bestaand e vlu chtstrook wo rdt bij deze vari ant in de

ee n grotere belasting van de rijtaak op, hetgeen nor-

spits vrijgegeve n voo r het ve rkeer terw ijl de bestaande

100 km/ uur) en gedurende de spits (m ax imum snelh eid

mal iter vanuit het oogpunt van veili gheid slechts op

rij strok en blijven gehandhaafd . Voordee l is dat gee n

trajecten met beperkte len gte wo rdt toegepast.

versmallin g van de rij stroken noodzakelijk is, lOdat

Vergelijk dit met de situati e bij een spitsstrook waar
circa 70 % van de dag de beschikkin g is over het volle -

is. Hierd oo r kan de snelheid buiten de spits gehand -

buiten de spits ee n standaard dwarsprofi el aanwezig

dige standaarddwarsprofi el met bijhorend e stand aard

haafd blijven op 120 km/uur. In de spits, kan afh anke-

rij snelh eden. Daarnaast zijn lage re snelh eden vo oral
buite n stedelijke gebi eden moeilijk te handh aven, zeker

lijk van de vorm gevin g, 100 km / uur of 120 km / uur
worden ingesteld . In deze studi e wo rdt uitgegaan van

buiten de drukke uren. De plusstrook kent in 2010 op

ee n ontwe rp snelheid van 120 km / uur. De spitsst roo k

een aantal trajecten congesti ekanse n varierend van 4-

wo rdt langs grote delen van het traject toege past.

12 % . Ai s laatste nadeel kan wo rd en genoemd de
small e middenbermcon structi e. De objectsafstand is

Het passeren van een aansluitin g met ee n spitsstro ok
leidt tot in gewikkelde vormgevin gs- en inrichtings-

ge reduceerd tot 0,50 meter

a 1,00 meter (afh ankelij k

van aanwezigheid van ee n barrier). Verkeer op de plu s-

opl ossin ge n (zoais bijvoorbee ld met de lOge naamd e
getrapte in- en uitvoegin g).

stro ok zal hi erd oor, op de toch al smalle rij strook van
2,50 meter mee r naar rechts gaan rijd en. Uit ond erzoek

Op het moment van deze studie bestaat er daarom

is gebl eke n dat verkee r op de twee naastli ggend e rij -

onzekerh eid over de hardh eid van de randvoo r-

stroken daardoo r ook meer naar rechts zal gaan rijd en

waard en en uitgangs punten voor het maken van spits-

hetgeen er uiteind elijk toe zal leid en dat de rechter-

stroken over grote lengte vo orbij aansluitin ge n. Tot op

kantstreep meer zal w orden overschreden dan bij een

heden is gee n ervarin g opgedaan met deze vorm van

normale wegind elin g door met name vrachtverk ee r. O p

benutten in de Nederland se situatie.

bas is van bove nstaande bezwaren wo rdt de plusstrook
vooralsnog niet verd er in deze nota uitgewerkt. In deze

Bij spitsstroken, en zeker die waarbij over grotere lengte

nota is ailee n de spitsstrook uitgewerkt. Echter dit bete -

aanslui tin gen word en ge passeerd, zal sprake zijn van

kent niet dat de plu sstrook uit beeld verdwijnt. M et

een omvangrijk en compl ex systeem van signalerin g,

name op het ge bied van benuttin g komen er steeds

w isselbewegwij zerin g en camerabewakin g. Dit houdt in

mee r ervaringscijfers binn en. Bove nstaande bezwaren

dat er aan spitsst rooksystemen meer ond erh oud moet

blijven wei van toepassin g, maar op basis van opge-

wo rd en ge pl eegd en dat de controlefun ctie op bed rijfs-

dane praktijkervarin g zal er sprake kunn en zijn van

zekerh eid en betrouwbaarh eid van bovengenoemde

nu ance rin gen. Dit kan tot gevolg hebben dat in ee n

systemen mee r aandac ht (en dus werk) vraagt.

latere fase alsnog uitwerkin g wordt gegeven aan de

Ook nader onderzoe k naar juridische co mplicati es is

plusst roo k. Voo r wat betreft de natuur- en mens-

aan te beve len. Een schemati sch e weergave van deze

geri chte effecten zijn er geen noemenswaardi ge

vari ant is in onderstaande figuur te vind en.

BUITEN DE SPITS

IN DE SPITS

Figuur 3. 10
Dwarsprofiel met
spitsstrooklvluchtstrook rechts
vluchtstrook
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vluchlstrook

De belangrijkste voor- en nadelen nog even op ee n rij:
PLUSSTROOK

SPITSSTROOK

Nadelen
• De capaciteit van de rijbaan w ordt beperkt doo r de
smalle rijstroken.
• Vanuit het oogpunt van verkee rsveili gheid zijn lage
snelheden noodzakelijk. De snelheid buiten de
spits bedraagt 90 danwel 100 km/uu r. Binnen de
spits bedraagt de maximum snelheid 70 km/uur.
Nalevin g hiervan wo rdt sterk bepaald door het
w egbeeld. De co mbinatie van ee n verstedelijkte
omgeving met vee I kort na elkaar gelege n aansluitinge n sluit goed aan bij ee n lagere ontwerpsnelheid. Een w eg in rustige omgevin g met verd er
uit elkaar ligge nd e aansl uitin gen past mind er bij
de lage snelheid. Nalevin g zal in die situatie naar
verwachtin g slec hter zijn en hand havin g dus
moeilijker.
• Er is een inh aalverbod voor vrachtverkee r nodig.
• Een versmalde rij strook in combin atie met ongelijke rij strookbreedtes (d e plusstrook zelf is smaller
dan de naastgelege n rij st ro ken) veroorzaakt ee n
extra belasting van de rijtaak.

Nadelen
• Binnen de spitsuren is gee n vluchtstrook aanwezig
maar op regelmati ge afstanden worden w ei pechhavens aange legd . Het ontbreken van de vluchtst rook in de spits wordt gecompenseerd door
maatregelen als camerabew akin g. Uit opgedane
ervarin ge n blijkt dat deze type maatregelen voldoend e zijn om het (tijdelijk) ontbreken van de
vlu chtstrook te co mpensere n.
• Getrapte in- en uitvoeginge n en 'verschoven'
Buiten de spits moet een w eggebruiker dubbel
in - en ui tvoege n. Aangezien buiten de spits de
vlu cht- c.q. rij strook leeg is (immers buiten gebruik)
lijken de co nsequ enties op de verkeersveiligheid
beperkt mits het ee n en ander voldoende duid elij k
ge maakt kan wo rd en aan de wegge bruiker.
• Er is sprake van ee n verzwarin g van de rijtaak als
gevolg van het dicht op de kantverh ardin g staan
van de ge leid erails. M et name over lange
afstanden heeft dit een negatieve invloed op de
verk eersveiligheid. In diverse landelijke studies
worden beperkin gen voorgesteld aan de maximale
lengte van dit soo rt oplossinge n. Ai s leidraad kan
het rapport ' Effectiviteit en toe pasbaarh eid van
ni euwe benuttingsmaatregelen' van Transpute
worden aange haald . Hierin wordt ee n maximum
van 6 km voo r benuttingsvari anten die de rijtaak
sterk extra belasten (smalle rijstroken met lage snelheden) voo rgesteld en ee n maximum van 15 it
20 km voor vari anten met een lichte extra belasting.

Voordelen
• Gedurende het gehele etmaal is ee n vluchtstrook
aanwezig.

Voordelen
• De snelh eid buiten de spits is 120 km / uur. In de
spits wordt , afh ankelij k van de vormgevin g,
100 km / uur of 120 km / uu r ingesteld.
• Er is gee n inhaalverbod voo r vrachtverkee r nodig.
• Er wordt gebruik ge maakt van standaard rij strook breedtes, oo k hebben de rijst ro ken overal dezelfde
breedte. Derhalve is als gevolg hiervan gee n sprake
van verzw arin g van de rijtaak.
Hoe wel het Benuttingenaltern atief in 2010 verkeerskundi g geheel voldoet aan de con gesti ekan s blijkt de
congestiekans in de period e 2010- 2020 pl aatse lijk op
te lopen tot circa 12 %. Daarn aast daalt onder co ngesti euze omstandigheden de betrouwbaarh eid van de
aange boden capaciteit van de spitsstroo k en is er
on ze kerh eid over de doorstromin g bij de getrapte inen uitvoegin g. O ok over de verk ee rsveili gheid zijn

wege ns het ontbreken van praktijkervarin g op dit
moment slechts in speculatieve zin uitspraken te doen.
Echter naarmate het verkeersaanbod toenee mt zullen
de negati eve aspecten steeds mee r toenemen en zal
steeds mee r aand acht moeten word en gescho nken
aan het bewaken en optimali se ren van de ve rkee rsveiligheid, ze ker in de period e 2010-2 020.
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Congestiekansen 2010
Vee nend aal

Vee nend aal Oost

I

I

M aanderbroek

Ede/W age nin gen

I

I

M aanderbroek

Ede/Wageningen

I

I

Congestiekansen 2010 - 2020
Vee nendaal

Veenendaal Oost

I
Lege nd a:

3.8.3

I
0-2%

2-5%

Ontwerptechnische uitwerking en

5- 10%

10-15%

>15%

Figuur 3. 11 Congestiekansen BEN-a lternatiefl MMA
(201 0 en 2010-2020)

confrontatie met de wetgeving

In de spits wo rdt uitgegaan van ee n ontwerpsnelheid
van 120 km/uur. Langs het hele traject is ee n spitsstrook voo rzien van een geleid erailco nstructie.
Vo orwaard e is wei dat over nagenoeg het ge hele traject de breedte van de w eg van 11, 5 naar 12,5 meter

De invl oed van deze wijze van in - en uitvoege n
op het verk ee rsgedrag is in de praktijk (n og)
onbekend .

wo rdt ge bracht (het betreft overi ge ns uitgesteld onderhoud met het oog op de lopende studie c. q. te verwachte n reconstructi e, de aanpassing naar 12,5 meter
was met name in het kad er van behee r en onderhoud
alsmede AR BO anders al ge realiseerd geweest en het is

Een nadee l is dat er gedurende de spits gee n vlu chtstrook aanwezig is. In plaats daarvan wo rden pechhavens op ee n onderlin ge afstand van 500- 1000 meter
voo rzien. Buite n de spits worden in geval van pec h

derh alve reeel om hiervan uit te gaan) .
De opbouw van het dwarsprofiel is ge basee rd op de
kl einst denkbare dimension erin g. Deze is ontwerp techni sc h het minst duurzaam en ve rzwaart ee n
optimaal ond erhoud . Echter de toepassin g van ee n
RO A-co nfo rm dwarsprofi el of een obstakelvrije berm
in de plaats van ee n ge leid erail lOU ove r grote lengten
van het trace leiden tot grootschali ge grond aankopen.
Dit stroo kt niet met de gedachte van een bete re
benutting van de bestaande infrastructu ur.
De vrij oud e en krappe dimensionerin g met dito rijksgrens is hi er debet aan .
Hoewe l er momenteel spitsstroken als pilot operationeel zijn , zijn er op ee n dergelijk grote schaal (als bij dit
Benuttingenaltern at ief het geval is) waarbij bove ndi en
aansluitingen door ee n spitsstrook gepassee rd word en,
nog geen praktijkvoorb eelden beschi kbaar. Dit brengt
onze kerh eden met zich mee onder andere voo r wat
betreft de uitvoerb aarheid en de ve rkeersve iligheid .
Binnen de spits ontbreekt de vluchtstro ok en er moet
word en in gevoegd op de spitsstrook . Buiten de spits
moet de w egge bruiker dubbel in - en uitvoege n.

56

I

Trajectnota/MER A12 Vee nendaal - Ede Deel A

Hij moet dit doen doo r ee n 'l ege' vlu cht- c. q. rij strook
te krui se n (in - en uitvoegen op ee n 'getrapte' wij ze).

vaak de pechh avens opgelOcht in pl aats van de spitsstroo k. Het ontbreken van de vluchtstroo k in de spits
wordt verd er geco mpenseerd door maatrege len als
camerabew akin g en ee n snelh eid so nd erschrijdin gssystee m op de vlu chtstrook . Derge lijke maatregelen
moeten het (tijd elijk) ontbreken van de vluchtstrook
co mpe nse ren.
De vluchtst roo k w ordt ook gebruikt doo r hul pve rl enende in st anties (brandwee r, ziekenauto's enlOvoo rt)
bij ongevall en. Ai s in de spits de vluchtst roo k wordt
ge bruikt, en er doet zich een on geval voo r, dan di ent
de vluchtst roo k ontruimd te word en. Daaro m is ee n
Benuttinge naltern ati ef met vluchtstrookgebruik bij
calamiteiten niet gelijkw aardig aan de verbredingsvarianten op het ge bi ed van bereikbaarh eid bij
calamiteiten.
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3.7 Ontwerpen Benuttingenalternatief
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Verder dient te worden opgemerkt dat er geen aanpas-

met name in het feit dat op of onder veel viaducten

singen plaatsvinden aan de middenbermen, deze blijven

de vluchtstrook ontbreekt die toch noodzakelijk is voor

conform de huidige situatie. De zijbermen worden

de realisatie van dit alternatief.

minimaal aangepast. Op circa 0,5 meter uit de kant verharding wordt een geleiderail geplaatst. Dit is te beschouwen als de meest minimale situatie, waarbij voldaan

3.9

/ll\eest /ll\ilieuvriel1delijk Alternatief

wordt aan minimale wettelijke eisen. Dit betekent wei dat
over grote delen naast de verharding geen ruimte aanwe-

Het MMA moet voldoen aan de centrale doelstelling

zig is die, in geval van calamiteiten, gebruikt kan worden

van dit project: het garanderen van een congestiekans

door de hulpverlenende instanties. Wanneer gekozen

binnen de marge 2-5% in 2010. Daarmee is een

wordt voor dit alternatief zal de ontwerptechnische uit-

MMA waar gekozen wordt voor niets doen, binnen de

werking van dit alternatief nog eens goed tegen het licht

kaders van de doelstelling, geen oplossing. In het

moeten worden gehouden. Met name praktijkervaring en

MMA kan bovendien de vraag worden gesteld of het

studies zullen moeten uitwijzen op welke onderdelen dit

faciliteren van de automobiliteit wei milieuvriendelijk

ontwerp wei of geen aanpassingen behoeft. Er dient

is. Het antwoord is dat in het MMA de automobiliteit

kritisch gekeken te worden naar de gewenste duur van

niet ongelimiteerd hoeft te worden gefaciliteerd.

de te ontstane situatie en naar de lengte van het traject

Het autogebruik is intrinsiek milieuonvriendelijk.

waarop de situatie van toepassing zal zijn. Met name bij

Aan de andere kant is het ook niet erg milieuvriende-

een lange instandhouding van dit Benuttingenalternatief

lijk om maatregelen op de A 12 geheel en al een halt

zal de verkeersveiligheid steeds meer onder druk komen

toe te roepen; de toch aanwezige auto's zullen gaan

te staan. Er zal bij de verdere uitwerking van dit alterna-

sluipen. Gezien de doelstellingen van het MMA is dat

tief goed bekeken moeten worden in hoeverre deze druk

niet gewenst. Er moet dus een alternatief zijn waar

op voorhand al te minderen is. Bijvoorbeeld door de

wei iets gedaan wordt om negatieve milieueffecten en

geleiderails dusdanig te verplaatsen dan wei deze te ver-

sluipverkeer tegen te gaan, maar toch geen ongebrei-

vangen door een obstakelvrije zone (zie ook het Meest

del de uitbreiding van het autoverkeer plaatsvindt.

Milieuvriendelijk Alternatief), waardoor enerzijds de rijtaak wordt verlicht en anderzijds de toegankelijkheid voor

Een tweede invalshoek is dat het MMA bij uitstek het

hulpdiensten gewaarborgd blijft Een ander voorstel is de

alternatief dient te zijn waarbij de basisprincipes van

lengte van dit alternatief te beperken door slechts op

het duurzaam bouwen als leidraad worden gehanteerd.

delen te gaan benutten (aileen daar waar zich de grootste
verkeerskundige knelpunten voordoen). Een laatste optie

Een derde invalshoek is dat binnen de bevoegdheden

zou zijn om conform de modulaire opbouw een combina-

van de studie het MMA een maximaal milieurendement

tie van benutting en verbreding uit te werken.

moet nastreven. Hier komt een belangrijk spanningsveld om de hoek. Want hoe ver ga je? In ieder geval is

3.8.4

in de omgeving

het duidelijk dat het MMA 'meer' moet bieden dan
standaard opgenomen dit ook om een goede beoorde-

Omdat het Benuttingenalternatief gebruik maakt van

ling mogelijk te maken van het 'extra' effect van dat

het bestaande asfalt spelen er dit vlak geen grote inpas-

maximaal milieurendement.

singsproblemen. Wei zal rekening moeten worden
gehouden met een juiste inpassing van geluidsschermen.

Op strategisch niveau moet het MMA derhalve vol-

Mogelijk zal dit in de uitwerking van het OTB leiden tot

doen aan:

een gering ruimtebeslag buiten de bestaande rijksgrens.

•

het niet ongebreideld faciliteren van de groei van
de automobiliteit en op een duurzame wijze de

De aanpassingen aan de aansluitingen zijn in het

problemen ten aanzien van bereikbaarheid oplossen

Benuttingenalternatief zo beperkt mogelijk gehouden

(de oplossing dient niet direct gezocht te worden in

en zijn voornamelijk het gevolg van de getrapte in- en

het onbeperkt uitbreiden van het asfalt);

uitvoegingen die moeten worden aangebracht

• verminderen van sluipverkeer en afwenteling op

Ten aanzien van de kruisende verbindingen over of

• verminderen van hinder en overlast (zowel op de

het onderliggend wegennet voorkomen;
onder de A 12 kan aileen het viaduct over de Nieuwe
weg Noord en de Edese weg worden behouden
(kan worden verbreed). Reden dat in dit alternatief
nog zoveel viaducten vervangen moeten worden ligt

'i8

I

TraJectnota/MER A12 Veenendaal- Ede Deel A

A 12 als in de directe omgeving en het onderliggend
wegennet);
• verminderen van het ruimtebeslag en grondstoffengebruik.

Nu zijn dit criteria die natuurlijk ook gelden voo r de

gelen geri cht op het intensiveren van het O V en zelfs

andere altern ati even. Zo is het hel e rijksbeleid erop

het 'we ren van verkee r' we i eni g effect sorteren, maar

geri cht om de ongebreidelde graei van het autoverkeer af

bij lange na niet ge noeg om ee n verbreding of ee n

te remmen. Het verschil is dat in de andere altemati even

betere benutting van de A1 2 te voo rkomen. In hoe -

prioriteiten anders liggen. Bijvoorbeeld in het MAX-alter-

verre biedt het MMA eige nlijk een duurzaam alterna-

natief is de graei van het autoverkeer ook op de langere

tief als blijkt dat er erge ns in de period e 2010-2 020 op

termijn te faciliteren. En bij het systee m van hoofd - en

enkele w egvakken al wee r co ngestiekansen ontstaan

parallelbanen (4x2) w ordt het vermind eren van

va n (ruim) boven 5"10?

ruimtebeslag en grond stoffenge bruik niet als uitgangspunt gebruikt. In het MMA word en de vier genoemde

Het MMA heeft als uitgan gspunt ge bruik te maken

cri teri a belangrijker gevonden dan andere overweginge n.

va n de best bestaand e mogelijkh eden di e te r beschik -

kin g staan om lOdoe nde het milieu te verbeteren en
te bescherm en. Dit in oge nsch ouw nemend e, is het
3.9.1

Verkeerskundige vertaling

inte ressant te kijken naar on tw ikkelin ge n die sterk
ge richt zijn op het beter benutten van de bestaand e

De opl ossing die lOwe I de congestiekans verkl eint als

infrastructuur. Te noe men zijn techni eken ge richt op

de minste verbredin g generee rt is het Benuttin ge naltern atief. O m di e reden vo rmt dit altern atief de basis

lOge naamd e voertui ggeleidin g. Op deze wij ze is het
mogelijk om afstanden tu sse n auto's onderlin g compu -

vo o r het MMA. De meeste mitsen en maren die bij het

tergestuurd te regelen, en zelfs de co ntrol e ove r de

Benuttingenalte rn atief aan de ord e zijn geweest, zijn

auto ove r te nemen, rijd en is dan slec hts ve rwo rd en

oo k op het MMA van toe passin g, zij het met uitzond e-

tot 'krantje leze n' . Dit klinkt futuri sti sch, maar de tech-

rin g va n de ontwe rptechnische uitwe rkin g. Voor wat

niek is reeds zo ver. Invoe rin g op grate schaal is op

betreft de eis het sluipve rkee r te vermind eren is er bij
aile altern atieven niet sp rake van ee n onderscheidend

korte termijn ni et te verwac hte n. Er is namelij k ook
mee r dan ail ee n techniek nodi g. Juridische en

effect.

eco nomi sche aspecten, maatsc happelijk draagvlak en

Het is voo ralsnog niet reali sti sch te verond erstellen dat

zich mee r en mee r op het stimul eren van technieken

ee n MMA waarin gekozen wo rdt vo or het be perkt

om de bestaand e infrastructuur beter te benutten.

faciliteren van de grae i automobilite it tot ge vo lg heeft

Het nu niet verbreden, maar nu ki ezen voo r een

dat mense n de auto vaker laten staan en ki eze n vo or

betere benutti ng is in dit opz icht misschien de meest

andere vervoe rswij ze n of op ee n ander tijd sti p ge bruik

duurzame opl ossin g. Daarm ee staat de deur nog

maken van de w eg. Uit deze studie blijkt dat maatre-

steeds open op lange re termijn mee r en betere kansen

fin ancien spelen oo k een rol. Oo k het rijksbeleid ri cht

te creeren voor ee n nog betere benuttin g van de
bestaand e ve rh ardin g. Dit in tege nstellin g tot ee n
ve rbred ing, immers deze wo rdt bij toepassin g van
deze lfde toe komsti ge technieken ge ri cht op het nog
beter benutten, niet snel ongedaan ge maakt.

3.9.2

Ontwerptechnische uitwerking en
confrontatie met de wetgeving

Het MMA v old oet ev enals het Benutti nge naltern atief
aan de minimale wettelijke eise n.
In het MMA wordt in tege nstelling tot het Benuttingenaltern atief wei uitgegaan van een obstakelvrije berm.
Logisch redenerend lOU dit moeten leiden tot extra permanente verni etiging. In de praktijk ligt dit echter wat
genuanceerd er. Zoals eerd er uitee ngezet wordt de ve rni eti ging van de natuurlijke en landschappelijke waard en
De noordefijke berm fangs RW12 met o.a. Gaspefdoornvegetatie, even ten

met name bepaald door een toename van de wegver-

oosten van Ede

hardin g. In het MMA is er ten opzichte va n het

I
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Benuttingenalternatief geen sprake van 'extra' wegver-

MMA moet gelden. Er zijn echter overwegingen een stap

harding en dus geen vernietiging. Wei zal er op delen

verder te gaan. Een eerste extra maatregel is bijvoorbeeld

van het traject gekapt moeten worden omdat er binnen

een reductie van de rijsnelheid tot 100 kilometer per uur.

de gedachte obstakelvrije berm bomen voorkomen met

Het verminderen van de snelheid is gunstig voor geluid

een stam dikker dan 10 cm. De ondergroei zoals heide

en luchtverontreiniging. Globaal gezien zal de geluid-

en ander struikgewas kan echter probleemloos worden
geYntegreerd in de obstakelvrije berm 4

belasting door de snelheidsverlaging ongeveer 0.8 dB(A)
dalen. Verdere reductie is mogelijk met toepassing van

Waarom in dit alternatief een obstakelvrije berm?

dergelijke snelheidsreductie pas echt effectief zijn, dan is

1. Uitgangspunt in het Benuttingenalternatief is het

een strikte hand having noodzakelijk. Ervaring leert dat dit

dubbellaags ZOAB (met nog eens circa 2 dB(A)). Wil een

zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande

pas na verloop van tijd goed is af te dwingen.

wegverharding, binnen de huidige grenzen van rijkseigendom. Het standaard willen toepassen van een

Tenslotte is de vierde eis (het beperken van ruimte-

obstakelvrije berm zou in dit alternatief niet passen

beslag en grondstoffengebruik) een extra onder-

omdat anders zou moeten worden overgegaan tot

steuning voor het Benuttingenalternatief. Hieruit vloeit

grootschalige grondaankoop. Dit he eft echter wei

overigens voort dat er geen verdiepte en verhoogde

geresulteerd in een ontwerp waarvan de ontwerp-

liggingen en dergelijke aan de orde zijn. Deze con-

technische uitwerking niet optimaal is en waar bij

structies kosten namelijk veel extra grondstoffen.

een groeiend verkeersaanbod steeds hogere eisen
worden gesteld aan de bewaking van de verkeersveiligheid. Het MMA kent meer 'vrijheidsgraden'.

3,9.3

in de omgeving

Het ontbreken van de geleiderail en het toepassen
van een obstakelvrije berm in het MMA heeft als

Het hele gebied waar de A12 in ligt is nog lang niet

groot voordeel dat verkeer makkelijker kan uitwijken

'uitontwikkeld'. Het beleid richt zich meer en meer op

in geval van calamiteiten en zal in vergelijking met

ontsnippering van de Veluwe. Dit vergt van veel partijen

het Benuttingenalternatief een positief effect hebben

grote inspanning en zal in de komende jaren uiteindelijk

op de rijtaak omdat het idee te rijden in een min of

steeds meer resultaat opleveren. Voor het MMA is in het

meer permanente 'werk-in-uitvoeringsituatie' minder

verlengde van deze ontwikkelingen ervoor gekozen

zal postvatten. Ook de bereikbaarheid van hulpdien-

extra ontsnipperende maatregelen op te nemen.

sten kan op deze wijze beter worden gewaarborgd.

Op dit traject zijn echter geen grote ecoducten voorzien

2. In het Benuttingenalternatief moet het hele traject

(zie hiervoor Trajectnota/MER A12 Ede

Duitse grens).

standaard worden voorzien van een geleiderail. Ook
op die delen van de Veluwe waar dit in de huidige

Voor dit traject geldt het volgende:

situatie nog niet het geval is. Een geleiderail is intrin-

•

In aile alternatieven is vervanging van het Pakhuis-

siek milieu onvriendelijk onder andere als gevolg van

viaduct voorzien, in het MMA echter is het voorstel

zinkuitloging. Met name op de Veluwe past een

deze niet volwaardig op dezelfde plaats te vervan-

geleiderail niet onder de noemer 'meest milieu-

gen, maar iets ten oosten hiervan (ter hoogte van

vriendelijk' .

'De Kade') een verbinding voor langzaam verkeer

3. Een dergelijke redenatie is ook van toepassing voor

te realiseren. Een groot voordeel is dat hierdoor een

wat betreft de landschappelijke inpassing. Wederom

betere landschappelijke maar ook ecologische

met name op de Veluwe strookt een geleiderail niet

inpassing van de weg kan worden gerealiseerd, dit

met de landsschapsvisie de weg volgend te laten

omdat het talud van het viaduct geen beperkingen

zijn aan de omgeving. De in het MMA voorgestelde

meer oplegt. Deze maatregel ligt op een lijn met de

landschappelijke inpassing zou op deze wijze haar

gemeenschappelijke visie op de (her)inrichting van

meerwaarde grotendeels verliezen.

het gebied van de betreffende gemeenten.

Om te voldoen aan de derde eis, hinder en overlast ver-

Ais laatste maatregel is in het MMA een landschappelijke

minderen, is het duidelijk dat de basiskwaliteit, zoals die

inpassing voorzien. Deze maatregel is met name ingege-

ook is gesteld aan de andere alternatieven, ook voor het

ven door het ontbreken van een goede inpassing in de

4 een biikomend voordee/ is dai met de kap van bomen de situatie voor biivoorbee/d reptie/en kan verbeteren. /n de huidige situatie wordt de
betekenis van bermen op de Ve/uwe beperkt doordat deze ziin begroeid met bomen en siruiken of door beschaduwing van bas dat dicht op de
berm staat. Door de bermen open te houden en de bosrand ierug te dringen kan de situatie va or reptie/en verbeteren.
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3,8 Ontwerpen Meest Milieuvriendelijke A lternatief

N

•

N
Geluidscherm
.... Ecoduiker
Grens plangebied
)
Weg met verhoogde ,"',,' Geplande infrastructuur
.... Amfibietunnel
ligging
.... Kleinwildpassage
Meest Milieuvriendelijke Alternatief
.... Tunnel/viaduct vervangen 72.40 m Verhardingsbreedte
Kilometrering
121
.... Tunnel/viaduct verlengen/
verbreden
o
500
1000 Meters

N

~,:\

noord

'0'

Tabel 3.1 Indicatie restcapaciteiten in procenten in de maatgevende spits in de situatie 2010

BEN/MMA

BASIS

MIN

MAX

4x2 HOOFDBAAN

4x2 PARALLELBAAN

Ve enendaal - Veenend aal-Oost

25-30

25-30

25-30

40-45

45-50

40-45

Veenendaal-O ost - Maand erbroek

20-25

20-25

20-25

35-40

45 -50

35-40

Maand erbroek - Ede/Wage nin ge n

10-15

25-30

25-30

25 -30

45-50

20 -25

WEGVAK

huidige situ atie. De landschappelijke in passi ng heeft hier

De vormgeving van de aansluit in g Oostelijke

ailee n betrekkin g op de zijberm en. De midden berm blijft

Rondweg Vee nendaal heeft ee n ste rke relati e met het

overeenkomsti g de 'krappe' middenberm lOals die stan-

onde rli gge nd wegennet en specifi ek de regionale ver-

daard in het Benuttingenalternatief zit.

bind ing tu sse n Ede en Vee nendaal. In principe bestaan
er twee variante n:

Er zijn in begin sel deze lfde pri ncipes ge hanteerd als bij
de ve rbredi ngsalternatieve n ('de weg voigt omgeving'
of 'd e weg als zelfstandig element'). De landschap pelijke inpassing bied t teven s de mogelij kheid om ee n

• ee n vari ant waarbij het interl okale verkee r gebruik
maakt van de route Schutte rweg, M aanderbuurtweg en Buurtlaan Oost.
• ee n vari ant waarbij ge bruik wordt gemaakt van ee n

meer gevarie erde bosrand te cree ren. In het OTB zal

nieuwe weg tu sse n de Schutte rweg en de

de landschappelij ke inpassing verd er moeten worde n

Oostel ijke Rondweg Veene ndaal.

geoptimalisee rd .
Voor wat betreft de eerste vari ant dient het
Pakhuisviaduct te blijven bestaan. Aansluitend bij de
3.10

Pakhuisviaduct

ISEV-visie zal de voorkeur uitgaan naar de tweede
variant. In deze nota wordt met uitzondering van het

In het kader van het Interprovinciaal Struduurplan Ede

M eest Milieuvriend elijk Altern ati ef (MMA) standaard

- Vee nend aal (I SEV) hebbe n de gemee nten Veenendaal

uitgegaan van een gelijkwaard ige vervanging van ail e

en Ede hun visie uitee ngezet op de ruimtelijke kwaliteit

viaduden op dezelfde locati e. In het MMA zal het

en ontsluiting van het gebied tu sse n de ke rn en

Pakhuisviadud echter wo rd en vervangen door ee n ver-

Veenendaal en Ede. Meest in het oog springend zijn de
ontw ikkelin ge n op het gebied van wonen en werken
waaronder grootschalige woni ngbouw (onder andere
Veenendaal Oost) en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (De Klomp Oost en Ede-West fase II en III) .
Een ander speerpunt is de realisati e van ee n groe nbuffe r
(stedelij k uitloopge bied) met recreatief medege bruik
tu sse n de bedrijventerre inen en het creeren van ee n
natuurontwikkelingslOne tussen de toekomstige
won ingbouw Vee nendaal Oost en de Zuiderkade . Ais
laatste kan genoemd worden het versterken van de
recreatieve fun ctie in het gebied middels de aanleg van
een recreati eplas bij De Klomp Oost en versterkin g van
het fi etspadennetwe rk. Een aantal maatregelen die
genoemd word en en die betrekkin g heb ben op de ontsluitin g van het fietsnetwerk betreffe n onder andere het
realiseren van extra onderdoorgangen ond er de A 12 in
de gemeenten Vee nendaal (Galileistraat), het herstellen
van de fietsverbindin g bij de Kade over de A 12 en een
fietsverbinding over de aansluiting van de 'Oostelijke
Rondweg Veen endaal' . In de ru imtelijke uitgan gspunten
van het ISEV wordt verd er voorzien in het opheffen van
het Pakhuisviaduct. Het Pakhuisviaduct maakt onderd eel
uit van de bestaand e regionale verbindin g tussen Ede en
Veenendaal en kan niet lOnderm eer word en opgeheven .
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Het Pakhuisviadud maakt onderdeel uit van de regionale verbinding
tussen Ede en Veenendaal

binding voo r het langzaam verkeer bij de 'Kade'. Nu is
het MMA zo opgebouwd dat aile genoemde maatregelen ook toepasbaar zijn op de andere alternatieve n.
Dit maakt het niet onmogelijk om in een latere fase het
eerd er genoemde uitgangspunt voor dit onderdeel los
te late n.
Uit onde rstaande tabellen wordt duidelijk dat de liggin g van de regionale verbindingsweg nauwelijks
effect heeft op de belasti ng van de A 12 5 Het aantal
voertu igkil ometers en d e intensiteite n zijn bij de noorde lij ke ligging net iets hoger.

Tabel 3.1 Indices voertuigkilometers in 2010 (1992=100)

Autosnelwegen
O nderli gge nd wege nn et
Totaal

ZU IDEL IJK E VARIANT
169
121
145

NOORDE LlJK E VARIANT
170
122
146

Tabel 3.2 Etmaalintensiteiten rijksweg 12 (aanta l motorvoertuigen)
WEGVAK
Veenendaal - Veenendaal-Oo st

ZUIDELIJKE VARIANT
77.500

NOORDELlJKE VARIANT
78.300

Veenendaal-Oost - kl2-,-. .:...:
M-'.:a==a"'m-'.:d::.::eo,-r::.:
brc.::0c.::e,-o
k _ _- '8::..:7-'.=30
-=-0= --_ _ _ _._ _ _ _ _--=8:..:.7-'-'.5::..:0::..:0"--_ _ _ _ _ __
KI2 . Maanderbroek - Wageninge n
94.700
95.100

Tabel 3.3 Etmaa lintensiteiten onderliggend wegennet (aanta l motorvoertuigen)
WEGVAK
30 - De Klom

ZUIDELIJKE VARIANT

NOORDELlJKE VARIANT

20.600

22.000

Schutterweg

11.100

8 .200

Maanderdijk

3.700

5.500

5 Uitgegaan is van die situatie dat de capaciteit op de A12 is verruimd hetzii middels benutting hetzii middels verbreding.
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3.11

Overzicht van de altematieven

De figuur op de omslagflap biedt een overzicht van de

De ligging van de regionale verbindingsweg heeft
nauwelijks effect op de belasting van het onderliggend

'overgebleven alternatieven' die vertaald zijn in een

maar wei op de verdeling van het verkeer over het

ontwerp. De figuur is als bladwijzer opgenomen, zodat

onderliggend wegennet. Bij de noordelijke variant is

men de figuur bij hoofdstuk 4 steeds bij de hand kan

de belasting van de regionale verbindingsweg een

hebben. Voor aile duidelijkheid volgen hieronder nag

kwart lager. Dit verkeer verkiest in deze variant de
Maanderdijk of de N224. Daardoor neemt de

aile alternatieven op een rijtje (zie oak kaarten 3.3 tim
3.8) Kaarten 3.9 en 3.10 geven een indruk van het

belasting van de Maanderdijk met bijna de helft toe

ruimtebeslag. Ter illustratie is het 4x2-alternatief gepro-

en de N224 met 7%.

jecteerd op een luchtfoto. In het volgende hoofdstuk
worden de alternatieven met elkaar vergeleken.

Tabel 3.4 Aantal rijstroken per alternatief

WEGGEDEELTE

BESTAANDE SITUATIE
NOORD ZUID

... _____._.~2~_.___

->Veenendaal
Veenendaal

~

Veenendaal-Oost

2

BEN-ALTERNATIEF/MMA

.2.........................~...~....~.._.~.~..__
2

2+sp

Vee.n(On.cJilaJ::Qo~L=-_fI.IICla. ncI~~lJ.r()(Ok. ...~.. ___ ....2:::.... .._......_............=..:.::.c.__.__......

.•

L _ ._ _ _ _

2+sp

MIN-ALTERNATIEF
NOORD ZUID
3
3

->Veenendaal
Veenendaal ~

\fI",Qn,'nn

~

Veenendaal-Oost
Maanderbroek

~

Maanderbroek

Edel\jljageningen

ws staat voor weefstrook
sp betekent spitsstrook

6~
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3
3
3+ws

3
3
3+ws

MAX-ALTERNATIEF
NOORD
3

3+ws

~3.. _. ___ ~._3

3

3

=. ·..::r_..___......__.~,3:_____.. _....,3..............._..._........_

M(i.(in.cl.e!~~(J~~..=-_~cJ{OL""{ClK(O_n.~rl1i(on.~__ ........_~ __ . ....... ._1..±sP_~_~J±SQ_.

WEGGEDEELTE

BASISALTERNATIEF
NOORD ZUID

ZUID
3

3 + ws

4X2-ALTERNATIEF
NOORD ZUID
3

3

3+ws

2+2

2+2

3+ws

2 +2

2+2

3+ws

2+2

2 +2
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3.9 O verzicht
•

Grens plangebied

121 Kilometrering
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DE ALTERNATIEVEN
VERGELEKEN

4.1

Inleiding

De slotparagraaf van het vori ge hoofd stuk bevat ee n overzicht van
'd e overge bleven altern atieven', waarvoor ee n inpassend ontwerp
is uitgewerkt. Na inspraak en advies zal bij de uiteindelijke besluitvorming een keuze moeten word en gemaakt uit deze alternatie-

Informatie over de effecten van de alternatieven en

yen. Inzicht in de effecten die de alternati even teweegbrengen,
is voor deze keuze onontbeerlijk . In dit hoofdstuk word en de

varianten is van wezenlij k belang voor de besluitvorming.

belangrijkste effecten van de alternatieven beschreven en word en
de altern atieven - op basis van deze effecten - onderlin g vergeleken.

Ten behoeve van de Trajectnota/MER A12 Veenendaal - Ede

De informatie over de effecten van de alternatieven heeft ee n
zijn de effecten uitgebreid bestudeerd.
De belangrijkste resultaten worden in dit hoofdstuk

drieledi ge functi e:
• In de ee rste plaats maakt deze inform ati e het moge lijk elk
altern atief afzonderlijk op zijn waard e te beoordelen. Het gaat
daarbij om vrage n als: 'wat is het verschil tu sse n de situatie

gepresenteerd (de verantwoording van het 'hoe' en 'waarom'

waarin alternatief X wordt ge re ali seerd en de situatie waarin

van het onderzoek is te vinden in deel B).

men de zaken op hun beloop laat (h et Nulaltern atief) ?
Hoe verhoudt altern atief X zich qua effecten tot normen en

Er worden in dit hoofdstuk figu ren met scores getoond,

doelen uit beleid, wet - en rege lgevin g? En : welke maatre gelen
zijn er moge lijk om negati eve effecten van altern ati ef X te
voorkomen, te verzachten of te compense ren?'

die daarna worden toegelicht en vanuit verschillende
invalshoeken worden geanalyseerd.

• In de tweed e plaats - min stens zo belan grijk - maakt de
informatie over effecten het mogelijk de altern atieven
ond erlin g te vergelijken vanuit verschillende invalshoe ken.
Stel bijvoorbeeld dat ee n soepele verkee rsafwikk elin g op de
A 12 het zwaarst weegt bij de beoord elin g; wat is dan de beste
oplossing? W elke oplossin g verdi ent de vo orkeur wannee r de
kwaliteit van natuur en landsch ap in het buitengebi ed het
bel angrijk ste criterium is? Etc.
• In de derd e plaats maakt de informatie over de effecten
duid elijk welke dilemma's bij de besluitvormin g aan de orde
zijn . Van ee n dilemma is sprake wannee r er ee n keuze moet
word en ge maakt uit twee of mee r altern atieven die elk op zich
naast duidelijke voord elen ook duidelijke nadelen hebben.
Over dergelijke dilemma's kunn en in deze Trajectnota/ MER
gee n kn open word en doorgehakt: dat moet later - bij de
besluitvormingge beuren. M aar met de inform atie over de
effecten van de altern ati even kan w ei scherp w orden gesteld
welke dilemma's in dit geval ee n rol spelen en wat de belangrijkste 'voors' en 'tege ns' zijn .
Om te bereiken dat de info rmatie over de effecten van de alternati even aan de bovenge noemde functi es beantwoordt, is het
nodig volgens een w eloverwo gen meth odi ek te w erk te gaan.
In deze methodiek zijn dri e stappen te ond ersc heiden:
• de ontwikkeling van een beoord elin gs kader, dat wil zegge n:
een systemati sch geo rd end overzi cht van 'invalshoeken',
'aspecten' , en 'beoord elingscriteri a';
• het bepalen van de scores van de altern ati even op de ondersch eiden beoord elin gscriteri a;
• presentatie van de resultaten.

I
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De drie stappen binn en de meth odi ek zijn op hoofd-

buurtwinkels? ', 'Zijn er openbaar vervoersvoorzieningen?',

lijn en toege li cht in paragraaf 4 .2. Dee l B van deze

'Kan men er parkeren? ', 'Is het ' 5 nachts ru sti g? '.

Trajectnota/MER bevat een nadere inhoudelijkemethodolo gisch e onderbouwin g van de wijze w aarop

Ail e relevante aspecten voor de beoordelin g van de

de relevante beoordelin gscriteri a en de bijbehorend e

altern atieven voor de A 12 Veenendaal - Ede zijn

sco res zijn bepaald .

vertaald in mee r concrete beoordelin gscriteri a.
Het aspect 'landsch ap' kan hier als voorb eeld dienen.
Dit aspect is uitges plitst in enkele dee laspecten,

4.2

Methodiek

4 .2.1

Beoordelingskader

waaronder het 'vi suele landsch ap'. Dit deelaspect is
uitee ngezet in de volge nde beoord elingscriteri a:
• vi suele hinder vanuit het land schap;
• vi suele hinder vanaf de w eg.

Systematiek beoordelingskader: 'thema's',
'(deel)aspecten' en 'criteria'

W ann ee r veel as pecten relevant zijn, komt de in zichte-

De altern atieven kunn en een vee lh eid aan effecten

lijkh eid van de beoord eling snel in het geding.

teweegbrengen: toe name van geluidhinder in straat X,

O m deze reden zijn verschillende 'samenhange nd e'

bet ere verkee rsdoo rstromin g op wegvak Y, achteruit-

as pecten geclu ste rd in ee n beperkt aantal in valshoe ken, oo k wei thema's ge noemd .

gang van het uitzicht voor automobilisten en trein reizige rs in ge bi ed Z enzovoort. Van sommi ge van
derge lijke effecten is op voorh and duidelijk dat ze van
gro ot belang zijn voor de besluitvormin g, andere

Verschillende invalshoeken

effecten zijn derm ate marginaal dat ze gee n nadere

sc heid en. In het geval van de A 12 Vee nend aal - Ede

Er zijn verschillende invalshoeken/ thema's te ond er-

beschouwin g behoeven. Tu sse n deze twee uitersten

zijn zeven th ema's ge kozen: Verkee r en vervo er,

bevindt zich ee n 'grij s gebied'. W elke effecten moet en

Economi e, M ensgericht milieu, Natuurge richt mili eu,

wei in het onderzoek word en meege nomen en welke

Bouw tijd, Duurzaam bouwen en Kosten.

ni et ? W at zijn geschikte maatstave n om de aard en
omvang van de verschillend e effecten uit te drukken?

Verkeer en vervoer

En hoe kan het totaal aan effecte n van de altern ati e-

Het ee rste th ema is Verk eer en vervoe r. Dit thema sluit

yen op ee n systemati sch e manier wo rd en geord end?

aan op de directe aanleiding en de centrale doelstelling

In de praktijk van infrastructuurstudi es wo rd en de

doel van de studie is de groei van de automobiliteit op

bovenge noe md e vragen beantwoo rd door ee n zoge -

de A 12 tu sse n Veenendaal en Ed e in goede banen te

noemd beoord elin gskader te prese nteren. In het geval

leiden om zodoende de reeds bestaande en toekom sti ge

van het project A 12 Veenendaal - Ede. Het primaire

van de A 12 Veenendaal - Ede is een beoord elingskader

bereikbaarh eidsproblemen op te losse n. Co ncreet

ontw ikkeld dat vi er niveaus kent: 'thema's', 'aspecten' ,

betekent dit dat de alternatieven in deze studie moeten

deelaspecten en 'beoordelingscri teria' (zie bijlage 3).

bewe rkstellige n dat de co ngesti ekans voldoet aan de in
het SVV-II ge noe mde norm van 2% , dan wei deze

Een as pect kan word en gedefini eerd als 'ee n on de r-

norm zo di cht mogelijk benadert (2-5% ).

we rp dat inte ressant is voor de beoo rd elin g van ee n
alte rn atief'. Het gaat hierbij om ond erwe rp en die min

Economie

of mee r standaard aan de orde kom en in infrastru c-

Het tw eede thema dat is gehantee rd in deze studi e is

tuurstudi es , bijvoorbeeld kosten, land schap, ge luid en

Economi e. Dit thema is geoperation aliseerd door

sociale aspecten. Aspecten zijn op zichzelf te abstract

middel van 'systee meffecten' en 'omgevin gseffecten' .

om er metin ge n, berekenin ge n of beoo rd elin ge n op

M et systee meffecten word en de effecten bedoeld di e

los te laten. W elli cht is hi ervoor ee n vergelijkin g met

infrastru cturele verand erin ge n hebben op het ge bruik

de aankoo p van ee n hui s verh elderend . Voo r iederee n

en de kwaliteit van het verkee rssystee m. M et name

die op zoek is naar ee n huis zal ee n aspect als 'kosten'

ve rand erin ge n in de reistijd en reisafstand zijn hierbij

ze ker ee n rol spelen, maar voo r de f eitelijke beoord eling is ee n nadere operati onaliserin g nodi g, bijvoo r-

van belang, aangezien zij iets zegge n ove r de veranderin g in bereikbaarh eid van en vanuit ee n gebied.

beeld 'h et hui s mag niet duurd er zijn dan vi er ton' .

Omgevin gseffecten zijn de ruimtelijk-eco nomi sche

O p ee n verge lijkbare manier zal ee n aspect als 'aan-

'zichtbare' gevolge n van een veranderin g van de

trekkelijke woonom gevin g' ee n nadere uitwerkin g

bereikbaarh eid . Ai s gevol g van een infrastructurele

moeten krij gen in meer concrete criteri a, zoals: 'Zijn er

aanpassin g verand ert de bereikbaarh eid van het kern -
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ge bi ed. Deze bereikbaarheidsverandering kan zich

recreatie, landbouw en lucht en bijbehorende

vervo lge ns vertalen in ee n veranderin g van de aan-

beoordelingscriteria zijn gecluste rd onder de invalshoe k

trekkelijkh eid van het kern gebi ed als vesti gingsplaats.

M ensgericht milieu.

Dit kan zich dan concreet uiten in een verand erin g van
de omvang van de werkgelege nheid en bedrijfsinvesteringen en van ruimtege bruik en productie structuur.

Natuurgericht milieu

Binnen het thema Natuurgericht milieu gaat het vooral
om de consequenties die de alternati even hebben voor

Bedriiventerreinen fangs de A 12 in Veenendaaf

de waarden en potenties die in het buitengebied aanwezig zijn . Aspecte n die hierin een belangrijke rol spelen
zijn : natuur, landschap en bodem en water. Zoals nog
zal blijken, is de aard en omvang van de effecte n in het
buitengebied in vee l gevallen direct afhankelijk van het
ruimtebeslag van de alternatieven. De effecte n worden
dan ook in veel gevallen gescoo rd door het aantal verloren hectares te kwantificeren, eve ntueel met behulp
van ee n 'weegfactor', waarmee ook de ern st van het
verlies van de betreffende hectares in scores wordt verdisco nteerd. De sco res zijn inclusief de standaard opgenomen mitigerende maatregelen.
Bouwtijd

Het daadwerkelijk reali seren van een alternatief kost
tijd . Hoe langer het duurt ee r ee n oplossin g gereed is,
des te meer hinder kan er optreden. Deze hind er kan
ond er andere bestaan uit geluidoverl ast van het we rk verkeer, fil evo rmin g op de A 12, toename sluipverkeer
etc. In dit th ema worden de verschi llen de bouwtijden
van de alternati eve n op ee n rijtj e gezet.
Duurzaam bouwen

Er zij n versch ill ende manieren waarop duurzaam
bou wen (DuBo) geo peration ali seerd kan worde n.
In principe worden vijf o nderd elen o nd erscheid en:
energie, materi alen, leefomgeving, natuur & land schap
en water. De dri e laatstge noemde onderd elen kom en
bij andere thema's aan de ord e, daarom wordt bij het
thema DuBo in gegaan op energie en materialen
(en gez ien het specifieke belang 'ruimtebeslag').
Mensgericht milieu

Kosten

Het th ema M ensgericht mi lieu gaat in op de aspecten

Dit thema geeft de ko ste n aan, wanneer besloten

die van invloed zijn op het directe woon- en leefmilieu

wo rdt een van de altern ati eve n aan te legge n.

van omwonend en van de A1 2. Binnen dit thema ligt
dus het accent op de consequenties die de alternatieven
heb ben voor het alledaagse leven van de omwonenden

Beschouwing effecten in de peri ode 2010-2020

van de A 12. De alternati even hebben uitee nlopende
co nsequenties voor het all edaagse leven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de be reikbaarheid van voorzieninge n (voor voetgangers en fietsers), om geluidhinder en

De tijdshorizon van deze studie is in principe 2010.
Toch leve rt deze einddatum enkele problemen op .
Ten eerste de plan horizon 2010 begint al aardig dicht bij
te komen. In de keuze zal ook rekening moeten word en
gehouden met de toekomstvastheid van de oplossin g.

vi suele hinder en om sociale vei ligheid . Uiteraard speelt

De A12 moet niet vlak na 2010 al weer problemen

ook de mogelijk noodzakelijke sloop van won ingen een

opleve ren. De tweede reden om ook de effecten in

belangrijke rol. De aspecten geluid , tri llingen, externe

2010-2020 in beschouwing te nemen is dat een verbre-

veiligheid, sociale aspecte n, wonen, werken en wegen,

ding van de A 12 Veenendaal - Ede pas na 2010 voorzien
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is (MIT '98). Om te voorkomen dat de stud ie in 2010 als

Tracebesluit - meer in detail worden uitgewerkt. Op dat

achterhaald kan worden beschouwd, wordt een doorkijk

moment komen ook kwesties aan de orde die bij de

gemaakt voor de effecten die naar verwachting zullen

besluitvorming-op-hoofdlijnen nog niet doorslaggevend

optreden in de periode 2010-2020.

zijn, lOals 'graffitigevoeligheid' van tunnels, doorzichtig-

Bronnen voor het beoordelingskader

schappelijke inpassing, etc. Dergelijke onderwerpen zijn

Elk infrastructuurproject is uniek, vergt daarom een op

voor de kwaliteit van een oplossing zeker belangrijk, maar

heid van geluidsschermen, optimalisatie van de land-

maat gesneden aanpak. Om deze rede n heeft ook dit

het wordt pas zinvol er aandacht aan te besteden wan-

infrastructuurproject een eigen beoordelingskader. Voor

neer duidelijk is welke oplossing de voorkeur krijgt.

beoordelingskaders gelden geen wettelijke voorschriften,
maar het is wei gangbaar het gehanteerde kader te verantwoorden. In algemene zin geldt voor het beoorde-

4.2.2

Scores bepalen

lingskader dat het gebaseerd is op de volgende bronnen:
•

•

De 'Richtlijnen voor de inhoud van de Trajectnotal

Waarom een multicriteria-analyse (MeA)?

MER A 12 Veenendaal - Ede'. Deze richtlijnen geven

De veelheid aan informatie vraagt om een gestructu-

een eerste aanzet voor de te onderzoeken effecten.

reerde aanpak. Het gebruik van invalshoeken of

Kenmerkend voor zulke richtlijnen is overigens dat ze

thema's is een ee rste aanzet hiertoe . Toch zijn er binnen

worden opgesteld voordat de feitelijke studie van start

de thema's nog zo' n groot aantal aspecte n en beoorde-

gaat, in een stadi um waarin de alternatieven nog niet

lingscriteria te onderscheiden, dat verdere structurering

concreet zijn uitgewerkt. Effecten die in het richtlijnen-

gewenst is. Dit kan door gebruik te maken van lOge-

stad ium nog relevant lijken te zijn, kunnen bij nader

naamde multicriteria-analyses. Op deze wijze kan per

inzien er toch niet toe doen. Afwijken van de richtlijnen

thema een algemene co nciusie getrokke n worden

- mits goed gemotiveerd - is dan ook toegestaan.

omtrent de effecten van de alternatieven. Voor de MeA

Beleid-, wet- en regelgeving. Voor bepaalde aspecten

komen de volgende thema's in aanm erking:

(bijvoorbeeld natuur, en dan met name de ecologi-

•

Verkeer en ve rvoer;

sche hoofdstructuur) zijn beleidsdoelstellingen geformuleerd, terwijl er ook aspecten zijn waarvoor

•
•

Economie;
Mensgericht milieu;

wettelijke gre ns- en streefwaarden gelden (bijvoor-

•

Natuurgericht milieu.

beeld in het kader van de Wet geluidhinder).
•

•

Praktijkervaring met andere vergelijkbare projecten: bij

Kenmerkend voor een multicriteria-analyse (MeA) is

het onderzoek (en de afbakening daarvan) is gebru ik

dat wordt uitgegaan van verschillende beoordelings-

gemaakt van de ervarin gen binnen Rijkswaterstaat

criteria aan de hand waarvan de alternatieve n worden

met vergelijkbare projecten elders in Ned erl and.

vergeleken. Deze criteria kunnen onderling sterk uiteen-

Gebiedskenmerken: welke effecten relevant zijn bij

lopen. De bijbehorende criteriumscores kunnen in ver-

een infrastructu urproject is sterk afhankelijk van de

sch ill ende eenheden worden gemeten, bijvoorbeeld in

basisomstandigheden in het projectgebied. In dit pro-

aantallen hectares of in aantal ge hinderden. Tevens

ject is gebiedskennis gebruikt om tot een toespitsing

kunnen zij in kwalitatieve zin worden uitgedrukt

op de rel evante effecten te komen.

(bijvoorbeeld altern atief A scoort vanuit oogpunt

• Voortschrijdend inzicht: het beoordelingskader berust
voor een deel op voortschrijdend inzicht tijdens de

'Verkeer en vervoer' beter dan B en e). Het

lo

maar

optell en van verschillende scores is niet lO nd er meer

studie. Immers, onderwerpen die aanvankelijk rele-

mogelijk. Om de criteriumscores onderling vergelijkbaar

vant lijken, kunnen bij nader inzien (na deelonder-

te maken dienen de scores in dezelfde orde van grootte

lOek, na consu ltatie van betrokkenen) minder terzake

te worden uitgedrukt. De scores worden hiervoor

blijken. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk:

'gestandaardiseerd': aile scores worden in gelijke een-

een aanvankelijk irrelevant geacht onderwerp blijkt bij

hede n uitgedrukt lOdat ze optelbaar worden. Een ander

nader inzien wei degelijk de moeite waard.

belangrijk kenmerk van multicriteria-analysemethoden is
dat rekening wordt gehoude n met het feit dat ee n

Tenslotte is nog vermeldenswaardig dat het beoordelings-

bepaald criterium in de beoordeling zwaarder mee kan

kader is afgestemd op het detailniveau van de besluit-

tellen dan een ander criterium. Aan de beoordelings-

vorming die thans aan de orde is. Deze Trajectnota/MER

criteria kunnen daarom gewichten worden toegekend

(zie ook hoofdstuk 1) vormt het vertrekpunt voor besluit-

die het belang van deze criteria in de totale vergelijking

vorming-op-hoofdlijnen. Het gekozen alternatief zal

weergeven. Het uitgangspunt bij het toepassen van

daarna - in de procedurele fase van het Ontwerp-

een multicriteria-analyse is de effect- of scorematrix.
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Een scorematri x geeft een systematisch overzicht van

De 'criteriumscore' staat voor de oorspronke lij ke

de gevolgen van de verschillende alternatieven.

ongestandaardiseerde sco re. De 'nulscore' voor de

In de matri x kunn en zowel kwalitatieve als kwantitatieve

ongestandaard iseerde score die hoort bij het

criteriumscores worden opgenomen.

Nulalternatief en de 'maximale kwantitatieve score
behorende bij -- of ++' is ee n voo raf bepaald maxi-

Methode

mum. Deze laatste hoeft in de praktijk niet op te tre-

Bij de vergelijking van de verschillende alternati even in

den en dient derhalve meer als referentie voor de

de Trajectnota/MER A12 Veenendaal- Ede is gebruik

alternatieve n.

gemaakt van de method e van gewogen somm ering.

Er is bewust voor gekozen om niet auto matisc h een --

Bij toepassing van deze methode worden gestan -

of ee n ++ toe te kennen aan dat alternatief met het

daard iseerde criterium scores vermenigvu ldigd met de

grootste of kleinste effect. Op deze wijze wordt voor-

bijbehorende criteriumgewichten en vervolge ns per

komen dat ond erlin g ge rin ge verschillen tussen de

alternatief gesommeerd. Dit res ulteert in een totaalscore

altern atieven leid en tot een 'scheefgroei' in de rang-

per altern ati ef, op basis waarvan ee n rangvolgord e kan

ord e van alternatieven omd at die ge rin ge verschillen

worden bepaald . Deze methodiek is ee nvoudig van

and ers relatief zwaar gaan meetellen in de beoordeling.

opzet en goed navolgbaar, te meer omd at veranderin-

Voor de max imale kwantitatieve sco res behorende bij

gen in effecte n en gewichten snel en eenvoud ig middels

-- of ++ wordt verwezen naar het rapport ' Integrale

een spreadsheet kunnen worden verwerkt en berekend.

effectvergelijkin g' (achtergronddocument nummer 48).

Standaardisatie

Gewichten

loals reeds opgemerkt worden de vele effecte n in

Niet iede r criterium of (deel)aspect is binnen een

diverse eenhede n uitged rukt, zowel kwalitatief

thema van eve n groot belang. O m de verschillen in

('plussen' en 'minnen') als kwantitatief (bijvoorbeeld

waard eri ng zichtbaar te maken zijn gewichten toe-

hectaren). Door stand aardisatie kunnen de verschil-

geke nd aan de criteria en (deel)aspecten. lie voor

lende sco res omgerekend wo rd en naar optelbare

die gewichte n bijlage 3. De uit de standaard isatie

ee nh ede n (,ongewogen' M CA-scores). Standaard isatie

verkregen 'ongewogen' MCA-score wordt met het

kan op verschill ende manieren plaatsvinden. In dit

bijbehorende gewicht vermenigvuldigd en het resu l-

geval is gekozen voor de volgende methodiek:

taat is de 'gewoge n' MCA-score. Pas nu is optellen

• het Nulalternatief krijgt altijd de score 0;

van de scores mogelijk.

• kwalitatieve scores word en ge"lnte rpreteerd als
kwantitatieve criteriumscores. Een positieve waarde
betekent een verbetering en een negatieve waarde
een ve rslec hterin g. l ie voor de vertaalslag van de
kwalitatieve scores tabel 4.1 ;
• kwantitatieve scores word en naar verhouding gestandaard iseerd met behulp van onderstaande formule:

DE FORMULE
(criteriumscore - nulscore) / (max. kwantitatieve scare beharend bij - - af ++) = +/- 0,10 x

x = angewagen MeA -score, -10 ~ x ~ +10
Tabel 4.1 Standaardisatie van kwalitatieve scores
KWALITATIEVE SCORE

OMSCHRIJVING

KWANTITATIEVE SCORE

zeer groot negatief effect
groat negatief effect

0/-

_ _ __ _ __ -'g.L.e_r_in--.g negatief effect

o
0/+

+

- - - - - '+-'-+- --

ee n veranderin

(referentie)

ge rin g positief effect
groot positief effect
_ _ _ _ .. zeer grao!~_
tie
_f_e_ff
_e_c_t_ _ _ __ _ _ .

-10
-5
-2,5_ _ _ _ __

o
2,5
5

10

I
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4.2.3

Presentatie van de resultaten

O nderst aande fi guur laat in een oogopslag de verschillen tu sse n de alternati even zien. Het Nul altern atief
scoo rt per definiti e '0' en ligt derh alve voor aile
thema's op de x-as .
Verd er is te zien dat naarmate de weg brede r wordt
(m ee r rij stroken t elt) de sco re voo r Verke er en vervoer
toenee mt (betere bereikbaarh eid). Ook de economi sche
effecten kenn en dit verb and. De milieuthema's
(lOwel mens- als natuurge ri cht) laten juist het
tegenovergesteld e zien. M ee r asfalt leidt tot mee r
negatieve effecten op de omgeving .
Het MMA heeft tenslotte de min ste negati eve milieueffecten van aile verbredin gsaltern ati even.

Ca rpoolplaats bi; het kruispunt van de Dr. Willem Dreeslaan met de
Maanderdi;k in EdelBennekom

++
+
01+

Fh

o

~

01 -

NUL

BEN

r-

]I

r

lJI

BASIS MIN

~

MAX

J
4x2

fh -

Verkeer en vervoer

o Economie
o Natuu rge richt milieu
• M ensgericht milieu

MMA
Figuur 4. 1 Vergeli;king van de
alternatieven (2010)

4.3

capaciteit onder co ngesti e-omstandi gheden. Dit ge ldt

Effecten 2010

voo ral in de peri ode 2010 - 2020. Bovendien zijn de
Verkeer en vervoer

doo rst ro mingseffecten van de getrapte in - en uitvoe-

Voor het thema Verkeer en ve rvoe r zijn voor de aspecten
mobiliteit, bereikbaarh eid en verkeersveiligheid bepaald
hoe de verschillende altern ati even scoren. Dit is wee r-

ging onbekend . De overi ge altern ati even sco ren '++'
hetgee n duidt op het halen van de relevante beleidsdoe lstelli ng (co ngesti ekans).

gegeven in fi guur 4.2. Het aspect mobiliteit levert nage-

noeg geen onderscheid tu ssen de altern atieven. Er is per
saldo nauwelijks ve rand erin g ten opzichte van de auto-

Het derd e as pect van het thema Verkee r en vervoe r is
verkee rsveili gheid . De toename van het verkeer op de

nome ontwikkeling (de verschillen zijn
niet af te lezen zijn in fi guur 4. 2).

A 12 leidt tot ee n ge rin ge verslechterin g ten opzichte
van de auton ome ontwikkelin g. Voo r w at betreft de
verkee rsveiligheid van het Benuttinge naltern atief en
het MMA zijn op het moment van deze studie slechts

lo

gerin g dat ze

Voo r het as pect bereikbaarh eid geldt voo r ail e altern ati even wei een duidelijke ve rbeterin g te n opzichte van

de autonorne ontw ikkeling. Het Benuttin ge naltern atief
en het MMA score n positief. Er is sprake van verbeterin g, maar er is grotere onbet ro uwbaarh eid van de
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in spec ulatieve zin uitsprake n te doe n. Het MMA zal
dankzij de obstake lvrije berm in geval van calamiteiten
gunsti ge r scoren dan het Benuttin ge naltern atief .

Aileen het 4x2-alternatief scoort lich t positief:

Voor aile alternatieven geldt een verbetering t en

de aanl eg van ee n meerbanenstelsel leidt tot minder

opzichte van de autonome ontwikkeling. Bij de

verkee rsongevallen dan in de autonome ontwikkeling.

systeemeffecte n leidt zowel het bete r benutten van
het bestaande asfalt (Benuttingenalternatief) als een

Economie

daadwerkelijke verbreding tot een positieve sco re.

Het thema Economie is onderverdeeld in de aspecte n

Het Maximumalternatief en het 4x2-altern ati ef score n

systeem- en omgevingseffecten (zie paragraaf 4.2.1).

zeer positief vanwege de grotere uitb reiding.

Figuur 4.2 Scores
Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

++
+
0/+

o

u

J

0/-

u

-.J

n

o Mobiliteit
Ill]

~

Bereikbaarheid

o Verkeersveiligheid

?

NUL

BEN

BASIS

M IN

MAX

4X2

MMA

? = Veiligheidseffeden ziin specu latief. Het ontbreken van de vluchtstrook over lange afstand en het passeren van een aansluiting met een
spitsstrook is in de Nederlandse praktiik nog niet toegepast. De verwachting is echter dat in geen geva l beter gescoord zal worden dan het
slechtst scorende verbredingsalternatief.

EFFECTEN ONDERLIGGEND WEGENNET
De verbreding van de A12 heeft invloed op de verkeersstrom en op het onderliggend wegennet (OWN).

Door de huidige en de toekomstige filevorming wordt het OWN op somm ige locaties oneigen lijk gebruikt
(sluipverkeer). Relevante verbindingen in het studiegebied zijn de:
•
•

N224 Arnhem - Zeist;
N225 Arnhem - Driebergen;

•
•

N233;
N781 .

De N224 en N225 lopen min of meer parallel aan de A 12 en vormen derhalve een (potentiele) alternatieve

route, vooral in de spitsperioden. Verbreding van de A 12 leidt dan ook tot een afname van het verkeer op
het OWN ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De afname is gemiddeld 2 %. De grootste afname
van 6 % wordt verwacht op de N224 (Schabernauseweg - De Klomp) . Op de toeleidende wegen (N233
en N781) nemen de intensiteiten maximaal met 1 % toe. Op het gebied van verkeersveiligheid is dit niet
onderscheidend. De verschillen in verkeersintensiteiten tussen de autonome ontwikkeling en de
(verbredings)a lternatieven zijn gering. Ook op het gebied van ge luid zijn de verschillen tussen het
Nulalternatief en de overige alternatieven marginaal. Het grootste verschil (een afname van
0,3 dB(A)) treedt op op de N224 (Oudendijk - De Klomp). Tenslotte komen ook geen significante effeden
voor op het vlak van de sociale aspeden (hinderbeleving, subjedieve verkeersveiligheid en sociaIe veiligheid)
op het OWN. Aileen op plekken waar tunnels onder de A 12 worden vervangen treedt een verbetering op.
Deze worden namelijk breder zodat meer ruimte voor het langzaam verkeer ontstaat.
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Het MMA leidt slechts tot een ge rin ge verbetering.
Vrijwel hetzelfde beeld treedt op bij de omgevingseffecten, oo k hi er leidt meer asfalt tot ee n hogere
sco re voor het onderdeel econo mie (zie figuur 4.3).
Mensgericht milieu
Voor het thema Mensgericht milieu zijn de aspecten
en scores weergegeven in figuur 4.4.

Geluid : Door het plaatsen van extra sche rm en ontstaat
er een li chte afname van de gel uidbelaste woningen
en gelu id gehin derden. Ook het akoestisch ruimtebeslag neemt in lichte mate af. Dit betekent dat aile
altern atieve n licht positief scoren op geluid. Met name
het MMA scoort zeer gun stig als gevo lg van de voorgestelde snelheid sreductie.
Trillingen: Het BAS IS-, MIN- en MAX-alternatief
scoren li cht negatief op trillingen, vanwege een toename van de intensiteiten. Het 4x2-alternatief scoort
negatief op trillingen, omdat in Ed e de bebouwing
dichter bij de weg komt te li gge n.

Het kruispunt van de Dr. Willem Drees/aan met de Maanderdiik en de
zuideliike aans/uiting op RW12 in EdelBenekom

Economie
+1+
+
0/+

o systeemeffecten

o

E:J omgevingseffecten

01-

-/- L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

NUL

BEN

BASIS

MIN

MAX

Externe ve iligheid: Aile alternatieve n score n licht negatief op exte rn e veiligheid (als gevolg van ee n toename

4X2

MMA

Figuur 4.3 Scores Economie

Voor het aspect Recreatie ge ldt hetze lfde als voor

van het transport van gevaarlijke stoffen), behalve het
Benuttingenalternatief en het MMA. Deze laatste

Wonen, werken en wegen, waarbij de li cht negatieve
score met name bepaald wordt door het ruimtebeslag
van recreatieve terreinen en voorzieningen.

twee score n negatief. Voor het Benuttingenalternatief
en het MMA geldt dat door het gebru ik van spitsstra-

Op Landbouw scoren het BASIS-, MIN- en MAX-alter-

ken de overzichtelijkheid van de rijstraken achterui t
gaat. Hierdoor neemt de kans op een ongeval toe en
daarmee het ri sico.
Op het aspect Wonen, werken en wegen score n aile
altern atieven (behalve het Benuttingenalternatief) licht
negatief, vanwege een aantastin g van het woon- en
werkgebied. Het MMA scoo rt ook li cht negatief (maar
in zeer ge rin ge mate) vanwege de strook van landschappelijke inpassin g.
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nati ef en het MMA li cht negatief, vanwege ee n doorsnijding van bedrijfslocaties, ruimtebeslag van
landbouwareaal en een aantasting van de verkavelingssitu atie. Het 4x2-alternatief scoort negatief vanwege
ee n grater ruimtebeslag.
Lu cht: Op het aspect Lucht score n aile alternatieven,
behalve het MMA, li cht negatief. De verslechtering
wordt veroorzaakt door ee n toe name van de totale
emi ssies van diverse stoffen. Bij het MMA is er echter

sprake van een afname van de emi ssies NOx en VO S
(en daarmee ee n verb eterin g van de lokale lucht-

Figuur 4.4 Scores Mensgericht milieu

kwaliteit). Per saldo scoort het MMA daaro m neutraal.
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Natuurgericht milieu

MMA positief. De positieve scores worden echter weer

In figuur 4.5 zijn de scores weergegeven voor het th ema

teniet gedaan door ee n toename van de geluidschermen.

Natuurgeri cht milieu. Op het aspect Bodem en water

M et name bij het 4x2-alternatief is dit het geval. Bij het

scoren aile alternatieven. behalve het MAX- en 4x2-

MMA leidt dit per saldo tot een zeer gerin g negati ef

alternati ef. licht negati ef . Dit word t veroorzaakt door een

effect. Op natuur scoren het Benuttingenalternatief en

aantasting van bijzondere aard(bodem )kundige waarden.

het MMA licht positief en de overige alternatieven licht

een aantasting van het grondwater en ee n aantastin g

negatief.

van de bod em-. grondwater- en waterbodemkwaliteit.
De bredere altern atieven veroorzaken een grotere aan-

Bouwtijd, bouwhinder en fasering

tasting. O p het aspect Landschap scoren aile alternatie -

Voor de reali serin g van ail e altern ati even zull en uitge-

yen licht negatief (behalve het 4x2-alternatief die scoort
negati ef). Dit komt voornamelij k door een aantasting van

hand van ee n kwalitatieve beschrijvin g van de werk-

breide ve rkee rsmaatregelen wo rd en getroffen. Aan de

cu ltuurh istorische landschapstypen. Verd er speelt de

zaamh eden kan voor het aspect bouwen inzicht gege-

visuele hinder vanuit het landschap een belangrijke rol.

yen worden in ond erlin ge verschillen t ussen de

O p het gebied van landschappelijke in passing scoren het

alternatieven. Daarbij is onderscheid te maken in twee

Minimumalternati ef. Maximumalternatief. 4x2 en het

Figuur 4. 5 Scores Natuurgericht milieu
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onderd elen: bouw hinder en bouwtijd. Voor de beoord e-

hergebruiken. Net als bij ruim tebes lag ge ldt oo k voor

ling van het criterium bouwhinder kan w orden gesteld

de hoeveelh eden ge brui kt mate ri aal dat verschillen tu s-

dat er een relati e bestaat tu ssen dit criterium en de

sen de altern atieven toe te schrijven zijn aan de verschil -

bouwtijd. Immers naarmate de werkzaamh eden langer

lende toenam es in oppervlakte van het w egdek en de

d uren zal de hinder groter zijn . In Tabel 4.2 is een kwali -

constructie van te ve rvangen c. q. te verbreden kun st-

tatieve inschattin g gemaakt van de bouwhinder w aarbij

w erken. Voor het energieverbruik door bouwtransport

de bou w tijd ri chtinggevend is. Het Be nuttinge n-

en bo uwmaterialen geldt even eens dat verschill en

altern ati ef en het MMA scoren licht negatief aangezien

tu ssen de altern ati eve n tijd ens de realisati efase toe te

de bouwtijd het kortst is. Het BASI S- , het M IN - en het

schrijven zijn aan de verschill ende toe names in opper-

MAX- altern ati ef scoren negati ef aangez ien de bouwtijd

vlakte van het wegdek en de const ructie van te vervan-

langer is dan van het Benuttin genaltern ati ef en het

gen c. q. te verbreden kun stwerken. Het 4x2-alternati ef,

MMA. Het 4x2-altern ati ef scoort zwaar negati ef omdat

en in mindere mate het M ax imum- en Minimum -

naast de langere bouwtijd de ingewikkeld e bouw-

alte rn ati ef, krij ge n een duid elijk negatieve waard erin g

f aserin ge n vooral vee l hinder voo r het verkee r opleve-

vanuit het perspectief van duurzaam bouwen.

reno De bouw hinder voor de omgeving zal voo r het

Het Be nuttingenaltern ati ef w ordt neutraal beoord eeld

BASIS -, het MIN-, het MAX- en het 4x2-altern ati ef

en het Basisaltern atief en het MMA beide licht negatief.

gelij k zijn omd at hier aileen de factor tijd ee n rol speelt.

De negati eve score van het MMA wo rdt veroorzaakt
door inpassingsmaatregelen. Voor zow el materi alen

Duurzaam bouwen

als energie kan in de OTB -fase nog een groot aantal

In de ontw orpen alte rn ati even variee rt het extra ruim te-

maatregelen word en genomen.

beslag ten opzichte van de autonome ontwikkeling van

o (Benuttin g) tot 62 ha (4 x2 ). De verschillen tu sse n de

Kosten

altern ati even zijn toe te schrijven aan de verschillend e

Het goedkoopste altern ati ef is het Be nuttinge n-

toe names in oppervl akte van het w egdek (verbredin g),

altern ati ef . De totale investerin gskosten bedrage n

de constru cti e van te vervangen c. q. te verbreden kun st-

256 miljoe n guld en. Het duurste altern ati ef

werken of , bij het MMA landschappelijke inpassin gs-

(het 4x2-altern ati ef) is bijn a twee maal zo duur.

maatregelen. Bij het ontwerpen van de verschillende

De totale investe rin gskosten van dit altern ati ef bedra-

altern ati even is aandacht besteed aan optim aal materi -

ge n 546 milj oe n guld en. De totale investerin gskosten

aalgebruik doo r onder and ere ove rbodige onderd elen

van het MMA bedrage n 303 milj oe n gulden en is

weg te laten, slanke constru cties te ki ezen, secund aire

daarm ee bijna 50 milj oe n guld en duurder dan het

gro nd stoffen te gebruiken en vrij gekomen materi aal te

Benuttin ge naltern ati ef.

Tabel 4.2 Scores bouwtiid, bouwhinder en fasering

AUTONOOM

BEN

o
o
o

01 -

BASIS

MIN

MAX

4X2

MMA

2 - 4

2 -4

2 -4

2 - 4

2 -4

Bo uw hinder:
012 - 4

Tabe l 4.3 Scores voor Duurzaam Bouwen

ASPE CT

MEETEENHEID

AUTONOOM

BEN

BASIS

MIN

MAX

4X2

Totaal ruimtebeslag

ha

0

0

13

36

38

62

20

M at erialen

ton (x100.000)

0

2,9

3,8

4,9

5,1

6,2

3,5

En ergie

liters brand stof (x100 .000)

0

10

13,1

16,8

.17,4

21,3

11 ,8

Tabe l 4.5 Kosten

ASPECT

MEETE ENHEID

I<ost en

in min gld
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AUTONOOM

BEN

BASIS

MIN

MAX

4X2

MMA

0

256

336

432

447

546

303

MMA

Totaalscores 2010

Verkeer en vervoer

De alternatieve n onderscheiden zich beperkt van elkaar

De effecten op het th ema Verkeer en vervoer in de

op themaniveau (zie figuur 4. 1) Aile altern atieven, met

periode 2010-2020 geve n vrijwel hetzelfde beeld als de

uitzondering van het MMA, scoren voo r het M ens- en

effecte n in 2010. Aleen op het onde rd eel ve rkee rsveili g-

Natuurgericht milieu ge ring negatief. Het MMA scoort

heid treedt er bij het Benuttingenalternatief en MMA

gering positi ef op het Natuurgericht milieu. Bij Economie

mogelijk een verdere verslechtering op. Dit heeft te

wordt de grootste spreiding aangetroffen, het MMA en

maken met de alsmaar toenemende verkeersgroe i. M et

het Benuttingenaltern atief scaren gering positief, het

name bij het Benuttingenalternatief zal het ontwerp

Maximum- en 4x2-alternatief scoren zeer positief.

steeds meer invloed uitoefenen op de rijtaak en de

De and ere oplossingen scoren hier tussenin . Het Ben ut-

mate van toegankelijkheid voor hulpdiensten . Zoals

tin genalternatief, Basisalternatief en MMA scoren op

reeds eerder opgemerkt zal dit bij de verdere uitwerkin g

het th ema Verkeer en vervoer licht positief. De overige

van dit alternatief specieke aandacht moeten krijgen

alternatieven scoren positief op Ve rkeer en vervoer.

Alhoewel voor het onderdeel bereikbaarheid bij aile
altern atieve n sprake is van een verbete rin g, zegt dit
niets ove r de toekomstvastheid van de oplossin gen.

4.4

Immers de ve rbeterin g is ten opzichte van de autonome

Effecten 2010-2020

groei 2010-2020 . De congestiekans is in die periode
Bij de vergelijking van de alternatieven in de periode tu s-

toegenomen tot meer dan 15% op ail e wegvakken.

sen 2010 en 2020 is een ni euwe autonome situ atie

Te r vergelijking, het Benuttinge nalternatief scoort voor

gedefinieerd. Deze gaat ervan uit dat de alternatieven in

dezelfde periode tussen de 10 % en 15% op het maat-

die periode nog niet zijn uitgevoerd. Deze situatie wo rdt

geve nde w egvak (Maanderb roek en Ede/Wage nin gen).

op '0' gesteld en vormt aldus een nieuwe referentiesitua-

Het Maximumalternatief kent in die situatie op het-

tie voar de period e 2010-2020. Verder dient in algemene

zelfde wegvak ee n congestiekans van 2% tot 5%.

zin opgemerkt te worden dat de effecten na 2010 'yager'
zu llen zijn. Hoe verder weg in de toekomst des te groter

Economie

de onzekerheid. Bij de effectbepaling is rekening gehou-

Voor Economie geldt in feite hetzelfde als voor Verkeer

den met verwachte of reeds in gang gezette trends lOals

en vervoer. Hi er zijn de beoordelingen zelfs gelijk aan die

meer behoefte aan recreatie, minder landbouwgebieden,

van 2010 (vergelij k figuur 4.3 en 4.7) Voor een toelich-

toenam e van bedrijventerreinen en woni ngen.

ting wordt daarom ook verwezen naar paragraaf 4.4.
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Figuur 4.6 Kwalitatieve scores
van Verkeer en vervoer

2010-2020
?= Veiligheidseffeden zi;n spewlatief. Het ontbreken van de vluchtstrook over lange afstand en het passeren van een aansluWng

met een spitsstrook is in de Nederlandse prakti;k nog niet toegepast. De verwachting is echter dat in geen geval beter gescoord
zal worden dan het slechtst scorende verbredingsalternatief.
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Figuur 4.7 Kwalitatieve scores van
Economie 2010-2020

MMA

4X2

Voor het thema M ensgeri cht milieu zijn de aspecte n

Op landbouw en lucht scoren de alternatieven ook
li cht negatief. Ail ee n het 4x2 -altern atief scoort op

en sco res weergegeven in figuur 4.8. Voor het aspect
geluid geldt voor aile altern atieve n in de period e

landbouw echt negati ef . Het benuttin ge naltern ati ef
scoort op landbouw en lucht respectievelijk neutraal

2010-2020 een verbeterin g van de sit uatie. Op het

tot li cht negatief. Het MMA scoo rt op lucht neutraal.

aspect trillingen sco ren de alternatieven van neutraal
tot negatief bij het 4x2-altern ati ef . De altern atieven

Natuurgericht milieu

score n licht negati ef op extern e vei ligheid, ailee n het

In fi guur 4.9 zijn de scores weergegeven voor het

MMA en het Ben uttingenalternatief sco ren hierop

thema Natuurgeri cht milieu in de periode 2010- 2020.

negatief. Op sociale aspecten en wonen, w erken en

Vo or wat betreft het as pect bod em en water scoren

wegen scoren de alternati even licht negatief, aileen

het Basisalternati ef (BASIS) en het Minimumaltern atief

het 4x2-altern ati ef scoort negatief. Op het aspect

vrij wel ge lijk (Iicht negatief). Het MMA en het

recreatie sco ren de alternatieven, met uitzonderin g

Benuttingenaltern atief scoren beide iets beter maar nog

van het Ben uttinge naltern atief, licht negatief.

steeds matig negatief . Het Maxim umaltern atief en het

Het Benuttin ge nalternatief scoo rt neutraal.

4x2 -alternatief kennen de grootste verslechterin g.
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Figuur 4.8 Kwalitatieve scores van Mensgericht milieu 2010-2020
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MMA

Figuur 4.9 Kwalitatieve
scores van Natuurgericht
milieu 2010-2020
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Op het aspect landbouw scoren aile altern at ieve n licht
negat ief. Waarbij wordt opgemerkt dat zowe l het
Benuttingenalternatief als het MMA op dit aspect het

4X2

MMA

Gevoeligheidsanalyse

Door het toe kennen van gewichte n aan de aspecten
en criteria waarop de altern at ieve n beoo rd eeld worden,

minst negatief sco ren. Voor het as pect natuur scoren
het Benuttingenalternatief en het MMA mati g positief

kan de uitkomst van de M CA beYnvloed wo rd en.

(dit door de co mbinatie van het zeer ge ringe ruimte-

O m de gevoeligheid van de MCA voor de gewichten

beslag en de aan leg van faunapassages). Het Basis-

vast te stell en zullen de altern atieve n met elkaar verge-

altern atief (BASI S), Minimum-, M aximum - en

leke n worden vanu it verschill ende invalshoeken (visies).

4x2-altern ati ef scoren allen gerin g negatief. Het 4x2 -

De gevoeligheidsanalyse bestaat uit ee n vergelijkin g

alternatief kent ec hter wei het grootste ruimtebeslag.

van MCA-resultate n bij toe passing van vijf verschi l-

Bouwtijd, Duurzaam bouwen en Kosten

ve rd er op in gegaan .

lend e gewichtensets. In deze paragraaf wordt hi er
Deze aspecte n hebben in de periode 20 10-2020
dezelfde scores als in 2010.

Gewichtensets

Een eindoordee l ove r welk altern atief het beste is, kan in
Totaalscores 2010-2020

ee n Trajectnota/MER niet worden gegeven, immers welk

De effectscores voo r de th ema's staan vermeld in

thema ee n mee r of minder belangrijke rol moet verv ul -

figuur 4.10. Op het Mens- en Natuurge ri cht mili eu

len bij de afweging is uiteind elijk een politieke keuze.

score n aile altern atieve n beperkt negatief in de periode

Welk altern ati ef uiteindelijk gekozen wordt hangt dus af

2010-2020. Ailee n het MMA scoort op het Natuur-

van het belang wat bestuurders hechten aan bepaalde

ge ri cht mil ieu licht positief. De effecte n voor het thema

th ema's. Om een indicatie te geven op welke wijze het

Econom ie zijn gelijk aan die van 2010 (zie fi guur 4.1).

besluit afh ankelijk is van de gewichten voor bepaalde

Bij het thema Verkeer en vervoer scoren de altern a-

thema's worden in deze paragraaf de alte rn ati even met

tieven over het alge mee n iets mind er positief dan in

elkaar ve rgeleken vanuit verschi llend e invalshoeken

2010. Dit is het gevo lg van het verwachte toe nemend

(visies) . De ve rschillende resultaten van de diverse

autoge bruik, ook na 2010.

thema's word en hiervoor gecombin ee rd . Dit gebe urt

I
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Figuur 4. 10 Kwalitatieve scores
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Figuur 4.11 Resultaten
gevoeligheidsanalyse
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met behu lp van de MCA-gegevens en door het toekennen van gewichten aan de versch illende thema's.
Deze exerciti e dient als een gevoeligheidsanalyse op de
vergelijking van de alternatieven . In deze studie worden
de volgende invalshoeken gehanteerd:
• Natuurgerichte visie: Bij deze visie wordt de nadruk
gelegd op de aspecten Natuur, Bodem en water en
Landschap . Teve ns wordt, in mindere mate,
het t hema M ensge richt Mili eu meegenomen.
• Mensgerichte visie: Bij deze visie wordt de nadruk
gelegd op het thema Mensge richt Mi lieu .
Daarnaast wordt ook het thema Verkeer en vervoer
meegenomen, zij het in geringe mate.
• Verkeerseconomische visie: Deze visie gaat uit van
lOwel het thema Verkeer en vervoer als het thema
Economie.

MMA

men. Voor het opstellen van deze gewichtenset zijn
de criteria uit het belevingswaardenonderzoek vertaald naar beoordelingscriteria lOals gebruikt in de
effectbesch rijvin ge n (zie ook deel B, hoofdstuk 16:
BelevingswaardenonderlOek).
Bij de bepali ng van de Natuurgerichte, Mensgerichte,
Verke erseconomisch e en Neutrale visie zijn de volgend e
gewichten gehanteerd (zie tabel 4.7) Deze gewichten
zijn indicatief en louter bedoeld om ee n beeld te geve n
van de invalshoeken.
Uitkomsten gevoeligheidsanalyse
In on derstaande fi guur wordt ee n overzicht gegeven
van de sco res van de alternati eve n voor de versch il lende visies. Uit deze figuur is af te leze n dat vanuit het
BelevingswaardenonderlOek, de Natuurgerichte vi sie
en de M ensgerichte visie het MMA ge middeld het best
scoo rt. Ook het Benuttingenalternatief (met veel raak-

• Neutral e visie: Deze visie heeft als uitgangsp unt dat
ail e thema's gelijk gewaardeerd worden.
• BelevingswaardenonderlOek: De resu ltaten van het

vlakke n MMA) en het Nulalternatief sco ren hier goed.

belevingswaardenonderzoek (van de Bouwdienst
RWS) zijn gebru ikt voor het opste ll en van ee n
gewichtenset. Hiermee wordt het oordeel van de

Voor de verkeerseco nomische en neutrale visie zijn de
verbredingsalternati even (Maximum- en 4x2-alternatief)

omwonenden over de mee r en minder belangrijke
aspecten in hun woon- en leefomgev ing meege no-

te prevaleren.

Tabel 4.7 Gewichtensets op themaniveau

VISIE:
THEMA:
Verkeer en vervoer
Economie
Natuurgericht Milieu
~ensgericht
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Milieu

NATUURGERICHT

MENSGERICHT

VERKEERSECONOM ISCH

NEUTRAAL

0

20

0
80
20

0
0
80

50
50

25
25
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25
25
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MITIGATIE EN
COMPENSATIE

5.1

Inleiding

De offi ciele beleidslijn bij effed en op natuur hee ft het karakter

van ee n 'driet rapsraket' :
• prob ee r negatieve effecten te voorkomen;

Bij het ontwerpen van de alternatieven is geprobeerd
negatieve effeden zoveel mogelijk te voorkomen . Waar dit niet
mogelijk is, zijn in een aantal gevallen maatrege len mogelijk

• als dat niet mogelijk is, probee r negatieve effecten dan zo
vee I moge lijk te verzachten (miti ge ren) ;
• als ook dat niet mogelijk is, zo rg er dan voor dat de schade
elders w ordt geco mpensee rd .
In dit hoofd stuk wordt uiteengezet hoe in deze studie met deze
drietraps raket is omgegaan.

om negati eve effecten te verzachten; de zogenoemde
mitigerende maatregelen. Ai s ook zulke mitigerende
maatregelen onvoldoende soelaas bieden, is het som s mogelijk

5.2

Voorkomen

In deze studie is het begrip 'voork6men' uitgewerkt door dwang-

punten en kn elpunten aan te wijzen. Dwangpunten zijn objecten
met compenserende maatregelen de aangetaste waarden

die zo belangrijk zijn , dat ze hoe dan ook gespaard moeten word en

elders terug te brengen . Bij de besluitvorming moet bepaald

mogelijk gespaard moeten blijven , eventueel door maatregelen toe

(zie ook hoofd stuk 3) Kn elpunten zijn objecten en waard en die zo
te passe n die verder gaan dan hetgeen standaard is. In deze studie
worden met welke mitigerende maatregelen de

is in het geval van kn elpunten gezocht naar een inpassend ontwerp

voorkeursoplossing moet worden aangekleed. In een later

en een zodanige ligging van de weg dat de bet reffende kn elpunten
zo vee I mogelijk ontweken word en. Dit is echter niet altijd mogelijk.

stadiu m van de procedure wordt er een concreet
5.3

Mitigeren

compensatieplan uitgewerkt.
Verplichte mitigerende maatregelen

Er zijn tal van maatregelen om negatieve effecten van ee n autosnelweg te verzachten. Daarbij gaat het niet ailee n om negatieve
effecten van een eventuele verbred ing, maar oo k om het mitigeren

van negati eve effecten van de weg in de huidige situ atie. De wet
verpli cht ee n aantal van deze maat regelen toe te passe n.
Andere maatregelen zijn verpli cht op gro nd van rijksbeleid .
Voo rbeeld en van derge lijke ve rpli chte maatregelen zijn :
• maatregelen op basis van de W et ge luidhinder;
• maatregelen voor het opvange n van wegwater in dri nkwaterbesc hermin gsge bieden;
• maatregelen die wege n en waterlop en herstell en of ee n alternatief bieden om ee n huis of bedrijf te kun ne n bereike n;
• maatrege len om ecologische ve rbindin gszo nes te realise ren
die zijn aangegeve n in het beleid.
Deze maatregelen zijn zo in grijp end , dat er bij het ontwe rpen

van ee n w eg rekenin g mee ge houd en moet wo rd en. Voo r
geluid sscherm en moet bijvoo rb ee ld ruimte ge rese rvee rd wo rde n,
en voor ecodu cte n moet ee n kun stwerk gebouwd wo rd en.
Daarom zijn dergelijke maat rege len nu reeds in gete kend in de
inpasse nd e ontwerpen. Het gaat hier om maatrege len di e in ail e
altern ati even vo orkomen.

I
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RW12 even ten westen van Veenendaal, gezien vanuit het zuiden
Overwegingen bij optionele mitigerende maatregelen

Naast wettelijk en beleid smatig ve rpli chte miti ge rende
maatregelen zijn er oo k and ere maatregelen moge lijk
om negatieve effecten t e verminderen. Het is gee n
vanzelfsprekendheid om al deze mogelijke maatrege len
toe te passe n. De se lecti e van de toe te passe n maat regelen vereist in de praktijk ee n afwegin g waarin de
volgend e overweginge n ee n ro l spelen.

Voorbeelden van derge lijke maatregelen zijn ee n extra
ecoduct of een extra fi etsbru g. In deze studie wo rdt
in zichtelijk gemaakt w at de mee rk osten zijn van derge lijke maatregelen en wat de effectiviteit ervan is.
Deze maatregelen wo rd en in de Trajectnota/MER
beschreve n, zodat bij de beslui tvorming bepaald kan
worden of deze maatrege len word en uitgevoe rd
(en op welke pl aats).

Gunstig voor de een. is ongunstig voor de ander

Uitvoerbaarheid door Rijkswaterstaat

Een mit ige rende maatrege l die gunstig is voor het ene

So ms zijn er oplossin ge n vo or ee n probl ee m te bedenken, maar li gt het buiten de bevoegdh eid van

aspect, kan negati ef uitpakken voor een and er aspect.
Voor het tege ngaan van geluidhind er bijvoo rbee ld, is
het meestal gunsti g ee n zo hoog mogelijk ge luidsscherm nee r te zetten. M aar ee n hoog scherm veroo rzaakt direct ook vi suele hinder vo or de omwo nenden.
Er zijn ook miti ge rend e maatrege len die ni et tege lijkertijd kun ne n word en toege past, omd at ze elkaar neutrali se ren. Het aanpl anten van struiken beperkt
bijvoorbee ld de vi suele hind er van ee n snelweg, maar
vermind ert de sociale veili gheid van krui se nde wege n.
Effecten en kosten

Een tweede ove rweging betreft de effectiviteit van de
maatregel te n opzichte van de kosten. Sommi ge maat regelen hebben weli swaar ee n hoog rendement, maar
brenge n oo k aanzienlijke mee rk ost en met zich mee.
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Rijkswaterstaat om deze oplossinge n uit te voeren.
Zo wordt in deze nota we i gesugge re erd te zoeken
naar ni euwe locaties voo r herb ouw van gesloopte
wo nin ge n, maar de feitelijke aanwij zing van ni euwbouwl ocati es is voorb ehoud en aan de provincie en de
ge mee nten. Rijkswaterstaat kan ee n ge mee nte ni et
dw in ge n een locatie aan te wijzen, terw ijl de ge mee nten ze lf gebond en zijn aan ee n groot aantal rege ls
waardoor het ni et altijd mogelijk is om direct nieuwbouwl ocati es aan te w ijze n. De uitvoerbaarh eid van
maatregelen door Rijksw aterstaat kan verd er probl emati sch zijn in verb and met het verwerv en van de
benodigde grond en. Rijkswaterstaat kan gronden aankopen om mitige rende maatrege len te reali seren, maar
uitsluitend op basis van vrijwilli gheid . Er zijn welisw aar

t heo reti sche mogelijkh eden voor onteige ning, maar in

plichti g is; wan neer aantasting niet kan worden voor-

de praktijk kunn en of worden deze nooit toege past.

kom en of ge miti geerd, moet er eld ers ni euwe natuu r

Verder mag Rijkswaterstaat als overheidsinstantie niet

worden gemaakt. In begin se l ge beu rt dit doo r (Iand-

prij sopdrijvend we rk en. Ook dat kan een belemmering
zijn om de benodi gde grond en te verwerv en.

bouw)ge bi eden aan te kop en en deze in te richten als
natuurgebied.

Categorieen mit igerende maatregelen

Naast de A12 Veenendaal - Ede hebben mogelijk ook de

Tijd ens de studie is ee n groot aantal mitigerend e

HSL-Oost en de A1 2 Ed e - Duitse grens te make n met

maatregelen ter sprake ge bracht (zie bijlage 4) Deze

dezelfd e compensatieplicht. De drie projecte n moeten

maatregelen zijn onderverdee ld in drie categori ee n:

waarschijnlijk in hetzelfd e gebi ed compensatieprojecten

• maatrege len die standaard in elk alternatief worde n
toegepast;

zoeken. Daarom is afgesproken voor deze dri e proj ecten
ee n gezamenlijke vi sie op te stellen. Het principe van

• voorbeelden van maatregelen die toe te passen zijn
in de fase van OTB en late r;

compe nsatie is ee nvoudi g, maar de toepassin g in de

• maatregelen di e zijn ond ergebracht in het meest
mili euvri endelijke altern atief (MMA), maar die des-

• er is sprake van hoge gronddruk. In het midden

praktijk is co mpl ex vanwege de volge nde redenen:
van Ned erl and zijn veer ontwikkelinge n die allemaal

gewenst ook bij ieder ander altern atief kunnen

grond be hoeven (ontwikkel en van wo ningbo uw en
bedrijven locaties, schaalvergroting van de land -

wo rd en toege past.

bouwbedrijven, recreatieve we nse n enlOvoo rt).
Ail e maatregelen zijn globaal aangeduid, ze moeten in

De gro nd is schaars en gew ild;

de OTB-fase of later nader worden uitgewerkt. Bij de
bes luitvorming moet bepaald worden welke maat-

• niet altijd is metee n duidelijk welke natuur geco m-

regelen wei en niet aan de voorke ursoplossing worden

en effectief aange pakt kan worden. Ook zijn er
grenze n aan de 'maakb aarh eid' van natuur;

penseerd moet wo rd en en hoe dit het meest efficient

toegevoegd. Uiteraard bestaat voor ge meenten en provincies de mogelijkh eid om ee n afgevallen maatregel

• and ere plannen lOals landinrichti ngsplann en en

alsnog vanuit ande re financi erings bronn en te realiseren .

het ROM-project Gelderse Vallei lopen al jaren en
hebben in een aantal gevallen inmidd els ook tot
ee n uitgekristallisee rd inrichtin gsplan geleid .

5.4

De co mpensatie vanwege de A 12 en het spoo r zal

Compenseren

lOrgvuld ig op de reeds bestaande plann en moeten
wo rd en afgestemd ;

Het compensatiebeginsel

In de pl anologische kernbe slissin g Structuurschema

• de Voge l- en Habitatrichtlijn sc herp en de w ijze van

Groene Ruimte (SGR) is het compensatiebegin se l vast-

compensatie aan. In de praktijk zal er mee r en meer

ge legd. Het SGR geeft aan dat in bepaald e ge bied en

sprake moete n zijn van ee n vergelijkbare co mpen-

geen ingrepe n moge n plaatsvin den, tenzij er sprake is

sati e. Dit perkt de spee lruimte aanzienlijk in .

van zwaarwegende maatschappelijke belangen en er
gee n alte rn atieven voorhande n zijn . Ai s er ingrepen

Hoeveelheid compensatie

plaatsvind en in de door het SGR beschermde gebie-

De benod igde hoevee lheid compe nsatie ve rschilt ste rk

den, dan moete n de aangetaste (n atuur)w aard en

per alternati ef. Ais ge koze n zou wo rd en voo r ee n

elders wo rd en geco mpenseerd (zie ook de Bijl age

Be nuttin genalte rn atief, is er nauwelij ks compen satie

Toets aan de Vogel- en Habitatrichtlijn in deer B).

nodi g omdat er dan nauwelij ks sprake is van aantasting. Wordt echter gekoze n voor een max im ale ver-

Bij de altern ati eve n voor de A 12 Veenendaal - Ede is

bred ing, dan is er ee n grote co mpensatieplicht. Het is

in ee n aantal gevallen sprake van aantastin g van

ko rtom duid elij k dat een co mpensatiepl an voo r ee n

gebieden waarop het compe nsatiebegin se l van toe-

Benuttin genaltern atief er heel and ers uitzi et dan ee n

passing is. Dit beteke nt dat dit proj ect compensatie-

compensatieplan voor het meest brede altern atief.

Tabe l 5.1 Totaa l oppervlak te compenseren natuur

NATUURDOELTYPE

BEN

BASIS

MIN
13

MAX
13

4x2

MMA

18

I
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De compensatieplicht wordt berekend via een bepaalde
landelijk afgesproken methode (zie het achtergronddocument Compensatievisie). De omvang van de
compensatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in het aantal
benodigde hectares (of in geld). De compensatieplicht
kan worden omgezet in een financiele verplichting.
Op kaarten 5.1 en 5.2 is af te lezen waar gecompenseerd gaat worden (voor het 4x2-alternatief).

alternatief is het nauwelijks zinvol zoekgebieden aan te
wijzen en voor het 4x2-alternatief is er eenvoudigweg
onvoldoende zoekgebied binnen het studiegebied
aanwezig. Overigens wordt in het achtergronddocument Compensatievisie (nr. 31) vermeld welke
projecten in de omgeving als realiseerbaar voor compensatie worden beschouwd. Hiermee is impliciet al
een keuze voor gebieden gemaakt. In de OTB-fase is
duidelijk welk alternatief de voorkeur krijgt. Vanaf dat

Vier scenario's
Hoewel in het compensatiebeginsel in principe wordt
uitgegaan van het beginsel 'grond voor grond', zijn er
vele praktische overwegingen om ook naar andere
oplossingen te kijken.

moment is het veel eenvoudiger de compensatie
concreter uit te werken. In de loop van de afgelopen
studieperiode hebben veel instanties al ideeen

Om deze reden zijn vier scenario's opgesteld om invulling aan de compensatie te geven:

eerste selectie gemaakt van ideeen die in de OTB-fase
nader uitgewerkt kunnen worden en op haalbaarheid
kunnen worden getoetst.

• grond voor grond: dit is, als gezegd, in principe het
uitgangspunt bij het compensatiebeginsel;
• realiseren van grote eenheden natuur: in dit scenario
wordt het accent gelegd op het realiseren van grote
aaneengesloten natuurgebieden, bijvoorbeeld door
geYsoleerde natuurgebieden te verbinden en door
aansluiting te zoeken op reeds bestaande natuurgebieden. In dit scenario worden de maatregelen
die in de ontwerpen zijn voorgesteld, zoals ecoducten, ondersteund door bijvoorbeeld ecologische
voorzieningen aan te brengen bij nabijgelegen
provinciale en gemeentelijke wegen;
• natuur met een menselijk gezicht: in dit scenario
wordt het geld niet aileen gebruikt voor natuur,
maar ook voor voorzieningen waardoor mensen
kunnen genieten van deze natuur. Voorbeelden zijn
het creeren van routenetwerken en het realiseren
van start- en vertrekpunten voor allerlei typen activiteiten in de natuur;
• kwaliteit: uitgangspunt in dit scenario is dat er niet
aileen in oppervlakte, maar ook in kwaliteit geYnvesteerd wordt. Voorbeelden zijn het verbeteren
van de (grond)waterhuishouding en extensiveren
van het grondgebruik. Het gaat hierbij om maatregelen in aanvulling op en ter versterking van het
vigerende beleid.
Een keuze tussen deze vier scenario's is nog niet
gemaakt. Dit zal vorm moeten krijgen in het tijdens de
OTB-fase op te stellen compensatieplan.
Vanwege de onduidelijkheid over de hoeveelheid
compensatie, de verdere uitwerking van de Vogel- en
Habitatrichtlijn en het compensatiescenario is er in
deze studie van afgezien om zoekgebieden voor
compensatie aan te wijzen. Voor het Benuttingen-
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geopperd voor een zinvolle compensatie-invulling.
Deze ideeen zijn verzameld in het achtergronddocument. In dit achtergronddocument is ook een

De ro! van compensatie bij de besluitvorming
Hoewel de compensatietaakstelling in dit stadium nog
niet concreet invulbaar is, is deze taakstelling wei
degelijk van belang bij de besluitvorming. Bij een aantal alternatieven kan de compensatie worden beperkt.
Deze alternatieven hebben 'compensatie-technisch'
gezien vanzelfsprekend de voorkeur.
Compensatie is vooral relevant bij een beoordeling van
de alternatieven vanuit de invalshoek 'Natuurgericht
milieu'. In principe is een alternatief met de minste
compensatieplicht vanuit de bovenstaande invalshoek
te prefereren:
In de eerste plaats duurt het in een aantal gevallen
lange tijd eer de waarden van de verloren gegane
natuur weer zijn hersteld. Wanneer een oud bos verdwijnt, kunnen daarvoor in de plaats elders nieuwe
bomen worden geplant, maar het duurt tientallen
jaren voordat zo'n nieuw bos dezelfde natuurkwaliteiten en dezelfde belevingswaarde voor recreanten
heeft. Compensatie kan het verlies bijna nooit geheel
ongedaan maken, en zeker niet op korte termijn.
In de tweede plaats legt de compensatieplicht een
grote ruimteclaim op - vooral - landbouwgebieden.
Dit is namelijk de functie die als eerste veld zal ruimen
voor nieuwe natuur en dat terwijl landbouw zelf juist
behoefte heeft aan meer grond vanwege autonome
ontwikkelingen. Voor landbouw is derhalve het maximale alternatief zeer negatief.
In de derde plaats kost compensatie geld. Ais het
wenselijk wordt geacht zo min mogelijk te hoeven
compenseren, dan is het Benuttingenalternatief het
me est aantrekkelijk. Het slechtste scoren het
Maximum- en 4x2-alternatief.
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STAPPEN EN
PROCEDURES

6.1

Inleiding

De Tracewetprocedure heeft als doel te bevorderen dat de besluitvorm ing

lo

zorgvuldig mogelijk verloopt. Daartoe is in de wet

onder meer geregeld dat er op versch illende mom enten inspraak
Voor de A12 wordt een besluitvormingsprocedure gevolgd

mogelijk is voor burgers en belangengroeperingen, alsm ede
overl eg met betrokken overheidsinstanties. Ook moet op verschil lende mom enten ad vies gev raagd worden aan deskundi ge n.

waarvoor de spelregels zijn vastgelegd in de Tracewet.

Bij de A 12 Veenendaal - Ede is ervoor ge kozen om naast de
formele inspraak oo k andere vormen van overleg toe te passe n.

Bij dit project is ervoor gekozen om - naast de formaliteiten -

W elke partij en ee n bijdrage hebben geleverd aan dit open

diverse informele vormen van overleg en communicatie toe te

gaand (in paragraaf 6.2) voigt ee rst een ove rzicht van de stap -

pl anproces, wo rdt uitee ngezet in paragraaf 6.3. Daaraan voorafpen waaruit de co mpl ete besluitvo rmin gsproced ure bestaat.
passen in een open planproces. De publicatie van de
Trajectnota/MER is een belangrijke stap voor aile betrokken

6.2

partijen. De Trajectnota/MER vormt het onderwerp van een

Stap 1: de Startnotitie

ronde van inspraak, bestuurlijk overleg en advisering.
Daarna wordt stapsgew ij s toegewerkt naar het definitieve
besluit.

Overzicht procedurestappen

De Startnotiti e voor de A 12 voor Veenendaal - Ede verschee n in
1996.
Stap 2 : inspraak, advies en Richtlijnen

De Startnotitie heeft vi er weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode hebben mensen hun reactie kenbaar kunn en maken.
Daarn a heeft de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage - mede op basis van deze inspraakreacties - een advies
opgesteld voor de 'Richtlijnen voor de inhoud van de Trajectnotal
MER' . Het bevoegd gezag heeft vervolge ns de definitieve
Richtlijnen vastgesteld . Daarna is het onderzoek van start gegaan.
Stap 3: opstellen Trajectnota/MER en tussentijds overleg

De Trajectnota/MER is opgesteld onder verantwoordel ijkh eid
van Rijkswat erstaat Directie Oost-Nederland.
De drie belangrijkste onderwerpen in de Trajectnota/MER zijn :
• ee n analyse van huidi ge en toeko msti ge problemen;
• ee n beschrijvin g van de moge lijke oplossin gen waaruit bij de
besluitvormin g ge ko ze n kan worden : de altern atieven;
• een overzicht van de effecten van de altern atieven voor
onder mee r het verkeer en het mili eu.
In de vo orliggende Trajectnota/MER wordt nog gee n keuze
ge maakt; er is gee n voork eursalte rnati ef aangewezen.
Stap 4 : publicatie van de Trajectnota/MER, inspraak en toetsing

De Trajectnota/MER ligt gedurende acht weken ter inzage ten
behoeve van de tweede officiele in spraakrond e in de procedure.
Gedurende deze periode kan iede ree n schriftelijk en mondelin g
(tijdens een hoorzitting) op de Trajectnota/MER reage ren.
Ook wordt in dit stadium overl egd met de besturen van de
betrokken gemeenten, provin cies en watersc happen. Bij lOwe l
de inspraak als het bestuurlijk overleg draait het, kort gezegd,
om de vo lge nd e vraag:

I
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M aakt de Trai ectnota/MfR het mogeliik de alternatieven goed te beoordelen op hun effecten en kunnen
de ministers op basis van de geleverde informatie
kom en tot een goed besluit?

rapportage geeft de Minister van Verkee r & Waterstaat,
in overeenstemmin g met de Minister van VROM, aan
w elk altern ati ef de voorkeur krijgt. Dit wordt in een
'standpunt' kenbaar gemaakt. Het standpunt kan
inhouden dat de procedure wordt gestaakt dan wei dat

Direct na de inspraakronde wordt opnieuw de Commissie

wordt doorgegaan met het project. In het laatste geval

voor de milieueffectrapportage ingesch akeld . Zij toetst de

wordt tevens aangegeven welk trace de voork eur ver-

milieu-informatie uit de Trajectnota/MER op juisth eid en

dient, het zogenaamde voorkeursaltern ati ef.

voll edigheid en presenteert haar bevindin gen in ee n
'toetsin gsadvies' aan het bevoegd gezag. De Commissie

Stap 6: Ontwerp-Tracebesluit

spreekt du s gee n voorkeur uit voor een bepaald e oplos-

Het voorkeursalternati ef wordt in detail uitgew erkt.

sing ; ze beoordee lt uitsluitend of de mili eu-informati e

Wordt gekozen voor ee n verbredin g, dan w ordt gede-

voldo end e kw aliteit heeft om het milieubelang vol -

taill ee rd in kaart ge bracht hoe deze verbreding in de

w aardi g te kunn en meewegen bij de bes luitvorming.

praktijk het beste ge realiseerd kan word en.
Onderwerpen w aaraan in de Trajectnota/MER nog

Verd er brengt het Overlegorgaan Verkeersinfrastru ctuur

geen of w einig aand acht is besteed, kom en in dit

(OVI) ee n rapport van bevindin ge n uit aan de Minister

stadium uitge breid er aan de orde. Het gaat daarbij

van Verkeer & Waterstaat. Het O VI is ee n ove rl egplat -

bijvoorbeeld om de uitwerking van krui sende verbindin -

form waarin tal van maatschappelijke organisaties en

gen en ecopassages. Ook word en in dit stadium de

belange ngro eperin ge n verte genwoordigd zijn en

prakti sche uitvoerin g en de faserin g van de w erkzaam-

w aarin beleid svoorn emens van de Minister van

heden bepaald . Verd er kom en zaken aan de ord e als

Verk ee r & W aterstaat beoord eeld word en.

een land schapspl an en compen satieplan. Tenslotte wor-

Stap 5: besluitvorming - standpunt van de Minister

en geluid scijfers bepaald, terwijl ook bezien wordt w at

Op basis van de Trajectnota/MER, de inspraakreacti es ,

de con sequenties zijn van eventueel nieuw beleid .

den in de OTB -fase opnieuw verkee rscijfers berekend

advies van de betrokken bestuursorganen (provin cies,
gemee nten en w aterschappen), het advies van het OVI

Het O ntwerp-Tracebesluit wordt ter inzage ge legd.

en de toets van de Commissie voor de milieueffect-

Er is dan opnieuw ee n inspraakrond e.

HERZIENING TRACEWET
find 2000 is de Tracewet herzien. o eze herziening bevat een aantal wiizigingen waarvan de vier belangriikste
hieronder genoemd worden.

1. PLANOLOGISCHE INPASSING VAN HET TRACEBESLUIT
In de oude Tracewet moesten gemeenten en/ of provincies aangeven of zii het Tracebesluit in hun ruim teliike
plannen wilde inpassen. Vervolgens was er voor het inpassen zelf een aparte procedure nodig. oit leverde
dubbel werk op, aangezien inh oudeliik alles al in het Tracebesluit aan de orde was geweest.
In de nieuwe situatie is het Tracebesluit tegeliikertiid een voorbereidingsbesluit en vriistelling van de
relevante ruimteliike plannen. Oat betekent dat met de uitvoering van het Tracebesluit niet meer gewacht
hoeft te worden op de inpassing door gemeenten of provincies in hun ruimteliike plannen.

2. INTEGRATIE VAN DE GELUIDSPROCEDURE
In de oude situatie diende het geluid zowel in de Tracewetprocedure als in een aparte Geluidsprocedure aan
de orde te komen. In de nieuwe situatie wordt het geluid in een keer geregeld in het Tracebesluit.
3. GECOORDINEERDE AANVRAAGVERGUNNINGEN
Voor de realisatie van een trace ziin vergunningen nodig. In de Tracewet is voorzien in een gecoordin eerde
vergunningverlening, waarm ee onder regie van het riik de verschillende vergunningprocedures parallel
worden geschakeld en op basis van een uniforme regeling worden afgewikkeld. Aile procedures beginnen op
hetzelfde moment en worden binnen hetze lfde tiidsbestek afgerond. De wet staat overigens wei fa sering toe.
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4. CONGRUENTIE TRACEBESLUIT EN ONTWERP-TRACEBESLUIT

In de oude situatie moest het Ontwerp-Tracebesluit hetzelfde ziin als het Tracebesluit. Ais dat niet zo was, diende er
een wiizigingsprocedure te worden doorlopen. In de nieuwe situatie kan het Ontwerp-Tracebesluit, naar aanleiding
van biivoorbeeld inspraakreadies, nog gewiizigd worden zonder da t daarvoor lange procedures nodig ziin.

Stap 7: Tracebesluit en beroep

de inschatting was dat deze effecten niet bepalend

Na de in spraak en het bestuurlijk overl eg in het kader

zo uden zijn vo or de studie.

van het Ontwerp -Tracebesluit nee mt de Mini ster van
Ve rk ee r & W aterstaat, in ove ree nstemmin g met de
Minister van V ROM, het defin itieve Trace besluit.
Tege n dit Tracebesluit is bero ep moge lijk bij de
Afd elin g Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lokale klankbordgroepen
Gedurende de studi e zijn lokale klankbord gro epen
ge'l'nform eerd om de kwaliteit van de producten te ve rhogen. De klankbord groepen zijn bedoeld als gesprekspartn ers voor de plann enmakers maar hebben gee n
besluitvo rm ende taken of bevoegdheden. De selectie

6.3

Het open planproces

Het open planproces is ee n gestructuree rd e w erkwijze
om bij vee lomvattende pl annen, zoals het aanpasse n

va n ee n snelweg, regelmati g met betrokken partij en te
overl egge n. O p die manier kan de kenn is, die aanwezig is bij verschi ll ende bestuurl ijke organen en groe pen
in de samenlevin g , optimaal benut wo rden. Het komt
de kw aliteit van de studi e ten goede als tu ssentijds
getoetst wo rdt waar de gevoe lige punten li gge n.
Bovend ien vergroot het open planproces het draagvlak
voo r de plann en. O m dit overl eg te stroom lijnen zijn
versch ill ende vorm en van overl eg in het leven geroepen:
ambtelijk en bestuurlijk ove rl eg en daarn aast een aantal
aspectbegeleidin gsgroepen en klankbordgroepen.

van de leden van deze groepen is onde r andere
ge maakt aan de hand van de ingekomen inspraakreacti es op de Startn otiti e, op suggesti e van de
ge mee nten en uit deelnemers van de in het verl eden
gehouden Infralabsessies. Daarn aast is er ge pro bee rd
om een zo divers mogelijke vertegenwoord iging uit de
bevolkin g te selecteren. Leden van de kl ankbo rdgroepen zij n dikwij ls oo k lid van een lo kale belange ngroe p of vereniging. Zij hebben op pe rsoonlijke titel
meegedaan en er is afgesproken dat hun uitspraken
niet bindend zijn . O p dit traject was er een klankbordgroe p, namelijk Vee nend aal - Ed e.

Infralab
Tevens heeft Rijkswaterstaat voo r het traject tu sse n
Vee nend aal en Ede o p interactieve manier de om-

Ambtelijk en bestuurlijk overleg
In het ambtelijk en bestuurlijk ove rl eg word en wannee r

wo nend en betro kk en bij het planp roces (zie bijlage 5)

noodzakelij k of gewe nst op lokaal niveau specifieke

ve rke nnen voor de land schappelijke inpassin g.

Aan de hand van Inf ralab is getracht mee r ideee n te

pro blemen besproken; per ge mee nte of met ee n
cl uster va n ge meente n. In een teru gkerend ove rl eg

Overige omwonenden

met ambtelijke vertege nwoo rdi ge rs van de ge mee nten,

Tenslotte is middels ee n belevin gso nderzoek getracht

de provincie, de Inspectie Ruimtelijke Ord ening (IRO)

om oo k de omwo nend en die gee n dee l uitm aken van

en het Ministeri e van Landbouw, Natuurb ehee r en

de klankbord groepe n te be reiken en hun menin g te

Visse rij (L NV) is ove rl egd ove r de gang va n zaken.

vragen. De resultate n va n het belevingso nderzoe k zijn

So ms we rd apart met ee n ge mee nte ove rlegd.

meegenomen in de effectvergelijking.

Aspectbegeleidingsgroepen
De effecten van de plann en strekke n zich uit ove r vrij wei aile aspecten van de maat schappij . Specifieke
instanti es zijn daaro m gevraagd om op basis van hun

6.4

Planning

en landsc hap; ge lui d en t rillinge n; bodem en wate r;

De meeste va n deze stappen zijn in de wet voorzien
van ee n wettelijke termijn. O m enig inzicht te krij ge n
in de pl annin g voigt hierond er een overzicht.
Deze pl annin g is ove ri ge ns ee n streefp lannin g;

landbo uw; recreati e; kabels en leidinge n. Voor de

er zijn een heleboel factoren die doo r de o pstellers

ove rige as pecte n zijn geen aspectbege leidin gsgro epen

niet kunn en w ord en beYnvlo ed , maar die w ei ee n

samengesteld , het zij omdat ee n aantal onderwe rpen al

plannin g kunn en doo rkru isen (b ijvoo rbeeld ee n

v ia het ambtelijk overleg aan bod komen, het zij o md at

ve rk iezing of ande re poli t ieke eventu aliteiten) .

deskund igheid bijdragen te leveren aan de studi e.
Er zijn zes aspectbegeleidin gsgroepen ingesteld: natuur
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augustu s 1995
Infra la b A12
j anuari 1996

februari 1996

Verschljnen van d e sta rtn o titie

juH 1996

Versch ijnen van de richtlijn en

november 1999
Tusse ntiJd sove rleg over d ee lprodu cten
midd e ls het ope n planproces
december 2000

m e i 2001

Verschijne n van d e Trajectnota/MER

juni/ju ll 2001

In sp raakt ermijn word t gesloten

december 2 001

St andpuntbepaling van de mintsters

begin 2003

On twe rp- Tracebes lult p lu s inspraak

najaar 2003

Tracebesluit plus b ezwaar en
beroe psproced ures

'---_ _n_a_2_0_0_3_ _

Figuur 6. 1 Planning
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LEEMTEN IN KENNIS

7.1

Inleiding

In paragraaf 7.2 wordt kort ingegaan op 'Iee mten in kennis' .
Elke Trajectnota/MER moet aandacht

bested en aan

Het accent ligt daarbij op de ontwikkelingen rond Verk eer en
vervoer in de periode 2010-2020. Paragraaf 7.3 bevat een over-

zogenoemde leemten in kennis: gegevens en berekeningen die

zicht van onderwerpen die te zijner tijd bij de wettelijk verpli chte
evaluati e-achteraf aandacht behoeven. Enkele prakti sch e lessen

tijdens de studie niet op tatel konden komen .

uit de gang van zaken bij deze studie A 12 word en besproken in
paragraaf 7.4.

Verder is het een wettelijke verplichting om na verloop van tijd
te evalueren in hoeverre de effectvoorspellingen in de

7.2

Trajectnota/MER kloppen . Een Trajectnota/MER bevat

In elke Trajectnota/MER is sprake van leemten in kenni s, lOals
onbekende factoren in de bestaande to estand van het milieu en

Leemten in kennis

gewoonlijk een eerste aanzet voor het evaluatieproramma dat

onzekerh eden over de auto nome ontwikkelin g. Verder ontbreken

verricht moet worden. Tenslotte is het de moeite waard kort

voor sommige aspecten/c riteri a betrouwbare voorspellin gs method en. Dergelijke algemee n voorkom end e leemten in kenni s
zijn in de loop der jaren in vee l Trajectnota's ge boekstaafd .

terug te blikken op enkele praktische ervaringen in de loop van
deze studie: welke lering valt daaruit te trekken voor

Het heeft dan ook geen zin ze hier in extenso te beschrijven.
Een bel angrijk e lee mte in kennis di e voor deze studie w ei vermeldenswaardi g is, is de beleid shorizon : tot w elk tijdstip of welk

toekomstige, vergelijkbare projecten.

jaar zijn er gegevens over te nemen maatrege len?
Het bel eid is vastgesteld tot 2010 , de verk ee rsmodellen zijn
opgesteld voo r het jaar 2010 . Kortom, voor de autonome ontwikkelin g is het voor het jaar 2010 moge lijk om een algemee n
geacceptee rd beeld te schetsen. Voor de peri ode na 2010
(2010 -2 020) is er echter vaak nog geen vastgesteld beleid,
geen operation ele verkee rsmod ellen en w eini g tot gee n vastgestelde ruimtelijke ontwikkelin gs richtin g.
Het problee m is echter in dit geval dat in het M eerj arenprogramm a
Infrastructuur en Transport (MIT) staat aangegeven dat een eventuele verb reding pas na 2010 zal word en gerealiseerd . Dat betekent
dat mogelijk kort na het referentiejaar ingrijpend e verand erin gen
plaatsvinden. Het referentiejaar komt dus eigenlijk te vroeg.
Een dergelijk probleem wordt in ee n Trajectnota/MER vaak
opgelost met ee n lOge noe md e doorkijk. O p basis van opgehoogde prognoses en het ond erkennen van maatschapp elijke
trends is in deze nota getracht ee n beeld te schetse n van de
period e 2010-2020. Dit vormt de "nieuwe" referentie of autonome ontwikkeling voor de peri ode 2010-2 020 .
Vervolgens zijn de effecten van de oplossin gen beoordeeld ten
opzichte van di e ni euwe referentie 2010 -2 020 . Bij de besluitvormin g zal de mate van toekomstvastheid ongetwijfeld meew egen .
Bewust is ge kozen voor de period e 2010-2 020. Voor deze
period e zijn de 2010-prognoses handmati g opge hoogd.

I

91

Zonder vaststaand beleid of operationele verkeers-

Hij moet dit doen door een 'lege' vlucht- c.q, rijstrook

modellen is het momenteel niet mogelijk aan te geven

te kruisen (in- en uitvoegen op een 'getrapte' wijze),

of deze situatie reeds in 2013, 2017 of later bereikt

De invloed van deze wijze van in- en uitvoegen op het

wordt. De term robuustheidsanalyse in plaats van

verkeersgedrag is in de praktijk (nog) onbekend.

doorkijk is hier wellicht beter.
Een andere belangrijke leemte is het ontbreken van de

7.3

Aanzet tot een evaluatieprogramma

kennis en ervaring met betrekking tot het gebruik van
spitsstroken zoals die in deze studie zijn gehanteerd.

Een evaluatie-achteraf is een verplicht onderdeel van

Met name voor wat betreft de verkeersveiligheid van

de procedure conform de Tracewet. Het doel van zo'n

het Benuttingenalternatief en het MMA zijn op het

evaluatie is te toetsen of de effecten ook daadwerke-

moment van deze studie slechts in speculatieve zin

lijk optreden in de mate waarin zij worden voorspeld.

uitspraken te doen.

Tevens kan het bevoegd gezag daarbij aangeven of er

Hoewel er momenteel spitsstroken als pilot operatio-

voor effecten die groter bleken dan was voorspeld.

mitigerende maatregelen genomen moeten worden
neel zijn, zijn er op een dergelijk grote schaal (als bij dit
Benuttingenalternatief het geval is) waarbij bovendien

Met het uitvoeren van evaluaties-achteraf is nog niet

aansluitingen door een spitsstrook gepasseerd worden,

veel praktijkervaring opgegaan. Er zijn dan ook nog

nog geen praktijkvoorbeelden beschikbaar. Dit brengt

geen algemeen geaccepteerde en in de praktijk

onzekerheden met zich mee onder andere voor wat

beproefde methoden en technieken om de evaluatie-

betreft de uitvoerbaarheid en de verkeersveiligheid.

achteraf aan te pakken. In het kader van het

Tijdens de spits ontbreekt de vluchtstrook en er moet

gramma uitgewerkt. In de volgende tabel voigt alvast

worden ingevoegd op de spitsstrook. Buiten de spits

een overzicht van de onderwerpen waarop de evalua-

moet de weggebruiker dubbel in- en uitvoegen.

tie zich kan richten.

Tracebesluit wordt een gedetailleerd evaluatiepro-

Tabel 7. 1 Onderwerpen voor evaluatie
ASPECT

ONDERZOEK

Wegontwerp

Toetsen of ontwerp en

en-uitvoering

uitvoeringswijze plaatsvinden

METHODE
Bij het ontwerp en de
uitvoering het MER nauw

conform aannames in het

betrekken en afwijkingen

MER
Hinder tijdens

Nagaan of hinder optreedt,
Bepalen verkeersintensiteit,

(bijvoorbeeld) instellen
Meten en tellen

jaarlijks gedurende de

vrachtverkeer, aandeel OV,

eerste jaren na openstelling
Enkele jaren na openstelling

Meer geluidbeperkende

verkeerstellingen en

voorzieningen, snelheids-

verkeerssamenstelling

veriaging, gevelisolatie,

,___,_,_____,,_____,__,_,_,,_____,_,__,_,______,_,_____,____,___,_,_____,______, __________ 5lc~njJ_a.?siIlK'>'I'E:.gcl~k. ______ _
Vaststellen luchtkwaliteit en
Berekening emissies op
Enkele jaren na openstelling Snelheidsverlaging
emissies

basis van verkeerscijfers en
recente kentallen; landelijke
monitoringsgegevens
luchtkwaliteit

I

Voor openstelling en

Eventueel aanpassing gang
_____ ljil~iJ,l~~Il_~iL~a_n_I~K_
n.v.t.

aandeel personen- en

geluidgevoelige bestemmingen
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Tijdens aanleg

klachtentelefoon

,_________ ~j~n,t1h~cJE:Q,\l.e~k_eE:rslj_eiligh_ei_d
Geluid
Vaststellen geluidniveau op
Berekening op basis van

Lucht

MOGELlJKE MAATREGELEN

Tracebesluit
~=~~= :------~=~~=~=----------,----"------,------------""""","""','"

.'l.'lfll,<Og_____ ____co r:t1,r:tl.lJ.n ica!~,.r:n_e_t_be_w_Q.n~rs
Verkeer

PERIODE
Direct na Tracebesluit

Trajectnota/MER A12 Veenendaal- Ede Dee! A

ASPECT
Fau na

Compensatie

Grondwater

ONDERZOEK
Functioneren van

METHODE
M on itori ng van het

PERIODE
Voor start uitvoerin g

faunapassages beoordelen.

gebruik van passages door (nu lmetin g) en jaarlijks na

Registreren fau naslachtoffers.

verschi llende diergroepen. voltooiin g van het werk

Voorkomen weidevogels en

Tell ingen slachtoffers,

andere diersoorten volgen

vogelinventarisatie

Beoordelen of compensatie

M ethode nad er te

Na uitvoering

van natuur en recreatie

ontwikkelen, toeges pitst

compensatieplan

functioneert
Nagaan of grondwaterstand

oe gekozen comeensatie
M eten door middel van

Voor de start en na de

wijzigt

peil buizen

voltooiing van het werk

M onsternam e en analyse

Voor start uitvoerin g
(nu lmetin g) en enkele jaren

MOGELIJKE MAATREGELEN
Aanpassing voo rzieninge n,
aanpassen verlichting

Aanpassing compensatieplan

Toepassen drainage,
geb ru ik damwand en of
afsluitende la en

O ppervlaktewater Toetsen of maatregelen ter
voorkoming verontreiniging
vold oen

oppervlaktewater en
run-offwater

Ben utti ngenal ternatief
De maatregelen di e voor het Benuttingenalternatief
word en getroffen, worden in Nede rl and nog weinig
toegepast. Het is daarom zinvol actu ele ontwikkelin gen

Afvoersystee m wijzige n

na oeenstelling

Archeo logie / cultuurhistorie
Wordt in het vervolgtraject voldoende zorgvu ldig
omgegaan met archeologische en cultuurhistorische
waarden?

op dit vl ak nauwgezet te volgen. Bij uitvoerin g van het
Benuttinge nalternati ef zal er sprake moeten zijn van
ee n intensieve mon itoring.

Compensatie
Is het mogelijk het compensatieplan te real ise ren, met
het gewe nste resultaat: gee n nettoverlies l

Verkeersprognoses
Het volgen van de ontwikkeling van het aantal motorvoertuigen op de A1 2 vergt mon itoring. Bij het uitko-

7.4

Praktische lessen

men van het NVVP en het naar aanleid ing daarvan
opstell en van ee n ni euw verkeersmodel moet worden

Ervaringen met het open planproces

nagegaan in hoeverre de aange nomen restcapaciteit

Het open planproces is op verschi ll end e mani eren

volstaat. Dit gebeurt in de OTB-fase.

ingevuld. Naast het overleg op ambtelijk en bestuurlijk

Bouwtijd en -kosten
Bij de uitwerkin g zal moeten blijken of de aannam en om
de bou wtijd en ko sten te berekenen nog steeds actu eel

deze studie twee noviteiten toegevoegd: de klank-

niveau en de bijdrage n van des kundi ge n, zijn er in
bordgroep en het belevin gso nd erzo ek (zie ook hoo fdstuk 16).

zijn, of op dat moment zijn achterhaald, hetzij door
politieke besluitvormin g, hetzij door nieuwe technieken.

De kl ankbordgroep had als doel informatie te krijgen
uit de omgeving om zo betere plannen te kunn en

Grondwater

make n. Dat doel is ze ker bereikt. De opmerkingen

Tijd ens de bouwtijd zal geco ntrolee rd moete n wo rd en

van de klankbordgroep zijn in de plan nen verwerkt

of inderd aad de aanname klopt dat er geen effect

door bepaalde objecten als knelpunten aan te w ijze n,

optreedt: is het moge lijk om te we rken met 100%

in bepaalde gevallen is met opmerk inge n rekening

reto urbemalin g?

gehouden in het inpasse nd ontwerp en so ms zijn
opmerkingen verwerkt als moge lijke mitige rend e
maatregel. Soms zijn ook suggesti es on derzocht en

Ecologische voorzieningen
Zijn er vo ldoende eco logisc he voo rzienin ge n of is de

als niet-reeel terzijde geschoven en so ms zijn ze mee-

barriere toch nog groter dan gedac ht?

genomen als ee n te onderzoeken effect.

Sociale veiligheid
Zijn de maatrege len voor de extree m lange ond erdoorgangen onder weg en spoor afdoend e?
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De onderstaande knelpunten bij het functioneren van
de klankbordgroep en de gang van zaken rond het

Marges verbreding
De Tracewet geeft een aantal marges aan voor het

belevingsonderzoek zijn te beschouwen als lessen voor
de toekomst:
• Het is vaak moeilijk zichtbaar hoe concrete opmerkingen zijn verwerkt in het uiteindelijke product.
Voor diegene die de opmerkingen heeft gemaakt,
kan dat frustrerend zijn.

ontwerp. Deze marges zijn relevant wanneer gekeken
wordt naar een nieuw trace; voor een verbreding
zijn ze echter te ruim. Een marge van bijvoorbeeld

• Het kost veel inspanning om de juiste informatie op
het juiste tijdstip te geven, maar dat is wei een
belangrijke voorwaarde om de klankbordgroepen
en het belevingsonderzoek optimaal tot hun recht
te laten komen.
• De positie van de klankbordgroep en de status van
het belevingsonderzoek zijn vaak moeilijk uit te leggen. Vaak worden deze voorzieningen als inspraak
gezien, terwijl dat juist lijnrecht staat tegenover het
doel van het open planproces, namelijk om op een
open wijze samen te denken.
in re!atie tot de siudiefase
De verkenningsfase heeft veel informatie opgeleverd.
Veel oplossingsrichtingen en keuzen zijn overeind
gebleven. Toch blijkt in de nadere uitwerking dat in de
verkenning een aantal belangrijke details, zoals op het
gebied van specifieke diersoorten met beschermde
status niet naar voren zijn gekomen of dat bepaalde
verkeerskundige (deel)oplossingen bij nader inzien
ongeschikt of niet noodzakelijk bleken.
Vooral als de verkeerskundige onderbouwing nog niet
aanwezig is, zou de verkenning zich primair moeten
toespitsen op een probleeminventarisatie.
Detailniveau en aanta! as[)eC1[en
De richtlijnen vragen om onderzoek naar een groot
aantal aspecten. Van een aantal van deze aspecten
was vooraf duidelijk dat ze er weinig toe deden en
dat er bovendien geen mitigerende maatregelen voor
kunnen worden getroffen. Deze aspecten hebben het
karakter van een 'verplicht nummer' gekregen.
Dit betreft onder meer de aspecten trillingen en luchtverontreiniging.
Het zou voor de studielast, maar ook voor de leesbaarheid van de nota een goede zaak zijn als er vooraf
wat kritischer wordt gekeken naar het aantal te onderzoe ken aspecten.
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100 meter is voor een verbreding nauwelijks relevant.
Het zou aan te raden zijn om daar in de richtlijnen
sturing aan te geven.

BIJLAGE 1
VERKLARENDE
WOORDEN LIJ ST

A
Achterlandverb inding
Verbinding tussen centraal punt (bijvoorbeeld een havenstad) en
achterliggend verzargingsgebied waarlangs het meeste verkeer
wordt afgewikkeld.

Autonome ontwikkeling
De ontwikke lin g die plaatsvindt in de toestand van het milieu,
economie, verkeer en dergelijke zander dat een van de alternatieven wordt uitgevoerd.

B
BBG
Bestuurlijke Begeleidingsgroep HSL-Oostl A 12.
Bereikbaarheid
Manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is.

Bestemmingsplan
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Orden in g door een
gemeentebestuur opgeste ld plan, waarbij de toekomstige
bestemming van niet tot een bebouwde kom behorende grond
wordt aangegeven.

Betaalstroken
Stroken waarvan doelgroepen tegen betaling gebru ik mogen
maken.

Bevoegd Gezag
("degene die beslist") Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en
Milieubeheer.

c
Capaciteit
Het maximaal aantal motorvoertuigen dat tijdens een bepaalde
peri ode van de dag een bepaalde doorsnede (wegvak) kan passeren.

Commissie voor de m.e.r.
Dit is een comm issie van onafhankelijke adviseurs, waaruit per
project een werkgroep wordt samengesteld. De commiss ie voor
de m.e. r. brengt in de startnotitiefase advies uit aan het bevoegd
gezag over de inhoud van de richtlijnen ten behoeve van de
Trajectnota/MER. In de Trajectnota/MER-fase toetst de commissie de inhoud van de nota aan de richtlijnen.
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Compenserende maatregel
M aatrege l om de nadeli ge invloeden van de voo rgenomen activiteit op een and ere plaats te co mpense ren.
Consumentenbondmethode
Ee n beoo rde lin g van de effecten door midd el van een
plu s/ min waard erin g via ee n 7- puntsschaal.

Externe veiligheid
De kans dat personen of groepen van perso nen als
gevol g van ri sicovoll e activiteiten, lOals bijvoorbeeld
vervoer van gevaarlijke stoffen of industri ele processe n, kunn en komen te overlijd en.

F
D

Fauna
Di erenwe reld.

dB(A)
Decibel (A-gewo gen), maat voor geluidsterkte.

File
Filevo rmin g.

Drainage
Afvoer van grond w ater in drains of in het op pervlaktewater (bijvoo rb eeld in sloten) .

E

Filekans
Fil ekans is ee n perce ntage van de per etm aal passerende hoeveelh eid ve rkeer dat hinder ondervindt van
fil es , 5% beteke nt ge midd eld ee n half uur f il evormin g
in spitsperi oden (reistijdverlies 5 tot 10 minuten),
2% betekent ge middeld een kwarti er fil evormin g in
spitsperiod en (reistijdverlie s maximaal enkele minuten).

Ecoduct
Een op natuurlijke wijz e inge ri cht viaduct om het

Filenorm

land sch ap aan wee rszijden van ee n w eg met elkaar te

Gew enst max imaal percentage van de hoeveelheid

verbin de n.

verkee r dat per etm aal passeert en dat hind er ond ervindt van fil es:

Ecologie

•

hoofdtransportas : max imaal 5% (ge middeld ee n

De wetenschap van de relati es tu sse n pl ante n en

half uu r fil evormin g in de spitsperi oden; reistijd -

dieren en hun om geving.

verli es 5 tot 10 minuten);
• achterl andverbindin ge n: maximaal 2 % (ge middeld

Ecologische infrastructuur
Het ge hee l van ge bi eden met ee n (gedeeltelijke)
natuurfunctie en de lijnvormige landschapselementen
(dijken, slote n) in een bepaalde stree k.

ee n kwarti er fil evormin g in de spitsperi oden;
reistijdverli es max imaal enkele minuten) .

Flora
Plante nwereld .

EHS
Ecologische Hoofd structuu r (van het Natuu rbeleidsplan) .

G

Emissie
Uitst oot, het in het milieu brenge n.
Eval uatieprogramma
Ee n programma op basis w aarvan bekeken moet wo rden of de w erk elijke (verkeers)ontw ikkelinge n en de
daarm ee samenhangende milieueffecte n overee nkomen
met de effecten die in deze nota zijn aangegeven.

I
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Geluidhinder
Gevaar, schade of hind er als gevolg van ge luid .

Gevoeligheidsanalyse
An alyse om na te gaan of de uitkomsten van ee n
ond erzoe k robuu st zijn.

Ex post
Achteraf.
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Geleiding mobiliteit
Bern vloedin g aan de vraagzijde (verpl aatsingsgedrag)
van het verk ee rs- en vervoe rsystee m.

Dee'

A

Groepsrisico

De kans dat over ee n bepaalde period e, in ee n

M

bepaald e omgeving, ee n gro ep personen overlijdt ten
gevol ge van ee n ongew enste ge beurteni s.

Maaiveld

Bovenbegrenzin g van de bodem.

H
Habitatrichtlijn

Europese Ri chtlijn inzake de beschermin g van pl anten
en di eren, uitgelOnd erd voge ls (zie Vogelri chtlijn),
in Europa.
Hoofdnota

Het deel van de Trajectn ota/MER waar de belangrijkste
co nclusies in staan.

MMA

M eest Milieuvri ende lijk Altern atief; Altern atief waarbij
de best bestaa nd e moge lijkheden ter beschermin g van
het mili eu zijn toege past.
M.e.r.
Mili eueffectrapportage (p rocedure) waarin de milieueffecten van de voo rge nomen activiteit worden
be paald. Verd er dient er altijd ee n verge lijking

ge maakt te word en met de situatie lOnder ingree p
(Nul altern ati ef) en moet er ee n M eest Milieuvri endelijk
Altern ati ef opgesteld wo rd en.

Hoofdtransportas

Hoofdverbindin ge n t ussen stedelijke knooppunten,
in Nederl and bijvoo rb eeld de twee mainports
Rotterdam en Schiph ol en het achterland.

MER
Mili eueffectrapport (document) .
Mitigerende maatregel
M aatrege l ter beperkin g/voo rkomin g van effecten.

I

Mobiliteit

Ve rpl aatsingsged rag.
Initiatiefnemer

(" dege ne di e wat w il ") Fo rm eel is de Ministe r van

Multicriteria-analyse (MeA)

Ve rkee r en Waterstaat init iati efn emer van projecten op
het ge bied van de hoofdinfrastru ctuur. In de praktijk
zijn de re gionale directi es van Rijk sw aterstaat hiervoo r

M ethode om de effecten van altern atieve n te vergelij ken.

verantwoord elijk.
Intensiteit
Aan tal motorvoe rtui gen dat pe r tij dsee nh eid ee n wegyak passee rt. Dit is ee n maat voor de ve rkee rsdrukte.

N
Natuurcompensatie

Het cree ren van nieuwe natuu rwaarden die vergelij kbaar zijn met natuu rwaarde n die ve rl ore n gaan als

K

gevolg van ee n activiteit.

Kunstwerk

Het scheppen van lOdani ge omstandigheden dat
natuurlijke ecosyst emen zich kunn en ontw ikkelen.

Natuurontwikkeling

Civieltechni sch bouwwe rk dat is ge maakt met andere
materi alen dan zand en aard e, lOals ee n tunn el, brug
of viaduct.

NMP3

Derd e Nation aal Mili eubeleidsplan.
Kwel

O pwaarts gerichte grond wate rst ro min g.

NOx

De som van stikstof oxyd es.

I
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Nulalternatief

Situ ati e in 2010 wann ee r de voorge nomen activiteit
niet is uitgevoe rd, terwijl andere autonome ontw ikkelinge n w ei pl aats hebben gevond en. Vaak wordt dit
altern atief als Re ferentiesituati e ge bruikt

Richtlijnen m.e.r.
De Richtlijnen voo r het mili eueffectrapport geven aan
welke aspecten in de Trajectnota/MER aan de orde

moeten komen en de gewen ste diepgang daarvan.
Rijbaan

NVVP

Nationaal Verkee rs- en Vervoe rsplan.

o

Een aanee nsluitend gedee lte van de w eg waarvan het
verkee r ge bruik maakt in dezelfde ri chting, bestaande
uit ee n of mee rd ere rij stro ken.
Rijstrook

Een gedeelte van de rijbaan.

Ontwerp-Tracebesluit (OTB)

Robuustheidsanalyse

Uitwe rkin g van het st and punt van de Minister ten
aanzien van aanleg of wij ziging van ee n landelijke
hoofd(auto/ rail lvaar) weg.

Beoo rd elin g en ve rge lijkin g van de alternatieve n op
bereik baarh eid op de langere termijn .

Open planproces

Proces waarbij tijdens het opstell en van een plan
belanghebbend en zijn betrokken.

s
S02
Zwaveldiox id e.

p

Spits(perioden)

Plangebied

Tijd sspann e dat het ve rkeer het drukst is (van 7.00 tot
9. 00 uur en van 16. 00 to t 18. 00 uur) .

Het plange bi ed betreft het ge bied waarbinnen de
beschouw de altern ati even w ord en ge projectee rd

Spitsstrook

waarover de besluitvormin g kan plaatsvinden.

Rij st roo k die ailee n tijdens de spits gebruikt kan/ mag
word en.

Planstudie

De f ase van Startnotiti e tot en met Trace besluit bij
hoofdwegi nf rastructu u rproj ecte n.

Startnotitie

O ffi ciele kenni sgeving van de start van ee n trajectstudi e, co nform de Wet milieubehee r en de Tracewet.

Prijsbeleid

Prijsbeleid in het SVV- II is het in st rumentari um waarmee beoogd wo rdt de perso nenmobiliteit te sturen
doo r middel van de prij ze n c. q. tari eve n van vervoer.

Studiegebied

Het studi egebied omvat de wijdere omgeving van de
besc houwde wegtraces waar de effecte n van de alte rnatieve n dui de lijk waarn eembaar zijn.
SVV-II

R

Tweede Stru ctuurschema Verk ee r en vervoe r waarin
het land elijke mobiliteitsbeleid is vastgelegd.

Referentiesituatie

Vergelijking(smaatstaf) bij auto nome ontw ikkeling.

SWAB

Samen Werk en Aan Bereikbaarh eid (be leidsdocument).
Reistijdverlies

Versc hil tu ssen de tijd dat ee n reis in beslag nee mt met
vert ragin g/fil e en zo nder ve rtragin g/fil e, uitgedrukt in
verli esuren.
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T
TIB
Transport in Balans; beleidsnota over goederenve rv oer,
Trace
Ligging van een weg of spoo rlijn ,

Versnippering
De opsplitsin g van ecosyste men en/of leefge bi eden
van plant- en di erpopul ati es in kl ein ere en mee r
ge'fso lee rd e ee nh eden,
Verstoring
Be'lnvl oedin g van ru st en stilte,
VINEX

Tracebesluit
Ee n besluit tot aanleg of w ijzigin g van ee n hoofd weg,
land elijke railweg of hoofdvaarweg , dat ge nomen is
co nform de Trace wet.
Tracewet
Wettelijk kader waari n di ve rse pro cedures zijn
ge ko ppeld (waarond er trace/ m,e, r,- procedure),
Dit betekent onder ande re dat vold aan moet wo rde n
aan de in de wet ge noe mde voorwaard en ten aanzien
van vroegtijdi ge inform ati e en (bestuurlijk) ove rl eg
(zie ook m. e, r, en Trajectnota),

Vierd e Nota over de Ruimtelij ke Ordenin g Ext ra,
Vogelrichtlijn
Europese richtlijn inzake de besc hermin g van vo gels in
Europa,
VOS
Vlu cht ige organische stoffe n,
VROM
Ministeri e van Volkshuisvestin g, Ruimtelijke O rd ening
en Mili eubeh ee r,

Trajectnota
Besluitvormin gsdocument ten behoeve van tracevast stellin g; in tracep rocedu res geco mbinee rd met M ER,

V&W
Ministeri e van Verkeer en Waterstaat.

Trajectstudie
O nderzoek naar de moge lij kheden vo or en effecte n
van het realise ren van hoofdin f rastruct uur,

w
Waterhuishouding (van de bodem)

u
U MS-ongevallen

Berging en bew egin g van water met opgeloste stoffen
in de bodem,
Wegcapaciteit

O ngevallen met uitsluite nd materi ele schade,

Het max imale aantal voertui ge n dat op ee n wegvak
per uur kan wo rd en afgewikke ld,

v

z

Vergraving
Verwijd eren van (oo rspronkelijke) grondl age n ten

ZOAB

Zeer open asfalt beton; veroorzaakt minder geluidhind er,

behoeve van de aanl eg van wege n, tunn els of and ere
bouwwe rken,
Verkeersintensiteit
Aantal motorvoertuige n dat per t ijdsee nheid
(meestal: per uur) een wegvak passee rt,
Dit is ee n maat voo r de verkee rsdrukte,

I
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BIJLAGE 2

Nulalternatief

Het Nulalternatief, of de autonome ontwikkeling, is geen

NIET NADER

probleemoplossend alternatief. Het cijfermateriaal in hoofdstuk 2
laat dit duidelijk zien . Het Nulalternatief fungeert in deze studie
als referentiesituatie (niet te verwarren met het Basisalternatief),

UITGEWERKTE

als ijkpunt om de effecten van de andere alternatieven tegen af
te zetten. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de projecten die
in het Nulalternatief zijn verdisconteerd.

OPLOSSINGEN

Nul-MAX

In de verkeerskundige analyses van de autonome ontwikkeling is
reeds rekening gehouden met de komst van de HSL -Oost en
Gedurende deze studie zijn vele alternatieven onderzocht.
Echter vele daarvan zijn niet probleemoplossend gebleken.
In deze bijlage wordt beschreven waarom.

een uitgebreid pakket aan OV Gebleken is dat de congestie op
de A12 ook met realisatie van de HSL-Oost en dit OV-pakket
niet kan worden opgelost.
Dit is ook niet geheel verwonderlijk gezien het nu al hoge aandeel
OV in de totale vervoersomvang. Veel reizigers die nu al voldoen
aan het gehanteerde profiel om voor de trein te kiezen, doen dit
reeds (herkomst!bestemming in de binnenstad van Utrecht!
Arnhem, weinig bagage). Ais vuistregel geldt dat een vermindering van 1 % auto's op de A 12 overeenkomt met 10 it 20% toename reizigers voor de trein. Ervan uitgaande dat een theoretische
verdubbeling van de spoorwegcapaciteit een maximale substitutie
zou bereiken van 10%, dan nog wordt de autonome groei van
het autoverkeer onvoldoende geremd om verbreding of benutting
ongedaan te maken. Het effect van extra capaciteit op het spoor,
bovenop de HSL-Oost, levert daarmee niet een afdoende oplossing voor de congestieproblematiek op de A12.
Bovenstaande leidt tot het inzicht dat het weliswaar noodzakelijk
blijft te investeren in het openbaar vervoer, maar dat het niet reeel
is te veronderstellen dat een maximale inzet op het OV zou leiden
tot een oplossing voor de congestieproblematiek op de A 12 .

In het verleden is middels een quick-scan eens gekeken naar
het effect van brandstofpriizen op de substitutie. Uit deze
quick-scan bliikt dat bii een brandstofpriis van f 3,00 p er liter
de substitutie van het aantal personenautoverplaatsingen naar
de trein circa 20% zou bedragen. Er theoretisch van uitgaande
dat het O V deze groei zou kunn en opvangen, dan nag is dit
onvoldo ende am de congestie op de A 12 op te lossen.
Overigens werd tiidens deze quick-scan nag uitgegaan van
een HSL-Oost met een snelheid tussen de 200 en 300 km l u.
Uitgaande van de meest recente inzichten gee ft deze quicksca n een overschatting van het substitutie-effect. Oak de
huidige brandstofpriizen laten zien dat dit substitutie-effect
positief is ingeschat.

Weren van verkeer
In het proces van het selecteren van altern ati even is

•

gekeken naar de mogelijkheden de vraag naar het
gebruik van de A12 te minderen. Dit lOU kunn en door

Een beheersin g van de omvang van de hoofdstroom tot onder de kriti sch e grens (tusse n de 2 en
5 % congestiekans).

De belan grijkste ondersch eidende kw aliteitse ise n

Een w achttijd voor invoegend verkee r, met als
gevol g ee n afn ame van het aanbod van verke er op
de toe rit tijdens de spitsuren; immers vaker zal
ge koze n word en voor een and ere vervoe rswij ze ,

hebben imm ers betrekking op de betrouwbaarh eid

zal men het reistijd stip aanpasse n en op lange re

van de reisduur en de rij snelheid . Beid e zijn te koop

te rmijn is het zelfs mogelijk dat het verpl aatsings-

(pay-lane) of kunn en door de wegbehee rd er wo rd en

patroo n wo rdt aange past (men gaat erge ns and ers

aangeboden (d oelgroep stroken en -toe ritten) .

w erk en of wo nen).

ge bruik te maken van 'belemmerende maatregelen'
lOals het introduceren van extra rijtijd of extra kosten.

•

Het is dan belangrijk om te weten in welke mate w eg-

Opgemerkt di ent te worden dat ee n derge lijk systee m

ge bruikers spitsge bonden zijn . Dit is ec hter geen een -

aileen goed werkt indien het verkee r ni et kan uitwijken

vo udige opgave, en nog vol op onderwe rp van diverse

naar ee n andere toerit. Dit betekent een af gew oge n

studi es. Ook belangrijk om te w eten is de w aard e die

systee m van toeritdose rin g over aile relevante toeritten.

verschillende w eggebruikers toe kenn en aan tijd en
ge ld . Zo zijn 'zakelijke' rijd ers mind er gevoelig voor
prijsinvl oeden dan 'recreatieve rijd ers'. Ail ee n in welke

Gebleken is dat het weren van verkee r niet leidt tot een

mate? O ok hier ge ldt, dat dit nog steeds onderwerp is

maar een verschuiving tot gevolg zal hebben van het
verk ee r naar wege n die daartoe ni et zijn toegeru st.

van diverse studi es.

weze nlijke oplossing voor de con gestieproblematiek,

In 2010 zou op sommige wegvakk en bijn a 30 procent
Een manier om het weren van verkeer gestalte te
geven is midd els vergaand e toeritdoserin g .
Toeritdose rin g in deze vorm gaat verd er dan het
moment van invoegen ('verkee rsgeleiding' ) maar hee ft
tot doel ervoor te lO rgen dat de verk ee rsintensiteit op

van het verkee r geweerd moeten word en om qu a
intensiteit op hetzelfde niveau te kom en van 1996.
Dit kan het ond erli gge nd we gennet dat reeds fors
belast wo rdt, ni et verwerken . Grote delen van het

de A 12 beneden de kritisch e grens blijft. Du s in plaats

ond erli gge nd wege nnet zullen compleet geblokkee rd
raken omdat het netwerk hier niet op is berekend .

van spreidend, is er sprake van capaciteitsbeperkend

Overb odi g te melden, dat de con sequenties op de leef -

doseren. Het effect van deze vorm van toe ritdo serin g

baarh eid en de verkee rsveili gheid fors zullen zijn.

is tweeledi g:

Hi erm ee is weren van verkeer geen realisti sch altern atief .

HOE LANG ZAL DE RIJ WACHTENDEN ZIJN?
Tijdens deze studie is gekeken naar de co nsequenties van het weren van verkeer. Afgezien van het fe it dat het
zeer moeilijk is om betrouwbare uitspraken te doen over het effect va n weren van verkeer op de
fileproblematiek op de A 12, ligt het grootste bezwaar niet op de A 12, maar op het onderliggend wegennet.
Ho e lang bijvoorbeeld zal de rij wachtenden zijn ? f en vereenvoudigde rekenkundige benadering gee ft de
volgende indicatieve cijfers:
V66r to epassing van toeritdosering melden zich in een ochtendspitsuur 1.000 voertuigen. Bij een wachttijd
van 5 minuten za l zich zo'n 10 % minder verkeer aanmelden. Dit betekent dat er 900 voertuigen overblijven.
Door er per uur 800 door te laten ontstaa t na een uur een wachtrij van een klein e 100 voertuigen. Dit komt
overeen met circa 600 meter. Verondersteld kan worden dat er aan het begin van de spitsperiode nog geen
wachtrij is opgebouwd omdat er op dat moment nog geen vertraging is. Daar staat tegenover dat de
spitsperiode langer duurt dan een uur. Bij een continu aanbod van 900 voertuigen per uur za l de wachtrij
(en dus de wachttijd) aan het einde van een twee uur durende spitsperiode tweemaal lo groot zijn .
Dit houdt weer in dat het verkeersaanbod lager za l zijn dan de berekende 900 voertuigen per uur.
De wachttijd is immers groter geworden dan 5 minuten. De lengte van de bijhorende wachtrij kan oplopen

tot boven de t wee kilom eter. Wil er geen noemenswaardig terugslageffect optreden op het onderliggend
wegennet, dan za l voor deze wachtrij ruimte gevonden moeten worden.

102

I

Trajectn ota/MER A12 Vee nendaal - Ede Deel A

Doelgroepstroken
Strategisch concept
De conge stie die optreedt als gevol g van de toenemend e verk ee rsintensiteiten treft al het verk ee r in
ge lijke mate; vrachtve rkee r, zakelijk verk ee r, woo nwerkverk ee r en sociaal-recreatiefverk eer. All emaal
maken ze ge brui k van deze lfde voo rzienin g en all en
word en op dezelfde w ijze met vertraginge n geconfrontee rd (gelijke wachttij den). Ai s er ec hter ge keken
wo rdt naar de eco nomisc he waard e of het beleid s-

'onderb enut' wo rd en. Achtereenvolge ns wordt in gegaan op de doelgroepen vrachtverk ee r, carpool ers en
bet alend verk ee r.

Vrachtverkeer
O m de doorstromin g voo r de doelgro ep vrachtve rkeer
te verb eteren, kan ee n vrachtve rk ee rstro ok word en
aangelegd. Dit is met name zinvol daar waar con gestie
wordt ve rwacht of bij gedeelten van een weg die de
capaciteit van ee n weg (kun ne n) reduceren lOals steile
hellinge n en vern auwinge n in het dwarsprofiel.

mati g belan g van de versc hillend e soorten verk ee r dan

De li gging van het begin - en het eindpunt dient

is deze niet ge lijk . Vanuit die opti ek is onderzocht of

lOdanig te zijn dat het vrachtverkee r dat gebruik kan

het mogelijk is wachttijdverli eze n lOdanig over de ver-

maken van de strook du sdani g van omvang is dat de

sc hill end e soorten verkee r te ve rd elen dat een bepaalde

stroo k voldo ende benut maar niet overb elast w ordt.

groep verkeer (d e doelgroe p) minder hinder door

Daarn aast mag de hoofdrijb aan niet te zwaar belast

congestie ondervindt.

wo rd en. Wann eer de hoofdrij baan overb elast w ordt,

Verkeerskundige vertaling
Het differentieren naar verschill end e wachttijd verli ezen
vertaalt zich verkee rskundi g gezien in gescheid en rij banen, of stroken waarbij het 'doelgroepverkee r' ee n
betere verkee rsafwikkeling moet krij ge n dan het overi g
verkeer. Doelgroepverkee r ondervindt daard oor minder
tijdverli es . Het overi ge ve rkee r ondervindt juist meer
hind er dan in ee n situ atie lOnde r doelgroepvoorziening.

kan dit betekenen dat als gevolg van teru gstu w in g de
vrachtstrook slecht bereikbaar wordt voor de doelgroe p.
Bij ee n li gging aan de buitenzijde van het dwarsprofiel
word en tu sse nge lege n aansluitin ge n wei aangesloten
op de vrachtstrook. Een nadee l van deze oplossing is
dat het person enautoverk ee r in de vrachtcolonne
ruimte moet vinden voo r het in - en uitvoegen.
Dit geeft zeker bij grote snelh eidsverschillen grote
problemen.

De vol ge nde groepen ve rkee r w orden als doelgroe p
gezien:

De zinvolheid van de vrachtverkee rstrook is als een

• Vrachtverkee r
• Verkee r met een hoge voertui gbezetting, in het

inrichtingsvari ant van het onderscheiden MIN - en

bijlOnd er carp oo lverkeer en bu sse n
• Verkeer dat bereid is te betalen

MAX-altern atief onderzocht. Duidelijk is dat de situati e
met doelgroepstroken voo rd eel moet opleveren vo or de
doelgroep ten opzichte van de situatie lOnder doel groepstrook. Het is derh alve niet zinvol de doelgroe p-

Belangrijk bij deze oplossin ge n is de omvan g van het

st rook in te richten als vari ant op het MAX- altern atief .

doelgroe pve rkee r in relatie tot de doe lgroe pvoo rzie-

Het uitgangspunt voo r dit altern atief is dat deze lOwel

nin g. De omvang hangt af van de doe lgro ep en de

in 2010 als op de langere termijn problee moplossend is.

toegankelijkheid van de voo rzienin g. De locatie van de
voorzienin g hangt af van het te ve rwachten kn elpun t

Het uitgangspunt van het ge neri eke ve rbredin gs-

in de ve rk ee rsafw ikkelin g. AI ee rd er is in hoofd stuk 2

altern ati ef MIN is dat deze in 2010 probleemoplosse nd

opge merkt dat er niet sprake mag zijn van empty -

is. Voor al het verk ee r in 2010 is er geen sprake van

lanes , met and ere w oo rd en de stroken moge n niet

structurele con gesti e en er is dan ook geen reden om

VRACHTSTROOK
De vrachtstrook wordt het best benut als elke aansluiting op de vrachtstrook wo rdt aangesloten.
Wanneer wordt uitgegaa n van een ligging aan de binnenziide van het dwa rsprofiel worden tussenliggende
aansluitingen in principe niet aangesloten. f en geliikvloers begin en einde van de vrachtstrook is in de
situatie met 2 stro ken en 1 vrachtstro ok ongewenst in verband met snelheidsverschillen. De situatie met
3 stroken en 1 vrachtstrook aan de binnenziide is zelfs niet toegestaan omdat het vrachtverkeer om de strook
te bereiken dan maar liefst 3 riistrookwisselingen lO U moeten maken. Ongeliikvloerse oplossingen hebben als
voornaamste nadelen dat deze grootscha/ige ingrepen hoge kosten en veel ruimtebeslag met zich meebrengen.

in een vrachtstrook te voorzien. Sterker nog, bij toe-

Een ander probleem waarmee de carpoolstrook gecon-

passing van een doelgroepvoorziening zou er zelfs

fronteerd wordt, is de juridische status ervan bij het

sprake zijn van een slechtere verkeersafwikkeling dan

voorbeeldproject A1. Wanneer gekeken wordt naar de

in de situatie zonder doelgroepvoorziening. Zo blijkt

mogelijkheid van bussen, dan is de conclusie dat een

een eventuele vrachtstrook tot gevolg te hebben dat

afzonderlijke busstrook niet haalbaar is vanwege het

op de wegvakken Veenendaal - Maanderbroek en

geringe aantal bussen.

Ede/Wageningen - Oosterbeek de congestiekansen
stijgen tot 10-20%. Dit leidt ook tot grote problemen

Betalend verkeer

bij de aansluitingen. i<ortom, generiek is hier per saldo

Een pay-lane is een aparte strook voor betalend verkeer.

beter. In dit geval voor iedereen een goede afwikkeling.

Hiervoor bestaan dezelfde mogelijke oplossingen als

Wordt uitgegaan van het MIN-alternatief met een

voor de vrachtverkeerstrook en de carpoolstrook. Terwijl
voor het verkeer op de vrachtverkeerstrook en de car-

verdere groei van het verkeer in de periode 2010-2020,

poolstrook geldt dat ze beter moet doorstromen dan de

dan ontstaat op enkele wegvakken congestie. In dat

hoofdrijbaan, geldt voor de pay-lane de eis dat deze

geval kan het zinvol zijn een strook te bestemmen voor

volledig filevrij moet zijn. Een aparte strook voor beta-

vrachtverkeer. Het betreft hier in de eerste plaats de

lend verkeer is uitsluitend zinvol wanneer de gebruikers

wegvakken tussen Veenendaal en Maanderbroek.

reistijdwinst kunnen behalen ingeval ze gebruik maken

Hier bedraagt de congestiekans circa 10%. In de situatie
met een vrachtverkeerstrook wordt deze strook onder-

van de pay-lane. Een pay-lane is dus aileen denkbaar

benut, terwijl de congestiekans voor het overige verkeer
meer dan 20% zal bedragen. Dit is niet aanvaardbaar.

anders zal er geen gebruik van worden gemaakt.

wanneer het overige verkeer congestie ondervindt,

Het zou overigens ook consequenties hebben voor het

De betaalstrook is een nieuw fenomeen in Nederland.

vrachtverkeer omdat de file van het overige verkeer

Het is nog nergens toegepast. Na 2000 zullen er experi-

zich opstelt voor het knelpunt dus voor de plaats waar

menten worden uitgevoerd met betaalstroken om meer

de vrachtstrook begint, zodat het vrachtverkeer de

ervaring op te doen. Vooral het effect op het gedrag

doelgroepstrook niet zal kunnen bereiken.

van de weggebruikers is ongewis. Onduidelijk is wat
het gebruik zal zijn bij bepaalde tarieven en wat het

Geconcludeerd wordt dat de vrachtverkeerstrook geen
zinvolle inrichtingsvariant is.

effect van congestie is op de bereidheid tot betalen.
Naar verwachting hebben vracht- en zakelijk verkeer de
grootste bereidheid tot betalen. Deze groepen samen

Carpoolers en bussen

lijken echter te omvangrijk voor een pay-lane. Via prijs-

Voor de carpoolstrook geldt in beginsel hetzelfde

mechanisme zal er dus geprioriteerd moeten worden.

uitgangspunt als voor de vrachtverkeerstrook.

Op welke manier is onduidelijk. Met behulp van pilots

Carpoolstroken dienen om het carpoolen te bevorderen.

zal hierover meer informatie beschikbaar moeten

De carpooler moet winst halen uit de situatie met een

komen. Gezien het bovenstaande is het derhalve niet

carpoolstrook. Het is derhalve niet zinvol de doelgroep-

mogelijk een goede inschatting te maken van het

strook in te richten als variant op het MAX-alternatief.

gebruik van de pay-lane en de overige stroken, iets wat

Het uitgangspunt voor dit alternatief is dat het zowel

wei noodzakelijk is om bijvoorbeeld de verschillende

in 2010 als op de langere termijn probleemoplossend

verkeers-, vervoers- en milieueffecten in het kader van

is. De carpoolstrook is onderzocht als inrichtingsvariant

de trace/m.e.r.-procedure te beschrijven. Daarnaast

op het MIN-alternatief.

zullen wetswijzigingen moeten worden doorgevoerd
om betaalstroken definitief te kunnen invoeren.

Voor de situatie in 2010 geldt (evenals voor de vrachtstrook) dat een doelgroepstrook geen toegevoegde

Aan een goed functionerende pay-lane worden eisen

waarde heeft, omdat er geen structurele congestie

gesteld. Zo verdient het de voorkeur deze fysiek te

optreedt.

scheiden van de overige banen. In de studie wordt een
alternatief van hoofd- en parallelbaan onderzocht

In het MIN-alternatief ontstaat er in de periode 2010-

tussen Veenendaal en Ede/Wageningen. Mocht op ter-

2020 op enkele wegvakken congestie. In dat geval

mijn prioritering via betaling gewenst zijn, dan kan dit

kan een carpoolstrook een optie zijn. Het betreft hier
het wegvak Veenendaal-Oost - Maanderbroek. Op de

traject mogelijk voor een pay-lane in aanmerking komen.
Een betaalstrook die mogelijk zonder fysieke scheiding

overige stroken heeft dit echter een congestiekans

kan functioneren is, afhankelijk van de uitvoeringswijze,

groter dan 20% tot gevolg. Dit is onaanvaardbaar.

inpasbaar in de overige verbredingsalternatieven.
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moet worden gereserveerd voor constructies in de

Wisselstroken

midden berm. Aangezien de wisselstrook fysiek
Strategisch concept

gescheiden moet worden van de andere rijbanen,

Het primaire doel van de toepassing vaneen wissel-

er veiligheidsvoorzieningen bij het begin en einde van

strook is een besparing van verharding, ruimtebeslag

de wisselstrook moeten worden aangebracht en de

en Kosten. Anders dan bij de doelgroepstroken worden
bij de wisselstroken geen economische of beleidsmatige

deze oplossing verder duurder zijn dan een dwars-

wisselstrook bewaakt moet worden met camera's zal

doelen nagestreefd. Een wisselstrook kan worden toe-

profiel met 2x3 rijstroken (naast de aanlegkosten

gepast daar waar een grote onevenwichtigheid in de

spelen hierbij zeker ook de beheerslasten van de

intensiteiten in de heen- en de terugrichting optreedt.

wisselstrook een belangrijke rol). Om bovenstaande

Verkeerskundige vertaling

als inrichtingsvariant van een 2x3 dwarsprofiel. In de

Het gaat hierbij om een of meer rijstroken die in ver-

situatie met 2x3 met wisselstrook is de ruimtewinst ten

schillende tijdsperioden in een andere richting bereden

opzichte van de situatie 2x3 met weefstrook te

redenen wordt de wisselstrook niet verder meegenomen

kunnen worden. De wisselstrook wordt daarbij steeds

beperkt (verschil is 0,40 m) om een duidelijke meer-

opengesteld in de drukste (spits)richting. Uitgangspunt

waarde op te leveren, zeker gezien de hoge kosten die

bij een wisselstrook is dat deze niet aangesloten wordt

de wisselstrook met zich meebrengt.

op tussengelegen aansluitingen en knooppunten.
Aile aansluitingen op de wisselstrook moeten namelijk

Wisselstrook als variant op dwarsprofiel 2x4

tweezijdig uitgevoerd worden en voorzien zijn van uit-

Uit de tabel blijkt verder dat er bij een dwarsprofiel

gebreide veiligheidsvoorzieningen. Dit kost veel extra
Een wisselstrook is dus aileen toegankelijk voor het

van 2x3 rijstroken en een wisselstrook wei enige
ruimte wordt gewonnen ten opzichte van een dwarsprofiel van 2x4 rijstroken. Dit komt vooral doordat in

doorgaande verkeer.

een 2x3 profiel met een vluchtstrook aan de rechter-

Ontwerptechnische uitwerking en confrontatie met

aan weerszijden van de rijbaan een vluchtstrook moet

wet- en regelgeving

worden aangelegd. Tegenover de kostenbesparing op
de verharding staan hogere kosten als gevolg van de

ruimte en is strijdig met het doel van wisselstroken.

kant volstaan kan worden terwijl bij een 2x4 profiel

Zonder uitputtend in te gaan op de mogelijkheden

van een wisselstrook kan op basis van de benodigde
verhardingsbreedte, hetgeen maatgevend is voor het

fysieke afscheiding die aan weerszijden van de wisselstrook gemaakt moet worden. Verder zijn er hogere

ruimtebeslag, reeds een aantal conclusies getrokken

kosten gemoeid met de signalering, bediening en

worden. De volgende tabel geeft een overzicht van

bewaking op de wisselstrook inclusief de begin- en de

het aantal stroken (al dan niet met wisselstrook) en de

eindpunten. Ook hier geldt dat de ruimtewinst te

daarbijbehorende verhardingsbreedte.

beperkt is om een duidelijke meerwaarde op te leveren, zeker gezien de hoge kosten die de wisselstrook
met zich meebrengt.

Sfroi<en ell verhardingsbreedle

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat groei van

AANTAL STROKEN
2x3
2x2 + 1 wisselstrook
2x3 + weefstrook

VERHARDINGSBREEDTE
37,90

......................... 39,?9 ..________ _
45,80

2x3 + 1 wisselstrook

het verkeer bij generieke verbredingsalternatieven
minder snel tot problemen leidt dan bij de wisselstrookvariant. Bij toepassing van de wisselstrook is een
fysieke scheiding (barrier) aan weerszijden van de
wisselstrook nodig. Hoewel bij een wisselstrookvariant

2x4

47,70

2x3 +1 wisselstrook

45,40

in de spitsrichting hetzelfde aantal rijstroken aanwezig
is, heeft deze oplossing een lagere capaciteit dan de
generieke variant, omdat er bij de wisselstrook door de
fysiek scheiding geen optimale uitwisseling tussen aile

Wisselstrook als variant op dwarsprofiel 2x3

rijstroken mogelijk is.

Uit de vorige tabel blijkt dat een oplossing met 2x2
rijstroken met een wisselstrook zelfs meer ruimte vraagt
dan een dwarsprofiel met 2x3 rijstroken. Dit komt

vooral doordat de wisselstrook aan beide zijden van
een vluchtruimte moet worden voorzien en dat ruimte

! 105

Benuttingenaiternatief

Spitsstrook links
Bij dit alternatief wordt de vluchtstrook ingericht als
permanente rijstrook. De bestaande linker rijstrook
wordt ingericht als vlucht- en calamiteitenstrook die in
de spits wordt opengesteld voor het verkeer. Voordeel
van deze variant is dat de in- en uitvoegbewegingen
binnen en buiten de spits gelijk zijn. Belangrijk nadeel
van deze variant is dat de vluchtstrook aan de rechterzijde van de weg zowel binnen als buiten de spits niet
meer aanwezig is. Pechvoertuigen zullen moeten uitwijken naar de linkerzijde van de weg. Dit maakt het
noodzakelijk om aan de rechterzijde pechhavens aan te
leggen. Deze variant is om reden van het ontbreken
van de vluchtstrook rechts dermate onacceptabel dat ze
niet verder in deze deelstudie zal worden meegenomen.
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BIJLAGE 3

Gewichten

In de vo lgende tabel zijn de gewic hten van de (deel)aspecten en

MULTICRITERIAANALYSE (MCA)

beoordelingscriteria weergegeven .

Gewichtscores voor de (dee/)aspecten en beoordelingscriteria
THEMA

GEWICHT ASPECT

Verkeer en

100

Verkeer en vervoer

GEWICHT DEELASPECT
25

M obiliteit

GEWI CHT CRITERIUM
33

Voertuig km in studiegebied hoofdwegennet
en o nderliggend w egennet voor

vervoer

perso nenauto's en vracht
33

M odal split auto en O V op 2 screenlines
(wegvak Grijsoord-Waterberg en IJsselbruggen)

33

Effecten o nderli ggend wegennet a.d.h.v.
Congestiekansen voo r aile A 12-w egvakken 2010

intensiteit parallelle en A 12-gerelateerde routes

Economie

50

Bereikbaarheid

100

25

Verkee rsveiligheid

25

Aantal verkeersongelukken HWN

12.5

Aantal verkeersongelukken O WN

25

Aantal slachtoffers HWN

12.5

Aantal slachtoffers O WN

60

Systeemeffecten

100

40

Omgevingseffecten 50
50

25

Potentiele conflictpunten

100

Gemo netariseerd e reistijdwin st

O verall waard ering

55

kern gebied

45

Overall waard ering

100

Overall w aardering productiestru ctuur
Overall waardering bedrijfsomgeving
Overall w aarderin g studiegebied

Systeemeffecten

studi egebied
Natuurgericht 33

Bodem en water

25

Bodem

100

Doo rsnijding gebieden met bijz .
aard(bodem)kundige w aarden

milieu
25

Grondwater

50

Veranderin g gem . grondwaterstijghoogte in een
d roog- c. q. nat seizoen

50

Veranderin g in kwel- en infilt rati e-intensiteit in
een d roog- c. q. nat seizoen

50

Bodem- , grond- en

100

Verontreiniging bodem-, grondwater- en
w aterbodem kwaliteit a.g.v. af strom end

waterkwaliteit

wegwater, verwaaiing en calamiteiten
33

Landschap

30

Geomorfologie

50

Aantasting GEA-objecten

50

Aantasting overige geomorfologische vorm en

30

Archeologie

40

Aantasting archeologische hoge en zeer hoge
waarden

20

Aantasting archeologische vindpl aatsen

40

Aantasti ng potent ieel archeologisch waardevol

40

Aantasting cultuurhistorische landschapstyp en

40

Aantasting cultu urhistorisch waardevolle

gebied
30

Cultuurhisto rie

elementen

33

Natuur

10

Visuele landschap

33

Verni eti ging

20

Aantastin g NSW -Iandgoederen

50

Vi suele hinder vanaf de weg

50

Vi suele hinder vanuit het landschap

100

Ruimtebeslag natuur- en bosgebied met
specifieke status (o .a. EH S) en/of specifi eke
natuurwaard e

108 1 Trajectnota/MER A1 2 Veenendaal - Ed e Deel A

33

Versnipperin g

100

Barri erewerkin g

22

Verdroging

100

Aantasting vegetatie en flora

11

Verstoring

50

Verstoring van broedvogels door geluid

50

Versto ring door verli chting

THEMA
Mensgericht

GEWICHT ASPECT

GEWICHT DEELASPECT

20

100

Geluid

Geluid

milieu

GEWICHT CRITERIUM
10

Te plaatsen geluidscherm

10

Geluidbelasting

15

W oningen en woonwagenstandplaatsen

15

Geluidgehinderd en

10

Geluidbelaste overige geluidgevoelige

15

Geluidbelast grondoppervl ak

15

Geluidbelast stiltegebied

10

Geluidbelast verblijfs recreatiegebied incl.

bestemmingen

begraafplaatsen
5

Trillingen

100

Trillin gen aan

100

Aantal w oningen binnen het gebied

Individueel risico

100

Verandering van het individueel risico
Veranderin g van groepsrisico

wonin gen
10
15

50 m aan weerszijden van de w eg

Ext ern e

50

veiligheid

50

Groepsrisico

100

Sociale aspecten

15

Visuele hinder

100

Vi sueel blo kkerende en indringende w erkin g
van infrast ructuur en verkeer

15
5

5

15

W onen, werken,

Subjectieve

100

M ate van scheiding tussen snel- en langzaam

verkeersveiligheid

100

verkeer

Hoogteverschillen

100

Te overbruggen hoogteverschil en de

en w achttijd en

aanwezigheid van verkeersregelinstallaties

langzaam verkeer

bij traversen

Omrijden langzaam 100

Verh o uding t ussen hemelsbrede- en f eitelijke

verkeer

afstand tot voorzieningen

15

Sociale veiligheid

45

Gedwongen vertrek 100

50

Wonen

wegen

100

Overzichtelijkheid en toezicht op t raversen
Te slopen w oningen

40

Oppervl akte aangetast bestaand w oongebied

40

Getroffen bestaande voorzieningen

20

O ppervl akte aangetast toekomsti g
woo ngebied

50
10

Recreati e

33

W erken
Recreatieve paden

65

Oppervl akte aangetast toekomsti g w erkgebied

100

Vervallen van de functi e van recreatieve paden

en ro utes
33

Recreatieve

O ppervl akte aangetast bestaand w erkgebied

35

en ro utes
100

terreinen en

Ruimtebeslag recreatieve terreinen en
voorzieningen

voo rzieningen
100

Geluidbelasting dagrecreatieve terreinen

Agrarisch

50

Doorsnijding bedrijfslocati es

economi sche

50

Ruimtebeslag landbouwareaal

100

Aantastin g verkavelingsituatie en

33

Verstoring

70

dagrecreati e
10

Landbouw

activiteiten
30

Verkavelingsituatie

bereikbaarh eid (inclusief invloed van l op

en bereikbaarh eid

landinrichtingsprojecten
15

Lucht

100

Lucht

50

Tot ale emissie diverse stoffen

50

Lokale luchtverontreiniging

11 (I
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BIJLAGE 4

Inleiding
De miti gerende maatregelen kunnen in 3 onderdelen ve rd eeld

MITIGERENDE

worde n:
• maatregelen die stand aard in elk altern atief zijn voorz ien;
• maatregelen die desgewenst in de OTB-fase nader kunnen

MAATREGELEN

worden uitgewe rkt;
• maatregelen di e zijn onderge bracht in het MMA, maar die
desgewenst ook bij ieder and er altern atief kunnen word en
toegepast.
Deze ond erde len kome n hiero nder aan bod . Bij elk onderd eel
worde n maatrege len opgesomd die horen bij het M ensge ri cht en
bij het Natuurge richt mili eu.
Maatregelen die standaard in elk alternatief zijn voorzien

De locatie, het ontwe rp en de vormgevin g w ilen in ee n latere
fase nade r geco ncretiseerd moeten worden. Dit kan ook omdat
deze maatregelen ge neri ek toepas baar zijn en derhalve ni et van
invloed zijn op de rango rd e van de al ternatieve n.
• wegve rli chtin g en verkeersveil igheid: voorlOver de verkee rsveiligheid dit toestaat wordt in het Centraal Veluws
Natuurge bi ed en bij ecologische ve rbindin gszo nes in prin cipe
gee n wegverlichtin g toege past, voor de ove ri ge delen geldt:
indien verlichting dan uitstralin g beperken. Dit heeft positieve
invloed op de ve rstorin g van fauna langs de A 12;
• duurzaam materi aalge bruik: bijvoorbeeld houten of
ge recycled pl astic ge leiderails. Dit is positi ef voor het milieu
op ve le vlakke n. Materi alen kunn en namelij k nadelige
milieueffecte n heb ben (zoais landschapsveranderi ng bij de
w innin g, mili euschadelijke emissies bij de productie, en het
ontstaan van niet herbruikbaar afval na afd anking).
Verder kunn en de voorraden van materi alen uitgeput raken;
• bij Ed e ligge n ge luid swallen (woonwijk Rietkampen en
M aandereng) . Akoestisch is ee n scherm vo ld oend e.
Echter het laten liggen van de wallen leidt tot minder kapitaalverni eti gin g. Bovendien is dat vi suee i/ iandschappelijk
fraai er dan ee n ge luidsscherm . I n de OTB-fase zal moete n
wo rd en beke ken of ee n topscherm noodzakelijk is.
Gel uid beperkende maatregelen zijn gunstig voo r het woo nen leefmilieu;
• aanlegge n van gesc heiden fi ets- en voetpaden bij vervange nd e nieuwbouw van krui sende verb indin gen.
Dit zal een positieve invl oed op de subjecti eve ve rkee rsveili ghe id hebben.

KM (CIRCA)

ONTSNIPPERENDE MAATREGELEN

102.6

In de 0 n d erdoorgangYilnde\Negnaarqe 1(1 Ornpaan \fJeerszij den van de \Neg onverhaTcJelOQpstrokf:n ilanb renge ll .
Bestaande duiker vervangen door ecoduiker. Ais het noodzakelijk is meer ruimte te hebben voor de constructie van een

103.2

.. ..~ ______co<:ocJ.LJlk~L~ilflcJc:_.cJLJik_er_().\lCOr..f:lliEt:._ili~till1_d_ifl_\Nt:.?tel~}<c:!i~f:1!iflgJ'V.o rde n ve rp Iaa tst, \/1/ aa~_cJt:..\N..f:E in
104.1
Amfibietunnel,met lichttoetredingin middenberm.

0

p.b()E~gjl~_

104.2 .. ...... ._6rnii~icotLJrlllf:Lrnetlic:h!tQet~cJirlg_ifl!f1i~LdC:i1be r.rn .. _______.___...___...~ ___._._..._ .....____.__.._ ..__.... _. _____._._._.._.
104 .3 ......_.. _Ec:Q<:lt.Ji~c:r,()f._~()Qt!rl_e.LCl.e\lc:~~~L.ClllcJ.t:.r<:l_e_\N.eg,.~e.tli.c:ht1.Cle.kecJirlgirlf!1icJcJerl~e.rll1c
104.4
Amfibietunnel, met lichttoetredingincJf: middenberm.

_________.._....___. __.___ _

104 7__gf:J?co'?!ila.rlcJe._cJ.LJi~e.rye.r\iClflge.flcJO.()!e.f:Il_c:c:o<:lJ:li~r,_f!1t:.!li.c:b!!o.e.!~e.cJirlglr1_cJc:m id_d e n bco rm .. __. _____._____ ...._.
lQLE)__ __ ..Qp .hcoL\iiilcJ.LJc:L\iililcJcohilngC:\N.ei<:lco\Nc:E.il.ili1.\f'1 ee rg~.~.Il..\.I.~n__<:l<:_\Nc:.&.Cl.rlye.!bilr:.d."_Io.()p.?tr() kerl.aa n~!erlgt:.fl_·_ .._ ..__.._._._....
. Qpbf:t viaduct aan weerszijden van de weg onverharde loopstroken aanbrengen.

109.6
110.3
11 o. 6
111.6

Kleinwildtunnel of amfibietunnel.
__ ~. .!I1_<:l.e..() nd.c:~()o rgangil_Clrl.\f'le.e.!.?;cilcJe..n_y.a,n.<:lco \f\ItOK§<:le.= §e. rll1e.k.0 rn..() rll/e.rb.a, r<:l co l()~ro ~11_ila_rl~!e_rlgt:.rl
In de tunnel aan weerszijden van de weg loopstroken aanbrengen. Bij voorkeur wordt de weg in de tunnel geheel
onverhard uitgevoerd.

111.6-113.6

5

Voor aile alternatieven geldt dat het aanbrengen van
smalle (circa 1

a 1,5 m breed) onverharde loopstroken op

Ter plaatse van grote faunapassages zal het gewenst
zijn de passage af te schermen van het verkeer met

viaducten en in onderdoorgangen, wals vermeld in de

wallen of schermen langs de weg. De totale afscher-

onderstaande lijsten, slechts plaatsvindt als het betref-

ming per passage is ongeveer 500 m lang.

fende kunstwerk in zijn geheel vervangen wordt
Deze restrictie geldt dus niet voor de grotere fauna-

In principe vereist elke maatregel terreinaanpassingen

passages. In aile alternatieven, inclusief het Basis- en

bij de ingangen om het gebruik door dieren te bevor-

Benuttingenalternatief, wordt de A 12 bij km 104 1,25 m

deren.

hoger aangelegd dan in de huidige situatie om de hier

In de regel zijn dit kleine aanpassingen in de vorm van

geplande maatregelen in de Ecologische Verbindingszone

grondwerk en het aanbrengen van be planting.

Nederrijn - Lunterse Beek mogelijk te maken.
Waar de A 12 het Veluws natuurgebied doorsnijdt zal

Onverharde loopstroken worden op of onder viaducten

aan weerszijden van de weg grofwildraster geplaatst

of in tunnels aangebracht. Voor deze stroken kan

moeten worden. Dit raster is 1.80 m hoog en zal aan

worden uitgegaan van een breedte van 1

a 1,5 m.

de onderzijde worden voorzien van 1 m hoog fijnmazig kleinwildkerend (dassenkerend) raster. De totale

Ecoduikers zijn langs de randen voorzien van droge

lengte van dit gecombineerde raster wordt geschat op

loopstroken. Deze stroken zijn minimaal 0,75 m breed en

34 km. Daarnaast wordt uitgegaan van de plaatsing

de ruimte boven deze strook is ook minimaal 0,75 m.

van circa 1 km amfibiekerend raster, tussen km 104 en
105 en mogelijk nog op andere plaatsen.

Amfibietunnels moeten boven het grondwaterpeil
worden aangelegd en met de vereiste lengtes voor het

Voor grofwild en dassen die aan de wegzijde van het

kruisen van de A12 maeten ze 1,75 m hoag en 2 m

raster zijn geraakt is het gewenst uitsprongmogelijk-

breed zijn. Voor aile tunnels waarvan het de bedoeling

heden te creeren. Voor dassen zijn dit grondlichamen

is dat ze gebruikt worden door amfibieen is het

aan de wegzijde tegen het raster met een hoogte van

gewenst zoveel mogelijk licht in de tunnel te hebben,

1 m, die het mogelijk maken door het wijdmazige gaas

bijvoorbeeld door lichttoetreding in de midden berm.

te kruipen naar veilig gebied. Naar schatting dienen

In het geval er een dergelijke lichttoetreding gereali-

50 van deze voorzieningen te worden aangelegd.

seerd wordt kunnen de genoemde afmetingen van de

Langs autosnelwegen met grofwildrasters in Gelderland

amfibietunnel wellicht worden verkleind om eventuele

en Overijssel zijn geen insprongen voor grofwild

problemen met de drooglegging te vermijden.

aangelegd. Voor zover bekend wordt dit niet als een
probleem ervaren. Vooralsnog wordt er daarom van

1<leinwildtunnels zijn in het normale geval rond,

uitgegaan dat langs de A 12 geen insprongmogelijk-

vervaardigd van staal of beton en hebben een

heden voor grofwild worden gecreeerd.

inwendige diameter van minimaal 0,40 m.
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Ecoducten zijn faun apassages over de w eg. In het

Grote faunat unnels zijn f aun apassages onder de weg.

geval van de A1 2 op de Veluwe worden ze gedimensi-

In het geval van de A1 2 op de Veluwe word en ze

onee rd op de meest veeleise nd e di ersoort, het edel-

gedimensionee rd op de meest vee leisende diersoort,

hert. Uitgegaan kan word en van ee n zandlopervorm,

het edelhert. Uitgegaan kan word en van een hoogte

waarvan het smalste deel van de passage (tu sse n de

van minimaal 4m en ee n breedte van minim aal 25 m.

rasters) 30 m breed is.

In deze breedte is gee n rekenin g ge houden met de
benodigde ruimte voor ee n weg door de faunapassage.

Voorbeelden van maatregelen toe te passen in OTB
en/of latere fase (deze lijst is niet limitatief bedoeld)
MAATREGEL

POSITIEF VOOR

gebruik maken van geisoleerde bouwkuipm ethode
stu w plaatsen bij verdrogingsge voelige gebieden
optimalisatie grondsto ffenstrom en
toepassen secundaire grondstroken (hergebruik)
onderhoudsvrij ontwerpen
houten wegmeubilair
inzet zonnecellen/ panelen
architectonisch vormgege ven geluidschermen ..
en keerwanden (groen, doorzichtig, enz)
beplanten van construd ies
tijdig verhuizen populaties diersoorien
verplaatsen monumentale bomen
poelen graven
niet bouwen in het broedseizoen
verlichting bij onderdoorgangen en aansluitende fi etspaden,
en opruimen zichtbelemm erende obstakels
brede, ruim e, schone, lichte onderdoorgangen ..
met doorzicht en sociale controle
videobewaking bij onderdoorga ngen
aanbrengen lift/roltrap bij hoogteverschillen
bii keuze bouwmethode rekening houden met hinder (biiv. heien)
anti-graffiti vormgeving bii construdies
aanvullende geluidsmaatregelen

verdroging
waterhuishouding
duurzaam bouwen
duurzaam bouwen
duurzaam bouwen
duurzaam bouwen
duurzaam bouwen
landschappeliike inpassing, visuele hinder
landschappeliike inpassing, visuele hinder
natuur
landschap en natuur
natuur
natuur
sociale veiligheid
sociale veiligheid
sociale veiligheid
bereikbaarheidI barrierewerking
beleving
beleving
natuur en geluid

Maatregelen in het MMA

• snelheidsreducti e person enve rkeer tot 100 km / uur en
24- uurs hand havin g; dit is ook gunsti g voor verwaai -

ge meensch appelijke vi sie op de inrichtin g van het
ge bi ed van de betreffend e ge mee nten.

ing. Hoe hard er er gereden wordt, des te mee r verontreinigingen er opgewerveld en verwaaid word en;
• in aile altern atieve n is ve rvanging van het

Bij de besluitvormin g moet bepaald word en we lke
maatrege len w ei en ni et word en opgenomen in de

Pakhui sviaduct voo rzien. In het MMA is ec hter het

voorkeursoplossing. Uiteraard bestaat voo r ge mee nten

voorstel deze ni et volwaardi g op dezelfd e plaats te

en provincies de moge lijkh eid om ee n afgevallen

vervan ge n, maar een verbindin g voor langzaam

maatregel al snog vanuit andere fin anci erin gsbronnen

verkee r te reali sere n iets ten oosten hiervan (ter

te reali se ren.

hoogte van ' De Kade' ). Een gro ot voord ee l is dat
hierdoor ee n betere landschappelijke en eco logische
inpassing van de weg kan word en gereali see rd ,
omdat het talud van het vi aduct gee n beperkin ge n
mee r opl egt. Deze maatrege l ligt in de lijn van de
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BIJLAGE 5
INFRALAB A12
EDE - VEENENDAAL
In de peri ode augustus 1995 tim januari 1996 is er voor het
traject A12 Ede - Veenendaal een zogenoemd Infralab
gehouden. Infralab werd destijds door Rijkswaterstaat
ontwikkeld. Met het Infralab wordt beoogd in een vroeg
,tadium van een infrastructuurproject te onderzoeken hoe direct
betrokkenen, gebruikers en omwonenden, de probleemstelling
zien en welke wensen ze hebben ten aanzien van oplossingen.
Het Infralab voor het traject A12 Ede - Veenendaal werd

In tabel 1 wordt behandeld op welke wijze in deze Trajectnotal
MER met de wensen is omgegaan. Vooraf worde n enkele
opmerkingen gemaakt over de inpassing van de weg, die in het
algemeen van betekenis zijn voor de moge lijkh ede n om aan de
wensen tegemoet te komen,
In het kader van de Trajectnota/MER is door de Dienst Landelijk
gebied een globale visie ontwikkeld voor de landschappelijke
inpassing van de weg (rapport Landschapsschetsen A 12
Veenendaal - Duitse grens, W. Hoeffn agel e.a" 1999).
Deze landschapsschetse n zijn als richtinggevend beschouwd bij
de ontwikkeling van de alternatieven in de Trajectnota/MER,
In ee n eventuele volgende fase van het project wordt de land schapsschets nader uitgewe rkt in een land schapsp lan. Pas dan
ontstaat ee n vrij gedetailleerd plan. Dit brengt met zich mee dat
op verschillende wensen uit het Infralab, vanwege de slechts
global e visie op de inpassin g in dit stad ium van het project, nog
gee n definitief antwoord gegeven kan worden, In dit verband
wordt ook opgemerkt dat de landschapssc hetsen slechts van
toepassing zijn op de verbredingsalternatieven en ten dele op
het MMA en niet op het Benuttingenalternatief en het
Basisalternatief, I n de twee laatstge noemd e alternatieven blijft
de inpassin g vrijwel gehandhaafd op het huidi ge niveau,
met uitzond ering van de aan leg van faunapassages in de A 12,
Hi erdoor kan in deze alternatieven slechts zeer beperkt tegemoet

georganiseerd door Rijkswaterstaat Directie Oost- Nederland en

ge komen worden aan wensen voor land sc happelijke inpassin g.

de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden.

In de Trajectnota/MER wordt in principe uitgegaan van handhaving van de horizontale en verticale li gging van de as van de

In drie bijeenkomsten van een halve dag hebben twaalf

weg, Er is dus geen sprake van een verdiepte aanl eg van de
weg, Argumenten voor deze keuze zijn te vinden in Deel A hoofdstuk 3. Slechts op enkele plaatsen wordt hi er en igszins van
afgeweken, Hierdoor kan aan een aantal wensen niet tegemoet-

weggebruikers en omwonenden, geassisteerd door twaalf
deskundigen van de genoemde diensten wensen geformuleerd

gekomen worden.

weggedeelte. Aan de deelnemers is toegezegd dat in de

Tot slot van deze algemene opmerkingen wordt opgemerkt dat
voor inpassin g van de weg de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de wegbeheerder beperkt zijn tot het zogenoemde

Trajectnota/MER zal worden beschreven hoe er met deze

rijksweggebied. In dit rijksweggebied ligt de weg met daarlangs
stroken, die duidelijk een relatie met de weg hebben en waarin

voor de landschappelijke inpassing van het betreffende

wensen rekening is gehouden. In deze bijlage wordt aan de
toezegging inhoud gegeven.

bijvoorbeeld land schappel ijke inpassingsmaatrege len getroffen
kunnen worden. Door deze beperking kan de wegbeheerder aan
verschillende wensen uit het Infralab niet tegemoet komen. Voor
realisering van wensen buiten het rijksweggebied is inspanni ng
van andere instanties vereist.

Reactie op de wensen voor landschappelijke
inpassing uit het Infralab
In t abel 1 is ond er "Antwoord en" aangegeven op
w elke wij ze in deze Trajectnota/MER is o mgegaan met
de w ense n, in de t abel oplossinge n genoemd , voo r
landsch appelijke inpassin g, lOal s die in het Infralab
naar voren zijn ge bracht.

Tabel1: Reacties ap ap de wensen vaor landschappeliike inpassing uit het Infralab
PROBLEEMSTELLINGEN

OPLOSSINGEN

ANTWOORDEN

a. Geluidswal met twee holle geluidskeringen

Ad

Hoe ontwerp je een landschappelijke
inpassing van de A 12 tussen Ede en
Veenendaal zodanig dat ....
1.

... omwonenden er lo weinig
mogelijk last van ondervind en?

1.1 Geluidsoverl ast

boven elkaar (concaaf).

Naar de constructieve en akoesti sche

1.1 a eigenschapp en van het voorgestelde dubbel

Vrachtwagens rijd en uiterst rechts.

concave geluidscherm is geen ond erzoek
verricht, lOdat het oordeel hierover niet
vo lledig is.
Het overhangende deel van het co ncave
scherm bewerkstelligt dat het hoogste punt
van het sch erm dichter bij de weg ligt dan bij
een recht sch erm .
Dit akoestisch voord elige effect zou ook
bereikt kunnen word en met een luifel aan
een mee r co nventioneel sch erm .
De concave geluidwal lOU weinig geluid
refl ecteren. Dit effect kan ook bereikt word en
met een geluidabsorberend sch erm of een
conventionele geluidwal.
Voo ralsnog word t er geen toepassing van
het dubbel co ncave geluidscherm voorzien.

b. Verdi epte ligging van de weg langs
w oonwijken.

Ad
1.1 b Uitgangspunt: de hoogteligging van de weg
blijft w aar mogelijk gehandhaafd .

c. Gebruik maken van bedrijfsbebouwing als
geluidsbuffer. De bedrijven langs de A30 en

Ad
1.1 c Deze oplossing behoort niet tot de

de A 12 moeten een buffer vormen voo r de

bevoegdheid van de w egbeheerd er.

woningen daarachter. Industri ele bebouwing

Event uele initiatieven zullen door anderen

als overkappin g van de weg.

genomen moeten worden.

d. Bestaande en toekomsti ge geluidsw al
bebouwen met bedrijven, w aardoo r een

Ad
1.1 d Zi e voorgaand antwoord .

hoge skylin e ontstaat.
e. Een goede uitkoopregeling voor mensen die

Ad

Deze oplossin g vergt een wijziging van de

binnen een straal van bijvoo rbeeld 500 met er 1.1 e wet Geluidhinder.
won en en waar geen grootschali ge geluid beperkende voorzieningen getroffen worden .
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PROBLEEM STELLINGEN

OPLOSSINGEN

ANTWOO RD EN

f . Aantrekkelijke geluidbeperkende

Ad

"tuinmuren" of "tuintaluds" voor

l ie voorgaand antwoord.

1.1 f

omwonenden die geen gebruik maken van
de uitkoopregeling .
g. De mu ltif unctio nele geluidsw al.
Aan de wo ningzijde worden ruimten in de

Ad

l ie antwoord op 1.1 c

1.1 g

wal uitgegraven die worden gebrui kt voor
bijvoorbeeld garages, oefenruimten, disco,
of zelfs woningen.
1.2 Vi suele hinder versus

a. Natuurlijke, groene, begroeide geluidswal.

geluidsoverlast

Ad

De bestaande begroeide geluidwallen

1.2 a zul len zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
W aarschijnlij k zullen ze word en verh oogd
met een kl ein scherm.
De vorm geving van nieuw op te ri chten
geluidscherm en is nog niet bepaald .
b. De weg door het Binnenveld een meter lat en Ad
zakken en de berm bijvoorbeeld een meter

Deze wens is strijdi g met het eerder

1.2 b verm elde uitgangspunt om de hoogteligging

verh ogen, waard oor een glooiend talud ont -

van de weg te handh aven .

staat en de weg ee n verdiepte ligging heeft.

1.3 Stank en luchtvervu iling
2.

.. . de weg zelf zo aantrekkelij k
mogelijk w ordt voor de
weggebruiker?

2.1 Kale, monotone en saaie w eg

a. Door middel van het dwarsprofiel eenheid
met het gebied creeren: een brede

Ad

In het o ntwerp van de alt ern atieven MIN

2.1 a MAX en 4x2 is voo rzien in een middenberm

midden berm bij de overgang naar het hogere

van 7 m breed. Bestaand bos blijft gehand-

gebied en smallere zijberm en, w aardoor het

haafd de obstakelvrije zone van 10 m uit de

bos dicht op de weg ligt.

rechter rijst rook. In de obstakelvrije zone
wo rd en overigens bomen toegestaan met ee n
maximale dikte van 10 cm, zodat een bosrandbegroeiing binnen deze zone mogelijk is.

2.2 O nvoldoende en

a. Seizoensafh ankelij ke bermbeplanting.

onaantre kkelijke beplanting

Ad

Ais bermbeplanting w orden inheemse

2.2 a soorten toegepast , die passen bij de stand plaat s. Ook deze soorten verto nen een
seizoensafhankelij ke aanbli k.
b. De overgangen van het natte gebied naar de Ad
bosgebieden accentueren doo r een bomenrij

In de landschapsschets is voorzien in een

2.2 b dergelijke beplanting.

aan t e planten die aansluit op beide heuvelruggen.
c. O pen, transparante bomenrij langs
bed rijvente rrei nen.
d. De beplanting aansluiten met het
omringende gebied: bijvoorbeeld de
geluidswal bij Ede met heide beplanten

Ad

l ie voorgaande antwoord .

2.2 c
Ad

In het algemeen wordt ern aar gestreefd

2.2 d de beplant ing op rij ksweggebied aan te
laten sluiten op het omringende gebied.

(in betonbakken) en in de Vallei een natte

In de landschapsschets wo rdt de aanleg van

zone met rietvelden.

wate rpartijen langs de w eg in de Gelderse
Vallei voorzien. Het is w aarschijnl ijk dat riet
hier een groeiplaats kan vind en.

PROBLEEMSTELLINGEN

OPLOSSINGEN

2.3 Smal "ogende" weg o.a.

a. Vorm gevin g van een w eg die zo veilig en

ANTWOORDEN
Ad
Voor een beschrijving van de alternatieven

als gevolg van :

aangenaam mogelijk is: ongeveer 55 meter

• smalle midden berm

breed met een 10 meter brede middenberm,

2.3 a wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De middenbermbreedte van 7 m , die is voorzien in de

• smalle viaducten

ruim e horizontale en verticale bogen en lange

verbredingsaltern ati even (met uitzo nderin g

• lange stukken geleiderail

in - en uitvoegstroken (ca. 1000 meter) .

van het Basisalternati ef) zal een belangrijke
bijdrage leveren aan de gew enste oplossing.

die dicht op de w eg staan
b. Inrichting bestaat uit een goede

Ad

De noodzaak van w egverlichting moet nog

bewegwijzerin g, verlichte middenberm ,

2.3 b aangetoond worden. In beginsel w ordt aileen

sig nalerin g van fil es, snelheid , mist e.d.

w egverlichting geplaatst als dit noodzakelijk is
uit het oogpunt van de verkeersveiligheid.
Aan de overi ge w ensen wordt voldaan.

c. Het lo kale verkeer wordt over nevenbanen
geleid , terwijl het doo rgaande verkeer op de

Ad

Hieraan wordt aileen voldaan in het

2.3 c 4x2 -altern atief .

hoofdrijbanen rijdt.
... de om gevin g zo aantrekkelijk

3.

mogelijk wordt voor de
w eggebruiker?
3.1 Romm elige, chaotische omgevin g a. Door middel van w at erpartijen, industriele
o .a. als gevolg van:
• allerl ei bebo uwing dicht langs
de w eg
• reclame- en campagne borden

bebouwing van hoge architectonische

Ad

In de landschapsschets zijn voorstellen

3.1.a gedaan voor w aterpartijen. Er is echter

kwaliteit en groene 'doorkijkj es' op de

medew erking van derd en nodig om deze

om gevin g een prikkelende en tegelijkertijd

w aterpartijen te realiseren.

rustgevende weg creeren .
b. Stapelen van bedrijfsbebouwing en zorgen

voor een eenduidige vorm gevin g.
c. In plaats van recl ame en campagne borden
w orden zogenaamde "bedrijvenvijvers"

Ad

Dit behoort niet tot de bevoegdheden van

3.1. b de w egbeheerder.
Ad

Zie antwoord op 3.1.a

3.1 .c

aangelegd aan weerszijden van de w eg. In
deze spiegelvijvers komen sculpturen met de
logo's van de bedrijven, die hier voor betalen.
3.2 Aantastin g openheid Binnenveld

a. Bijzondere aandacht voor het resterende

Ad

Er komt een ecologische verbindin gszone

3.2.a tussen Veenendaal en Ede, die de A1 2

o.a. als gevol g van :

stukje open Binnenveld : bijvoorbeeld door

• lelijk bedrijventerrein

middel van een w atersch eiding tussen Ede

• opdoemende w oonwijken

en Veenendaal (aansluitend op Grift) met

w ater voorkomt, kan als een sch eiding

• verwaarloosde boerd erijen

rietvelden (thema:kwelwelwat er van beide

fungeren t usse n Veenendaal en Ede.

haaks krui st. Deze zo ne, w aarin vrij veel

heuvelruggen).
b. 'Groene' afsch erming van bedrijventerrein .

Ad

In de landschapsschets w ordt niet voorzien

3.2. b in een groene af scherming van bedrijventerreinen. W ei zijn er bomenrijen gedacht
tussen de weg en de bedrijventerreinen.
c. Stedelijke functies concentreren.

Ad

Dit is geen verantwoord elijkheid van de

3.2.c w egbeheerd er.
3.3 Gemis aan duidelijke ordening

a. M aak duidelijke ke uzen! Versterken van

van de omgevin g als gevolg van:

bestaande functies: mooie woonwijken,

• gebrekki g co ntrast stedelijk

mooie bedrijven en een mooi binnenveld .

Ad

Dit is geen verantwoord elijkheid van de

3.3. a w egbeheerder.

gebied - buitengebied
• ontbreken relevante en sterke
orientati epunten
• zwakke identiteit van de omgevin g (niet eenduidig herkenbaar)
b. Hanteer 'harde' duidelijke grenzen (groene,
natte of geasfalteerde grenzen) .

Ad

In de landsch apssch ets is dit niet

3.3 .b nagestreefd, w at niet w egneemt dat veel
grenzen duidelijk zullen zijn.
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PROBLEEMSTELLINGEN

OPLOSSINGEN
c. Markante punten creeren: een tuibrug bij
Ede, industriele skyline" bij het knooppunt
met de A30, Engels rotonde(rotonde boven
de weg) als aansluiting bij Ede.

d. Geluidswal gebruik om de stad er achter te
'Iaten zien'. Bijvoorbeeld signalen of
elementen waaruit kan worden opgemaakt
langs welke stad je rijdt.
e. De weg als 'natuurlijke' en 'Iogische'
scheiding tussen verschillende functies
(wonen, werken, landschap) . Dit geeft rust
en contrast, en voorkomt barrierewerking.
Bijvoorbeeld de toekom stige A30 en dr,
ORV als harde grens gebruiken.
f. De weg als 'aanleiding'. Tussen Ede en
Veenendaal een duid elijke scheid ing door
middel van water en parken'
De beide 'steden' stedelijke allu re geven,
met ieder een eigen gezicht.
4. Restcategorie
4.1 Geluidsoverlast

a. stillere auto's

b. aanpassen rijgedrag: snelheid en inhaalgedrag

ANTWOORDEN

Ad
Er wordt geen tuibrug, maar een pyloonbrug
3.3.c voorzien bij de aansluiting Ede. Ook de pyloonbrug
zal een markant object bij Ede zijn. Er wordt niet
gedacht aan een Engelse rotonde bij de aansluiting
Ede. Eenvoudiger oplossingen liggen meer voor de
hand. De gewenste industri ele skyline bij het
knooppunt van de A1 2 en de A30 ligt buiten de
verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.
Ad
Deze suggestie kan een rol spelen bij de nadere
3.3 .d uitwerking van geluidbeperkende voorzieninge n.
In dit stadium kan hierover nog geen uitspraak
worden gedaan.
Ad
Dit is niet de verantwoo rdelijkheid van de
3.3.e wegbeheerder.

Zie antwoord op 3.3.e
Ad
3.3.f

De wegbeheerder kan de gelu idAd
4.1.a eigenschappen van auto's niet be'invloeden .
Op rijks- en intemationaal niveau wordt een beleid
gevoerd ter bevordering van stillere motorvoertuigen.
Ad
De wegbeheerder kan rijgedrag en snelheid
4.1 .b slechts beperkt beYnvloeden. In het MMA en tijdens
de openstelling van de spitsstrook in het
Benuttingenaltematief zal de snelheid worden
beperkt tot 100 km/u voor personenauto's.

c. mobiliteitsbeleid: stimuleren alternatieven,
carpoolen, prijsbeleid

Ad
De Rijksoverh eid tracht met een prijsbeleid
4.1.c het autoverkeer te beperken. Dit geldt in het
algemeen en in het bijzonder voor bepaalde wegen
op bepaalde tijdstippen. Verd er levert de overheid
met de aanleg van carpoolplaatsen een bijdrage aan

d. toeritdosering koppelen aan geluidsnorm

de beperkin g van het autoverkeer.
Ad
Ook zonder toeritdosering moeten de
4.1.d geluidbeperkende voorzieningen aan de wettelijke
eisen voldoen, waardoor een moeilijk te realiseren
systeem als voorgesteld overbodig is. De invoering
van de suggestie, slechts auto's toelaten op de
autosnelweg als een maximaal toelaatbare
geluidproductie/-belasting niet is overschreden, zou
overigens een wijziging van de Wet geluidhinder
vereisen.

e. alternatieven voor goederenvervoer over
de weg; bijvoorbeeld " Huckepack-termin als" .

Ad
De rijksoverh eid stimuleert het goederen 4.1 .e vervoer over spoor en water als alternatief voor
vervoer over de weg.
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BIJLAGE 6

(met zeer beknopte inhoud)

In de tekst wordt verwezen naar achtergronddocumenten.

OVERZICHT

Deze achtergronddocumenten zijn hieronder genummerd en kort
beschreven. Ais u een van deze achtergronddocumenten wilt
inzien, kunt u een afspraak maken (tel 026 - 3688747)

ACHTERGRONDDOCUMENTEN

Eerder ve rschenen algemene rapportages rondom deze stud ie
1.

Probleemschets, mei 1995

Een door de Bestuurlijke Begeleidingsgroep HSL-Oostl A12 (BBG)
uitgevoerde inventarisatie van de voornaamste problemen en
knelpunten van extra rail en weginfrastructuur op milieu,
ruimtelijke ordening, natu ur en landschap in het geb ied van
HSL-OostlA12.
2.

Verkenningsnotitie HSL-OostlA12, september 1996

Een door de Bestuurlijke Bege leid ingsgroep HSL -Oostl A 12 (BBG)
uitgevoerde informele verken ning van oplossingsmogelijkheden
bij de reali satie van de Hogesnelh eidslijn -Oost in co mbinatie met
ee n verbreding van de A12.
3.

Commentaarnota Verkenningsnotitie, september 1996

Bundeling van schriftelijke reacties en comme ntaar op de
Verkenningsnotitie HSL-Oostl A 12.
4.

Startnotitie A12 Veenendaal - Ede, februari 1996

Voorstel tot te onderzoeken alternatieven en effecten in de
trajectstudie/m.e.r. voor de problematiek rondom de A 12 tussen
Veenendaal en Ede.
5.

Richtlijnen voor de Trajectnota/MER Rijksweg 12
Veenendaal - Ede, juli 1997

Overzicht van inform atie we lke de MER moet bevatten.
6.

Communicatieplan studiefase HST-OostiRaii 21 en
A12, oktober 1997

Plan geeft in zicht in hoe de omgev in g betrokken is bij de stud ie
met de daarbij ge hantee rd e overleg/comm unicatievormen .

Verkeer en vervoer
7.

Goederenvervoer rijksweg 12 Utrecht - Duitse grens,

april 1997
In zicht in de huidige (1992) aard en omvang en de groe i (tot
2010) van het goederenvervoe r in de Oost-West corridor en op
de A 12 Utrecht - Duitse grens. Toetsing aan beleidsdoelstellingen (vanuit TIB, SWAB en BER) levert een probleemstelling op .
8.

Beleidsmaatregelen voor goederenvervoer rijksweg
A12 Utrecht - Duitse grens, december 1997

Een analyse van mogelijkh eden op het goederenvervoe r zovee l
mogelijk te substitueren of te optimali seren.

9.

Integrale Verkenning Infrastructuur
"De Liemers" (lVIL), december 1996

16. Werkrapport 'PotentiiHe conflictpunten
wegontwerp', 2000

Studi e naar de onderlinge samenhang van groot-

In dit rapport wordt een overzicht en beoordeling

schali ge infrastructuurprojecten. De nadruk van deze
stud ie li gt op mogelijke combinaties van autosne lwegen en spoorwegen en de mogelijke gevolgen voor
de leefomgeving (kwaliteit en leefbaarheid).

gegeven van het aantal potentiele confl ictpunten in de

17. Werkrapport Verkeer en vervoer, 2001

10.

Integrale Verkenning Infrastructuur

In dit werkrapport worden de effecten van de alternatieven beschreven op het gebied van bereikbaarheid,

"De Liemers" (lVIL); Bereikbaarheid

mobiliteit en verkeersveiligheid.

alternatieven.

"De Liemers", september 1997

Stud ie naar de effecten op de bereikbaarheid van
de Liemers in relatie tot de gep lande infrastructurele
werken.

Infrastructuur
18.

Diverse technische rapportages betreffende
gebruikte verkeersmodellen, 1997-1999
Bevat gehanteerde uitgangspunten en uitkomsten van
modelberekeningen, die als basis hebben ged iend voor
de alternatievenontwikkelin g en effectbeoordelin gen.
11 .

12.

Werkrapport 'selectie alternatieven',

augustus 2000
Dit rapport bevat een verkeerskundige verkenn in g van
de mogelijke alternatieven voor de oplossing van de
verkeersproblematiek op de A 12 tussen Veenendaal en

de Duitse grens.
13.

Rapport 'functioneel ontwerp verbreding',
2001

Op basis van verwachte prognoses is bepaald hoeveel
rijstroken voor een bepaald wegvak nodig zijn en wat
de gewenste vorm van de aanslu iting of knooppunt is.
In dit rapport wordt een onderbouwin g gegeven van
de verkeerskundige vertaling (rijstrookindeling) van de
in studie genomen alternatieven.
19.

Notitie 'functioneel ontwerp
Benuttingsalternatief', 2001

Onderbouw ing van de verkeerskundige vertaling
(rijstrookindeling) van het in stud ie genomen
Benuttingenalternatief.

Werkrapport 'selectie benuttingenvariant',
2001

In dit werkrapport worden de voor- en nadelen van de
verschillende benuttingenvarianten naast elkaar gezet.
In dit rapport wordt de keuze voor het in de Trajectnota/
MER opgenomen Benuttingenalternatief onderbouwd.

20.

Rapportage 'onderbouwing dwarsprofielen',
2001

In dit rapport wordt uiteengezet welke dwarsprofielen
en waarom gebru ikt zijn bij de opbouw van de
ontwerpen . De dwarsprofielen zijn onderverdeeld in
li gging op maaiveld, in ophoging en in graving.

14.

Werkrapport 'beschrijving alternatieven',

mei 2000
In dit document zijn de verschillende in stud ie genomen
alternatieven beschreven en onderl ing vergeleken.

21.

Per alternatief is aangegeven wat de kenmerken zijn

inpassing van de alternatieven. Deze visie is vertaald in
de ontwerpen van de alternatieven. Hiertoe zijn voor
verschill ende onderscheiden deelgebieden landschaps-

met betrekking tot het verkeerskundige aspect,
het alignement en de opbouw van het dwarsprofiel.

Landschapsschetsen A12 Veenendaal Duitse grens, 1999

Formulering van de visie op de landschappe lijke

schetsen opgesteld.
15.

Werkrapport Verkeer en vervoer: analyse
huidige situatie en autonome ontwikkeling,

juli 2000
In dit werkrapport wordt de huidige situatie en de
autonome ontwikkeling, dat w il zeggen de situatie
zander aanpassin gen op de A12, beschreven.
De huidige situ atie en autonome ontwikkeling worden
beschreven aan de hand van de hoofdonderdelen:
verkeers - en vervoervoorzieningen, mobiliteit,
bereikbaarheid en veili gheid .

122 1 Trajectnota/MER A12 Veenendaal- Ede Deel A

22.

Notitie Maatgevende Kenmerkenkaart,
november 1999

Op basis van deze notitie is de maatgevende
kenmerkenkaart opgeste ld . In deze notitie zijn die
aspecten opgenomen die een beperkende invloed
kunnen uitoefenen op de elementaire ontwerpen.
Bij de se lectie van de maatgevende kenmerken is
onder andere gekeken naar uniciteit en verplaatsbaarheid.

23.

Werkrapport 'ontwerpopgave en

Natuurgericht Milieu

beoordeling inpassende ontwerpen',
september 2000
Op basis van het function eel ontwe rp en de dwars-

profielen is het zoge naamd e 'eleme ntair ontwerp'
opgeste ld . Oit ontwerp is echter niet als reali stisc h te
bescho uwe n gezien het feit dat het gee n rekenin g

28.
Over de weg en onder het spoor, mei 1997
Een visie op eco logische verb indin gen en ontsnipperende maatrege len rond Rijksweg A 12 en de spoo rlijn
Utrecht - Arnh em - Ouitse grens in de provinci e
Ge lderland.

houdt met de omgevin g. Op basis van omgevin gsinventarisatie s is ee n maatgeve nde kenmerkenk aart

29.

De herpetofauna van de bermen van

opgeste ld . Om na te gaan waar en op we lke wijze

rijksweg 12 in de provincie Gelderland,

het elementair ontwerp co nfli cteert met de omgevin g,

december 1998

zijn in ee n aantal bijeenkomsten de eleme ntaire ont-

Studi e naar de betekeni s van de bermen van rijk sweg

werpen verge leken met de omgevin gskenmerken.

A 12 voor de herpetofau na.

Oaar waar confli cten aanwezig waren is gezoc ht naar
op lossin gen. Het resultaat van deze con frontatie en de

30.

daarmee samenh ange nde wijzigin ge n op het elementair ontwerp zijn nee rge legd in dit werk rapport.
24.

Notitie 'onderbouwing inpassend ontwerp

Geactualiseerde beschrijving huidige situatie
en autonome ontwikkeling, januari 2000

Beschrijving van de huidige situatie en de te verwachte n
ontwikkeling tot 2010 voor de navolgen de aspecten:
natuur, land schap en bodem & water.

verbredingsalternatieven', februari 2000

Oit rapport bevat de ond erbo uwi ng van het in passend

31.

ontwerp. Specifiek wo rdt in gegaan op uitgangspunten

Achtergrond inform atie over de berekend e compensati e-

en randvoorwaarden op basis waarvan de uitwerkin g
van het inpassend ontwerp heeft plaatsgevonden.

pli cht en de te volge n strategie.

Ingegaan wordt op ontwerpke uze met betrekkin g
tot de hoofdrijbanen, kn oo ppunten, aansluitin ge n,

32.
Compensatietaakstelling, 2001
Be reke ning van de compensatieplicht.

Compensatievisie

ve rzorgingsplaatse n en overige kru isende verbind ingen.

33 .

25.

benuttingenalteratief' april 2000

De archeologische verwachtingskaart t.b.v.
de m.e.r., december 1999

Notitie 'onderbouwing inpassend ontwerp

Een inventarisati e van de archeologische vindpl aatse n

Oit rap port bevat de onderbouw in g van het inpasse nd

en ge bi eden waar archeo logische vondsten zijn te ver-

ontwe rp Benuttinge nalternati ef . Specifiek wordt

wac hte n.

in gegaan op uitgangspunten en randvoo rw aarden op
basis waarvan de uitwerkin g van het inpassend
ontwerp heeft plaatsgevo nd en. In gegaan wordt op
ontwerpkeuze met betre kki ng tot de hoofdrijbanen,

34.
Effectenonderzoeken, 2000
Besch rij ving en beoordelin g van de effecte n voor de
aspecten: Natuur, Landschap en Bode m & water.

knooppunten, aansluitinge n, verzorgin gsplaatsen en
overige krui se nde ve rbindin gen.
Mensgericht Milieu

26.

Kunstwerken advies, juli 2000
(inclusief herziening oktober 2000)

Bevat ee n ove rzicht van de gevol ge n voor de in de
A1 2 aanwezige kun stwerk en. Gekeke n is of bestaand e

35.

Geactualiseerde beschrijving huidige
situatie en autonome ontwikkeling,
januari 2000

kun stwerken co nstructi ef gezien aangepast kunn en

Beschrijvin g van de huidige situatie en de te verwachten

worde n midd els verbreding of verlening of dat een

ontwikkeling tot 2010 voor de navolge nde aspecten:

kun stwerk in haar gehee l moet wo rde n vervangen.

landbouw, wonen, we rke n en wege n, kabels en
leid ingen en recreati e.

27.

Ontwerpkaarten 1:10.000 en detailkaarten

1 :2500
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling,

36.

Kosten

2000 (aanvulling op eerdere rapporten van
oktober 1998).

Beschrijving van de huidige situatie en de te verwachten

44.

Kostennota, 2001

In deze nota w ordt ee n overzicht gegeven van de

ontwikkelin g tot 2010 voor het as pect extern e veilig-

kost en per altern ati ef, de berekenin gswij ze,

heid .

uitgangspunten en ri sico's . De nota bestaat uit
dive rse deelrapporten te w eten: Hoofdrapport,

37.

Huidige situatie en autonome ontwikkeling,

Rap port ri sicoa nalyse , ee nheidsprij ze nboek, hoeveel-

2001 (aanvulling op eerdere rapporten van

hede nboe ken en ee n uitwerkin g per alte rn ati ef .

oktober 1998)

Beschrijving van de huidige situ atie en de te verwachten
ontwikkeling tot 2010 voo r de aspecte n Geluid &

Overig

trillin ge n (inclusief situatie 1986) en Sociale as pecten.
45.
Effectenonderzoeken, 2000

38.

Belevingswaardenonderzoek

Resultaat van ee n enquete ge houd en bij bew oners.

Beschrijvin g en beoord eling van de effecten voo r de
aspecten: Recreati e, Landbouw, Wonen, we rken en
wege n, Sociale aspecten en Extern e veiligheid .
Effectenonderzoeken, 2001

39.

46.

Infralab A12 Ede - Veenendaal, maart 1996

Eindrapport betreffend e de verschillend e activiteite n
en resultaten in het kader van het ge houd en project
'Infralab A1 2 Ede - Vee nendaal' .

Beschrijvin g en beoord eling van de effecten voo r de
aspect en: Geluid en trillin ge n, Kabels en leidin ge n.

47.

Effectenonderzoek Meest Milieuvriendelijk
Alternatief, 2001

40.

Effectenonderzoek Lucht, 2001

Besc hrijvin g en beoord elin g van de uitstoot en

Selecti e, besc hrijvin g en effectbeoo rdelin g van het
M eest Milieuvri endelijk altern atief .

lokale lu chtvero ntreiniging voo r de huidige situ ati e,
auton ome ontw ikkelin g en de altern atieven.

48.

Integrale effectvergelijking, 2001

In dit rapport wordt uitee ngezet hoe gebruik is gemaakt

van een multicri teri a-analyse. Het doel is , inzicht te verEconomie

schaffe n in de w ijze waarop de positieve en negatieve
effecten van de altern atieven verschill en, onderlin g en

Actualisatie probleemanalyse, april 2000

41.

Studi e naar de economi sch e effecten van de huidige
situatie en de autonome ontwikkelin g.

42 .

Actualisatie effectbeschrijving, mei 2000

Studi e naar de eco nomi sch e effecten van de versc hil lend e alte rn ati eve n
43.

Kosten-batenanalyse, januari 2001

In deze notiti e word en per altern atief de kosten en
bat en beschreven.
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ten opzichte van de autonome ontw ikkeling.

