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INLEIDINg

Om	de	verkeersdrukte	in	de	kern	van	Voorthuizen	te	verminderen	heeft	de	provincie	
gelderland gekozen voor een westelijke omleiding van de N303 om Voorthuizen.

Een	grote	groep	bewoners	van	Voorthuizen	heeft	zich	verenigd	in	de	stichting	‘Houd	
Voorthuizen	West	Groen’	en	maakt	zich	grote	zorgen	over	deze	gemaakte	keuze.	Naast	de	
kosten	van	aanleg	voor	het	gekozen	tracé	worden	vele	miljoenen	besteed	om	een	aantal	goed	
renderende	agrarische	bedrijven	uit	te	kopen	en	op	te	offeren	ten	behoeve	van	dit	tracé.

De	stichting	zet	vraagtekens	bij	de	onderbouwing	van	de	kosten	van	de	verschillende	varianten	
in	de	M.E.R.		Voor	de	provincie	is	het	kostenverschil	het	enige	argument	geweest	om	voor	de	
westelijke variant te kiezen. Met de realisatie van de westelijke omleiding Voorthuizen en de 
verkeersaansluiting van harselaar-Zuid, ontstaat ter hoogte van de Baron van Nagellstraat en 
de op- en afritten van de a1, een groot probleem in de verkeersafwikkeling tussen Barneveld en 
Voorthuizen.

De	stichting	heeft	ons	bureau	ingeschakeld	om	een	onafhankelijk	advies	uit	te	brengen	in	de	
vorm	van	een	second	opinion	ten	aanzien	van	de	financiële	en	verkeerskundige	afwegingen	die	
spelen bij een keuze voor een westelijke -of oostelijke omleiding van de N303 om Voorthuizen. 
Om	tot	een	second	opinion	te	komen	hebben	wij	de	scope	verbreed	tot	een	plangebied	tussen	
Nijkerk, Stroe, Kootwijkerbroek en Barneveld. De omleiding van de N303 wordt in een integraal 
perspectief	geplaatst,	waarin	ook	de	plannen	van	de	gemeente	Barneveld	ten	zuiden	van	de	
snelweg a1 (harselaar-Driehoek en harselaar-Zuid) en de toekomstplannen van Rijkswaterstaat 
Oost Nederland worden betrokken. 



6landschapsontw erp & technieklandschapsontwerp & techniek

Het	voorgestelde	tracé	voor	de	westelijke	omleiding”	(bron:	ontwerp	inpassingplan	Omleiding	N303	Voorthuizen).
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De	provincie	Gelderland	wil	een	westelijke	omleiding	van	de	N303	om	Voorthuizen	en	deze	
laten	aansluiten	op	de	Baron	van	Nagellstraat	direct	ten	noorden	van	de	noordelijke	aansluiting	
op de a1 bij het bedrijventerrein harselaar. 
De gemeente heeft daarop besloten een gedeelte van de oostelijke variant (het zogenaamde 
“pootje	Noord”)	wel	te	realiseren	en	heeft	dat	momenteel	in	voorbereiding.	Daarmee	maakt	
het geen onderdeel uit van de oostelijke variant, zoals in dit rapport wordt voorgesteld.

De gemeente Barneveld wil een oostelijke rondweg om Barneveld realiseren, te beginnen met 
het gedeelte harselaar, om harselaar-Driehoek en -Zuid te kunnen ontwikkelen. Dit eerste 
gedeelte zal worden aangelegd vanaf de Wesselseweg, via harselaar-Zuid en Driehoek tot aan de 
Baron	van	Nagellstraat,	recht	tegenover	de	noordelijke	aansluiting	op	de	A1	(vette	rode	lijn	op	
tekening	rechts).	Daarnaast	heeft	de	gemeente	een	spoortunnel	in	de	Stationsweg	nodig.

Door deze plannen komen op de Baron van Nagellstraat vier kruispunten op rij te liggen, 
Deze	kruispunten	worden	allen	geregeld	met	verkeerslichten.	De	kruisingen	liggen	echter	zo	
dicht	op	elkaar,	dat	de	verkeersregelinstallaties	elkaar	zullen	gaan	beïnvloeden.	Uit	analyse	van	
de	verkeerscijfers	en	de	verkeersstromen	blijkt	dit	grote	problemen	op	te	leveren.	Het	verkeer		
komt regelmatig vast te staan (zie verkeersimulatie in bijlage a). 

Door de realisatie van de westelijke omleiding komen alle verkeerstromen samen bij de 
aansluiting op de a1, bij de Baron van Nagellstraat.
Omdat de a1 op dit punt, tijdens de spits nu al vaak vaststaat en dit in de toekomst dagelijks tot 
buiten de spits zal voorkomen, loopt de oprit naar de a1 vast. hierdoor zal ook de kruising met 
de Baron van Nagellstraat vastlopen, gevolgd door de overige drie aansluitende kruisingen.
alle verkeer loopt dan vast. Zowel het interlokale- het regionale- als het plaatselijke verkeer kan 
dan geen doorgang meer vinden.

Ook	voor	hulpverleningsvoertuigen	is	dan	géén	doorgang	meer	mogelijk.	Deze	ontwikkeling	
baart de bewoners van Voorthuizen veel zorgen.

BESTaaNDE PLaNNEN

Structuurvisie	Kernen	Barneveld 2022
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Noordelijke omleiding
					“Pootje	Noord”

knip
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DE OOSTELIJKE OMLEIDINg...
... is financieel aantrekkelijker
De oostelijke omleiding is 1,5 km korter en € 23 miljoen goedkoper dan de westelijke omleiding;

... is ook het “Meest Milieuvriendelijke Alternatief ”
De	oostelijke	omleiding	is	een	korter	tracé	waarbij	de	milieueffecten	gelijkwaardig	zijn	aan	de	
westelijke omleiding;

... kent meer voorstanders 
De	stichting	‘Houd	Voorthuizen	West	Groen’	en	de	Vereniging	Plaatselijk	Belang	Voorthuizen	zijn	
voorstander; De gemeente Barneveld was voorstander van de oostelijke omleiding, maar volgt nu de 
provincie;	Rijkswaterstaat	is	neutraal;

...is meer toekomstbestendig 
De	oostelijke	omleiding	biedt	een	integrale	oplossing	voor	de	bereikbaarheid	&	de	verkeers-	
afwikkeling	van	de	kern	Voorthuizen,	de	recreatiegebieden	ten	oosten	van	Voorthuizen	en	de	
aanstaande	uitbreidingen	van	de	bedrijventerreinen	Harselaar	Driehoek	&	Harselaar	Zuid;

...is gedeeltelijk al voorzien 
De	gemeente	Barneveld	investeert	in	een	Noordelijke	Omleiding	(“Pootje	Noord”)	tussen	de	N344	
(apeldoornsestraat) en de N303; De gemeente heeft plannen voor een verbindingsweg tussen de 
N805	Stationsweg	en	Harselaar-Zuid	(Verbindingsweg	Zuid)	die	kan	worden	voorgefinancierd;

... is verkeersveiliger voor lokaal verkeer
Voor	ca.	1000	fietsers	(scholieren)	per	werkdag	op	de	Baron	van	Nagellstraat;
Voor hulpverleningsvoertuigen tussen Barneveld en Voorthuizen;

... is buiten het verkeer uitvoerbaar
De	factor	tijd	is	een	vriend	bij	de	uitvoeringsplanning	van	de	oostelijke	omleiding.	

Westelijke omleiding 

Oostelijke omleiding 

NB. De gehele Second Opinion is te downloaden op de website: www.hvwg.nl

Pootje Noord

Pootje Noord

Verbindingsweg Zuid

Verbindingsweg Zuid
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De westelijke omleiding 
Voor	de	financiële	onderbouwing	van	beide	omleidingen	hebben	wij	een	rekenmodel	gemaakt	
op basis van de gegevens zoals deze ook in de kostenraming van het rapport Ontsluiting 
harselaar van goudappel Coffeng uit 2008 is toegepast, welke gebaseerd is op de Standaard 
Systematiek	Kostenraming	van	het	CROW.
Voor zowel de westelijke als de oostelijke omleiding zijn op basis hiervan de normkosten 
opgesteld.	Daarnaast	is	voor	de	bepaling	van	de	complexwaarde	van	percelen	het	bedrag	uit	
het  ontwerpexploitatieplan van harselaar-Zuid fase 1a, van Meander grondverwerving en advies 
gebruikt. hierdoor zijn de kostenramingen voor west en oost onderling goed te vergelijken. 

Zoals we in onze inleiding al hebben aangegeven dient dit verkeerskundige vraagstuk integraal 
bekeken	te	worden.	Daarom	is	de	kostenraming	van	deze	second	opinion	integraal	opgesteld.	
Dat	betekent	dat	de	kosten	van	zowel	de	provincie	als	de	gemeente	bij	elkaar	in	een	raming	
samenkomen.	Om	het	overzicht	inzichtelijk	te	houden	zijn	de	kosten	naast	elkaar	zichtbaar.	

Volgens onze berekeningen kost de westelijke omleiding € 67 miljoen en de 
oostelijke omleiding € 44 miljoen. Daarmee is de westelijke omleiding € 23 miljoen 
duurder dan de oostelijke omleiding. 

NB. Met de berekening van de westelijke omleiding is rekening gehouden met de volgende 
aandachtspunten;
Het totaalbedrag is inclusief risico, planschade en andere onvoorziene kosten; 
De berekening is integraal opgebouwd en houdt rekening met kosten en besparingen in de   
plangebieden ten noorden en ten zuiden van de A1;
In de berekening is voor de kosten van de Harselaartunnel rekening gehouden met een 2x1 rijbaan met 
fietspaden aan beide zijden. Een en ander conform de financiële onderbouwing van de gemeente.

FINaNCIËLE ONDERBOuWINg

Westelijke omleiding 

*
*

*
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De oostelijke omleiding

Voor de kostenramingen zijn de normkosten voor kunstwerken opgevraagd bij 
Rijkswaterstaat	Dienst	Infrastructuur.		Daarnaast	hebben	we	de	kunstwerken	van	de	oostelijke	
aansluiting op de a1 laten berekenen door ingenieursbureau Westenberg (zie bijlage B).
We	hebben	voor	de	kosten	voor	het	viaduct	de	normkosten	van	Rijkswaterstaat	aangehouden,	
omdat deze hoger bleken uit te vallen dan via de berekening van Westenberg. 

Volgens onze berekeningen kost de westelijke omleiding € 67 miljoen en de 
oostelijke omleiding € 44 miljoen. De oostelijke omleiding is dus € 23 miljoen 
goedkoper dan de westelijke omleiding. 
Ook de kosten van het provinciale deel (omleiding Voorthuizen-Oost) zijn met 
€ 20 miljoen, vele malen lager dan de door de provincie in het MER Omleiding 
Voorthuizen als indicatie opgegeven kosten (€ 74,9 miljoen).

NB. Met de berekening van de oostelijke omleiding is rekening gehouden met de volgende 
aandachtspunten;
Het totaalbedrag is inclusief risico, planschade en andere onvoorziene kosten; 
De berekening is integraal opgebouwd en houdt rekening met kosten en besparingen in de   
plangebieden ten noorden en ten zuiden van de A1. In de berekening is het opruimen van de aansluiting 
op de A1 bij de Baron van Nagellstraat meegenomen;
In de berekening is nog geen rekening gehouden met eventuele opbrengsten van grondverkopen van de 
overhoeken en aansluitingen op de A1 bij de Baron van Nagellstraat;

FINaNCIËLE ONDERBOuWINg

Oostelijke omleiding *
*

*
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ontkoppeling, zoals vastgelegd in de Ontkoppelingnotitie is een tweedeling 
ontstaan, waarbij een plangebied ten noorden en een plangebied ten zuiden 
van	de	snelweg	A1	is	gecreëerd.	Door	deze	ontkoppeling	is	een	scheefgroei	
ontstaan tussen de oplossingen. Ten noorden van de a1 is een westelijke 
omleiding gekozen,  terwijl ten zuiden juist een oostelijke omleiding gewenst 
is.		Kortom,	het	ontkoppelen	heeft	niet	geleid	tot	oplossingen	die	geschikt	
zijn voor beide plangebieden als een integrale eenheid. 

De doelstellingen voor de omleiding Voorthuizen worden met een oostelijke 
omleiding beter bediend, omdat die niet alleen de verkeersafwikkeling en 
bereikbaarheid van de kern Voorthuizen verbetert, maar daarnaast ook 
de	bereikbaarheid	van	de	recreatiegebieden	ten	oosten	van	Voorthuizen	
verbetert. De kern Voorthuizen wordt ontlast en de leefbaarheid van 
Voorthuizen wordt vergroot, zowel door de week als in het weekend. 

Daarnaast verbetert de oostelijke omleiding de verkeersafwikkeling en de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein harselaar Zuid, harselaar Driehoek 
en	de	Wesselseweg	richting	de	A1	en	ontstaat	ook	een	verbetering	voor	
de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van Kootwijkerbroek. Door deze 
verkeerstromen een alternatieve oostelijke omleiding en een oostelijke 
aansluiting op de a1 te bieden, wordt de Baron van Nagellstraat ontlast en 
zijn verregaande maatregelen aldaar niet noodzakelijk.

Reeds voorzien
De gemeente Barneveld investeert in een noordelijke omleiding (“Pootje 
Noord”)	tussen	de	N344	(Apeldoornsestraat)	en	de	N303.	De	gemeente	
heeft daarnaast plannen voor een zuidelijke verbindingsweg tussen de N805 
(Stationsweg) en harselaar-Zuid (bij een verder ontwikkeling van harselaar-
Zuid).		Deze	zuidelijke	verbindingsweg	kan	worden	voorgefinancierd	en	is	
op	deze	wijze	ook	in	het	kostenoverzicht	verwerkt.

Milieueffecten (M.E.R.)
het optimaal inpassen van de oostelijke omleiding met betrekking tot het 
milieu,	de	natuur	en	het	landschap	vindt	plaats	over	een	kortere	afstand	dan	
de	westelijke	omleiding.		Volgens	de	m.e.r.	scoort	de	oostelijke	omleiding	
gelijkwaardig	aan	de	westelijke	omleiding	en	kan	dus	ook	als		‘meest	
milieuvriendelijk alternatief ’ worden aangemerkt.

Stakeholders
De	gemeente	Barneveld	ziet	zich	genoodzaakt	om	zich	te	schikken	naar	de	
voorstellen	van	de	provincie	voor	een	westelijke	omleiding	en	heeft	haar	
plannen ten zuiden van de a1 moeten bijstellen. Deze aanpassing van de 
gemeentelijke	plannen	inclusief	de	verkeerstromen	vanaf	de	N303	leiden	
niet tot een toekomstbestendige oplossing, omdat de Baron van Nagellstraat 
en de snelwegaansluiting op de a1 overbelast worden.

De	stichting	‘Houd	Voorthuizen	West	Groen’	en	de	Vereniging	‘Plaatselijk	
Belang Voorthuizen’ vertegenwoordigen een grote groep bewoners die 
te maken krijgt met de gevolgen van een westelijke omleiding.  Maar deze 
stichting	en	vereniging	zien	ook	het	belang	van	een	integrale	oplossing	die	
de	gemeenschap	als	geheel	dient.		De	overtuiging	heerst	dat	de	duurdere	
westelijke omleiding niet de oplossing is.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland is neutraal. Zij ziet de realisatie van een 
oostelijke aansluiting op de a1 niet als een belemmering voor de huidige 
verkeerstromen op de a1.  Zeker niet als de Baron van Nagellstraat, 
wordt losgekoppeld van de a1. het doortrekken van de nieuwe afrit 
richting	Amersfoort	tot	de	bestaande	afrit,	zien	zij	als	meerwaarde	voor	
doorstroming	(is	meegenomen	in	de	financiële	berekening).

Toekomstbestendig
De oostelijke omleiding biedt een integrale oplossing voor de ontsluiting en 
bereikbaarheid van Voorthuizen en Barneveld.  als gevolg van het besluit tot 
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VERKEERSKuNDIgE ONDERBOuWINg

Verkeersveiligheid
De	grote	afwijkingen	in	de	verkeerscijfers	van	de	verschillende	gehanteerde	verkeersmodellen	
(NRM-ON versus NRM 2011) zijn tot op dit moment voor ons onverklaarbaar en vragen om 
opheldering. 
Door	de	grote	verschillen	in	verkeersaantallen,	met	naar	beneden	bijgestelde	verkeersaantallen	
wordt de twijfel over een verkeersveilige oplossing extra aangewakkerd. De willekeurigheid van 
de	cijfers	geeft	de	indruk	dat	de	cijfers	niet	als	uitgangspunt	hebben	gediend	bij	de	verschillende	
verkeersmodellen, maar dat de verkeersaantallen juist als variabele input hebben gediend. 
Wat duidelijk is, is dat door de westelijke omleiding, de verkeersdruk op de Baron van Nagellstraat 
alleen maar toe zal nemen. Dit gaat ten koste van oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van de 
huidige	doorgaande	fietsroute	Voorthuizen	-	Barneveld	langs	de	Baron	van	Nagellstraat,	waar	per	
werkdag	meer	dan	1000	scholieren	gebruik	van	maken.		
Met de aanleg van de oostelijke omleiding wordt de Baron van Nagellstraat juist ontlast ten 
voordele	van	fietsers	en	overig	lokaal	verkeer.	
Ook behouden hulpverleningsvoertuigen een vrije doorgang tussen Barneveld en Voorthuizen, 
dankzij het ontlasten van de verkeersdruk op de Baron van Nagellstraat.

Planning
De	provincie	heeft	gekozen	voor	een	routing	die	aansluit	op	bestaande	wegen	en	
verkeersknooppunten. Bij de planning en uitvoering dient nauwkeurig rekening gehouden te worden 
met omleidingen voor het huidige verkeer en de doorstroming daarvan. 

De aanleg van de oostelijke omleiding kent deze problematiek niet, omdat deze omleiding volledig 
buiten	de	huidige	verkeerstromen	gerealiseerd	kan	worden.	Hiermee	valt	de	druk	op	het	project	
weg. Daarnaast kan tijdens de uitvoering van de oostelijke omleiding waardevolle tijd teruggewonnen 
worden	op	het	voorbereidingstraject	van	de	westelijke	omleiding.	De	complexiteit	van	de	oostelijke	
omleiding is simpelweg minder groot.
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VERKEERSKuNDIgE ONDERBOuWINg
Bereikbaarheid 
Met de westelijke omleiding zullen de huidige verkeersproblemen rond de Baron van 
Nagellstraat,	met	de	op-	en	afritten	van	de	A1,	nog	meer	dan	nu	al	het	geval	is,	een	bottleneck	in	
de	verkeersafwikkeling	worden.	De	consequentie	hiervan	is	in	beeld	gebracht	door	middel	van	
een verkeerssimulatie (zie hiernaast en bijlage a).
Door de realisatie van een oostelijke omleiding met een nieuwe aansluiting op de a1 (zie 
pagina 16) en een afsluiting van de bestaande aansluiting bij de Baron van Nagellstraat wordt dit 
probleem juist voorkomen.

Vraagtekens	worden	gezet	bij	een	aantal	zaken,	zoals:
uit de verkeerssimulatie blijkt de harselaar-spoortunnel noodzakelijk bij de gezamenlijke 
voorgenomen	plannen	van	provincie	en	gemeente.	Er	is	bestemmingsplantechnisch	echter	geen	
koppeling gelegt over of en zo ja wanneer deze tunnel zal worden aangelegd.
uit het verkeersmodel van goudappel Coffeng blijkt dat een groot deel van het doorgaande 
verkeer via de Rijksweg zal gaan rijden en niet via het zuidelijke deel van de geplande westelijke 
omleiding	van	de	N303.	Dit	is	tegenstrijdig	met	het	door	de	Provincie	gevoerde	beleid	om	de	
verkeersdruk op dit soort wegen te verminderen;
Er is geen onderzoek gedaan naar mitigerende maatregelen om dit sluipverkeer op de Rijksweg 
te voorkomen;
het verkeersmodel is aangepast met 30% lagere verkeersaantallen voor het   
doorgaande verkeer op de N303 en gebruikt andere basisgegevens dan het gemeentelijke model 
(Robuustheidsanalyse	Voorkeurstracé	Haskoning	dd	26	november	2012),	zie	bijlage	C;
Er	is	een	verkeersmodel	tot	2020	gebruikt,	dit	is	maar	een	tijdshorizon	van	slechts	7	jaar;
het langzaam verkeer op de westelijke omleiding N303 wordt geweerd;
De kruising van de Overhorsterweg met de westelijke omleiding wordt door middel van een 
viaduct	in	plaats	van	een	gelijkvloers	kruispunt	uitgevoerd;
het realiseren van een parallelweg langs het zuidelijke deel van de westelijke omleiding;
Het	realiseren	van	grootschalige,	met	VRI	geregelde,	kruisingen,	staat	in	schril	contrast	met	
de rest van de huidige kruispuntvormen op de N303.  In zowel Voorthuizen als Putten en het 
gedeelte hiertussen worden voorrangsregelingen en rotondes gebruikt.

*

*

*

*

*
*

*

*
Verkeersafwikkeling tussen a1-noord en a1-zuid

aansluiting Baron van Nagellstraat               

*
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Als	we	de	plannen	van	de	provincie,	het	rijk	en	de	gemeente	geïntegreerd	bekijken,	dan	is	niet	een	
westelijke, maar een oostelijke omleiding de beste optie.
Een oostelijke rondweg om Voorthuizen en een oostelijke rondweg om Barneveld kunnen 
gezamenlijk op een nieuwe oostelijke aansluiting op de a1 worden ontsloten. 
hierbij kunnen de kosten van deze aansluiting tussen beide overheden worden gedeeld.
Voor	beide	overheden	is	dan	winst	te	behalen,	zowel	op	het	financiële	vlak	als	op	
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en robuustheid.
De Baron van Nagellstraat wordt dan losgekoppeld van de a1.

Voordelen:
Bereikbaarheid: 
De Baron van Nagellstraat wordt ontlast. De hier aanwezige drie VRI (verkeersregelinstallatie) 
geregelde kruisingen kunnen het lokale verkeer van harselaar en Voorthuizen prima aan;
het transferium in Barneveld blijft goed bereikbaar;
Verkeersveiligheid: 
Aan	fietsverkeer	van	en	naar	Voorthuizen	kan	meer	tijd	en	ruimte	geboden	worden	om	over	te	
steken	in	de	regelcyclus	van	de	VRI’s	van	de	kruisingen	van	de	Baron	van	Nagellstraat;
De N303 kan aan de oostzijde dienst doen als rondweg, dit houdt in dat diverse wijken    
aan	de	oostzijde	van	Voorthuizen	direct	ontsloten	kunnen	worden	op	deze	rondweg.
Financieel:
Door	het	koppelen	van	de	diverse	projecten	vallen	de	totale	kosten	€ 23 miljoen lager uit.

Nadelen:
Er	kan	“sluipverkeer”	blijven	rijden	vanuit	Putten	door	Voorthuizen,	richting	Harselaar;
De Rijksweg (gedeelte tussen de omleiding N303 en de N301) kan zwaarder belast worden  
door verkeer dat de kortste route zoekt van de N303 naar de a30 visa versa en door 
“file	mijdend”	verkeer	bij	overbelasting	van	de	A1.	

Beide	nadelen	kunnen	worden	tegengegaan	door	een	eenvoudige	verkeerskundige	‘knip’	in	de	
Rubensstraat.

CONCLuSIE

*

*

*

*

*

*
*
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het is aan te bevelen om niet de westelijke, maar een oostelijke omleiding om Voorthuizen te 
ontwikkelen. hiervoor dient de Rubensstraat geknipt te worden ter hoogte van de aansluiting 
van de wijk Blankersgoed. 
In	overleg	met	de	gemeente	Barneveld	en	de	provincie	Gelderland	zal	gezamenlijk	tot	de	
ontwikkeling van een oostelijke omleiding en aansluiting op de a1 gekomen kunnen worden.

Nader onderzoek in de vorm van een verkeersmodel van de oostelijke omleiding zal aantonen 
dat de oostelijk omleiding zal zorgdragen voor een ontspanning van de verkeerproblematiek 
rond Voorthuizen en Barneveld.

De gelden die volgens onze berekeningen met de realisatie van de oostelijke omleiding bespaard 
worden,		kunnen	ingezet	worden	als	voorfinanciering	voor	verbeteringen	van	de	doorstroming	
van het knooppunt a1/a30. uit het overleg met Rijkswaterstaat Oost-Nederland is gebleken 
dat zij hier niet onwelwillend tegenover staan. De verbeteringen van de doorstroming op dit 
rijkswegenknooppunt zal het onderliggend wegennet beter bereikbaar maken.
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Memo analyse verkeersafwikkeling Baron van 
Nagellstraat Barneveld 

 

Aan: Geert Jan Rijpstra, Bureau Maris 

Van: Jeroen van Doorne, BonoTraffics bv 
  

Betreft: Analyse verkeersafwikkeling Baron van Nagellstraat  
  

Projectnummer: MAR002 
  

Datum: 18 maart 2013 
  

Behandeld door: BonoTraffics bv 

Jeroen van Doorne 

06 - 31 02 79 42 

 

1 Inleiding 

De provincie Gelderland is voornemens een westelijke omleiding N303 om Voorthuizen te 

realiseren. Daarnaast heeft de gemeente Barneveld plannen om de komende jaren een 
tweetal bedrijventerreinen ten noorden van de kern Barneveld te gaan ontwikkelen. Het gaat 

hierbij om de terreinen Harselaar-Driehoek en Harselaar-Zuid. De toekomstige 
verkeersstromen van de omleiding N303 Voorthuizen en in relatie tot deze terreinen zullen 

grotendeels via de Baron van Nagellstraat afgewikkeld gaan worden. Aan BonoTraffics is 
gevraagd om de geprognosticeerde verkeersstromen voor de situatie 2022 te simuleren met 

behulp van het verkeerssimulatieprogramma VISSIM. Het resultaat van deze simulatie is in 

voorliggende memo beschreven. 
 

2 Prognosejaar 2022 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de bedrijventerreinen heeft Goudappel Coffeng voor 

de gemeente Barneveld in 2012 een (model)studie uitgevoerd. Dij deze studie is het 
verkeersmodel geactualiseerd en zijn kruispuntberekeningen gemaakt voor een viertal 

kruispunten van de Baron van Nagellstraat. Hieronder volgt een korte toelichting op deze 

uitgevoerde modelstudies. 
 

Begin 2012 is bij de gemeente Barneveld de behoefte ontstaan om een (nieuw) 
prognosejaar 2022 te maken. Hiervoor zijn alle ontwikkelingen getoetst aan de toen meest 

recente inzichten. Er is bij het actualiseren van het model geconstateerd dat niet alle 
plannen zoals eerder opgenomen in het verkeersmodel in binnen de planperiode gerealiseerd 

zullen zijn.  Daarom zijn door Goudappel Coffeng 2 nieuwe prognoses gemaakt, waaronder 

het door BonoTraffics bv gebruikte prognosemodel: situatie 2022 Referentie+ (kenmerken: 
BNV062/wag en BNV062/Bsm/0381).  
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Door de provincie Gelderland is geen verkeersmodel beschikbaar gesteld. Wel is bekend dat 

de provincie dezelfde voorgenomen verkeersmaatregelen in haar model heeft opgenomen 
als in 2022 Referentie+, maar als tijdshorizon 2020 hanteert ten aanzien van de 

gehanteerde verkeersgeneratie. In de gebruikte prognose zijn alleen de Barneveldse plannen 
tot 2030 meegenomen en niet de regionale of landelijke ontwikkelingen. 

 

3 Gehanteerde uitgangspunten 

Gebruik model 2022 ref+ 

Bij analyseren van de verkeersafwikkeling op de Baron van Nagellstraat is het model 2022 
ref+ gebruikt. Ten eerste omdat het model 2020 slechts 7 jaar vooruit kijkt en bij een 

bestemmingsplan over het algemeen een planperiode van 10 jaar wordt gehanteerd. Daarbij 
is dit het enige verkeersmodel waarin de Verbindingsweg Zuid bij Harselaar is gemodelleerd. 

Omdat deze weg is opgenomen in de voorgenomen verkeersmaatregelen van het 
geactualiseerde verkeersmodel 2020. Tot slot omdat richting de toekomst een robuust 

verkeersnetwerk gewenst is. In een robuust wegennet leiden incidenten immers minder snel 

tot grote reistijdverliezen en het netwerk is veel minder vatbaar voor verstoringen, waardoor 
onder andere de voorspelbaarheid van de reistijd toeneemt. Het mag daarmee niet zo zijn 

dat een verkeerssysteem in 2020 nog functioneert, maar twee jaar later al dreigt vast te 
lopen. 

 
Avondspits gesimuleerd 

Gelet op de door de opdrachtgever aangeleverde verkeersintensiteiten is aangenomen dat 

de avondspits de maatgevende situatie betreft. Aangezien het, omwille van de beperkt 
beschikbare tijd, niet mogelijk was om beide spitsperioden te simuleren is ervoor gekozen 

om alleen de avondspits te simuleren. Aangenomen wordt dat, wanneer het verkeer tijdens 
deze spitsperiode zonder problemen afgewikkeld kan worden, dit ook voor de ochtendspits 

het geval zal zijn.  
 

Verkeersafwikkeling A1 

In de huidige situatie worden door de provincie Gelderland op een groot aantal locaties 
permanente verkeerstellingen uitgevoerd. Een van deze telpunten is de toerit van de A1 ter 

hoogte van Voorthuizen/ Barneveld (N303-02). Uit deze telgegevens blijkt dat de 2-uursspits 
ruim 18% van de etmaalintensiteit bedraagt. Uit het Goudappel Coffeng verkeersmodel van 

de gemeente Barneveld is de wegvakcapaciteiten van de hoofdrijbaan van de A1 op 8.600 
mvt/ 2 uur. 

 

De verkeersintensiteit per etmaal op een werkdag op de hoofdrijbaan van de A1 bedaagt op 
45.300 mvt. Aangenomen dat de verhouding van 18% op de toerit van de A1 

overeenkomstig is met de spitsverhouding op de hoofdrijbaan, dan rijden er circa 8.150 mvt 
op de hoofdrijbaan in de spits. Wanneer deze 8.150 mvt door de capaciteit van 8.600 mvt 

wordt gedeeld leidt dit tot een I/C verhouding van bijna 0,95. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat bij een I/C verhouding van 0,9 of hoger er structurele filevorming zal 
optreden.  
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In de huidige situatie blijkt al regelmatig file op dit traject te staan en voor zover bekend zit 

een vergroting van de capaciteit van de A1 ter hoogte van Voorthuizen/ Barneveld, richting 
het knooppunt met de A30 niet in de plannen van Rijkswaterstaat. In de uitgevoerde 

simulaties is deze situatie nagebootst door voor de noordelijke toerit richting de A1 (dus in 
de richting van Amersfoort) een maximumsnelheid van circa 15 kilometer per uur voor het 

verkeer te in te stellen.  
 

Capaciteit noordelijke toerit A1 

Voor de noordelijke toerit van de A1 (richting Amersfoort) is aangenomen dat deze in de 
situatie 2022 ref + vanaf de Baron van Nagellstraat twee rijstroken kent. Na circa 120 meter 

wordt de linker rijstrook afgestreept, waardoor nog 'slechts' één rijstrook invoegt op de A1.  
 

Opmerking 
Een gedeeltelijk verdubbeling van de toerit lost de afwikkelingsproblemen op de Baron van 

Nagellstraat echter niet op.  

 
Rondweg Voorthuizen (N303) 

De realisatie van de westelijk Rondweg Voorthuizen (N303) is als gepland ontwikkeling 
meegenomen in de uitgevoerde simulaties. De opdrachtgever heeft ons verzocht om te 

bezien of de geplande VRI van de aansluiting van de toekomstige rondweg op de Baron van 

Nagellstraat invloed heeft op de drie hier al aanwezige VRI geregelde kruispunten. Er zijn 
van het nieuwe kruispunt echter geen detailgegevens beschikbaar gesteld door de provincie 

Gelderland. Daarom is dit kruispunt voorlopig buiten beschouwing gelaten.  
 

Ondertunneling Baron van Nagellstraat 
Voor de uitgevoerde VISSIM-simulaties voor de situatie 2022 ref+ geldt dat een 

ondertunneling van de Baron van Nagellstraat ter hoogte van de huidige spoorwegovergang 

Apeldoorn - Amersfoort vice versa als zeker zijnde ontwikkeling is meegenomen.  
 

Uit een rapportage van Goudappel Coffeng van oktober 2012 met als kenmerk 
BNV064/Fdf/0386 blijkt dat de spoorwegovergang Baron van Nagellstraat dit moment 

gemiddeld circa 10 keer per uur dicht is. De dichtligtijd (de tijd per uur dat een spoorboom 
het betreffende uur gesloten is en dus ook de tijd dat kruisend verkeer de overweg niet kan 

gebruiken) voor deze overgang is in de huidige situatie circa 13 minuten per uur.  

 
Opmerking 

Indien er in de toekomstige situatie géén tunnel gerealiseerd zou worden heeft dit naar 
verwachting desastreuze gevolgen voor de verkeersafwikkeling op de Baron van 

Nagellstraat, ondanks een mogelijke afname van de dichtligtijd op basis van het BPU 
(basisuurpatroon) 2020.  
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4 Kruispuntconfiguraties 

Bij het simuleren van de verkeersstromen in VISSIM is per kruispunt de configuratie 

gebruikt zoals deze in de eerder genoemde rapportages van Goudappel zijn benoemd. Voor 

de situatie 2022 ref+ wordt door Goudappel Coffeng voor een aantal kruispunten zowel een 
minimale vormgeving als een geadviseerde vormgeving beschreven. In de uitgevoerde 

VISSIM-simulatie voor de situatie 2022 ref+ is de configuratie van de minimale vormgeving 
gehanteerd, aangezien dit het meest voor de hand liggende scenario is gelet op de 

beschikbare fysieke ruimte. In bijlagen 4 en 5 zijn ter illustratie voor elk van de 4 

kruispunten uitsnedes uit het VISSIM-netwerk gemaakt van de situatie 2022 ref+. 
 

4.1 Kruispunt A1-noord  
Voor het kruispunt A1-noord is voor de situatie 2022 ref+ de volgende 

kruispuntconfiguraties in VISSIM gezet.  
 

Windrichting Rechtsaf Rechtdoor Linksaf Totaal 

Noord 1 rijstrook (ri 7)  
  - lengte: 80 m  

2 rijstroken (ri 8)  
- lengte: 80 m 

1 rijstrook (ri 9)  
- lengte: 35 4 rijstroken 

Oost 1 rijstrook (ri 10)  
- lengte: 60 m 

1 rijstrook (ri 11)  
- lengte: 60 m 2 rijstroken 

Zuid 1 rijstrook (ri 1)  
- lengte: 45 m 

2 rijstroken (ri 2)  
  - lengte: 45 m 

1 rijstrook (ri 3)  
- lengte: 45 m 4 rijstroken 

West 2 rijstroken (ri 4)  
- lengte: 60 m 

1 rijstrook (ri 5)  
- lengte: 60 m 3 rijstroken 

Tabel 1: Configuratie conform rapportage Goudappel BVN062/wag "Minimale vormgeving" 

 

Opmerking 

Voor de situatie 2022 ref+ wordt voor de volledigheid opgemerkt dat in de aangeleverde 
COCON-bestanden een deelconflict tussen de richtingen 4 en 11 aanwezig is. Het aantal 

linksafslaande voertuigen is met iets meer dan 40 pae's weliswaar redelijk beperkt, maar 
een dergelijk deelconflict moet over het algemeen -waar mogelijk- worden voorkomen.  

 
4.2 Kruispunt A1-zuid 

Voor het zuidelijke kruispunt met de toe- en afritten tot de A1 wordt door Goudappel 

Coffeng voor de situatie 2022 ref+ de volgende kruispuntconfiguraties voorgesteld.  
 

Windrichting Rechtsaf Rechtdoor Linksaf Totaal 

Noord 
1 rijstrook (ri 7) 
  - lengte: 35 m 

2 rijstroken (ri 8) 
- lengte: 100 m 

n.v.t. 3 rijstroken 

Oost n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Zuid 
1 rijstrook (ri 1) 
- lengte: 40 m 

2 rijstroken (ri 2) 
- lengte: 85 m 

1 rijstrook (ri 3) 
- lengte: 85 m 

4 rijstroken 

West 
2 rijstroken (ri 4) 

- lengte: 100 m 

1 rijstrook (ri 5, rechtdoor/linksaf) 

- lengte: 100 m 

3 rijstroken 

Tabel 2: Configuratie conform rapportage Goudappel BVN062/wag "Minimale vormgeving" 
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4.3 Kruispunt Harselaar 

Voor het kruispunt Baron van Nagellstraat - Harselaar is voor 2022 ref+ de volgende 
kruispuntconfiguratie in VISSIM gemaakt.   

 

Windrichting Rechtsaf Rechtdoor Linksaf Totaal 

Noord 1 rijstrook (ri 7) 
- lengte: 65 m 

2 rijstroken (ri 8) 
- lengte: 80 m 

1 rijstrook (ri 9) 
- lengte: 80 m 

4 rijstroken 

Oost 1 rijstrook (ri 11, rechtdoor/rechtsaf) 
- lengte: 80 m 

1 rijstrook (ri 12) 
- lengte: 80 m 

2 rijstroken 

Zuid 1 rijstrook (ri 1) 
- lengte: 35 m 

2 rijstroken (ri 2) 
- lengte: 75 m 

1 rijstrook (ri 3) 
- lengte: 75 m 

4 rijstroken 

West 1 rijstrook (ri 5, rechtdoor/rechtsaf) 
- lengte: 100 m 

2 rijstroken (ri 6) 
- lengte: 100 m 

3 rijstroken 

Tabel 3: Configuratie conform rapportage Goudappel BVN062/wag "Minimale vormgeving" 

 

 

4.4 Kruispunt Verbindingsweg Zuid 
Voor het kruispunt Baron van Nagellstraat met de toekomstige Verbindingsweg Zuid is voor 

de situatie 2022 ref+ de volgende kruispuntconfiguratie in VISSIM gezet.  
 

Windrichting Rechtsaf Rechtdoor Linksaf Totaal 

Noord 1 rijstrook (ri 8, rechtdoor/rechtsaf) 
- lengte: 70 m 

1 rijstrook (ri 9) 
- lengte: 70 m 

2 rijstroken 

Oost 1 rijstrook (ri 10) 
- lengte: 55 m 

1 rijstrook (ri 11, rechtdoor/ linksaf) 
- lengte: 55 m 

2 rijstroken 

Zuid 1 rijstrook (ri 1) 
- lengte: 45 m 

2 rijstroken (ri 2) 
- lengte: 45 m 

1 rijstrook (ri 3) 
- lengte: 45 m 

3 rijstroken 

West 1 rijstrook (ri 5, linksaf/ rechtdoor/rechtsaf) 
- lengte: 50 m 

1 rijstrook 

Tabel 4: Configuratie conform rapportage Goudappel BVN062/wag "Minimale vormgeving" 

 

Voor dit kruispunt waren geen digitale ondergronden beschikbaar. Daarom is op basis van 
de digitale GBKN-kaarten die wél beschikbaar waren en analoge plankaarten van de 

toekomstige Verbindingsweg Zuid een kruispunt in VISSIM gebouwd. Hierbij zijn bestaande 
gebouwen, infrastructuur en waterwegen als referentiepunten gebruikt. 
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5 Cyclustijden kruispunten 

5.1 Planjaar 2022 ref+ 

Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde COCON-bestanden van de gemeente 

Barneveld is ook voor deze situatie een koppeling van de vier kruispunten gerealiseerd. Om 
dit te realiseren is allereerst gekeken naar de maatgevende (basis)cyclustijd. Voor de 

situatie 2022 ref+ betrof dit het kruispunt Baron van Nagellstraat - Harselaarseweg. De 
cyclustijd voor dit kruispunt in dit planjaar bedroeg 113 seconden. 

 

Vervolgens zijn voor alle overige kruispunten de cyclustijden op de cyclustijd van dit 
kruispunt afgestemd. Dit betekende dat ook voor de overige drie kruispunten 

fasendiagrammen met een cyclustijd van 113 seconden zijn opgesteld.  
 

Tot slot zijn ook deze fasendiagrammen in VISSIM ingevoerd en is voor deze situatie de 
verkeersafwikkeling gesimuleerd en zijn de kruispunten op elkaar afgestemd. 

 

6 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde VISSIM-simulatie 

voor de beide planjaren van de vier kruispunten van de Baron van Nagellstraat beschreven. 
 

6.1 Algemeen 

Algemeen kunnen een aantal zaken geconcludeerd worden: 

Avondspits is het maatgevend spitsuur 
 Voor drie van de vier kruispunten blijkt dat de ingaande stroom van de avondspits zo'n 

5 tot 6% hoger is dan de ochtendspits. De avondspits is daarmee qua ingaande stroom 

verkeer maatgevend; 
 Ook hierbij wijkt het kruispunt Baron van Nagellstraat - Verbindingsweg Zuid af van de 

overige kruispunten. De avondspits in de situatie 2022 ref+ is qua ingaande stroom 
14% hoger dan de ochtendspits. 

 
Verkeersafwikkeling 

 Het éénstrookswegvak tussen de Harselaarseweg en de nieuw te realiseren 

Verbindingsweg Zuid is in beide richtingen een bottleneck; 
 Het gevolg is dat op dit tracé lange wachtrijen (kunnen) ontstaan; 

 Deze wachtrijen hebben een direct gevolg voor de aanrijtijd van de nood- en 
hulpdiensten tussen de A1 en de kern Barneveld. De wettelijk vastgestelde aanrijtijd 

kan daardoor mogelijk niet gegarandeerd worden. 
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6.2 Planjaar 2022 ref+ 

Op basis van de uitgevoerde VISSIM-simulaties komen wij voor dit planjaar tot de volgende 
conclusies: 

 Kortweg is de conclusie dat in de avondspits het gehele netwerk tussen de 
Verbindingsweg Zuid en het kruispunt A1-noord vast staat (zie bijlagen 1 tot en met 3); 

 De relatief hoge cyclustijden en de door ruimtegebrek minimale opstelcapaciteit zorgen 
er uiteindelijk voor dat er sprake is van aanzienlijke afwikkelingsproblemen.  

 Als gevolg van de congestie op de Baron van Nagellstraat loopt ook de Mercuriusweg, 

die ten noorden van Harselaar gelegen is en aansluit op het kruispunt A1-noord, vast; 
 De gehanteerde en benodigde cyclustijd van 113 is relatief hoog en moet waar mogelijk 

vermeden worden. Een cyclustijd van maximaal 90 seconden heeft de voorkeur, gelet 
op de afwikkeling, oversteekbaarheid van de weg en het comfort van het langzaam 

verkeer; 
 In de fasendiagrammen van alle kruispunten krijgt het langzaam verkeer slechts één 

keer per cyclus groen licht. Dit houdt in dat de gemiddelde verliestijd voor het langzaam 

verkeer op alle vier de kruispunten boven de 50 seconden ligt. De maximale verliestijd 
kan door de hoge cyclustijd zelfs oplopen tot ruim 100 seconden; 

 Het ophogen van de cyclustijden van alle kruispunten tot 113 seconden heeft tot gevolg 
dat de efficiëntie van de regeling deels verloren gaat. Een hogere cyclustijd is vaak 

nadelig voor de afwikkeling; 

 
6.3  Algehele conclusie 

Uit de uitgevoerde simulatie kan tot slot gesteld worden dat de Baron van Nagellstraat als 
gevolg van de geplande ontwikkelingen vast dreigt te lopen. Van een robuust 

verkeersnetwerk is daardoor geen sprake meer, waardoor en de verkeersafwikkeling en de 
bereikbaarheid en de aanrijtijd van de nood- en hulpdiensten mogelijk niet meer 

gegarandeerd kunnen worden.  
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 Bijlage 1 Verkeersafwikkeling tussen A1-noord en A1-Zuid 2022 ref+ 

 
Weergave snelheid autoverkeer en wachtrijen in VISSIM-netwerk op Baron van Nagellstraat situatie 2022 ref+ 
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 Bijlage 2 Verkeersafwikkeling tussen A1-Zuid en spoorwegovergang 2022 

 

 
Weergave snelheid autoverkeer en wachtrijen in VISSIM-netwerk op Baron van Nagellstraat situatie 2022 ref+ 
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 Bijlage 3 Verkeersafwikkeling ten zuiden van de spoorwegovergang 

 
 
Weergave snelheid autoverkeer en wachtrijen in VISSIM-netwerk op Baron van Nagellstraat situatie 2022 ref+ 
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 Bijlage 4 Situatie 2022 ref+ 

 Kruispunt configuratie A1-noord  

 

 
Illustratie kruispunt Baron van Nagellstraat - A1-noord in VISSIM-netwerk 

 
 Kruispunt configuratie A1-zuid 

 

 
Illustratie kruispunt Baron van Nagellstraat - A1-zuid in VISSIM-netwerk 
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 Bijlage 5 Situatie 2022 ref+ 

 Kruispunt configuratie Harselaarseweg 

 

 
Illustratie kruispunt Baron van Nagellstraat - Harselaarseweg in VISSIM-netwerk 

 
 Kruispunt configuratie Verbindingsweg Zuid 

 

 
Illustratie kruispunt Baron van Nagellstraat - Verbindingsweg Zuid in VISSIM-netwerk 
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Berekening kunstwerken A1-Oost, Ingenieursbureau Westenberg
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Notitie 
 
Opdrachtgever : Bureau Maris B.V. te Zeewolde 
Betreft   : Contra-expertise kosten viaduct over A1 en viaduct over  
                                  spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn  
Project  : Zew.120 
Datum  : 18 maart 2013, versie 2  
 
Inleiding 
In opdracht van Bureau Maris B.V. is aan Ingenieursbureau Westenberg B.V. gevraagd een contra-
expertise op kostenniveau uit te voeren op het ontwerp van een tweetal viaducten over de RW A1 en 
de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, inclusief grondwerk en aansluitende wegen.  
 
In deze notitie is aangegeven op welke basis de contra-expertise is uitgevoerd. 
 
Ter beschikking gestelde gegevens: 

• Overzicht tracé opzet viaducten en aansluitende wegen. 
• Overzicht in kleur wit op zwarte ondergrond, werkgrensen met inhoud grondwerk in m3. 
• Overzicht in perspectief van voorgaande schets (twee stuks). 

Onze opdracht: 
• Opdracht aan Ingenieursbureau Westenberg B.V. met kenmerk Zew.120-003 

Opdrachtbevestiging ‘Toetsen indicatieve kostenraming viaduct A1’ van 21 januari 2013. 
 
Berekening  
Op basis van de ter beschikking gestelde gegevens zijn de volgende parameters voor de viaducten en 
aansluitende wegen opgesteld. 
 
Vrije doorrijhoogte 
De vrije doorrijhoogte boven de A1 en spoorlijn verschillen 1,90 m welke over een weglengte van circa 
40-50 m1 opgevangen dient te worden. Daar komt bij dat hierin ook nog een rotonde is opgenomen.  
 
Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat beide viaducten op het zelfde niveau zullen worden aangelegd. 
Uitgangspunt is dan ook dat de vrije doorrijhoogte boven het spoor 6,50 m1 is. 
 
Afmetingen viaduct boven A1 
Het toekomstige tracé van de A1 , krijgt op termijn op beide stroken drie rijbanen met een 
vluchtstrook, asfaltbreedte 14,35 m. 
De tussenberm heeft een breedte van ca. 4,00 m1. Aan de noordzijde dient er rekening gehouden te 
worden met een invoegstrook, die nog bij de asfaltbreedte dient te worden opgeteld. 
 
De minimale afstand tussen de steunpunten wordt dan:  14,35 (asfaltbreedte) + 2,00 (halve 
middenberm) + 3,75 (invoegstrook) + 2,00 (buitenberm) geeft minimaal 22,10 m. 
Uitgegaan wordt van een h.o.h. afstand van 22,10 m. 
 
De totale bruglengte komt hiermee op 2 x 22,10 + 2 x 17,90 = 80,00 m 
 
Bij de viaductbreedte dient rekening gehouden te worden met twee rijstroken van 3,50 m1 voor zwaar 
verkeer. Ook moeten aan beide zijden een fietspad van 2,50 m1 gerealiseerd worden. Scheiding 
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tussen fietspad en rijbaan wordt, om veiligheidsredenen, gerealiseerd door de plaatsing van een 
barrière (gesloten geleiderailconstructie). Met inbegrip van twee schampkanten komt de totale breedte 
op 18,00 m1.  
 
Afmetingen spoorwegviaduct 
Het huidige tracé van de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn heeft twee banen met vrij profiel tussen de 
tussensteunpunten h.o.h. (afgerond) 10,00 m1. Aan beide zijden is een weg gesitueerd met een 
breedte van 7,00 m1. Inclusief bermen geeft dit een h.o.h. afstand van 11,00 m1. 
 
Uitgaande van een h.o.h. afstand van steunpunt – landhoofd van 4,00 m1 komt de totale lengte van de 
spoorbrug op 1x 10,00 m1 + 2x 11,00 m1 + 2x 4,00 = 40,00 m1. 
De viaductbreedte is gelijk aan het viaduct over de A1: een totale breedte op 18,00 m1.  
 
Aansluitende wegen 
Aansluitende wegen zijn qua breedte aangehouden op 7,00 m1, twee rijbanen, met aan beide zijden 
een fietspad van 2 meter breed. Fietspaden alleen op de doorgaande weg over de viaducten en langs 
de weg uit het industrieterrein. 
 
Details 
Voor overige details en gegevens zie de bijgaande berekening met kenmerk Zew.120-013 
Kostprijsberekening. 
 
Kostprijs 
Op basis van bovenstaande gegevens aangevuld met ervaringsgegevens en –cijfers is er een kostprijs 
berekening opgesteld. 
 
Uit deze kostprijs berekening komt een bedrag groot € 7.066.000,= exclusief BTW doch inclusief: 

• Uitvoering, algemene kosten, winst en risico. 
• Voorbereiding en engineering. 
• Directie en toezicht. 
• Onvoorzien. 

 
Harderwijk, 18 maart 2013 
Albert de Wilde 
 
Bijlage(n): 

Nr. Titel Versie  Datum Document Omvang* 

I.  Kostprijsberekening 2 14-03-13 Zew.119-013 2 pag. 

II. Overzicht tracé opzet viaducten en aansluitende wegen. - 21-01-13 130118_kt_opz
et viaduct 

1 pag. 

III. Overzicht in kleur wit op zwarte ondergrond, 
werkgrensen met inhoud grondwerk in m3. 

- 22-01-13 130122_gr_afm
etingen en 
uitganspunten 
grondlichamen 

1 pag. 

IV. Overzicht in perspectief. 
 

- 21-01-13 130121_wb_gr
ondlichamen_a
anzicht 

1 pag. 

V. Overzicht in perspectief. - 21-01-13 130121_wb_gr 1 pag. 
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 ondlichamen 

VI. Opdrachtbevestiging ‘Toetsen indicatieve kostenraming 
viaduct A1’ 

1 21-01-13 Zew.120-003 2 pag. 

* De omvang van het document exclusief eventuele kaften, titelbladen en bijlagen.   



Contra-expertise kosten viaduct over A1 en viaduct over spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn
 

Kunstwerk over de A1
Steunpunten 3 st
heipalen 18 st/stp 40*40*9000 54 st € 1.500 € 81.000
wanden 18 * 0,5*6,50 m 3 st  
beton 180 m3 € 450 € 81.000
landhoofden 2 st  
heipalen 18 st/stp 40*40*9000 36 st € 1.500 € 54.000
beton 19*0,8*0,8 25 m3 € 450 € 11.250
stootplaten 180 m2 € 200 € 36.000
dekconstructie b=18 m  
liggers leveren en aanbrengen 1440 m2 € 350 € 504.000
beton d= 20 cm, druklaag 1440 m3 € 175 € 252.000
oplegblokken 144 st € 300 € 43.200
schampkanten beton L= 3* 70 m  
beton 4*70*B=1 m* 0,10 m 30 m3 € 450 € 13.500
hydrolaag met SAMI =70 * 7,5 500 m2 € 40 € 20.000
uitvullaag asfalt 3 cm 500 m2 € 15 € 7.500
asfalt 5 cm AC surf 500 m2 € 50 € 25.000
fietspadcoating 2-componenten rood 350 m2 € 50 € 17.500
belijning 1 PM € 2.000 € 2.000
stepbarrier buitenzijde 2st* l=70m 160 m € 275 € 44.000
leuning 2* 70 m 140 m € 275 € 38.500
voegovergangen 5 stuks * 18 m 90 m € 2.000 € 180.000
afwatering 1 PM € 10.000 € 10.000
flexigoot 140 m € 20 € 2.800

€ 1.423.250 € 1.423.250

verkeersmaatregelen
verkeersmaatregelen/spoorveiligheid/verg./etc 1 pm € 300.000 € 300.000
Voorzieningen werken onder verkeer 1 pm € 100.000 € 100.000

€ 1.823.250

BPK+AK+WR 30 % € 546.975
voorbereiding en engineering   € 100.000
directie en toezicht   € 75.000
onvoorzien € 75.000
totaal € 2.620.225
afgerond € 2.650.000

Spoorbrug  
Steunpunten 2 st  
TUBEX-palen 18 st/stp 40*40*9000 36 st € 2.500 € 90.000
steunpunten 2 st  
heipalen 18 st/stp 40*40*9000 36 st € 1.500 € 54.000
wanden 18 * 0,5*6,5 m 4 st  
beton 180 m3 € 500 € 90.000
landhoofden 2 st  
heipalen 18 st/stp 40*40*9000 36 st € 1.500 € 54.000
beton 19*0,8*0,8 25 m3 € 450 € 11.250
stootplaten 180 m2 € 200 € 36.000
dekconstructie b=18 m * 44    
liggers leveren en aanbrengen 800 m2 € 325 € 260.000
beton d= 20 cm druklaag 800 m2 € 175 € 140.000
oplegblokken 144 st € 300 € 43.200
schampkanten beton L= 4* 44 m  
beton 4*44*B=1 m* 0,10 m 20 m3 € 450 € 9.000
hydrolaag met SAMI = 320 m2 € 40 € 12.800
uitvullaag asfalt 3 cm 320 m2 € 15 € 4.800
asfalt 5 cm AC surf 320 m2 € 50 € 16.000
fietspadcoating 2-componenten rood 220 m2 € 50 € 11.000
belijning 1 PM € 2.000 € 2.000
stepbarrier buitenzijde 2st* l=44 m 110 m € 275 € 30.250
leuning 2* 44 m 90 m € 275 € 24.750
voegovergangen 6 stuks * 18 m 110 m € 2.000 € 220.000
afwatering 1 PM € 10.000 € 10.000
flexigoot 90 m € 20 € 1.800

€ 1.120.850 € 1.120.850

verkeersmaatregelen
verkeersmaatregelen/spoorveiligheid/verg./etc 1 pm € 150.000 € 150.000
Voorzieningen tijdens gebruik spoor 1 pm € 75.000 € 75.000

€ 1.345.850

BPK+AK+WR 30 % € 403.755
voorbereiding en engineering   € 100.000
directie en toezicht   € 75.000
onvoorzien € 75.000
totaal € 1.999.605
afgerond € 2.000.000
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Grond- en wegenwerk 
zand voor zandbed lev. en aanbr. 140000 m3 € 17 € 2.380.000
teelaarde lev. en verwerken 18000 m3 € 6 € 108.000

€ 2.488.000 € 2.488.000
toegangsweg zuid  
zand voor zandbed lev. en aanbr. 900 m3 € 18 € 15.750
menggranulaat 40 cm 1600 m2 € 12 € 19.200
asfalt dik ca. 19cm 1600 m2 € 40 € 64.000
belijning 1 pm € 1.500 € 1.500
wegbebakening 1 pm € 1.500 € 1.500

€ 101.950 € 101.950
 

toegangsweg oost  
zand voor zandbed lev. en aanbr. 900 m3 € 18 € 15.750
menggranulaat 40 cm 1600 m2 € 12 € 19.200
asfalt dik ca. 19 cm 1600 m2 € 40 € 64.000
belijning 1 pm € 1.500 € 1.500
wegbebakening 1 pm € 1.500 € 1.500

€ 101.950 € 101.950
 

toegangsweg noord  
zand voor zandbed lev. en aanbr. 700 m3 € 18 € 12.250
menggranulaat 40 cm 1300 m2 € 12 € 15.600
asfalt dik ca. 19 cm 1300 m2 € 40 € 52.000
belijning 1 pm € 1.000 € 1.000
wegbebakening 1 pm € 1.000 € 1.000

€ 81.850 € 81.850
 

toegangsweg west  
zand voor zandbed lev. en aanbr. 900 m3 € 18 € 15.750
menggranulaat 40 cm 1600 m2 € 12 € 19.200
asfalt dik ca. 19 cm 1600 m2 € 40 € 64.000
belijning 1 pm € 1.500 € 1.500
wegbebakening 1 pm € 1.500 € 1.500

€ 101.950 € 101.950

fietspaden  
menggranulaat 30 cm 2500 m2 € 10 € 25.000
asfalt dik ca. 10 cm 2250 m2 € 20 € 45.000
belijning 1 pm € 1.500 € 1.500
wegbebakening 1 pm € 1.500 € 1.500

€ 73.000 € 73.000

rotonde R= 30 m  
zand voor zandbed lev. en aanbr. 500 m3 € 18 € 9.000
menggranulaat 40 cm 800 m2 € 12 € 9.600
asfalt dik ca. 24 cm 800 m2 € 55 € 44.000
belijning 1 pm € 1.500 € 1.500
wegbebakening 1 pm € 1.500 € 1.500

€ 65.600 € 65.600
verkeersmaatregelen
verkeersmaatregelen/spoorveiligheid/verg./etc 1 pm € 150.000 € 150.000

€ 3.164.300

BPK+AK+WR 30 % € 949.290
voorbereiding en engineering   € 75.000
directie en toezicht   € 50.000
onvoorzien € 50.000
totaal € 4.288.590
afgerond € 4.300.000
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BIJLagE C

Vergelijking verkeersmodellen provincie 

& 

Vergelijking basisgegevens provincie en gemeente



uit:  
Robuustheidsanalyse voorkeurstracé N303 omleiding 

Voorthuizen, Royal Haskoning DHV , 26 nov. 2012

Vergelijking verkeersmodellen Provincie



provincie:  
Robuustheidsanalyse voorkeurstracé N303 omleiding 

Voorthuizen, Royal Haskoning  DHV , 26 nov. 2012
Bijlage 2

&

gemeente:  
Gemeente Barneveld Prognosemodellen 2022,

notitie uitgangspunten,
Goudappel Coffeng 5 juni 2012 (bnv062/bag)

Vergelijking basisgegevens   provincie          gemeente


