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Op 16 april 2018 kwamen de regionale stakeholders bijeen om de 
fileproblematiek op de N322 tussen Druten en knooppunt Ewijk te 
bespreken en de resultaten van de preverkenning te valideren. De 
belangrijkste aspecten uit deze preverkenning:

• Doorgaand verkeer tussen de A15 bij Echteld en de A50 bij Ewijk via de 

N322 draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van de 

afwikkelingsproblematiek. Dat doorgaand verkeer vertraging oploopt is niet 

erg, lokaal verkeer wel. Het ontmoedigen van doorgaand verkeer is een te 

onderzoeken scenario (A). Maatregelen in dit scenario kunnen gepaard gaan 

met maatregelen om het OV te faciliteren.

• We weten niet op voorhand of er binnen dit scenario effectieve / realistische 

maatregelen zijn. Daarom wordt ook het scenario (B) onderzocht waarin de 

bestaande en geplande hoeveelheid verkeer juist wordt gefaciliteerd.

• De stakeholders zijn gezamenlijk tot een longlist van mogelijke maatregelen 

gekomen, die nader 0nderzocht dienen te worden.

1. Aanleiding



Het is lastig om enkel kwalitatief te beoordelen of de te onderzoeken 
maatregelen op de N322 voldoende weerstand (voor doorgaand 
verkeer, scenario A) dan wel ruimte (scenario B) bevatten om de 
gewenste doorstroming te realiseren.

Daarom worden binnen beide scenario’s maatregelen doorgerekend 
door middel van een dynamisch verkeersmodel. Voorafgaand hieraan 
wordt de ‘longlist’ aan mogelijke maatregelen aan een kwalitatieve 
analyse onderworpen en gefiliterd op basis van verwachte effectiviteit 
in verhouding tot de kosten, ruimtelijke impact en (ongewenste) 
neveneffecten.

Stap 1: Trechtering varianten op kwalitatieve basis

Stap 2: Doorrekening varianten in dynamisch verkeersmodel

Dit document bevat de resultaten van stap 1.

1. Aanleiding



2. Criteria en wijze van beoordelen
Criterium Toelichting

Effectiviteit: Doorstroming 
(vracht)auto’s lokaal en regionaal

In welke mate zorgt de maatregel voor een adequate doorstroming van 
het lokale en regionale (vracht)autoverkeer in de ochtendspits?

Effectiviteit: Doorstroming OV In welke mate zorgt de maatregel voor een adequate OV-doorstroming 
tussen Druten en knooppunt Ewijk?

Verkeersveiligheid Treden er grote(re) verschillen op in massa, richting en snelheid van 
het verkeer? Kan de maatregel tot ongewenst en onveilig gedrag leiden?

Ruimtelijke impact In hoeverre gaat de maatregel ten koste van ruimtelijke en 
landschappelijke waarden? 

(Ongewenste) neveneffecten Voorbeeld: Bereikbaarheid omliggende kernen, nieuwe sluiproutes.

Overeenstemming met functionele 
indeling wegennet

In hoeverre sluit de maatregel aan bij de functies die beleidsmatig aan 
de wegen zijn toegekend?

Juridische en maatschappelijke 
haalbaarheid

Is de maatregel wettelijk mogelijk? Is hij te handhaven? Lijkt er 
voldoende draagvlak te zijn?

Kosten Omvang kostenplaatje.



+++ Zeer positief

++ Positief

+ Licht positief

0 Neutraal

- Negatief

-- Zeer negatief

--- Zeer negatief: Op zichzelf staande reden om variant niet verder te onderzoeken

? Effect vooraf te moeilijk in te schatten; onderzoek nodig.

Ook maatregelen waarbij het effect niet op voorhand positief lijkt, maar waarbij een 

diepere analyse nodig is om dit te bevestigen, kunnen worden voorgedragen voor 

vervolgonderzoek.

2. Criteria en wijze van beoordelen

Mogelijke scores:



A1: Bevorderen OV en daarmee de autovraag reduceren

A2: Verbod op doorgaand vrachtverkeer via N322

A3: Doseren bij VRI Veesteeg

A4: Mobiliteitsmanagement / Slim reizen

A5: VRI toepassen op vrije rechtsaffer bovenaan afrit A15 Echteld

A6: Busbanen langs wegdelen waar vertraging optreedt

A7: Nieuwe – doserende - VRI bij tankstation

A8: Voorgaande, plus busbypass

A9: Rotonde Noord-zuid (N329) vervangen door doserende VRI.

A10: Rotonde onderaan PWA vervangen door doserende VRI

A11: Voorgaande, waarbij de N322 oost-west de rechtdoorgaande richting wordt

A12: 100km-deel tussen N320 en Ewijk afwaarderen naar 80km.

3. Beoordeling per variant

Scenario A: Ontmoedigen doorgaand verkeer; maatregelen

7

(Combinaties mogelijk)



B1: Extra rijstroken

B2: Verwijderen / verplaatsen tankstation

B3: Toeritdosering bij toeritten Druten en Deest

B4: DRIP langs A15 met reistijdindicatie van beide routes

B5: Linksafverbod bij tankstation

B6: Toeritten Druten en Deest ombouwen naar doorgaande rijstrook, waarop huidige B7: 

hoofdrijbaan van de N322 invoegt.

B7: Verlengen invoegstroken Druten en Deest

B8: Filebeveiliging

B9: Profiel uitbreiden van 1x2 naar 2x2

B10: Voorgaande, maar met 100km-regime op huidig 80km-deel

B11: Langere uitvoeger naar de A50-zuid bij het oprijden van knooppunt Ewijk

3. Beoordeling per variant

Scenario B: Faciliteren van al het verkeer; maatregelen

8

(Combinaties mogelijk)



Uitwerking en beschouwing

De frequentie van de buslijnen van Druten naar Nijmegen is al dusdanig hoog (8 bussen / uur via de N322 en 4 / uur 

via de Van Heemstraweg) dat extra verhoging naar verwachting niet tot zichtbare modal shift leidt. Kwaliteitsverhoging 

(en daarmee bevordering) van het OV lijkt op de eerste plaats ingevuld te moeten worden door kortere en 

betrouwbaardere reistijden. En daarmee dus tot inframaatregelen ten faveure van het OV. Dergelijke maatregelen 

worden al elders genoemd (o.a. A6, A8, B6). Daarom wordt deze maatregel niet apart beschouwd.

Maatregel A1

Bevorderen OV en daarmee de autovraag reduceren
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0

Effectiviteit: Doorstroming OV 0

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact ++

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid +

Kosten --

Beoordeling Advies:

N.v.t., niet onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

De maatregel wordt geëffectueerd door na de rotonde onderaan de PWA een verbod op vrachtverkeer in te stellen, 

uitgezonderd bestemmingsverkeer. Een dergelijke maatregel zou – met name vanwege de lengte van het verbod –

uniek zijn in Nederland, en moeilijk tot niet te handhaven. Gezien het hoge percentage vrachtverkeer op de N322 (ook 

doorgaand) is de maatregel in potentie effectief maar gezien de beperkte naleving zal het werkelijke effect minder 

positief zijn. Een nadeel is dat deze maatregel niet te combineren valt met inwerkingstelling van de U-route die over de 

N322 loopt, ten tijde van calamiteiten op de A15 of A50. Zie ook DEZE link (bron: Verkeersnet).

Maatregel A2

Verbod op doorgaand vrachtverkeer via N322
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +

Effectiviteit: Doorstroming OV +

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact ++

(Ongewenste) neveneffecten: Sluipverkeer via nieuwe routes -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet +

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid ---

Kosten ++

Beoordeling Advies:

Niet verder onderzoeken

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteit-en-ro/9773/verbodsborden-doorgaand-vrachtverkeer-bieden-geen-oplossing/


Uitwerking en beschouwing

Dit is de enige VRI op het gehele traject tussen de A15 en A50. Door hier te doseren wordt extra wachttijd en weerstand 

opgebouwd. Ter hoogte van deze VRI is het aandeel doorgaand verkeer het grootst. De extra weerstand als gevolg van doseren kan 

echter niet eindeloos oplopen; de zijtakken van deze VRI zijn vrij rustig waardoor lang voor het rode licht staan al gauw 

ongeloofwaardig wordt en de kans op roodlichtnegatie stijgt. Deze maatregel zou onderdeel kunnen zijn van een breder pakket 

aan maatregelen, maar niet als op zichzelf staande variant. De maatregel staat haaks op een geplande aanpassing van de VRI om

het aantal vrachtwagenstops te verminderen. Geadviseerd wordt om te kijken naar het verwijderen van de 2e rechtdoorgaande 

rijstrook in beide rijrichtingen op de N322, om de VRI-instelling en de inrichting beter op elkaar aan te laten sluiten.

Maatregel A3

Doseren bij VRI Veesteeg
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +

Effectiviteit: Doorstroming OV +

Verkeersveiligheid -

Ruimtelijke impact ++

(Ongewenste) neveneffecten: Sluipverkeer via nieuwe routes -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet ++

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten +++

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



Uitwerking en beschouwing

Het kan hier gaan om initiatieven om chauffeurs tot andere vervoerwijzen te verleiden, tot andere routes en/of een 

ander vertrektijdstip. De groep weggebruikers waarbij dat hier het meest kansrijk lijkt is het lokale en regionale 

verkeer; ervaringen leren dat een geografisch afgekaderde groep chauffeurs wiens dagelijkse rij-afstand beperkt is tot 

max. 20 à 30 km hier het meest vatbaar voor is; voor deze groep valt het meeste te winnen. De groep die in het geval de 

N322 juist ontmoedigd dient te worden ((inter)nationaal doorgaand verkeer) is echter minder vatbaar en minder goed 

te benaderen. Deze maatregel lijkt daarmee minder tot niet geschikt voor aanpak van dit knelpunt.

Maatregel A4

Mobiliteitsmanagement / Slim reizen
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0

Effectiviteit: Doorstroming OV 0

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact ++

(Ongewenste) neveneffecten: Sluipverkeer via nieuwe routes 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Niet verder onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

Nu kan verkeer komende vanaf de A15 uit de richting Tiel/Rotterdam ongehinderd rechtsafslaan, de N323 op. Door 

deze rechtsaffer te voorzien van een VRI wordt hier extra weerstand opgebouwd. De doserende werking kan en mag 

slechts tot een minimum beperkt blijven, aangezien terugslag van wachtrijen tot op de A15 voorkomen dient te worden. 

Daarnaast geldt dat het conflict van de rechtsafslaande stroom met andere rijrichtingen zeer beperkt is, vanwege de 

configuratie van de aansluiting en de omvang van de andere verkeersstromen. Net bij de VRI Veesteeg (maatregel A3) 

geldt ook hier dat de geloofwaardigheid van een oplopende roodtijd aandacht behoeft, mede met het oog op 

verkeersveiligheid (roodlichtnegatie).

Maatregel A5

VRI toepassen op vrije rechtsaffer bovenaan A15 Echteld
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s 0/+

Effectiviteit: Doorstroming OV 0/+

Verkeersveiligheid -

Ruimtelijke impact 0/+

(Ongewenste) neveneffecten: Sluipverkeer via nieuwe routes 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten -

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van groter 

pakket)



Uitwerking en beschouwing

De bus rijdt nu enkel op het stuk dat in de ochtendstuk het meest filegevoelig is (tussen de ongelijkvloerse aansluiting Druten en 

Ewijk), dus dat zou betekenen dat langs dit gehele wegvak een aan- of vrijliggende busbaan komt te liggen. Op het knooppunt zelf 

kan de bus mogelijk gebruik maken van de vluchtstrook. De geloofwaardigheid van deze maatregel is daarbij twijfelachtig, 

aangezien het extra asfalt ook gebruikt kan worden voor een extra rijstrook voor alle verkeer, waarvan ook het OV profiteert.

Aangezien de betrouwbaarheid van de (H)OV-verbinding een belangrijke aanleiding vormt voor deze studie, wordt hij wel 

onderzocht.

Maatregel A6

Busbaan richting knooppunt Ewijk
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal -

Effectiviteit: Doorstroming OV +++

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact -

(Ongewenste) neveneffecten: Busbaan ook voor hulpdiensten +

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

De verkeersveiligheid bij en bereikbaarheid van het tankstation staat onder druk. Dit zal de komende jaren verergeren, als de

uitbreiding van het tankstation met een truckparking en wegrestaurant gerealiseerd wordt zonder verbetering van de aansluiting. Een 

VRI op deze locatie draagt bij aan het oplossen van dit knelpunt, maar kan ook onderdeel zijn van een pakket aan doseringsmaatregelen 

op de route via de N322 en N323, mede omdat een VRI niet gerealiseerd kan worden zonder ter plaatse de maximumsnelheid naar 70 

km/u te verlagen (indien de N322 op 100 blijft). Of dit totale pakket voldoende weerstand voor doorgaand verkeer oplevert opdat dit 

weer van de A15 en A50 gebruik gaat maken dient onderzocht te worden. Het doserende element zal zeer beperkt blijven; met zo weinig 

verkeer op de zijtak komt de geloofwaardigheid van lange roodtijden al gauw in het geding. De discussie over de wenselijkheid van een 

gelijkvloerse aansluiting van het tankstation, en van het tankstation op deze locatie in het algemeen, loopt nog.

Maatregel A7

Nieuwe – doserende – VRI bij tankstation
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ?

Effectiviteit: Doorstroming OV ?

Verkeersveiligheid ++

Ruimtelijke impact -

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



Uitwerking en beschouwing

Zie ook maatregel A7. Het doseren op deze locatie biedt de kans om de bus richting Nijmegen met prioriteit eventuele 

files te laten passeren en daarna in te voegen. Dit is ervan uitgaande dat de VRI dusdanig doseert dat er stroomafwaarts

geen filevorming meer is. Het ligt dan voor de hand om de busbypass al te laten beginnen vanaf de toerit Druten, die 1 

km stroomopwaarts gelegen is. Voor het overige gelden ook hier de voorbehouden die ook bij maatregel A7 gemaakt 

zijn.

Maatregel A8

Nieuwe – doserende – VRI bij tankstation, inc. bypass bus
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ?

Effectiviteit: Doorstroming OV ?

Verkeersveiligheid ++

Ruimtelijke impact --

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



Uitwerking en beschouwing

De huidige turborotonde met fietstunnel functioneert over het algemeen prima, maar vormt daarmee ook geen enkele 

belemmering voor het doorgaande verkeer. Ombouw naar een VRI kan hierin enige verandering in brengen, waarbij 

een balans gezocht dient te worden qua geloofwaardig doseren van doorgaand verkeer. Als op zichzelf staande variant 

heeft deze maatregel te weinig effect, maar als onderdeel van een groter pakket aan doseermaatregelen wel. Het 

verkeersveiligheidsrisico stijgt daarbij, vanwege de grotere snelheidsverschillen. Aandachtspunt is het ontstaan van een 

sluiproute via de Van Heemstraweg en de Noord-zuid, langs Druten. Het feit dat de rotonde nu goed functioneert en 

pas vrij kort geleden werd aangelegd maakt deze maatregel wat moeilijk uitlegbaar.

Maatregel A9

Rotonde Noord-zuid (N329) vervangen door doserende VRI
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ?

Effectiviteit: Doorstroming OV ?

Verkeersveiligheid -

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: Mogelijk sluipverkeer via Druten. -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



Uitwerking en beschouwing

De huidige turborotonde met fietstunnel net ten zuiden van de Prins Willem Alexanderbrug functioneert over het 

algemeen prima, maar vormt daarmee ook geen enkele belemmering voor het doorgaande verkeer. Ombouw naar een 

VRI kan hierin enige verandering in brengen, waarbij een balans gezocht dient te worden qua geloofwaardig doseren 

van doorgaand verkeer. Als op zichzelf staande variant heeft deze maatregel te weinig effect, maar als onderdeel van 

een groter pakket aan doseermaatregelen wel. Het verkeersveiligheidsrisico stijgt daarbij, vanwege de grotere 

snelheidsverschillen. Het feit dat de rotonde nu goed functioneert en pas vrij kort geleden werd aangelegd maakt deze 

maatregel wat moeilijk uitlegbaar.

Maatregel A10

Rotonde onderaan PWA vervangen door doserende VRI
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ?

Effectiviteit: Doorstroming OV ?

Verkeersveiligheid -

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



Uitwerking en beschouwing

De huidige turborotonde met fietstunnel functioneert over het algemeen prima, maar vormt daarmee ook geen enkele 

belemmering voor het doorgaande verkeer. Ombouw naar een VRI kan hierin enige verandering in brengen, waarbij 

een balans gezocht dient te worden qua geloofwaardig doseren van doorgaand verkeer. Het strekken van de N322 zorgt 

voor extra weerstand op de doorgaande route (linksafbeweging), en door vlakbij de Van Heemstraweg vanuit Beneden-

Leeuwen aan te takken (gekoppelde) ontstaat ook daar extra weerstand. Qua effectiviteit scoort hij daarom relatief 

hoog. Echter; de ruimtelijke impact en kosten zijn van dien aard dat dit geen realistische maatregel is.

Maatregel A11

VRI onderaan PWA, N322 als doorgaande richting
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ++

Effectiviteit: Doorstroming OV ++

Verkeersveiligheid -

Ruimtelijke impact ---

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid ---

Kosten ---

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

De extra reistijd als gevolg van deze snelheidsverlaging is met 1,2 minuut beperkt, maar in combinatie met het 

psychologische effect kan dit wel extra weerstand oproepen bij doorgaande automobilisten, waardoor de voorkeur 

sneller uitvalt naar de route via de A15 en A50. Deze maatregel kan mogelijk zowel op zichzelf worden uitgevoerd, als 

deel uitmaken van een groter pakket aan maatregelen. Aandachtspunt is dat huidige autoweg-inrichting wordt 

omgebouwd naar een geloofwaardige GOW-inrichting: Door het gestrekte tracé en de ongelijkvloerse aansluitingen 

wordt het lastig om te zorgen dat verkeer daadwerkelijk 80 gaat rijden. Dit wordt bevestigd door de snelheden op de 

omlegging Beneden-Leeuwen (ingericht als 80km-weg, maar een V85 van 91 km/u).

Maatregel A12

Verlaging maximumsnelheid tussen Druten en Ewijk naar 80

Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0/+

Effectiviteit: Doorstroming OV 0/+

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet +

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0 / -

Kosten -

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (zowel als deel 

van pakket als separaat)



Uitwerking en beschouwing

Door extra rijstroken aan te brengen op de wegvakken wordt alle (vracht)autoverkeer en OV gefaciliteerd, zowel lokaal als 

doorgaand. In de praktijk betekent dit dat in ieder geval op de rijstrook in de richting van Ewijk, tussen de toerit Druten en 

knooppunt Ewijk, een tweede rijstrook wordt gerealiseerd. Kortom: een 2+1 profiel, waarbij de rijrichtingen fysiek 

gescheiden worden. Kruisingen en aansluitingen worden hierop aangepast. Hoogstwaarschijnlijk is het nodig om de 2e

rijstrook ook door te trekken op het viaduct richting de A73 op knooppunt Ewijk. Qua verkeersveiligheid is er sprake van 

een lichte verbetering; de kans op filegerelateerde kopstaartongevallen wordt kleiner, en ook de kans op onveilig 

inhaalgedrag. De vraag is in welke mate er sprake is van een extra verkeersaantrekkende werking (extra doorgaand verkeer) 

waardoor ook de omlegging Beneden-Leeuwen als 2+1 dient te worden uitgevoerd. Of dit nodig is moet blijken uit 

onderzoek. 

Maatregel B1

Extra rijstroken 
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +++

Effectiviteit: Doorstroming OV +++

Verkeersveiligheid +

Ruimtelijke impact -

(Ongewenste) neveneffecten: Extra doorgaand verkeer -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet --

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten --

Beoordeling Advies:

Onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

De maatgevende filekiemen op de N322 zijn momenteel de invoegers bij Druten en Deest. Op termijn zal vaker de 

fileterugslag vanaf de A50 (file Bankhoef) als extra kiem fungeren, en mogelijk ook het tankstation. Het verwijderen of 

verplaatsen lost een aanzienlijk verkeersveiligheidsrisico op, maar in veel mindere mate het afwikkelingsprobleem. Het is 

daarom een te onderzoeken maatregel, maar niet in het kader van de voorliggende verkenning.

Maatregel B2

Verwijderen / verplaatsen tankstation
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0/+

Effectiviteit: Doorstroming OV 0/+

Verkeersveiligheid ++

Ruimtelijke impact ++

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten --

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken (althans 

niet in deze verkenning)



Uitwerking en beschouwing

De toeritten bij Druten en Deest (in de richting van Ewijk) zijn momenteel de maatgevende filekiemen in de ochtendspits. Door

hier TDI’s toe te passen wordt het verkeer vanuit deze kernen meer drupsgewijs toegelaten op de hoofdrijbaan, waardoor de 

doorstroming op de hoofdrijbaan ter plaatse verbetert. Belangrijk hierbij is dat in deze maatregel het doorgaand verkeer 

prevaleert boven het lokale verkeer uit de kernen. Dit staat haaks op het vertrekpunt van deze verkenning. Bij wachtrijvorming op 

de toeleidende wegen bestaat bovendien de kans op sluipverkeer dat verder stroomafwaarts het hoofdwegennet op rijdt.

Maatregel B3

TDI’s bij toeritten Druten en Deest

23

Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ---

Effectiviteit: Doorstroming OV ---

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: Kans op sluipverkeer -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet --

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid --

Kosten -

Beoordeling Advies:

Niet verder onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

Door op de (reeds aanwezige) DRIP op de A15 voor de aansluiting Echteld de reistijd tot Ewijk via beide routes weer te geven 

krijgt (meer) verkeer de kans op basis van actuele reistijden de snelste route te kiezen. Ook als dit via de N322 is. Het is lastig om 

vooraf kwalitatief in te schatten of en hoeveel verlichting dit op de N322 geeft. Ingeschat wordt dat het in de ochtendspits een

beetje rustiger wordt, maar op andere momenten van de dag drukker. Uitwisseling met experts van RWS kan tot een 

betrouwbaardere inschatting leiden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij: Hoe accuraat kan de reistijd op de route via de A15-

A50 worden weergegeven, in de wetenschap dat het verkeer op de A50 voor Ewijk in de spitsen op de rechter rijstroken (richting 

de A73) doorrijdt, en op de linker rijstroken (richting A50 Bankhoef) stilstaat?

Maatregel B4

DRIP langs A15 met reistijdindicatie beide routes
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +/?

Effectiviteit: Doorstroming OV +/?

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet --

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten 0/-

Beoordeling Advies:

Onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

Zie ook maatregel B2. Het beperken van de toegang tot het tankstation betekent vrijwel zeker dat het op deze locatie niet langer

rendabel is, waardoor verwijderen / verplaatsen (B2) in beeld komt. Maatregel B5 kan alleen effectief bekrachtigd worden door de 

linksafbeweging fysiek onmogelijk te maken.

Maatregel B5

Linksafverbod bij tankstation
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0 / +

Effectiviteit: Doorstroming OV 0 / +

Verkeersveiligheid 0 / +

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: Tankstation niet meer rendabel (B2) -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0 / +

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid --

Kosten --

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

In theorie heeft deze maatregel voor een belangrijk deel het gewenste effect: verkeer uit de kernen heeft voorrang boven (veelal) 

doorgaand verkeer op de N322 uit westelijke richting. Ten opzichte van de huidige situatie zullen de files daarom in westelijke 

richting opschuiven, waardoor de hinder voor het lokale en regionale verkeer minder is. Kijkend naar het gebruik en de 

(on)mogelijkheden die er zijn om een dergelijke configuratie geloofwaardig en veilig in te richten lijkt dit echter geen realistische 

maatregel.

Maatregel B6

Toeritten Druten en Deest ombouwen naar doorgaande 
rijstrook, waarop huidige hoofdrijbaan van de N322 invoegt
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal ++

Effectiviteit: Doorstroming OV ++

Verkeersveiligheid ---

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet +/-

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid ---

Kosten -

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

De huidige invoegstroken voldoen aan de maatvoeringsrichtlijnen. Echter; door ze te verlengen hebben de doorgaande en 

invoegende verkeersstromen meer ruimte en tijd om de snelheid aan elkaar aan te passen, waardoor het invoegen soepeler 

verloopt en de kans op cq. lengte van files verkleint. De maatregel oogt kansrijk maar hoe groot het effect werkelijk is moet 

onderzocht worden.

Maatregel B7

Verlengen invoegstroken Druten en Deest (richting Ewijk)
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +/?

Effectiviteit: Doorstroming OV +/?

Verkeersveiligheid +

Ruimtelijke impact 0/-

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten -

Beoordeling Advies:

Onderzoeken



Uitwerking en beschouwing

Filebeveiliging (bermpalen met dynamische signaalgevers, zie afbeelding voor een voorbeeld) attendeert automobilisten op een 

naderende filestaart. De doorstroming verbetert er niet door en effect op de routekeuze heeft het ook niet. Het is daarmee 

hoofdzakelijk een verkeersveiligheidsmaatregel. Het enige positieve afwikkelingseffect zit hem in het feit dat het kan bijdragen

aan het voorkomen van kopstaart-ongevallen en files die daardoor ontstaan. De maatregel is waardevol, maar raakt te weinig aan 

de scope van deze verkenning om in dit kader verder te onderzoeken.

Maatregel B8

Filebeveiliging
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal 0

Effectiviteit: Doorstroming OV 0

Verkeersveiligheid +

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten: Extra doorgaand verkeer 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten -

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken (in dit 

kader)



Uitwerking en beschouwing

De meest realistische uitbreidingsvariant met extra rijstroken wordt al beschreven in variant B1. De meerwaarde van  een extra 

rijstrook in westelijke richting is vooralsnog te beperkt. Indien uit het verkeersmodel blijkt dat er in de toekomst zonder 

maatregelen ook in westelijke richting structurele filevorming optreedt kan deze alsnog opgenomen worden in het onderzoek.

Maatregel B9

Profiel uitbreiden van 2x1 naar 2x2
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +++

Effectiviteit: Doorstroming OV +++

Verkeersveiligheid +

Ruimtelijke impact --

(Ongewenste) neveneffecten: Extra doorgaand verkeer -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet --

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten ---

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken 

(vooralsnog)



Uitwerking en beschouwing

De meest realistische uitbreidingsvariant met extra rijstroken wordt al beschreven in variant B1. De meerwaarde van  een extra 

rijstrook in westelijke richting is vooralsnog te beperkt, zeker ter hoogte van de omlegging. Indien uit het verkeersmodel blijkt dat 

er in de toekomst zonder maatregelen ook in westelijke richting structurele filevorming optreedt kan deze alsnog opgenomen 

worden in het onderzoek. Op dat moment zou eventueel ook een 100km-regime op de omlegging in beeld kunnen komen.

Maatregel B10

2x2 met 100km/u op omlegging Beneden-Leeuwen
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +++

Effectiviteit: Doorstroming OV +++

Verkeersveiligheid +

Ruimtelijke impact ---

(Ongewenste) neveneffecten: Extra doorgaand verkeer -

Overeenstemming met functionele indeling wegennet --

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid -

Kosten ---

Beoordeling Advies:

Niet onderzoeken 

(vooralsnog)



Uitwerking en beschouwing

Met deze maatregel wordt geanticipeerd op de terugslaande file vanaf de A50 (voor Bankhoef) richting de N322. Door de 

uitvoeger te verlengen kan rechtdoorgaand verkeer richting de A73 en de A50-noord langer vrij doorstromen bij file op de 

verbindingsboog richting de A50-zuid. Een belangrijke vraag met betrekking tot de meerwaarde van deze maatregel is: Hoe vaak 

deze terugslag in de toekomst plaatsvinden bij toenemende filevorming op de A50? Dit dient onderzocht te worden. Daarbij geldt 

dat deze maatregel de kiemen ter hoogte van de toeritten Druten en Deest niet wegneemt, terwijl deze maatregel juist kan 

bijdragen aan extra doorgaand verkeer op de N322 en dus vergroting van het knelpunt bij deze toeritten. Daarom is deze 

maatregel enkel realistisch als onderdeel van een groter maatregelenpakket.

Maatregel B11

Langere uitvoeger naar de A50-zuid bij het oprijden van kp. Ewijk
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Criterium Score

Effectiviteit: Doorstroming (vracht)auto’s lokaal en regionaal +/?

Effectiviteit: Doorstroming OV +/?

Verkeersveiligheid 0

Ruimtelijke impact 0

(Ongewenste) neveneffecten 0

Overeenstemming met functionele indeling wegennet 0

Juridische en maatschappelijke haalbaarheid 0

Kosten -

Beoordeling Advies:

Onderzoeken (als deel van 

groter pakket)



3. Beoordeling per variant

Scenario A: Ontmoedigen doorgaand verkeer; overzicht
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Maatregel Advies Bij onderzoek:

Separaat Deel van groter pakket

A1: Bevorderen OV en daarmee de autovraag reduceren N.v.t., niet verder onderzoeken

A2: Verbod op doorgaand vrachtverkeer via N322 Niet verder onderzoeken

A3: Doseren bij VRI Veesteeg Onderzoeken x

A4: Mobiliteitsmanagement / Slim reizen Niet verder onderzoeken

A5: VRI toepassen op vrije rechtsaffer bovenaan afrit A15 
Echteld

Onderzoeken x

A6: Busbaan tussen toerit Druten en Ewijk Onderzoeken x

A7: Nieuwe – doserende - VRI bij tankstation Onderzoeken x

A8: Voorgaande, plus busbypass vanaf toerit Druten Onderzoeken x

A9: Rotonde Noord-zuid (N329) vervangen door 
doserende VRI.

Onderzoeken x

A10: Rotonde onderaan PWA vervangen door doserende 
VRI

Onderzoeken x

A11: Voorgaande, waarbij de N322 oost-west de 
rechtdoorgaande richting wordt

Niet verder onderzoeken

A12: 100km-deel tussen N320 en Ewijk afwaarderen 
naar 80km.

Onderzoeken x x



3. Beoordeling per variant

Scenario B: Faciliteren van al het verkeer; overzicht
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Maatregel Advies Bij onderzoek:

Separaat Deel van groter pakket

B1: Extra rijstroken (2+1 tussen Druten en Ewijk) Onderzoeken x

B2: Verwijderen / verplaatsen tankstation
Niet onderzoeken (althans niet 
in dit kader)

B3: Toeritdosering bij toeritten Druten en Deest Niet verder onderzoeken

B4: DRIP langs A15 met reistijdindicatie van beide routes Onderzoeken x Eventueel

B5: Linksafverbod bij tankstation Niet verder onderzoeken

B6: Toeritten Druten en Deest ombouwen naar 
doorgaande rijstrook, waarop huidige B7: hoofdrijbaan 
van de N322 invoegt.

Niet verder onderzoeken

B7: Verlengen invoegstroken Druten en Deest Onderzoeken x x

B8: Filebeveiliging Niet verder onderzoeken

B9: Profiel uitbreiden van 1x2 naar 2x2 Niet onderzoeken (vooralsnog)

B10: Voorgaande, maar met 100km-regime op huidig 
80km-deel

Niet onderzoeken (vooralsnog)

B11: Langere uitvoeger naar de A50-zuid bij het oprijden 
van knooppunt Ewijk

Onderzoeken x



Varianten:

1: Eerste doseervariant :

– Doseren op VRI Veesteeg

– Nieuwe VRI bij tankstation in combinatie met busbaan vanaf toerit Druten tot net 

voorbij deze nieuwe VRI.

2: Tweede doseervariant

– Alle maatregelen in doseervariant 1, plus:

– Ombouw rotonde Noord-zuid (N329) tot VRI

– Ombouw rotonde onderaan PWA tot VRI

– VRI op vrije rechtsaffer afslag Echteld

3: 100km-deel tussen Druten en Ewijk afwaarderen naar 80

4: Combi van 1 en 3

5: Busbaan tussen toerit Druten en Ewijk

4. Trechteringsadvies

Voorstel voor bundeling maatregelen tot varianten

Scenario A: Ontmoedigen doorgaand verkeer
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Varianten:

6: 2+1 profiel tussen toerit Druten en Ewijk

7: DRIP met reistijdinformatie over beide routes

8: Combinatie van 6 en 1 of 4 (afhankelijk van effecten 1 en 4)

9: Verlengen invoegstroken Druten en Deest richting Ewijk

10: Maatregel 8 plus verlengen uitvoegstrook richting A50-zuid

4. Trechteringsadvies

Voorstel voor bundeling maatregelen tot varianten

Scenario B: Faciliteren van al het verkeer
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