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Inleiding

Het wegontwerp ligt aan de basis van veel projecten. Het is daarom van belang dat
er een eenduidig proces wordt gevolgd wat leidt tot een zorgvuldig afgewogen
wegontwerp. Het wegontwerp is immers input voor vele andere studies op het
gebied van natuur, lucht, geluid, water, etcetera. Aan deze studies dient gedegen
input – wegontwerp – ten grondslag te liggen. De uitkomsten van deze studies
dienen weer integraal te worden verwerkt in het wegontwerp.
Gebruikers van het kader
Dit kader is voor iedereen die zich met wegontwerp bezig houdt, zowel qua proces
als qua inhoud. Binnen Rijkswaterstaat zijn dat met name adviseurs wegontwerp en
verkeersveiligheid, technisch managers, maar ook contractmanagers die willen
weten welk product er gevraagd worden binnen het wegontwerpproces. Bij
opdrachtnemers geeft het kader de eisen voor ontwerpleiders en projectleiders ten
aanzien van de te leveren producten en de te volgen stappen binnen het
wegontwerpproces. Dit kader leidt tot uniforme producten die goed verifieerbaar zijn
in reeds bestaande toetsprocessen.
Inhoud van het kader
Door het proces en de producten in dit kader vast te leggen ontstaat een beter
begrip van de onderlinge relatie tussen verschillende wegontwerpproducten van het
eerste idee tot Tracébesluit. Het getoonde proces is geënt op een heldere
vastlegging van keuzes, zodat er een zorgvuldig onderbouwd en gedragen
wegontwerp op tafel komt. Daarom is het ook gekoppeld aan de meest recente
inzichten en stappen binnen Systems Engineering.
Het primaire wegontwerpproces is daarom van toepassing op kleine en grote
projecten. Het kader geeft – waar nodig – relatie tot andere kaders op zowel proces
als inhoud.
Deze versie van het kader wegontwerpproces behandelt de stappen van
onderzoeksfase tot tracébesluit zoals vastgelegd in de “MIRT Spelregels”. De
volgende versie zal het proces tot en met realisatie bevatten.
Technische en proces eisen
In dit kader worden technische en proces eisen voorzien van een markering in de
kantlijn zoals hiernaast getoond. Zo is herkenbaar welke tekst als eis wordt gezien
in dit kader.
In dit kader worden technische eisen ten aanzien van de wegontwerpproducten
beschreven. Deze wegontwerpproducten worden hierbij ook gedefinieerd en
omschreven. Hiermee wordt inhoud gegeven aan gestandaardiseerde
wegontwerpproducten. Technische eisen ten aanzien van het ontwerp zelf staan in
richtlijnen ten aanzien van het ontwerp zoals de ROA.
Daarnaast worden er proces eisen beschreven ten aanzien van het
wegontwerpproces. Dat gebeurt op twee niveau’s: proceseisen voor de onderlinge
relatie van de wegontwerpproducten en proceseisen ten aanzien van de
wegontwerpproducten in de MIRT fasen. Op deze manier wordt de juiste diepgang in
de wegontwerpproducten gerealiseerd ten behoeve de toetsprocessen zoals in het
Kader Verkeersveiligheid is vastgelegd.
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In bijlage C wordt een overzicht van de eisen gegeven.
Opzet van het kader
In het eerste hoofdstuk wordt het primaire wegontwerpproces beschreven. Dit
vormt de basis voor de uitwerkingen van de eisen in de rest van het kader.
In hoofdstuk twee worden de verschillende wegontwerpproducten omschreven. De
omschrijving van deze producten is geënt op het primaire proces van het
wegontwerp, zonder een koppeling te maken met MIRT-fasen.
Het derde hoofdstuk plaatst deze wegontwerpproducten in de verschillende MIRTfasen tot aan het tracébesluit.
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1

Primair proces wegontwerp
NRM

DWP
Knelpuntenanalyse

IO

1.1

EO

Onderstaande paragraaf geeft samen met figuur
1.1 het proces van totstandkoming van de
belangrijkste ontwerpproducten weer. In dit
schema zijn in de kleuren oranje, geel, licht- en
donkergroen de vier primaire wegontwerp
processtappen aangegeven. Dit komt overeen
met de kleuren van de tekstblokken in
paragraaf 1.1 en de rest van het document. In
blauw zijn hulpmiddelen en vertaalslagen voor
het ontwerp aangegeven en in paars is
belangrijke input gegeven. Belangrijk is dat bij
elk ontwerpproduct een ontwerpnota (zie
paragraaf 2.5) hoort, welke als groeidocument
opgezet wordt van FO naar IIO.

FO

Dit hoofdstuk beschrijft het wegontwerpproces
op hoofdlijnen. Het geeft aan welke essentiële
ontwerpproducten er bestaan vanaf het initiatief
tot aan het besluit tot tracébesluit, hoe ze tot
stand komen en welke onderlinge relaties er
zijn. Wegontwerp is een iteratief proces
waarbinnen gestart wordt met eisen ten aanzien
van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.
Aan deze eisen wordt elke verdere ontwerpstap
weer getoetst. In het proces worden steeds
meer (omgevings)eisen toegevoegd. Dit leidt
tot steeds gedetailleerdere producten.

Van verkeerscijfers naar tracébesluit
Effectenstudies

Maatregelen
analyse

(O)TB
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IIO

Het ontwerpproces start met het opstellen
van een Functioneel Ontwerp (FO). Dit FO is
een vertaling van de verkeersintensiteiten
uit een verkeersmodel (zoals het NRM) in
het planjaar naar een rijstrokenschema. Dit
rijstrokenschema laat zien hoeveel
rijstroken er op welke plek nodig zijn, welke
aansluitings- en knooppuntvormen er
gekozen worden en hoe de discontinuïteiten
elkaar opvolgen. Daarmee geeft het ook aan
welke verkeersrelaties gefaciliteerd worden.
Een viltstiftschets (VS) helpt om scherp te
krijgen waar de discontinuïteiten hun plek
vinden in aansluitingen en knooppunten. Het
FO voldoet aan de eisen omtrent
verkeersafwikkeling, turbulentie en
inpasbaarheid van bewegwijzering op basis
van bewegwijzeringsschema’s. In het FO ligt
de functionaliteit van de weg vast.

Figuur 1.1 – het primair wegontwerpproces

RWS BEDRIJFSINFORMATIE | CONCEPT | Kader wegontwerpproces | 12 december 201712 december 2017

Vanuit het FO weten we nu welke principe dwarsprofielen (DWP) er opgesteld
moeten worden (2x3, één strooks verbindingsweg, etc.). Door dit voor
verschillende situaties te doen (op maaiveld, in ophoging of ingraving en op of
onder een kunstwerk) kan een ontwerp met een ruimtebeslag gemaakt worden.
Dit Elementaire Ontwerp (EO) houdt nog geen rekening met de omgeving, maar
laat een zo ideaal mogelijk ontwerp zien, een ontwerp dat volledig aan de
richtlijnen voldoet en voorzien is van voldoende ruimtereservering voor alle
functies. Omdat het EO geometrisch is, kan het FO – dat slechts een schema is –
wijzigen. Daarom wordt het FO bijgesteld en nogmaals getoetst op
functionaliteit. Het EO is een richtlijnconform geometrisch ontwerp.
Omdat het EO hoogstwaarschijnlijk conflicteert met bestaande
(geïnventariseerde en van waarde voorziene) functies in de omgeving wordt een
knelpuntenanalyse uitgevoerd. Hierin wordt per ruimtelijk knelpunt verschillende
oplossingsrichtingen geanalyseerd. De uitkomsten uit de knelpuntenanalyse met
de daarbij behorende onderbouwing worden vervolgens verwerkt in een
Inpassend Ontwerp (IO). Dit IO kan nog gevolgen hebben op de opéénvolging
van discontinuïteiten, daarom wordt het FO bijgewerkt en getoetst op
functionaliteit. Het IO is een ontwerp van een functionerend verkeerssysteem,
dat fysiek past.
Het IO levert een concept wegontwerp met het daarbij behorende ruimtebeslag
wat de input is voor de effectenstudies (Landschap, ruimtelijke kwaliteit en
cultuurhistorie, Water, Bodem, Geluid, Natuur, Lucht, Kabels en Leidingen,
Externe Veiligheid, etc.). Op basis van de ligging van het IO stellen de
effectenstudies compenserende en mitigerende maatregelen vast. Deze
maatregelen worden in een integrale maatregelen analyse afgewogen, wat leidt
tot een integrale oplossing die wordt vastgelegd in het Integraal Inpassend
Ontwerp (IIO). Ook het IIO kan gevolgen hebben op het FO, en het FO dus
getoetst en bijgewerkt moet worden. Het IIO is een ontwerp dat juridisch en
milieutechnisch past in de omgeving, waarbij alle maatregelen integraal zijn
afgestemd.
Het IIO is vervolgens de input voor het (Ontwerp) Tracé Besluit.
1.2

Keuzes expliciet vastleggen
Door de voorgaande werkvolgorde aan te houden worden in het ontwerpproces alle
ontwerpkeuzes expliciet vastgelegd. Van grof naar fijn. Van hoofdkeuzes naar
detailkeuzes. Een wegontwerpproces waarin het ontwerp per opeenvolgend
ontwerpproduct steeds gedetailleerder wordt. Dit sluit aan op de filosofie van
Systems Engineering die reeds in de vroegste ontwerpfases al vraagt om het
expliciet vastleggen van keuzes. Het vastleggen van deze keuzes gebeurt in een
ontwerpnota, zoals in paragraaf 2.5 wordt toegelicht. Keuzes ten aanzien van
afwijkingen op richtlijnen worden altijd middels een Trade Off Matrix genomen, zoals
in paragraaf 2.5.4 is beschreven.
In de volgende paragrafen staat kort opgesomd welke elementen er in welke
ontwerpproducten worden vastgelegd. Een aanpassing op één van deze elementen,
betekent dus een heroverweging van het betreffende ontwerpproduct én de
opéénvolgende producten.
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1.2.1

Keuzes in het Functioneel Ontwerp
In het FO worden keuzes gemaakt ten aanzien van de aangeboden capaciteit (aantal
rijstroken), ligging van discontinuïteiten, aansluitings- en knooppuntsvormen. De
keuzes worden omschreven aan de hand van input uit het Handboek Capaciteiten
Infrastructuur Autosnelwegen (CIA), dynamische simulaties (FOSIM) en eisen ten
aanzien van turbulentie, bewegwijzering en complexiteit uit de Richtlijnen Ontwerp
Autosnelwegen (ROA). Aansluitings- en knooppuntsvormen kunnen al relatie hebben
met ruimtebeslag. Keuzes in opeenvolgende ontwerpproducten moeten altijd aan de
keuzes in het Functioneel Ontwerp worden getoetst omdat hier de functionaliteit van
de weg vast ligt.

1.2.2

Keuzes in het Elementair Ontwerp
In het EO worden keuzes gemaakt ten aanzien van de geometrie van de weg. Dat
wil zeggen ten aanzien van het dwarsprofiel, horizontaal en verticaal alignement en
de combinatie daarvan. De keuzes worden omschreven aan de hand van de eisen
uit de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) en/of het Handboek Wegontwerp.
In het EO is het uitgangspunt een zo optimaal mogelijk ontwerp, dat volledig
voldoet aan de standaard waarden uit de richtlijnen, zonder minimalisaties.

1.2.3

Keuzes in het Inpassend Ontwerp
In het IO worden keuzes gemaakt ten aanzien van de fysieke inpassing in de ruimte
van de weg. Deze keuzes worden afgewogen middels trade off matrices en
vastgelegd in een knelpuntenanalyse en kunnen van invloed zijn op de keuzes die
zijn gemaakt in het Functionele en Elementaire Ontwerp. Pas als de
knelpuntenanalyse met een onderbouwd besluit1 is vastgelegd, kan worden gestart
met het uitwerken van de aanpassingen in het IO.

1.2.4

Keuzes in het Integraal Inpassend Ontwerp
In het IIO worden keuzes gemaakt ten aanzien van mitigerende en compenserende
maatregelen langs, op of in de weg die vanuit effectenstudies worden aangedragen.
Deze keuzes worden afgewogen middels Trade Off Matrices en vastgelegd in een
maatregelenanalyse. Deze keuzes kunnen van invloed zijn op keuzes die zijn
gemaakt in het (Functionele), Elementaire en Inpassende Ontwerp. Pas als de
maatregelenanalyse is vastgelegd met een besluit is vastgelegd, kan worden gestart
met het uitwerken van de maatregelen in het IIO. Deze maatregelen kunnen van
invloed zijn op het FO, EO, IO en het benodigde ruimtebeslag.
In figuur 1.2 is nog een keer duidelijk gemaakt hoe de keuzes van grof naar fijn in
de verschillende ontwerpproducten worden gemaakt.

1

Wie het besluit moet nemen verschilt per fase en per mate van risico.
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Keuzes t.a.v.:
- aantal rijstroken
- ligging
discontinuïteiten
- aansluitings- en
knooppuntsvormen

Keuzes t.a.v.:
- geometrie van de
weg

Keuzes t.a.v.:
- fysieke inpassing

Keuzes t.a.v.:
- mitigerende en
compenserende
maatregelen

FO

EO

IO

IIO

(O)TB

Figuur 1.2 – keuzes per wegontwerpproduct

1.3

Systems Engineering
Het wegontwerpproces bij Rijkswaterstaat verloopt volgens de Systems Engineering
(SE) werkwijze als onderdeel van het projectmanagement. Hierin is enerzijds het
ontwerpen op basis van expliciet bepaalde klanteisen, randvoorwaarden en
technische regelgeving een belangrijk onderdeel en anderzijds het expliciet
vastleggen, toetsen en verantwoorden van ontwerpkeuzes. Het in dit kader
beschreven proces geeft hier een specifieke invulling aan voor wegontwerp.
De SE werkwijze betreft een gestandaardiseerd proces dat per baseline wordt
doorlopen. Een baseline wordt omschreven als de set van relevante
projectdocumenten aan het begin en eind van een ontwerpcyclus. Dit sluit aan op
de ontwerpproducten die in dit hoofdstuk beschreven staan. Elk ontwerpproduct is
dus een logisch onderdeel van een baseline. Maar ook de effectstudies zijn een
aparte baseline waarin expliciet ontwerpkeuzes worden vastgelegd.
In figuur 1.3 is dit proces per baseline geschematiseerd weergegeven. In het
schema is in paars het omgevingsmanagementproces weergegeven, in geel het
klanteisenproces en in blauw het ontwerpproces per baseline.
Ieder project start met een probleemdefinitie, scopeomschrijving,
projectdoelstellingen en bijbehorende randvoorwaarden. Dit vormt samen de initiële
Klanteisenspecificatie (KES) 0.1.
Uit deze KES en de van toepassing zijnde richtlijnen (technische regelgeving)
worden een systeemdefinitie en bijbehorende systeemeisen afgeleid en vastgelegd
in een Systeemspecificatie (SyS) 1.0. Dit is een baseline waarmee een
stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd. Op basis van deze stakeholdersanalyse wordt
in het omgevingsmanagementproces de klantvraag geïnventariseerd. Deze
klantvraag en de initiële KES 0.1 worden vertaald in een zo SMART mogelijke
klanteisenspecificatie KES 1.0.
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KES 0.1
Stakeholders
analyse 1.0

SyS 1.0

Klantvraag
1.0

KES 1.0

Genereren
varianten
Varianten
analyse
Verificatie
& Validatie

KES 1.1

Ontwerpproducten
Afleiden
systeemeisen
SyS 2.0

Figuur 1.3 – SE proces per baseline

Baseline overgang

Onmogelijkheden
afstemmen

Aanpassen eisen /
ontwerp / scope

Keuze
variant
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Afleiden
systeemeisen

Als er uiteindelijk een definitieve keuze
gemaakt is voor een ontwerpvariant,
wordt deze in een ontwerpproduct (FO,
EO, IO of IIO) uitgewerkt en
verantwoord in de ontwerpnota.
Daarnaast worden de klanteisen waar
de gekozen ontwerpvariant invulling
aan geeft, gehonoreerd en als zodanig
geregistreerd in de KES. Op basis van
het afgeronde ontwerpproduct inclusief
ontwerpnota (waarin de
ontwerpresultaten onderbouwd
vastliggen, zie paragraaf 2.5) wordt de
systeemdefinitie in de SyS bijgewerkt
en worden nieuwe systeemeisen
afgeleid uit de gehonoreerde
klanteisen en uit de combinatie van
ontwerprandvoorwaarden en
ontwerpkeuzes. Deze worden (inclusief
ontwerpproducten met onderbouwing)
ook opgenomen in de SyS 2.0
waardoor een nieuwe baseline is
ontstaan. Dit is het einde en daarmee
ook weer het begin van de

Richtlijnen

Aan de hand van de KES en SyS
worden verschillende ontwerpvarianten
gegenereerd. Deze varianten worden
geanalyseerd op basis van trade off
matrices zoals in paragraaf 2.5.4 is
toegelicht. Hierna wordt een keuze
gemaakt voor de ontwerpvariant die
het beste invulling geeft aan de
stakeholdersbelangen uit de KES 1.0.
De gekozen ontwerpvariant wordt
getoetst (verificatie en validatie) aan
het voldoen aan de gestelde eisen in
de SyS en KES. Als de gekozen
ontwerpvariant niet aan alle eisen
voldoen zullen grote onmogelijkheden
moeten worden afgestemd met de
stakeholders. Maar soms volstaat het
ook om – zonder afstemming met
stakeholders – direct het ontwerp aan
te passen of de eisen bij te stellen.
Hierdoor moeten meerdere van de
voorgaande stappen opnieuw
doorlopen worden. Indien de scope
gewijzigd wordt zal een nieuwe
stakeholdersanalyse moeten worden
uitgevoerd. Bij wijzigingen in het
ontwerp of eisen zullen nieuwe
varianten worden gegenereerd.
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ontwerpcyclus. In de nieuwe ontwerpcyclus wordt met de SyS 2.0 en het daarin
afgeronde ontwerpproduct inclusief ontwerpnota opnieuw een stakeholdersanalyse
uitgevoerd voor de volgende ontwerpstap, waarna het hele proces zich herhaalt. Er
is dus sprake van een cyclisch ontwerpproces.
Op deze manier liggen de eisen en voorgaande ontwerpkeuzes altijd vast in de
verschillende versies van de SyS en zullen wijzigingen op het ontwerp in latere
fases (als gevolg van meer diepgang of veranderende klantvraag) hier altijd aan
getoetst worden.
Door per baseline (ontwerpproduct) verschillende typen keuzes vast te leggen, is
het relatief eenvoudig om keuzes uit voorgaande projectfases gefundeerd te
wijzigen en deze keuzes in specificaties vast te leggen.
Stel dat er bijvoorbeeld in een planuitwerking nog de noodzaak bestaat het
rijstrokenschema (Functioneel Ontwerp) aan te passen, door het verplaatsen van
een invoegstrook. Dan is reeds in de onderzoeksfase en verkenning helder
vastgelegd wat de afwegingen omtrent de ligging van die invoegstrook waren.
Door op dit vroege ontwerpniveau keuzes te veranderen is direct inzichtelijk welk
effect dit heeft op de functionaliteit van het ontwerp, omdat de afwegingen
helder zijn opgeschreven. Op basis hiervan kan worden bepaald welke
compenserende en / of mitigerende maatregelen genomen moeten worden om
de functionaliteit en veiligheid van het ontwerp te waarborgen. Dit heeft effect
op het Elementair Ontwerp (de invoegstrook komt immers op een andere plek),
vervolgens zal het Inpassend Ontwerp getoetst moeten worden op inpasbaarheid
en zullen de maatregelen uit de effectstudies hierop moeten worden aangepast
in het Integraal Inpassend Ontwerp.

In de planuitwerkingsfase moet een invoegstrook worden verlegd

IIO

Toetsen aan
eisen FO
(functionaliteit)
en vastleggen in
FO

Toetsen
aan eisen
EO
(geometrie)

Toetsen
aan eisen
IO
(inpassing)

Toetsen aan
eisen IIO
(mitigatie /
compensatie)
en vastleggen in
IIO
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2

Wegontwerpproducten

2.1

Functioneel Ontwerp
In het Functioneel Ontwerp moet worden aangetoond conform het handboek
Capaciteiten Infrastructuur Austosnelwegen (CIA) en met behulp van dynamische
simulaties (FOSIM) dat de weg verkeerskundig probleemoplossend is en voldoet aan
de eisen omtrent turbulentie en bewegwijzering. Dit leidt tot een rijstrokenschema.
Daarbij worden alle verkeerskundige, verkeerstechnische en verkeersveiligheid
afwegingen en keuzes vastgelegd in de ontwerpnota. Het Functioneel Ontwerp is de
basis voor verkeerskundige effectstudies (I/C waarden, vertragingsfactoren, etc.).
Robuustheid, verkeerskundige afwikkeling en ruimtelijke inpassing spelen een rol in
de keuze van de knooppunts- en aansluitingsvormen. Een viltstiftschets geeft inzicht
in de typen verbindingswegen wat iets vertelt over het afwikkelniveau en het
ruimtebeslag. Een viltstiftschets is daarmee noodzakelijk bij het opstellen van een
Functioneel Ontwerp waarbij keuzes in knooppunts- en aansluitingsvormen worden
gemaakt.
TECHNISCHE EISEN FUNCTIONEEL ONTWERP

Omdat in het Functioneel Ontwerp de belangrijkste keuzes ten aanzien van het
functioneren van het ontwerp vastliggen, moeten hierop volgende ontwerpproducten
altijd aan het FO worden getoetst (gevalideerd).
Een Functioneel Ontwerp bestaat uit een rijstrokenschema, viltstiftschetsen en een
ontwerpnota.
2.1.1

Rijstrokenschema
TECHNISCHE EISEN RIJSTROKENSCHEMA

Type: Rijstrokenschema
Doel:

vastleggen hoeveel rijstroken er op welke plek nodig zijn, welke
aansluitings- en knooppuntvormen er gekozen worden en hoe de
discontinuïteiten elkaar opvolgen.

Schaal: 1:10.000 (lengterichting)
Onderdelen:
• Lay-out (hoofd- en parallelbanen)
• Ontwerpsnelheden
• Aantal rijstroken (inclusief spitsstroken, weefvakken, invoegstroken en
uitrijstroken)
• Knooppuntvormen (ligging, hoofdvorm en keuze verbindingswegen)
• Vormen aansluitingen (ligging, hoofdvorm en keuze verbindingswegen)
• Verzorgingsplaatsen (ligging)
• Locatie discontinuïteiten (inclusief (afleidbare) afstanden tussen convergentie- en
divergentiepunten)
 Relatie met geografische omgeving
Overige eisen:
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• Het ontwerp dient conform het handboek Capaciteiten Infrastructuur
Austosnelwegen (CIA) en dynamische simulaties (FOSIM) verkeerskundig
probleemoplossend te zijn en voldoende afwikkelingsniveau te hebben;
• Keuzes in typen verbindingswegen heeft ook invloed op de geografische ligging,
dit wordt in een viltstiftontwerp getoetst;
• Bij knooppunten en aansluitingen dient de keuze van de verbindingswegen
(direct, semi-direct, indirect) gemaakt te worden in relatie tot verkeersveiligheid,
gewenst afwikkelingsniveau en robuustheid;
• Het ontwerp dient te voldoen aan manoeuvreerlengtes, turbulentie afstanden en
benodigde lengte bewegwijzering;
• Om het ontwerp te kunnen maken, dienen uitgangspunten ten aanzien van de
wegcategorie, ontwerpsnelheden, verkeersveiligheid, robuustheid,
calamiteitenscenario’s en (gewenst) afwikkelingsniveau bekend te zijn;
• Het ontwerp dient getoetst te zijn aan de mate van complexiteit (verplichte
rijstrookwisselingen (waarbij extra aandacht voor vrachtverkeer), opeenvolging van
discontinuïteiten, kruisende verkeerstromen, enz.);
• Het ontwerp dient te voldoen aan de benodigde afstanden in relatie tot
convergentie- en divergentiepunten nabij tunnels.

Figuur 2.1 – voorbeeld van een Functioneel Ontwerp

Aandachtspunten
• Het rijstrokenschema is bedoeld om verkeerskundig gezien alternatieven (snel)
met elkaar te kunnen vergelijken;
• Om knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid (en inpasbaarheid) snel te
kunnen detecteren, is het belangrijk dat het rijstrokenschema in lengterichting op
schaal is en de afstanden tussen divergentie- en convergentiepunten af te leiden
valt;
• Hierbij dient op hoofdlijnen een relatie gelegd te worden met de geografische
omgeving (ook de ligging van kruisende infrastructuur in relatie tot de lay-out,
inclusief grote kunstwerken zoals oeververbindingen). Kruisende infrastructuur kan
in het rijstrokenschema worden opgenomen, geografische inpassing wordt met
name weergegeven in een viltstiftschets;
2.1.2

Viltstiftschets (VS)
Een viltstiftschets is noodzakelijk indien keuzes gemaakt worden op het gebied van
aansluitingen en knooppuntvormen. Het hoeft in principe alleen tweedimensionaal te
worden uitgevoerd, op een manier die voldoende inzicht geeft in de gevolgen van
keuzes die spelen bij het Functioneel Ontwerp (knooppunts- en aansluitingsvorm en
afgeleide discontinuïteiten). Het geeft een eerste indruk van de impact op de
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omgeving en biedt voldoende informatie om keuzes te maken die een relatie hebben
met de omgeving (zoals liggingen en vorm van aansluitingen en knooppunten).
Daarnaast kan de Vilstiftschets gebruikt worden als communicatiemiddel richting
omgeving en bestuur en als middel om kansen en risico’s te inventariseren.
Alle verkeerskundige afwegingen en keuzes worden omschreven in de ontwerpnota.

TECHNISCHE EISEN VILTSTIFTSCHETS

Type: Schetsontwerp van ligging rijbanen ten opzichte van de omgeving
Doel: ligging van verbindingswegen in aansluiting en knooppuntsvormen
weergeven.
Schaal: 1:10.000
Onderdelen:
• Globaal, in twee dimensies, maatvaste weergave van de ligging van de weg;
• Indicatieve breedte rijbanen en eventueel breedte bermen (standaardwaarden);
• Horizontale verticale ligging van rijbanen (rechtstanden en bogen op schaal);
• Verticale ligging van rijbanen (maaiveld, verhoogd, verdiept);
• Knooppuntvormen (ligging, hoofdvorm en keuze verbindingswegen);
• Vormen aansluitingen (ligging, hoofdvorm en keuze toe- en afritten);
• Verzorgingsplaatsen (ligging);
• Indicatief ruimtebeslag;
• Ligging belangrijkste kruisende infrastructuur (inclusief grote kunstwerken zoals
oeververbindingen).
Overige eisen:
• Om de viltstiftschets te kunnen uitwerken, dienen uitgangspunten ten aanzien
van de wegcategorie, ontwerpsnelheden, verkeersveiligheid, robuustheid en
(gewenst) afwikkelingsniveau bekend te zijn;
• In de viltstiftschetsen dient op hoofdlijnen een relatie gelegd te worden met de
geografische omgeving (bebouwing, ligging van kruisende infrastructuur in relatie
tot de lay-out, inclusief grote kunstwerken zoals oeververbindingen);
• Verticale ligging dient indicatief getoetst te zijn aan de haalbaarheid van de
helling en opeenvolging van top- en voetbogen;
• Bij knooppunten en aansluitingen dient de keuze van de verbindingswegen
(direct, semi-direct, indirect) gemaakt te worden in relatie tot verkeersveiligheid,
gewenst afwikkelingsniveau en robuustheid.
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Figuur 2.2 – voorbeeld van een viltstiftschets

Aandachtspunten
• De viltstiftschets is bedoeld om verkeerskundig overzicht te krijgen, keuzes ten
aanzien van lay-out, knooppunten en aansluitingen te kunnen maken en
verkeerskundig alternatieven (snel) met elkaar te kunnen vergelijken;
• Om knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid (en inpasbaarheid) snel te
kunnen detecteren, is het belangrijk dat de schets op schaal is. Op deze manier is
een goede inschatting van de opeenvolging van boogstralen en discontinuïteiten
goed in te schatten;
• Geadviseerd wordt boogstralen in deze fase groter te kiezen dan de waardes in de
ROA, voor de inpasbaarheid van overgangsbogen in een latere fase.
2.1.3

Ontwerpnota FO
De ontwerpnota FO dient ter vastlegging van de ontwerpresultaten, waarbij
inzichtelijk is gemaakt, dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en kaders en
richtlijnen wegontwerp, zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
TECHNISCHE EISEN ONTWERPNOTA FO

In de ontwerpnota’s dienen de redenen en consequenties, en mogelijke
compenserende maatregelen, van de afwijkingen/tekortkomingen op de
wegontwerprichtlijnen opgenomen te zijn.
De ontwerpnota dient daarom expliciet in te gaan op:
 Wegcategorieën;
 Aansluitings- en knooppuntsvormen;
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Hoofd-, parallel- en rangeerbanen;
Robuustheid en afwikkelingsniveau;
Ontwerpsnelheden;
I/C verhoudingen (op basis van CIA en/of FOSIM);
Turbulentie;
Bewegwijzering;
Complexiteit;
Ten aanzien van een viltstiftontwerp dienen de volgende elementen te worden
beschreven:
o Horizontale boogstralen;
o Uitgangspunten voor een verticale hoogteoverbrugging per niveau (+/-6
meter).

Nadere technische eisen ten aanzien van de opzet van de ontwerpnota zijn in
paragraaf 2.5 omschreven.
De ontwerpnota FO is de basis van de ontwerpnota’s in de volgende fases. Op deze
manier is de ontwerpnota een groeidocument waarin alle keuzes gebundeld
inzichtelijk zijn.
2.1.4

Proces
In onderstaande schema is een uitsnede gemaakt uit het primair proces wegontwerp
zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht. Hieronder worden alle relaties ten opzichte van
het FO toegelicht. In dit schema zijn in de kleuren oranje en geel de primaire
wegontwerp processtappen aangegeven. In blauw zijn hulpmiddelen en
vertaalslagen voor het ontwerp aangegeven en in paars is belangrijke input
gegeven.

NRM

DWP

FO

EO

Figuur 2.3 – het primaire ontwerpproces rond het Functioneel Ontwerp

PROCESEISEN FO

Het FO wordt gevoed vanuit het NRM (of in sommige gevallen een regionaal model).
Het NRM genereert voor het planjaar de intensiteiten die over het tracé gaan rijden.
Deze intensiteiten worden vertaald in een benodigde aantal rijstroken (capaciteit) in
het FO. Het FO dient ook nog met het verkeersmodel (NRM) geconfronteerd te
worden en dient als input voor verkeerskundige effectenonderzoeken. Het kan
namelijk zijn dat een gekozen rijstrookindeling (vanuit ontwerprichtlijnen) leidt tot
een meer of minder aantrekkende werking, wat effect kan hebben op het gehele
project. Op het moment dat deze iteratie is voltooid kan het FO worden vastgesteld.
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Het FO geeft vervolgens aan welke principe dwarsprofielen (DWP) er uitgewerkt
dienen te worden en hoe het EO er uitziet qua opeenvolging van discontinuïteiten.
Na afronding van zowel het EO, IO als het IIO wordt het FO bijgewerkt en opnieuw
getoetst (gevalideerd) aan afwikkeling, turbulentie, bewegwijzering en complexiteit.
2.2

Elementair Ontwerp
In het Elementair Ontwerp (EO)wordt het geometrisch ontwerp gemaakt om te zien
wat de impact van een geometrisch richtlijnconforme weg op de omgeving is. Het
EO wordt gezien als basis voor het geometrisch ontwerp. Er wordt dus nog géén
rekening gehouden met ruimtelijke beperkingen (of toekomstige ontwikkelingen
hierin). Bij een verbredingsopgave wordt de bestaande as (indien hij voldoet aan de
ROA) gehandhaafd en voor nieuwe verbindingen is de ligging alleen op hoofdlijnen
bekend. Er wordt gewerkt met principe dwarsprofielen. Het doel is een technisch
richtlijnconform wegontwerp op te stellen, dat juist wel ruimtelijke knelpunten
inzichtelijk maakt en daarmee als basis dient voor de knelpuntenanalyse. Daarmee
vormt het input voor de technische eisen en de daarbij behorende afwegingen. Met
andere woorden: het EO vormt de basis voor de technisch inhoudelijke
systeemeisen.
Alle afwegingen en keuzes zijn vastgelegd in de ontwerpnota. Zowel op
verkeerskundige, verkeerstechnische en verkeersveiligheidsaspecten.
TECHNISCHE EISEN ELEMENTAIR ONTWERP

Een Elementair Ontwerp bestaat uit een geometrisch ontwerp inclusief principe
dwarsprofielen en een ontwerpnota.
2.2.1

Geometrisch ontwerp
TECHNISCHE EISEN GEOMETRISCH ONTWERP EO

Type: Schetsontwerpen met knooppunten en aansluitingen op tekening en luchtfoto.
Doel: vastleggen van een geometrisch correct (waarin wordt voldaan aan de
vigerende richtlijnen, zonder uitzonderingen) ontwerp ten behoeve van een
knelpuntenanalyse
De tekeningen van het Elementair Ontwerp omvatten tenminste het volgende:

Situatietekeningen met bestaande situatie en Elementair Ontwerp;

Principe lengteprofiel voor ongelijkvloerse kruising van rijksweg met andere
hoofdinfrastructuur (zowel verhoogde ligging als verdiepte ligging);

Principe dwarsprofielen voor alle relevante situaties (zie eisen principe
dwarsprofiel in paragraaf 2.2.2).
Schaal:

Overzichtstekeningen op luchtfoto 1:10.000

Ontwerptekeningen 1:2.500

Lengteprofielen, lengteschaal 1:2.500 en hoogteschaal 1:250
Onderdelen:

Bestaande situatie;

Horizontaal (2 D) alignement waarbij de maatvoering van de onderdelen
afleesbaar zijn (rechtstanden, bogen, overgangsbogen);

Lokaal verticaal alignement (bij hoogteverschil > 5m; holle en bolle bogen,
maximale helling);

Principe dwarsprofielen (zie nadere omschrijving in paragraaf 2.2.3);
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Spitsstroken, doelgroep stroken, kruipstroken, enz.;
Horizontale alignementgegevens (incl. metrering);
Verhardingen (grens);
Lengtemarkeringen;
Bermen;
Voertuigkeringen;
Talud;
Watergangen;
Kunstwerken en grote duikers (langer dan 5 m);
Grote kabels en leidingen.

Overige eisen:
 Het Elementair Ontwerp wordt gebaseerd op een Functioneel Ontwerp met
bijbehorende onderbouwing;
 Het Elementair Ontwerp houdt geen rekening met (contractueel vastgelegde)
dwangpunten. Het EO behelst de vastlegging van het geometrisch ontwerp als
meest veilige, robuuste, vergevingsgezinde en richtlijnconforme uitgangspunt.
De knelpunten analyse die hier op volgt maakt inzichtelijk welke ruimtelijke
knelpunten er in de omgeving zijn. Dit maakt een eerste vergelijking op
(ruimtelijke) effecten en risico’s mogelijk. In het Inpassend ontwerp wordt
inzichtelijk gemaakt hoe met deze ruimtelijke knelpunten dan wel dwangpunten
rekening wordt gehouden, en welke consequenties dit met zich meebrengt
 De alignementen dienen voor alle hoofdrijbanen, parallelrijbanen, rangeerbanen,
verbindingswegen, toe- en afritten te worden opgesteld;
 Om een richtlijnconform EO te kunnen maken, dienen uitgangspunten ten aanzien
van de wegcategorie, ontwerpsnelheden, verkeersveiligheid, robuustheid,
(gewenst) afwikkelingsniveau en beheer en onderhoud bekend te zijn;
 Het ontwerp dient maatvast aan een geografische ondergrond gekoppeld te zijn
zodat een directe relatie gelegd kan worden met raakvlakken in de omgeving
(met name om ruimtebeslag) en mogelijke knelpunten in beeld te brengen;
 Ontwerp dient dusdanig opgezet te zijn dat alle directe en indirect aan de weg
verbonden voorzieningen en objecten in het dwarsprofiel (zie 2.2.2) inpasbaar
en realiseerbaar zijn. Daarom dienen de standaardwaarden uit de ROA en
andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals het Handboek Wegontwerp
toegepast te worden (en dus niet ontwerpen op de minima);
 De hoogte van eventuele tunnels, verdiepte liggingen dient afgestemd te zijn op
installaties en bewegwijzering;
 Knooppunten, aansluitingen en verzorgingsplaatsen dienen op eenzelfde
detailniveau uitgewerkt te worden als de hoofd- en parallelbanen; dit betekent
dat vooral ligging en indicatieve omvang van verzorgingsplaatsen bekend dient
te zijn;
 Bij hoogte verschillen van meer dan 5 m wordt voor het betreffende deeltraject
een verticaal alignement opgesteld, waarbij de haalbaarheid van de oplossing
voorop staat. Dit mag een principelengteprofiel zijn, uitgaande van standaard
waarden;
 Ter plekke van uitgewerkte verticale alignementen wordt in de situatietekening
het ruimtebeslag van de taluds indicatief weergegeven.
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Figuur 2.4 – voorbeeld Elementair Ontwerp

Aandachtspunten
 Het Elementair Ontwerp is bedoeld om ontwerptechnisch overzicht te krijgen en
een basis ontwerp te maken welke richtlijnconform zijn ten aanzien van lay-out
van rijbanen, knooppunten en aansluitingen;
 Om knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid (en inpasbaarheid) snel te
kunnen detecteren, is het belangrijk dat het ontwerp in alle richtingen op schaal
is;
 Het onderliggend wegennet wordt in het EO nog niet uitgewerkt; dit is namelijk
een integraal onderdeel van de inpassing van de hoofdweg in de omgeving; de
noodzaak hiertoe volgt uit de knelpuntenanalyse, en is het directe gevolg van de
keuzes die daarover gemaakt worden. Het onderliggend wegennet betreft hier
zowel de kruispunten binnen aansluitingen, kruisende wegen als parallelle
wegen.
2.2.2

Principe dwarsprofielen
In een Elementair Ontwerp worden per principieel kenmerkende situatie de ligging,
breedte en daarmee het ruimtebeslag van het ontwerp weergegeven.
TECHNISCHE EISEN PRINCIPE DWARSPROFIELEN

Type:

Dwarsdoorsnede van de weg op schaal (horizontaal en verticaal)

Doel:

vastleggen principekeuzes in het dwarsprofiel

Schaal: 1:200
Onderdelen:

middenberm (incl. ruimtereservering objecten, eventuele voertuigkering
objectafstand);

bergingszone;

redresseerstrook;

rijstroken;

markering;

vluchtstrook;
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vluchtruimte;
obstakelvrije berm of optimale berm met beveiligde obstakels;
taluds;
onderhoudspad;
standaard watergang.

Overige eisen:

Er dienen afzonderlijke principedwarsprofielen te worden opgesteld voor:
o elke toegepaste rijstrookconfiguratie;
o voor de situaties op maaiveld, in ophoging, in verdieping, op
kunstwerk en onder kunstwerk;

alle elementen uit het dwarsprofiel dienen terug te komen in het
geometrisch ontwerp (zie paragraaf 2.2.1);

er worden in dit stadium geen concessies gedaan in breedte van
ontwerpelementen: daarom dienen de standaardwaarden ROA toegepast te
worden (en dus niet ontwerpen op de minima uit de ROA);

het ontwerp dient dusdanig opgezet te zijn dat alle directe en indirect aan
de weg verbonden voorzieningen en objecten inpasbaar en realiseerbaar
zijn; dit betekent dat rekening is gehouden met ruimtereservering voor
openbare verlichting, geluidwerende voorzieningen, dynamisch
verkeersmanagement, bewegwijzering, kabels en leidingen, onderbouw
kunstwerken (met name middenberm), afwatering, onderhoudspaden, etc.;

de ruimtereservering voor voorzieningen en objecten betreft ook de
voorziene aanpassingen en uitbreidingen van deze voorzieningen;

in het principedwarsprofiel wordt rekening gehouden met beheer en
onderhoud;

neem voor taluds een veilige maat voor de helling ten aanzien van
grondmechanica (onafhankelijk van de grondslag en rekening houdend met
ophoging is dat minimaal 1:3).

Figuur 2.5 – voorbeeld principe dwarsprofiel

2.2.3

Ontwerpnota EO
De ontwerpnota EO dient ter vastlegging van de ontwerpresultaten, waarbij
inzichtelijk is gemaakt, dat wordt voldaan aan de gehanteerde programma van eisen
en kaders en richtlijnen wegontwerp zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
TECHNISCHE EISEN ONTWERPNOTA EO

In de ontwerpnota’s dienen de reden en consequenties, en mogelijke
compenserende maatregelen, van de afwijkingen/tekortkomingen op de
wegontwerprichtlijnen opgenomen te zijn.
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De ontwerpnota dient daarom expliciet in te gaan op:
 de totstandkoming en toetsing van de onderdelen in het Functioneel Ontwerp;
 principedwarsprofielen
 horizontaal alignement;
 verticaal alignement.
Nadere technische eisen ten aanzien van de opzet van de ontwerpnota zijn in
paragraaf 2.5 omschreven.
De ontwerpnota wordt gezien als een groeidocument. In de ontwerpnota EO komen
dus ook de keuzes uit het FO aan bod.
2.2.4

Proces
In onderstaande schema is een uitsnede gemaakt uit het primair proces wegontwerp
zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht. Hieronder worden alle relaties ten opzichte van
het EO toegelicht. In dit schema zijn in de kleuren oranje, geel en lichtgroen de
primaire wegontwerp processtappen aangegeven. In blauw zijn hulpmiddelen en
vertaalslagen voor het ontwerp.
Knelpuntenanalyse

DWP

FO

EO

IO

Figuur 2.6 – het primaire proces rond het Elementaire Ontwerp

PROCESEISEN EO

Het EO wordt gemaakt op basis de principe dwarsprofielen (DWP) en keuzes in het
FO. Op basis hiervan wordt een aan de standaard eisen van de ROA voldoend
geometrisch ontwerp gemaakt. Het EO leidt tot aanpassing van het FO, dat moet
blijven voldoen aan haar eigen eisen. Hierna wordt het EO bevroren en is input voor
een knelpuntenanalyse. Samen met de knelpuntenanalyse vormt het EO input voor
het IO.
2.3

Inpassend Ontwerp
Hierin dient het elementair ontwerp verder uitgewerkt te worden naar een compleet
drie dimensionaal geometrisch ontwerp, met als resultaat een werkend
verkeersysteem dat ruimtelijk ingepast is. Dit ontwerp dient om aan te tonen dat de
weg technisch inpasbaar en maakbaar is. Alle afwegingen en keuzes zijn vastgelegd
in de ontwerpnota. Zowel op verkeerskundige, verkeerstechnische en
verkeersveiligheid aspecten. Het inpassend ontwerp is een technisch maakbaar en
inpasbaar ontwerp dat input is voor effectenstudies.
TECHNISCHE EISEN INPASSEND ONTWERP

Het Inpassend Ontwerp bestaat uit een knelpuntenanalyse, integraal 3D
geometrisch ontwerp inclusief kenmerkende dwarsprofielen, een eventueel
faseringsplan en een ontwerpnota.
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2.3.1

Knelpuntenanalyse
In de knelpuntenanalyse wordt het Elementair Ontwerp geconfronteerd met
ruimtelijke knelpunten. Knelpunten kunnen in bepaalde situaties een dwangpunt
betekenen, dit betekent dat het tracé hier altijd omheen ontworpen moet worden. In
andere situaties kan het knelpunt slechts aangeven dat het wenselijk is hier
rekening mee te houden in het ontwerp.
TECHNISCHE EISEN KNELPUNTENANALYSE

Ruimtelijke knelpunten die worden meegenomen in de knelpuntenanlyse worden
projectafhankelijk bepaald, maar omvatten in ieder geval:
 bebouwing;
 andere infrastructuur (rijwegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen,
hoogspanning, etc.);
 beschermde gebieden (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland,
waterwingebieden, etc.).
Daarnaast kunnen er dwangpunten en knelpunten voortkomen uit de participatie
(klanteisen), toetsresultaten en bestuurlijke beslissingen voortkomen.
Per geïdentificeerd knelpunt worden meerdere oplossingen voorgesteld.
Oplossingsrichtingen zijn:
1. opheffen (amoveren of verplaatsen) knelpunt (dan is het in principe geen
knelpunt meer);
2a. aanpassen alignement;
2b. aanpassen functioneel ontwerp;
2c. aanpassen dwarsprofiel.
Deze oplossingsrichtingen worden integraal met elkaar vergeleken waarna de
keuzes wordt vastgelegd. Hiervoor wordt een trade off matrix opgesteld, zoals
bedoeld in paragraaf 2.5.4.
De gekozen oplossingsrichtingen zijn input voor het IO.

Figuur 2.7 – identificatie knelpunt uit figuur 2.4: sloot hoofdrijbaan links loopt door erf, grondwal
en bebouwing
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2.3.2

Geometrisch ontwerp
TECHNISCHE EISEN GEOMETRISCH ONTWERP IO

Type: Een integraal 3D geometrisch ontwerp dat ruimtelijk is ingepast in de
omgeving.
Doel:
De




vastleggen keuzes betreffende de inpassing van de weg

tekeningen van het Inpassend Ontwerp omvatten tenminste het volgende:
Situatietekeningen met bestaande situatie en Inpassend Ontwerp;
Compleet lengteprofiel voor alle rijbanen van de rijksweg;
Kenmerkende dwarsprofielen voor alle relevante (kenmerkende) situaties (zie
eisen in paragraaf 2.3.3).

Schaal:
 Overzichtstekeningen op luchtfoto 1:10.000
 Ontwerptekeningen 1:2.500
 Lengteprofielen, lengteschaal 1:2.500 en hoogteschaal 1:250
 Dwarsprofielen 1:200
Onderdelen:
 Bestaande situatie;
 Volledig 3D alignement (horizontaal en verticaal) waarbij de maatvoering van de
onderdelen afleesbaar zijn:
o Rechtstanden;
o Bogen;
o Overgangsbogen;
o Hellingen (incl. maximum helling);
o Afschot, verkanting en verkantingsovergangen;
o Bochtverbreding en gaping (* alleen als ruimtebeslag heel kritisch is);
 Kenmerkende dwarsprofielen (zie nadere omschrijving in paragraaf 2.3.3)
 Spitsstroken, doelgroep stroken, kruipstroken, enz.;
 Horizontale en verticale alignementgegevens (inclusief metrering) voor alle
rijbanen van de rijksweg;
 Verhardingen (grens);
 Lengtemarkeringen;
 Bermen;
 Voertuigkeringen;
 Ruimtereservering voor alle verwachte milieu en inpassingsmaatregelen, zoals
o geluidswerende voorzieningen;
o luchtschermen;
o afwatering (principesloot);
o ecologische maatregelen (ecoducten e.d.);
o landschappelijke inpassing (groenstrook, bomenrij e.d.);
o etc.;
 Kruin en teen talud;
 Watergangen;
 Onderliggend wegennet, zowel kruisend als parallel;
 Kunstwerken en grote duikers (langer dan 5 m);
 Portalenplan ten behoeve van bewegwijzering en DVM;
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 Grote kabels en leidingen;
 Concept ruimtebeslag welke een indicatie van de benodigde ruimte omvat voor de
nieuwe situatie.
Overige eisen:

Het Inpassend Ontwerp wordt gebaseerd op een Functioneel Ontwerp en
Elementair Ontwerp met bijbehorende onderbouwing;
 De alignementen dienen voor alle hoofdrijbanen, parallelrijbanen, rangeerbanen,
verbindingswegen, toe- en afritten te worden opgesteld;
 Knooppunten, aansluitingen en verzorgingsplaatsen dienen op eenzelfde
detailniveau uitgewerkt te worden als de hoofd- en parallelbanen. Dit betekent
dat de inrichting van verzorgingsplaatsen ook nader uitgewerkt dient te zijn;
 Ter plekke ophogingen of ingravingen wordt in de situatietekening het
ruimtebeslag van de taluds weergegeven;
 Het ontwerp dient maatvast aan een geografische ondergrond gekoppeld te zijn
zodat een directe relatie gelegd kan worden met raakvlakken in de omgeving
(met name om ruimtebeslag en mogelijke knelpunten in beeld te brengen;
 Bewegwijzering dient inpasbaar te zijn;
 Wegbeeld: het wegbeeld moet in elk ontwerp op het daarbij behorende
detailniveau te worden getoetst en de resultaten daarvan weergegeven in de
ontwerpnota;
 Zicht: het wegontwerp dient getoetst en aangepast te zijn zodat het voldoet aan
rijzicht en stopzicht;
 De hoogte van eventuele tunnels, verdiepte liggingen dient afgestemd te zijn op
installaties en bewegwijzering.

Figuur 2.7 – voorbeeld Inpassend Ontwerp (zelfde locatie als figuur 2.4) waarbij een oplossing is
gevonden voor het knelpunt

Aandachtspunten
 Voor het Inpassend Ontwerp worden heldere afwegingen gemaakt op de
inpassing van ruimtelijke dwangpunten in een knelpuntenanalyse;
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 Om knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid (en inpasbaarheid) snel te
kunnen detecteren, is het belangrijk dat het ontwerp in alle richtingen op schaal
is;
 Verlichting hoeft alleen voor kenmerkende dwarsprofielen uitgewerkt te zijn;
 Het onderliggend wegennet wordt in het IO uitgewerkt; dit is namelijk een
integraal onderdeel van de (ruimtelijke) inpassing van de hoofdweg in de
omgeving. De noodzaak hiertoe volgt uit de knelpuntenanalyse en is het directe
gevolg van de keuzes die daarover gemaakt worden. Het onderliggend
wegennet betreft hier zowel kruispunten in aansluitingen, kruisende wegen als
parallelle wegen;
 Concept ruimtebeslag is een indicatie van de benodigde ruimte die de nieuwe
situatie omvat, inclusief het verplaatsen van bestaande voorzieningen als
watergangen, geluidsschermen, onderhoudswegen, grote kabels en leidingen
om het werk te realiseren; dit kan zowel weergegeven worden als oppervlak of
als omhullende lijn;
 Het concept ruimtebeslag is input voor effectenstudies in de volgende fase.
2.3.3

Kenmerkende dwarsprofielen
In een Inpassend Ontwerp wordt het wegontwerp ingepast in de omgeving. Bij elk
ruimtelijk knelpunt, waarvan het dwangpunt niet kan worden opgeheven, wordt het
wegontwerp (ligging, breedte, inrichting) aangepast en ontstaat een kenmerkende
situatie voor het dwarsprofiel.
TECHNISCHE EISEN KENMERKENDE DWARSPROFIELEN IO

Type:

Dwarsdoorsnede van de weg op schaal (horizontaal en verticaal)

Doel:

vastleggen keuzes in specifieke dwarsprofielen waarbij het wegontwerp is
aangepast ten aanzien van de principedwarsprofielen

Schaal: 1:200
Onderdelen:

middenberm (incl. ruimtereservering objecten, eventuele voertuigkering
(inclusief werkende breedte), objectafstand);

bergingszone;

redresseerstrook;

rijstroken;

markering

vluchtstrook;

vluchtruimte;

uitgewerkte berminrichting inclusief obstakelvrije ruimte, voertuigkering
(inclusief werkende breedte), openbare verlichting, portalen, onderbouw
kunstwerken (voor zover van toepassing per kenmerkende situatie);

kruin en teen taluds;

watergangen;

onderhoudswegen en parallelwegen;

verkanting.
Overige eisen:

Er dienen afzonderlijke dwarsprofielen te worden opgesteld voor deze
kenmerkende situaties:

elke toegepaste rijstrookconfiguratie;

voor de situaties op maaiveld, in ophoging, in verdieping, op
kunstwerk en onder kunstwerk;
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voor alle situaties waarbij het wegontwerp (als gevolg van een
ruimtelijk knelpunt) is ingepast aan zijn omgeving;
alle elementen uit het dwarsprofiel dienen terug te komen in het
geometrisch ontwerp (zie paragraaf 2.3.2).

Figuur 2.8 – voorbeeld van een kenmerkend dwarsprofiel, waarbij het knelpunt (nieuwe sloot
door bebouwing uit figuur 2.7 is opgelost middels een aanpassing in de berm (plaatsing
geleiderail)

2.3.4

Faseringsplan
Voor het aantonen van de maakbaarheid wordt bij complexe projecten met beperkte
ruimte (onder andere in stedelijke gebieden) een referentie faseringsplan opgesteld.
Bij complexe projecten biedt het betrekken van aannemers in het opstellen van een
faseringsplan meerwaarde.
TECHNISCHE EISEN FASERINGSPLAN IO

Het faseringsplan dient inzicht, beschrijvend en schematisch (tekeningen), te geven
in de faseringsmogelijkheden en mogelijke risico’s in relatie met tijd en kosten. De
verkeerskundige invalshoek, minimale hinder verkeer, uitvoering
incidentmanagement, aanrijdtijden hulpdiensten speelt daarbij een rol.
Het faseringsplan dient te voldoen aan de kaders en richtlijnen werk in uitvoering.
Vanuit het faseringsplan kan extra ruimtebeslag in het IO worden opgenomen om de
benodigde bouwfasering uit te voeren.
2.3.5

Ontwerpnota IO
De ontwerpnota IO dient ter vastlegging van de ontwerpresultaten, waarbij
inzichtelijk is gemaakt, dat wordt voldaan aan de gehanteerde programma van eisen
en kaders en richtlijnen wegontwerp zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
TECHNISCHE EISEN ONTWERPNOTA IO

In de ontwerpnota dienen de reden en consequenties, en mogelijke compenserende
maatregelen, van alle afwijkingen/tekortkomingen op de wegontwerprichtlijnen
opgenomen te zijn.
De ontwerpnota dient expliciet in te gaan op:
 de totstandkoming en toetsing van de onderdelen in het Functioneel Ontwerp;
 de totstandkoming en toetsing van de onderdelen in het Elementair Ontwerp;
 knelpuntenanalyse en de verwerking daar van in IO, inclusief geaccepteerde
restrisico’s en voorwaarden;
 de totstandkoming en toetsing van overige wijzigingen in het ontwerp (door
externe factoren) die tijdens het ontwerpproces ingevoerd zijn
Nadere technische eisen ten aanzien van de opzet van de ontwerpnota zijn in
paragraaf 2.5 omschreven.
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De ontwerpnota wordt gezien als een groeidocument. In de ontwerpnota IO komen
dus ook de keuzes uit het FO en EO aan bod.

2.3.6

Proces
In onderstaande schema is een uitsnede gemaakt uit het primair proces wegontwerp
zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht. Hieronder worden alle relaties ten opzichte van
het FO toegelicht. In dit schema zijn in de kleuren oranje, geel, licht- en
donkergroen de vier primaire wegontwerp processtappen aangegeven. In blauw zijn
hulpmiddelen en vertaalslagen voor het ontwerp aangegeven en in paars is
belangrijke input gegeven.
Effectenstudies

Knelpuntenanalyse

FO

EO

IO

IIO

Figuur 2.9 – het primaire proces rond het Inpassend Ontwerp

PROCESEISEN IO

Het IO wordt gemaakt op basis van de knelpuntenanalyse en het EO. De in de
knelpuntenanalyse gemaakte keuzes worden verwerkt in het IO. Het IO leidt tot
aanpassing van het FO, dat moet blijven voldoen aan haar eigen eisen. Hierna wordt
het IO bevroren en is input voor de effectenstudies. De uitkomsten van de
effectenstudies vormen samen met het IO input voor het IIO.
2.4

Integraal Inpassend Ontwerp
Hierin wordt het ontwerp verder uitgewerkt naar een integraal ontwerp. Het
resultaat is een werkend verkeersysteem dat niet alleen ruimtelijk maar ook
juridisch en milieutechnisch is ingepast in de omgeving. Hierbij zijn alle maatregelen
integraal afgestemd. De verkeerskundige, verkeerstechnische en verkeersveiligheid
aspecten dienen bij deze inpassing geborgd te blijven.
Alle afwegingen en keuzes zijn vastgelegd in de ontwerpnota. Zowel op
verkeerskundige, verkeerstechnische en verkeersveiligheid aspecten.
Voor het aantonen van de maakbaarheid wordt een referentie faseringsplan
opgesteld.
TECHNISCHE EISEN INTEGRAAL INPASSEND ONTWERP

Het Integraal Inpassend Ontwerp bestaat uit een maatregelenanalyse, geometrisch
ontwerp inclusief kenmerkende dwarsprofielen, faseringsplan en een ontwerpnota.
2.4.1

Maatregelenanalyse
Vanuit de effectenstudies worden aspectafhankelijke compenserende en mitigerende
maatregelen vastgesteld. Deze worden in de maatregelenanalyse geconfonteerd met
het IO.
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TECHNISCHE EISEN MAATREGELENANALYSE

De aspectafhankelijke compenserende en mitigerende maatregelen moeten worden
geïnventariseerd en gebundeld. Deze inventarisatie wordt geconfronteerd met het
IO. Dat wil zeggen dat alle noodzakelijke maatregelen in het IO worden geschetst.
Daar waar de maatregelen niet in te passen zijn binnen het IO worden knelpunten
geïdentificeerd. Voor knelpunten worden verschillende mogelijke
oplossingsrichtingen voorgesteld zoals:
1.
meervoudig ruimtegebruik;
2a. aanpassen alignement om ruimte te creëren;
2b. aanpassen functioneel ontwerp om ruimte te creëren;
2c. aanpassen dwarsprofiel om ruimte te creëren.
Na een integrale afweging in een trade off matrix zoals toegelicht in paragraaf 2.5.4
wordt de beste oplossing gekozen en geaccordeerd. In deze trade off moeten de
effecten op voorgaande ontwerpbeslissingen ook worden getoetst, zoals in paragraaf
1.3 toegelicht.
De output van de maatregelenanalyse wordt gebruikt om de systeemeisen aan te
vullen en worden verwerkt in het IIO en in het (O)TB zelf.

Let op bushalte
Pechhaven verplaatsen

Met
bypass

Afwatering / watercompensatie
Groencompensatie
Geluidsscherm
Andere kruispuntsoplossing
Figuur 2.11 – voorbeeld van een IO met ingeschetste compenserende en mitigerende
maatregelen uit effectenstudies

2.4.2

Geometrisch Ontwerp
TECHNISCHE EISEN GEOMETRISCH ONTWERP IIO

Type: In het integraal inpassend ontwerp dient het geometrisch inpassend ontwerp
geoptimaliseerd en nader gedetailleerd te worden
Doel: vastleggen van de compenserende en mitigerende maatregelen in het ontwerp
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De





tekeningen van het Inpassend Ontwerp omvatten tenminste het volgende:
Situatietekeningen met bestaande situatie en Inpassend Ontwerp;
Compleet lengteprofiel voor alle rijbanen van de rijksweg;
Kenmerkende dwarsprofielen voor alle relevante (kenmerkende) situaties (zie
eisen paragraaf 2.4.3);
Faseringstekeningen, eisen zie pragraaf 2.3.4.

Schaal:
 Overzichtstekeningen op luchtfoto 1:10.000
 Ontwerptekeningen 1:2.500
 Lengteprofielen, lengteschaal 1:2.500 en hoogteschaal 1:250
 Dwarsprofielen 1:200
Onderdelen:

Bestaande situatie;

Volledig 3D alignement (horizontaal en verticaal) waarbij de maatvoering van de
onderdelen afleesbaar zijn:
o rechtstanden;
o bogen;
o overgangsbogen;
o hellingen (incl. maximum helling);
o afschot, verkanting en verkantingsovergangen;
o bochtverbreding en gaping;

Kenmerkende dwarsprofielen (zie nadere omschrijving paragraaf 2.4.3);

Spitsstroken, doelgroep stroken, kruipstroken, enz.;

Horizontale en verticale alignementgegevens (inclusief metrering);

Verhardingen (grens);

Lengtemarkeringen;

Bermen;

Voertuigkeringen (incl werkende breedte);

Portalen t.b.v. bewegwijzering en DVM;

Verlichting;

Bots onvriendelijke masten;

De uitgewerkte milieu en inpassingsmaatregelen, zoals:
o geluidswerende voorzieningen;
o luchtschermen;
o afwatering;
o watercompensatie;
o ecologische maatregelen (ecoducten e.d.);
o landschappelijke inpassing (groenstrook, bomenrij e.d.);
o etc.

Kruin en teen talud;

Afwateringsplan (incl. watergangen);

Onderliggend wegennet, zowel kruisend als parallel;

Kunstwerken en grote duikers (langer dan 5 m);

Vluchtwegen, CADO’s en toeritten voor hulpdiensten;

Grote kabels en leidingen;

Plangrens, die exact de grens van het plangebied aangeeft.
Overige eisen:

Het Integraal Inpassend Ontwerp wordt gebaseerd op een Functioneel Ontwerp
en Inpassend Ontwerp met bijbehorende onderbouwing;

De alignementen dienen voor alle hoofdrijbanen, parallelrijbanen, rangeerbanen,
verbindingswegen, toe- en afritten te worden opgesteld;
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Knooppunten, aansluitingen en verzorgingsplaatsen dienen op eenzelfde
detailniveau uitgewerkt te worden als de hoofd- en parallelbanen; dit betekent
dat de inrichting van verzorgingsplaatsen ook nader uitgewerkt dient te zijn;
Ter plekke van ophogingen of ingravingen wordt in de situatietekening het
ruimtebeslag van de taluds exact weergegeven; hiervoor dient in ieder geval
een geotechnische check gedaan te zijn, zodat de aangegeven taluds of
grondkerende constructies reële dimensies hebben;
Het ontwerp dient maatvast aan een geografische ondergrond gekoppeld te zijn
zodat een directe relatie gelegd kan worden met raakvlakken in de omgeving
(met name om ruimtebeslag en mogelijke knelpunten in beeld te brengen;
Bewegwijzering dient inpasbaar te zijn. Indien bewegwijzering maatwerk is, is
advies bij WVL in te winnen;
DVM dient zodanig uitgewerkt te zijn dat het wegontwerp en benodigde
ruimtebeslag niet meer wijzigt in de realisatiefase. Dit houdt in praktijk in dat
met name het portalenplan uitgewerkt dient te zijn. Indien van toepassing ook
DVM op grote (niet botsvriendelijke) masten. Kleine elementen zoals
regelkasten, lussen, camera’s (op obstakelvriendelijke masten) kunnen in de
realisatiefase uitgewerkt worden;
Bewegwijzering en DVM dienen geïntegreerd te zijn in één portalenplan;
Verlichting dient zowel in situatietekening als in dwarsprofiel uitgewerkt te zijn;
Afwateringsplan dient uitgewerkt te zijn zodat benodigde watergangen,
waterbuffers e.d. bekend zijn;
Onderhoudsplan dient inzicht te geven in de ruimtes en doorsteken die nodig
zijn ten behoeve van beheer en onderhoud;
De bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten dient uitgewerkt te zijn,
zodat alle benodigde vluchtwegen, CADO’s, toeritten voor hulpdiensten e.d.
bekend zijn;
Wegbeeld: het wegbeeld moet in elk ontwerp op het daarbij behorende
detailniveau worden getoetst en de resultaten daarvan weergegeven in de
ontwerpnota;
Zicht: het wegontwerp dient getoetst en aangepast te zijn zodat het voldoet aan
rijzicht en stopzicht;
De hoogte van eventuele tunnels, verdiepte liggingen dient afgestemd te zijn op
installaties en bewegwijzering.

Figuur 2.10 – voorbeeld van een Integraal Inpassend Ontwerp
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Aandachtspunten

Voor het integraal inpassend ontwerp worden heldere afwegingen gemaakt op
de inpassing van compenserende en mitigerende maatregelen in een
maatregelenanalyse;

Om knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid (en inpasbaarheid) snel te
kunnen detecteren, is het belangrijk dat het ontwerp in alle richtingen op schaal
is;

Bebording hoeft nog niet uitgewerkt te zijn;

Onder botsonvriendelijke masten vallen alle objecten die een obstakel vormen
en die derhalve afgeschermd moeten worden, zoals: masten voor camera’s, VRI
portalen, hoogtedetectieportalen, slagbomen, enz.;

Plangrens, die exact de grens van het plangebied aangeeft; dit houdt in de
totaal benodigde ruimte voor het totale plan de nieuwe situatie, inclusief het
verplaatsen van bestaande voorzieningen als watergangen, geluidsschermen,
onderhoudswegen, grote kabels en leidingen om het werk te realiseren;

De plangrens volgt uit de integratie van alle inpassingen en maatregelen;

Houd er rekening mee dat er voldoende ruimte moet zitten in de plangrens om
toepassing te kunnen geven aan de uitmeet- en flexbepaling. Deze bepaling
maakt het onder voorwaarde mogelijk om 2 tot 4 meter te schuiven met het
ontwerp;

Houd ook rekening met voldoende ruime maatregelvlakken in het (O)TB voor
kunstwerken. Kunstwerkvlakken die de contour van het ontwerp overnemen zijn
in de praktijk te klein.
2.4.3

Kenmerkende dwarsprofielen
In een Integraal Inpassend Ontwerp wordt het wegontwerp juridisch en
milieukundig ingepast in de omgeving. Bij elk ruimtelijk knelpunt waarvan het
dwangpunt niet kan worden opgeheven wordt het wegontwerp (ligging, breedte,
inrichting) aangepast en ontstaat een kenmerkende situatie voor het dwarsprofiel.
TECHNISCHE EISEN KENMERKENDE DWARSPROFIELEN IIO

Type:

Dwarsdoorsnede van de weg op schaal (horizontaal en verticaal)

Doel:

vastleggen keuzes van maatregelen in het dwarsprofiel

Schaal: 1:200
Onderdelen:

middenberm (incl. ruimtereservering objecten, eventuele voertuigkering
(inclusief werkende breedte), objectafstand);

bergingszone;

redresseerstrook;

rijstroken;

markering

vluchtstrook;

vluchtruimte;

uitgewerkte berminrichting inclusief obstakelvrije ruimte, voertuigkering,
openbare verlichting, portalen, onderbouw kunstwerken (voor zover van
toepassing per kenmerkende situatie);

kruin en teen taluds;

watergangen;

onderhoudswegen en parallelwegen;

verkanting.
Overige eisen:
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Er dienen afzonderlijke dwarsprofielen te worden opgesteld voor deze
kenmerkende situaties:
o elke toegepaste rijstrookconfiguratie;
o voor de situaties op maaiveld, in ophoging, in verdieping, op kunstwerk
en onder kunstwerk;
o voor alle situaties waarbij het wegontwerp (als gevolg van een
ruimtelijk, juridisch of milieukundig knelpunt) is ingepast aan zijn
omgeving.
alle elementen uit het dwarsprofiel dienen terug te komen in het geometrisch
ontwerp (zie paragraaf 2.4.2).

Figuur 2.12 – voorbeeld van een kenmerkend dwarsprofiel in een IIO

2.4.4

Faseringsplan

TECHNISCHE EISEN FASERINGSPLAN IIO

Het faseringsplan dient inzicht, beschrijvend en schematisch (tekeningen), te geven
in de faseringsmogelijkheden en mogelijke risico’s in relatie met tijd en kosten. De
verkeerskundige invalshoek, minimale hinder verkeer, uitvoering
incidentmanagement, aanrijdtijden hulpdiensten speelt daarbij een rol. Doel is de
maakbaarheid en haalbaarheid in beeld te brengen.
Faseringstekeningen bevatten de toegepaste faseringen inclusief tijdelijke
voorzieningen als tijdelijke wegen en kunstwerken, omleggingen en bouwterreinen.
Het faseringsplan dient te voldoen aan de kaders en richtlijnen werk in uitvoering.
2.4.5

Ontwerpnota IIO
De ontwerpnota dient ter vastlegging van de ontwerpresultaten, waarbij inzichtelijk
is gemaakt, dat wordt voldaan aan de gehanteerde programma van eisen en kaders
en richtlijnen wegontwerp zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
TECHNISCHE EISEN ONTWERPNOTA IIO

In de ontwerpnota’s dienen de reden en consequenties, en mogelijke
compenserende maatregelen, van de afwijkingen/tekortkomingen op de
wegontwerprichtlijnen opgenomen te zijn.
De ontwerpnota is een integrale beschouwing op basis van de aspecten verkeer,
geometrie en verkeersveiligheid en dient daarom expliciet in te gaan op:
 de totstandkoming en toetsing van de onderdelen in het Functioneel Ontwerp;
 de totstandkoming en toetsing van de onderdelen in het Elementair Ontwerp;
 knelpuntenanalyse en de verwerking daar van in IO, inclusief restrisico’s en
voorwaarden;
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 maatregelenanalyse en de verwerking daarvan in IIO, inclusief restrisico’s en
voorwaarden;
 de totstandkoming en toetsing van overige wijzigingen in het ontwerp (door
externe factoren) die tijdens het ontwerpproces ingevoerd zijn.
Nadere technische eisen ten aanzien van de opzet van de ontwerpnota zijn in
paragraaf 2.5 omschreven.
De ontwerpnota wordt gezien als een groeidocument. In de ontwerpnota IIO komen
dus ook de keuzes uit het FO, EO en IO aan bod.

2.4.6

Proces
In onderstaande schema is een uitsnede gemaakt uit het primair proces
wegontwerp zoals in paragraaf 1.1 is toegelicht. Hieronder worden alle relaties ten
opzichte van het IIO toegelicht. In dit schema zijn in de kleuren licht- en
donkergroen de primaire wegontwerp processtappen aangegeven. In blauw zijn
hulpmiddelen en vertaalslagen voor het ontwerp aangegeven en in paars is
belangrijke input gegeven.
Effectenstudies

Maatregelen
analyse

FO

IO

IIO

(O)TB

Figuur 2.13 – het primaire proces rond het Integraal Inpassend Ontwerp

PROCESEISEN IIO

De effectenstudies hebben op basis van het IO compenserende en mitigerende
maatregelen voorgesteld. Deze worden in een maatregelen analyse integraal
beschouwd, wat leidt tot integrale oplossingsrichtingen. De gekozen
oplossingsrichtingen zijn input voor het IIO. Het IIO wordt geconfronteerd met het
FO om te toetsen of de functionaliteit van de oplossing nog steeds geborgd is.
De oplossingsrichtingen worden in de ontwerpnota op basis van het IO in het IIO
vastgelegd. Nadat het IIO is bevroren vormt dit input voor het (O)TB.
2.5

Ontwerpnota
Deze paragraaf beschrijft de functie, structuur en opbouw van de ontwerpnota,
zoals bedoeld in de paragrafen 2.1.3, 2.2.3, 2.3.5 en 2.4.5. Daarbij is het van
belang dat de ontwerpnota wordt gezien als groeidocument waarin altijd de
verantwoording van voorgaande ontwerpproducten wordt behandeld. ‘
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2.5.1

Functie en toepassingsbereik ontwerpnota
De ontwerpnota is de verantwoording van het voorliggend wegontwerpproduct.
TECHNISCHE EISEN ONTWERPNOTA

In de ontwerpnota zijn de ontwerpresultaten vastgelegd, waarbij inzichtelijk is
gemaakt dat wordt voldaan aan het gehanteerde programma van eisen en aan
kaders en richtlijnen wegontwerp middels verificatie en validatie, zie 2.5.3.
Afwijkingen en tekortkomingen op (ontwerp)elementenniveau worden feitelijk
vastgelegd in de ontwerpnota, waarbij aan iedere afwijking/tekortkoming een risico
is gekoppeld. De reden en consequentie van een afwijking of tekortkoming worden
inzichtelijk gemaakt in de variantenanalyse. Aan de hand van een trade-off matrix
wordt de afweging tot mitigeren of compenseren bepaald, gekoppeld aan een
eventueel restrisico. Dit restrisico is een uitkomst van een integrale
variantenafweging, waarin het ontwerp met de afwijking wordt afgezet tegen
ontwerpvarianten en/of compenserende mitigerende maatregelen. In de
variantenanalyse zijn ook de knelpuntenanalyse en maatregelenanalyse opgenomen
als onderdeel van het IO en IIO. Hoe een variantenanalyse wordt uitgevoerd is
vastgelegd in de “Werkbeschrijving Variantenanalyse” (WWB-SE-0045). De
ontwerpkeuzes uit de variantenanalyse worden vastgelegd in het geometrisch
ontwerp en daarmee in de ontwerpnota zelf. Deze keuzes worden middels de
ontwerpnota vastgelegd in de SyS.
Het proces of de tijdlijn van de totstandkoming van het wegontwerp is vastgelegd in
het ontwerplogboek.
Zowel de variantenanalyse als het ontwerplogboek en de verificatie & validatie
rapportage vormen een bijlage bij de ontwerpnota.
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SyS 2.0

Wegontwerpproces
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Proces / tijdlijn
totstandkomin
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Afweging in Trade
Off Matrix
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Figuur 2.14 – schematische opbouw ontwerpnota en relatie met SE-producten

2.5.2

Ontwerpnota binnen het wegontwerpproces
Zoals reeds beschreven doorloopt het totstandkomingsproces van het wegontwerp
verschillende fasen, elke fase resulterend in een wegontwerpproduct. Het betreft de
volgende producten:

Functioneel Ontwerp (FO), hierin liggen het aantal rijstroken, de ligging van
discontinuïtenten, aansluitings- en knooppuntsvormen vast.

Elementair Ontwerp (EO), hierin ligt de geometrie van de weg vast.

Inpassend Ontwerp (IO), hierin ligt de fysieke inpassing vast.

Integraal Inpassend Ontwerp (IIO), hierin liggen de mitigerende en
compenserende maatregelen vast.
Aan elk wegontwerpproduct is een ontwerpnota verbonden en geeft een
verantwoording behorend bij het detailniveau dat aan dat wegontwerpproduct is
gekoppeld (zie paragrafen 2.1 t/m 2.4). De verschillende wegontwerpproducten
dienen herkenbaar in de ontwerpnota terug te komen. Omdat het
totstandkomingsproces van het wegontwerp een iteratief proces is, waarbij het
detailniveau steeds verder toeneemt, is de ontwerpnota een groeidocument. De
basis van de ontwerpnota wordt steeds verder uitgebouwd met een steeds groter
detailniveau, zoals ook omschreven in paragraaf 1.2.
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De ontwerpnota is een zelfstandig leesbare rapportage die wordt gebruikt als
achtergronddocument in de kwaliteitsborging van de kennisvelden wegontwerp en
verkeersveiligheid. Daarnaast is het input voor de systeemeisenspecificatie (SyS),
zoals bedoeld in paragraaf 1.3.
2.5.3

Ontwerpnota binnen de Systems Engineering werkwijze
De ontwerpnota is ook van groot belang binnen de SE werkwijze, zoals toegelicht in
paragraaf 1.3. Immers, in de ontwerpnota zijn de ontwerpresultaten van de
betreffende baseline vastgelegd. Daarmee is de ontwerpnota een essentieel en
integraal onderdeel van de systeemspecificatie (SyS) die de betreffende baseline
afsluiten.
Daarnaast wordt het geometrisch ontwerp gevalideerd en geverifieerd aan de KES
en SyS uit de baseline. Deze verificatie en validatie is een bijlage van de
ontwerpnota.

2.5.4

Trade-off matrix
De ontwerpnota geeft transparantie in afwijkingen/tekortkomingen in het
wegontwerp, welke risico’s daaraan zijn verbonden en waarom deze wel/niet
acceptabel zijn. In elke ontwerpfase leidt dit tot een duidelijke besluitvorming over
afwijkingen.
Diverse facetten worden voor verschillende oplossingsmogelijkheden gescoord ten
opzichte van de referentiesituatie wanneer het wegontwerp voldoet aan kaders en
richtlijnen voor het wegontwerp. De hoogte van het restrisico na
mitigeren/compenseren weegt in de uiteindelijke (management)beslissing een
afwijking/tekortkoming wel of niet te accepteren.
TECHNISCHE EISEN TRADE OFF MATRIX

De volgende beoordelingscriteria maken altijd onderdeel uit van de vergelijking en
dienen te worden gescoord:
• horizontaal alignement en de mate af afwijking/risico;
• verticaal alignement en de mate van afwijking/risico;
• dwarsprofiel en de mate van afwijking/risico;
• zicht en de mate van afwijking/risico;
• invloed op het gedrag van weggebruikers; het toepassen van de vijf Human
Factors principes aangevuld met vergevingsgezindheid en interactie voertuig,
beoordeeld in de totale locatiespecifieke omgeving en inrichting van de weg;
• dynamische aspecten, zoals I/C-verhouding, modaliteiten, e.d.
Locatie-specifiek kunnen relevante facetten worden toegevoegd. De
“Werkwijzebeschrijving Systeem Ontwikkeling & Specificeren – Variantenanalyse”
(WWB-SE-0045) biedt een goede opzet voor een trade-off matrix.
De risico’s ten aanzien van verkeersveiligheid worden bepaald aan de hand van de
risicomatrix verkeersveiligheid, zoals is opgenomen in het kader Verkeersveiligheid.
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3

Ontwerpproces per MIRT fase

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerpproces in de verschillende MIRT fases. Het
uitgangspunt daarbij is een uitgebreide tracéwetprocedure. In een reguliere
(verkorte) tracéwetprocedure vallen een aantal stappen weg tussen de verkenning
en planuitwerking, te weten de structuurvisie en de voorkeursbeslissing. Bij de
reguliere tracéwetprocedure komen de resultaten van een verkenning terecht in een
structuurvisie welke de voorkeursbeslissing bevat; in een verkorte procedure in een
ontwerp-tracébesluit.
De beschrijving van het ontwerpproces richt zich daarbij nadrukkelijk op het
wegontwerp en het bijbehorende toetsproces. Het wegontwerpproces volgt de
stappen zoals omschreven in voorgaande hoofdstukken, het toetsproces ligt vast in
het kader Verkeersveiligheid en de toetsen zijn in rode zeshoeken weergegeven in
de processchema’s.
Alle andere raakvlakken worden niet – of zeer globaal beschreven. In ARIS2 wordt
een overzicht geboden met alle vastgestelde processen ten aanzien van ontwerp,
effecten en techniek met daarin alle relevante processen binnen de MIRT fasen. Dit
zijn de raakvlakken waarbinnen het wegontwerp een rol speelt. Deze processen
leveren input aan het wegontwerp of gebruiken het wegontwerp zelf als input.
Een compleet overzicht van het wegontwerpproces door de MIRT staat in bijlage A.
3.1

Onderzoeksfase
De fase voorafgaand aan een verkenning wordt aangeduid als onderzoeksfase. Op
basis van het informatieprofiel van een startbeslissing (MIRT Spelregels) moet de
reikwijdte van de oplossingsrichtingen in ogenschouw worden genomen. In de
praktijk blijkt dat oplossingsrichtingen die in deze fase worden vastgelegd zonder
een dergelijke beschouwing vaak leiden tot slechtere, duurdere en/of minder veilige
oplossingen. Met andere woorden: de consequenties ten aanzien van
verkeersveiligheid en doorstroming worden pas bekeken op het moment dat er
bestuurlijk al fundamentele keuzes zijn gemaakt. Om een zo goed mogelijk beeld te
vormen van de ruimtelijke consequenties van deze oplossingsrichtingen wordt in
deze fase per alternatief een Functioneel Ontwerp (FO) en een Viltstiftschets (VS)
uitgewerkt.

FO

Te onderzoeken
alternatieven in
startbeslissing

VS

Kansen &
Risico’s
Figuur 3.1 – het wegontwerpproces in de initiatief fase

2

ARIS is te vinden op https://processen.intranet.minienm.nl. Maar de processen zijn ook de werkwijzer RWS,
Primair proces Aanleg en Onderhoud, deelproces Ontwerp, Effecten en Techniek.
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3.1.1

Uitgangspunten

PROCESEISEN OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN IN ONDERZOEKSFASE

Bij het starten van de onderzoeksfase worden de uitgangspunten voor het ontwerp
vastgelegd in een uitgangspuntennotitie. Het is hierbij van belang dat er functionele
uitgangspunten worden gekozen en dat er geen (of weinig) eisen ten aanzien van
ruimtelijke knelpunten gesteld worden.
Een te veel omkadert en vastgelegde uitgangspuntennotitie staat een goed
afgewogen ontwerp in de weg, zoals toegelicht in paragraaf 1.2. De uitgangspunten
worden vastgelegd in de initiële KES, zoals toegelicht in paragraaf 1.3.
3.1.2

Ontwerpen

PROCESEISEN OPSTELLEN WEGONTWERP IN ONDERZOEKSFASE

Op basis van de uitgangspunten worden meerdere Functionele Ontwerpen en
Viltstiftschetsen opgesteld. Op deze manier wordt voldoende inzicht gekregen in
functionaliteit (oplossend vermogen in bijvoorbeeld het NRM) en vormgeving in deze
fase.
De technische eisen aan beide producten zijn in paragraaf 2.1 nader omschreven.
3.1.3

Toetsen

PROCESEISEN TOETSEN WEGONTWERP IN ONDERZOEKSFASE

De opgestelde ontwerpen worden getoetst op verkeersveiligheid in de toets Kansen
en Risico’s. De inhoud en het proces van de toets Kansen en Risico’s is omschreven
in het “Kader Verkeersveiligheid deel B”. Deze toets wordt door Rijkswaterstaat
uitgevoerd.
3.1.4

Beslissen
Alle ontwikkelde alternatieven worden met elkaar vergeleken op de uitgangspunten
(projectdoelstellingen en oplossend vermogen). Hieruit komen een aantal
oplossingsrichtingen die verder onderzocht kunnen worden in een verkenning. Deze
oplossingsrichtingen worden opgenomen in de startbeslissing.
Vanuit de projectdoelstellingen en toets Kansen & Risico’s wordt bepaald welke
alternatieven verder onderzocht kunnen worden in een verkenning.

3.2

Verkenning (zeef 1)
In een eerste zeef verkenning worden de redelijkerwijs te beschouwen
infrastructurele alternatieven uit de onderzoeksfase nader uitgewerkt. Hiervoor
worden een FO en EO uitgewerkt.
DWP

Startbeslissing

FO

Notitie kansrijke
oplossingsrichtingen

EO

VVE &
lighttoets

Figuur 3.2 – het wegontwerpproces in de eerste zeef verkenning
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3.2.1

Uitgangspunten

PROCESEISEN OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN IN VERKENNING (ZEEF 1)

De startbeslissing bevat (samen met een eventuele Notitie Reikwijdte en
Detailniveau) de uitgangspunten voor de verkenning. Deze worden vastgelegd in
een uitgangspuntennotitie, die als groeidocument door het project wordt aangevuld.
De inhoud van de startbeslissing (startdocument) staat omschreven in de “MIRT
Spelregels”. Het is van belang dat er functionele uitgangspunten worden gekozen en
dat er weinig eisen ten aanzien van ruimtelijke knelpunten gesteld worden. Te veel
vastgelegde uitgangspunten staat een goed afgewogen ontwerp in de weg, zoals
toegelicht in paragraaf 1.2. De uitgangspunten worden vastgelegd in de KES, zoals
toegelicht in paragraaf 1.3.
3.2.2

Ontwerpen

PROCESEISEN OPSTELLEN WEGONTWERP IN EERSTE ZEEF VERKENNING

Ten behoeve van het ontwerpen van meerdere alternatieven wordt gestart met een
Functioneel Ontwerp (en bijbehorende viltstiftschetsen). Deze kunnen uit de
onderzoeksfase worden overgenomen en mogelijk aangepast. Het is daarbij van
belang de doorstroming (nogmaals) te toetsen aan de van toepassing zijnde NRM
planjaren. Op basis van het FO worden principedwarsprofielen gemaakt welke
worden vertaald in meerdere Elementair Ontwerpen. Deze geven een voldoende
beeld van de technische haalbaarheid en mogelijke effecten.
De technische eisen ten aanzien van een FO, principedwarsprofielen en EO staan
omschreven in paragraaf 2.1 en 2.2.
3.2.3

Toetsen

PROCESEISEN TOETSEN WEGONTWERP IN EERSTE ZEEF VERKENNING

De opgestelde elementaire ontwerpen worden getoetst op verkeersveiligheid in een
Verkeersveiligheids Effect Rapportage. De inhoud en het proces van de VVE is
omschreven in het “Kader Verkeersveiligheid deel B”. Naast het uitvoeren van een
VVE op de EO’s worden deze ook in een lighttoets beoordeeld door specialisten van
Rijkswaterstaat, zoals vastgelegd in het Kader Verkeersveiligheid deel A.
3.2.4

Beslissen
De ontwikkelde EO’s worden beoordeeld op redelijkheid op basis van de
vastgestelde uitgangspunten en de toetsresultaten. Tevens kan een light vorm van
een knelpuntenanalyse worden uitgevoerd om de inpasbaarheid te toetsen. De
resultaten hiervan wordt vastgelegd in de Notitie kansrijke oplossingsrichtingen.
In deze keuze voor kansrijke oplossingsrichtingen worden tevens aandachtspunten
opgenomen die in de knelpuntenanalyse in zeef 2 nader worden onderzocht.

3.3

Verkenning (zeef 2)
In de tweede zeef verkenning wordt naar een voorkeursalternatief gewerkt. Hiertoe
wordt een IO opgesteld.
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Figuur 3.3 – het wegontwerpproces in de tweede zeef verkenning

3.3.1

Uitgangspunten

PROCESEISEN OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN IN VERKENNING (ZEEF 2)

De startbeslissing en de notitie kansrijke oplossingsrichtingen bevat (samen met
een eventuele Notitie Reikwijdte en Detailniveau) de uitgangspunten voor de
verkenning. Deze worden vastgelegd in een uitgangspuntennotitie, die als
groeidocument door het project wordt aangevuld.
De inhoud van de startbeslissing (startdocument) staat omschreven in de “MIRT
Spelregels”. In de tweede zeef kunnen meer specifieke uitgangspunten worden
vastgelegd zoals op het gebied van inpassing. Deze kunnen worden meegenomen in
de knelpuntenanalyse. De uitgangspunten worden vastgelegd in de KES, zoals
toegelicht in paragraaf 1.3.
3.3.2

Ontwerpen

PROCESEISEN OPSTELLEN WEGONTWERP IN TWEEDE ZEEF VERKENNING

De Elementaire Ontwerpen uit de eerste zeef worden in een knelpuntanalyse
beschouwd op ruimtelijke inpasbaarheid. Ook de notitie kansrijke
oplossingsrichtingen biedt input aan deze knelpunten analyse. Nadat de
knelpuntenanalyse is afgerond worden de IO’s opgesteld voor de kansrijke
oplossingen. Deze IO’s laten zien wat de ruimtelijke maakbaarheid van de
oplossingen is.
De IO’s zijn daarna input voor de effectenbepaling (plan-MER en MKBA) en toetsing.
Deze producten leiden uiteindelijk tot het vaststellen van een voorkeursalternatief.
De technische eisen ten aanzien van een IO zijn vastgelegd in paragraaf 2.3.
De plan-MER, en het voorkeursalternatief worden niet toegepast in een reguliere
(verkorte) tracéwetprocedure.
3.3.3

Toetsen

PROCESEISEN TOETSEN WEGONTWERP IN TWEEDE ZEEF VERKENNING

De opgestelde inpassende ontwerpen worden getoetst op verkeersveiligheid in een
Verkeersveiligheids Effect Rapportage. De inhoud en het proces van de VVE is
omschreven in het “Kader Verkeersveiligheid deel B”. Naast het uitvoeren van een
VVE op de IO’s worden deze ook in een lighttoets beoordeeld door specialisten van
Rijkswaterstaat. De VVE zelf is van invloed op de keuze voor het
voorkeursalternatief.
3.3.4

Beslissen
In de uitgebreide Tracéwetprocedure wordt zeef 2 afgesloten met een Plan-MER en
structuurvisie. In deze structuurvisie is de voorkeursbeslissing opgenomen. In de
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reguliere Tracéwetprocedure wordt het voorkeursbesluit toegelicht in het
Tracébesluit.
Vanuit het planproces zijn de uitgangspunten (startbeslissing, NRD), de Plan-MER
(inclusief passende beoordeling Natura2000), MKBA (inclusief OEI) de VVE en
lighttoets naast het IO input voor de keuze van het voorkeursalternatief.
3.3.5

Proces zonder eerste zeef
In eenvoudige projecten (zoals beter benutten projecten) wordt een verkenning
zonder eerste zeef uitgevoerd.
PROCESEISEN WEGONTWERP IN VERKENNING ZONDER EERSTE ZEEF

Ten behoeve van het ontwerpproces dienen dan voorafgaand aan de stappen in de
planuitwerkingsfase beschreven staan in ieder geval een FO en EO gemaakt te
worden.
3.4

Planuitwerking (het voorbereidende deel)
In het voorbereidend deel van de planuitwerking worden het FO en het IO uit de
verkenning bijgewerkt. In een reguliere (verkorte) tracéwetprocedure sluit de
verkenning naadloos aan op de planuitwerking. Er is daarom (vaak) geen
voorbereidend deel nodig.

Voorkeursbeslissing

FO

IO

Figuur 3.4 – het wegontwerpproces in het voorbereidende deel van de planuitwerking

3.4.1

Uitgangspunten

PROCESEISEN OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN IN HET VOORBEREIDENDE DEEL VAN
DE PLANUITWERKING

De voorkeursbeslissing heeft een referentieontwerp (voorkeursalternatief) uit de
verkenning dat als uitgangspunt dient. Het ontwerp ligt daarmee op hoofdlijnen
vast. Er kunnen nadere uitgangspunten vanuit klanteisen of veranderende inzichten
zijn gekomen. Deze uitgangspunten worden vastgelegd in een
uitgangspuntennotitie, die als groeidocument door het project wordt aangevuld.
De uitgangspunten worden vastgelegd in de KES, zoals toegelicht in paragraaf 1.3,
zeker als dit als nieuwe baseline wordt beschouwd.
3.4.2

Ontwerpen
Het voorkeursontwerp kan om verschillende redenen (bijvoorbeeld vanuit de VVE,
lighttoets, veranderende uitgangspunten, KES, effectenbepaling) nog
ontwerpaandachtspunten hebben.
PROCESEISEN OPSTELLEN WEGONTWERP IN HET VOORBEREIDENDE DEEL VAN DE
PLANUITWERKING

Voor de aandachtspunten in het voorkeursontwerp worden verschillende
oplossingsrichtingen integraal beschouwd op dezelfde manier als met de trade off
matrices (zoals in paragraaf 2.5.4 beschreven). De gekozen oplossing wordt
verwerkt in een inpassend ontwerp. Dit IO is input voor het integrale deel
(effectstudies).
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3.4.3

Toetsen

PROCESEISEN TOETSEN WEGONTWERP IN HET VOORBEREIDENDE DEEL VAN DE
PLANUITWERKING

Indien de wijzigingen in het IO substantieel zijn moet de VVE hierop worden
bijgesteld.
3.4.4

Beslissen
Het vaststellen van het bijgestelde IO is een beslissing die het project zelf maakt.

3.5

Planuitwerking (het integrale deel)
De planuitwerking leidt tot een tracébesluit. Hiertoe wordt het bijgewerkte IO
uitgewerkt naar een IIO voor een OTB en vervolgens naar een IIO voor een TB.

Figuur 3.4 – het wegontwerpproces in het integrale deel van de planuitwerking

3.5.1

Uitgangspunten
Proceseisen opstellen uitgangspunten in planuitwerkingsfase
Het bijgewerkt IO geldt als uitgangspunt voor het integrale deel van de
planuitwerking. Verder kunnen er aanvullende eisen vanuit het klanteis proces
komen. Deze uitgangspunten worden vastgelegd in een uitgangspuntennotitie, die
als groeidocument door het project wordt aangevuld.
De aanvullende klanteisen worden vastgelegd in de KES, zoals toegelicht in
paragraaf 1.3. Daarnaast zijn de te onderzoeken effecten eventueel vastgelegd in de
NRD.

3.5.2

Ontwerpen

PROCESEISEN OPSTELLEN WEGONTWERP IN PLANUITWERKINGSFASE

Het bijgestelde IO is input voor effectstudies zoals Landschap, ruimtelijke kwaliteit
en cultuurhistorie, Water, Bodem, Verkeersveiligheid, Geluid, Natuur, Lucht, Kabels
en Leidingen. Deze studies komen vervolgens met hun aspectafhankelijke
compenserende en mitigerende maatregelen. Deze maatregelen worden integraal
afgewogen in een maatregelen analyse. Als deze analyse is afgerond worden de
maatregelen vervolgens verwerkt in een IIO. Dit IIO is input voor een OTB.
Op basis van inspraakreacties en gewijzigde inzichten worden de ontwerpen
aangepast en effectstudies bijgesteld. Hierna wordt wederom een integrale
maatregelen analyse uitgewerkt om de aangepaste punten daarna te verwerken in
een IIO dat uiteindelijk input is voor een TB.
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De inhoudelijke eisen ten aanzien van een IIO staan omschreven in paragraaf 2.4.
Er is geen onderscheid in eisen ten aanzien van een IIO voor het OTB of voor een
IIO voor het TB.
Het IIO voor OTB en de geaccordeerde maatregelen zijn input voor het OTB. Op het
OTB komen inspraakreacties en in die tijd kunnen ook nieuwe inzichten gevormd
worden.
3.5.3

Toetsen

PROCESEISEN TOETSEN WEGONTWERP IN PLANUITWERKINGSFASE

Het IIO ten behoeve van OTB wordt getoetst in een verkeersveiligheidsaudit fase 1
(VVA1). De inhoud en het proces van de VVA1 is omschreven in het “kader
Verkeersveiligheid deel B”. De resultaten daarvan worden verwerkt in het IIO ten
behoeve van OTB. Hierna wordt het ontwerp getoetst in de voortoets door
specialisten van Rijkswaterstaat. Het voortoetsproces is vastgelegd in de
Handreiking Voortoetsproces. De resultaten daarvan worden verwerkt in het IIO ten
behoeve van OTB. Dit is uiteindelijk directe input voor het OTB.
Het IIO ten behoeve van TB hoeft niet in een VVA1 getoetst te worden, dit ontwerp
wordt in een voortoets getoetst door de specialisten van Rijkswaterstaat. De
resultaten daarvan worden verwerkt en dit ontwerp is uiteindelijk input voor het TB.
3.5.4

Beslissen
Het proces hoe te komen tot een (O)TB is vastgelegd in de “Spelregels MIRT” en de
inhoud ervan ligt vast in de tracéwet. Bij de ter in zage legging van het (O)TB
moeten de VVE en VVA ook ter inzage worden gelegd. De planuitwerking wordt
afgerond met een projectbeslissing in de vorm van een Tracébesluit.
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Bijlage A Wegontwerpproces per MIRT fase tot Tracébesluit
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Bijlage B Begrippenlijst

begrip

definitie

alignement

horizontaal en/of verticaal verloop van een weg

capaciteit

het maximaal aantal voertuigen, omgerekend per tijdseenheid, waarvan
in redelijkheid kan worden aangenomen, dat ze een punt of uniform
segment van een rijstrook of een rijbaan kunnen passeren gedurende
een bepaalde tijdsperiode onder de heersende weg-,
verkeers-, en beheerscondities

convergentiepunt

punt of gebied waar verkeersstromen met dezelfde rijrichting al dan niet
verspreid over meerdere rijbanen onder een kleine hoek samenkomen
en overgaan in minder rijbanen dan wel minder rijstroken

discontinuïteit

een discontinuïteit in het wegontwerp is een overgang tussen twee
verschillende wegvakken. Dit kan voorkomen waar rijbanen
samenkomen of uit elkaar gaan en bij vermeerdering of vermindering
van het aantal rijstroken. In beide gevallen wordt gesproken over
convergentie of divergentie

divergentiepunt

punt of gebied waar verkeersstromen met dezelfde rijrichting op een
rijbaan onder een kleine hoek uit elkaar gaan en zich verspreiden over
meer rijbanen dan wel meer rijstroken.

DWP

dwarsprofiel – in het dwarsprofiel ligt de maatvoering vast die de
breedte van de weg bepaalt

effectenstudies

studies die het wegontwerp als input voor hun onderzoek gebruiken
zoals Landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie, Water, Bodem,
Verkeersveiligheid, Geluid, Natuur, Lucht, Kabels en Leidingen. Deze
studies komen vervolgens met hun aspectafhankelijke compenserende
en mitigerende maatregelen welke in het wegontwerp verwerkt worden

EO

Elementair Ontwerp – een ontwerpproduct binnen het wegontwerp
waarin de geometrie van de weg vastligt

FO

Functioneel Ontwerp – een ontwerpproduct binnen het wegontwerp
waarin de aangeboden capaciteit (aantal rijstroken), ligging van
discontinuïteiten, aansluitings- en knooppuntsvormen vastligt

geometrie

de maatvoering ten aanzien van dwarsprofiel, horizontaal en verticaal
alignement. Bij elkaar levert dit een drie dimensionaal wegontwerp

I/C verhouding

de verhouding tussen de intensiteit (I) en de capaciteit (C) is een
indicator voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van een
weggedeelte

intensiteit

aantal voertuigen dat per tijdseenheid een dwarsdoorsnede passeert

IO

Inpassend Ontwerp – een ontwerpproduct binnen het wegontwerp
waarin de fysieke inpassing van de weg vastligt

IIO

Integraal Inpassend Ontwerp – een ontwerpproduct binnen het
wegontwerp waarin de mitigerende en compenserende maatregelen
langs, op of in de weg vastliggen

knelpunt

Ruimtelijke knelpunten kunnen in bepaalde situaties een dwangpunt
betekenen, dit betekent dat het tracé hier altijd omheen ontworpen moet
worden. In andere situaties kan het knelpunt slechts aangeven dat het
wenselijk is hier rekening mee te houden in het ontwerp

knelpuntenanalyse

in de knelpuntenanalyse worden ruimtelijke knelpunten inzichtelijk
gemaakt, oplossingsrichtingen voorgesteld, integraal afgewogen en een
keuze vastgelegd
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begrip

definitie

maatregelenanalyse

in de maatregelenanalyse worden alle compenserende en mitigerende
maatregelen van de effectenstudies inzichtelijk gemaakt,

inpasssingsmorgelijkheden voorgesteld, integraal afgewogen en
een keuze vastgelegd
NRM

Nederlands Regionaal Model – binnen het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM) en RWS worden verkeer- en vervoerprognoses voor
beleid en aanleg voor het hoofdwegennet gemaakt met NRM waarop
besluitvorming door de Minister is gebaseerd

ontwerpnota

verantwoording van een wegontwerpproduct

rijbaan

aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend
verkeer en dat begrensd wordt door overgang verhard/onverhard

rijstrook

strook van de rijbaan die voldoende breed is voor het verkeer van één rij
voertuigen

turbulentielengte

turbulentielengtes zijn de afstanden rondom convergentie- en
divergentiepunten waarover het rijgedrag en de afwikkeling worden
beïnvloed door deze convergentie- en divergentiepunten

VS

Viltstiftschets – een maatvaste schets die een eerste indruk van de
impact op de omgeving geeft van een oplossingsrichting

wegontwerpproduct

een wegontwerp (tekeningen) inclusief ontwerpnota, te weten FO, EO,
IO of IIO
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