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We hebben drie recepten: 

 - bibeko 
 - provinciale weg 
 - autosnelweg 



donderdag 24 april 2014 
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Is het dit waard? 
  -  ruimtebeslag 
  -  barrièrewerking 
  -  inpassing 
  -  kosten 
 
Zijn de problemen nu opgelost? 
  -  kun je nu doorrijden met 100 km/u? 
  -  komt lange afstandsverkeer graag langs Antwerpen? 
  -  is bestemmingverkeer geholpen? 
 

En wat wordt de volgende stap? 
  -  stromen worden groter 
  -  hoe breedt je het tracé dan op? 
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vlechtwerk Ypenburg 

- ruimtebeslag     - barièrewerking     - weinig relatie met omgeving     - star voor latere uitbreiding     - duur      
- veel onderhoud     - lastig routekiezen     - incidenten moeilijk bereikbaar     - overdreven veel asfalt 



vlechtwerk Ypenburg      - - -     praktijk 

- probleem “afrit Voorburg” heeft 10 jaar geduurd 
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Compact Ontwerp 
- - -  
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knooppunt Ridderster 



knooppunt Oudenrijn 
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Knooppunt Oudenrijn over binnenstad Utrecht 

 
Compacte infrastructuur voor doorgaande wegen in bebouwd gebied 



knooppunt Oudenrijn 
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knooppunt Oudenrijn 

-ontvlochten, dus doorgeefluik      - verbindingsbanen zwak 
     en dus:  substantieel rerouten niet mogelijk ! 
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Autosnelweg-recept 

Ontwerpt vanuit de doorgaande gedachte: 
 

  -  afwikkeling, los van lokaal verkeer 

  -  hoog rijcomfort    (lange rit kunnen volhouden) 

  -  streefsnelheid die consequent doorwerkt in ontwerpsnelheid 

  -  discontinuïteiten volgen elkaar rustig op  

 

en dus 

  -  ruime bogen 

  -  fraai alignement 

  -  lange weefvakken 
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Compact ontwerp: 

Ontwerp vanuit functie: 
 

 

  Zet op 1: Capaciteit en betrouwbaarheid 
  

 

       Zet op 2: Flexibiliteit -  voor latere uitbreiding 

    -  voor rerouten 
    -  voor uitwisseling met OWN 
 

       Zet op 3: Ontwerpsnelheid  
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Compact ontwerp: 

 

  Hoe kom je aan capaciteit?      Zo: 
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Compact ontwerp: 

 

  Hoe kom je aan flexibiliteit? 

 

      Oogpunt Verkeer: 

  -  verkeer zolang mogelijk bij elkaar houden 

  -  dus weinig, maar sterke verbindingsbanen 

 

           Oogpunt Inpassing: 

  -  blijf binnen bestaande contouren 

  -  maak buigzame tracé’s    (geef toe op ontwerpsnelheid) 
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Compact ontwerp: 
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haakse bocht 
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Besluit 
  
Voordelen van compact ontwerp: 

  creëren van capaciteit in weinig ruimte 
  goed inpasbaar in de omgeving 
  draagt bij aan een robuust netwerk 
  flexibel naar toekomstige uitbreidingen 

 
Dit alles tegen relatief lage kosten 
Sneller realiseerbaar door kortere procedures.  

Compact ontwerp: 
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