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Notitie
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Projectnummer: 368956
Referentienummer: SWNL0254110
Datum:  17-12-2019

1 Inleiding

Rondom de taperaansluiting bij knooppunt Ewijk, waar de A50 links, de N322 rechts en de
A50 rechts samenkomen op de A73 links, is regelmatig sprake van filevorming. Congestie
treedt op bij de verbindingsboog vanaf de A50 links naar de A73 links en in en rondom de
taperaansluiting en het opvolgend weefvak voor de afslag bij aansluiting Beuningen.

Met het oog op de mogelijke verbreding van de N322 rechts is de verwachting dat de druk
op de taperaansluiting verder toeneemt door een groeiende verkeersvraag vanuit deze
richting. Daaruit zijn enkele vragen naar voren gekomen die in deze rapportage aan de orde
komen:
· In hoeverre zorgt de mogelijke verbreding van de N322 rechts voor extra filevorming

rondom de taperaansluiting op de A73 rechts, ter hoogte van knooppunt Ewijk?
· Kan het fileprobleem worden opgelost door het samenvoegen van de N322 rechts en de

A50 rechts, alvorens de verkeersstroom te laten samenvoegen op de A73 links met een
enkele invoegstrook? Op deze manier is er dus geen taperaansluiting meer.

· In hoeverre is bovengenoemde maatregel toekomstbestendig?

Het antwoord op bovenstaande vragen vindt u terug in de conclusies aan het einde van
deze notitie in Hoofdstuk 4. Wilt u meer weten over hoe deze antwoorden tot stand zijn
gekomen, dan kunt u hieronder in paragraaf 1.1 eerst de aanpak en uitgangspunten terug
vinden. Hoofdstuk 2 beslaat vervolgens de Analyse op basis van de NDW tellingen, welke
worden opgevolgd door de analyse van de FOSIM simulaties in Hoofdstuk 3.

1.1 Aanpak en uitgangspunten
Dit vraagstuk is onderzocht met behulp van recente NDW-tellingen en FOSIM-simulaties.
FOSIM is een microsimulatiepakket waarmee snel inzicht kan worden gekregen in de
verkeersafwikkeling van snelwegconfiguraties. Het is specifiek gekalibreerd op de
verkeersafwikkeling in Nederland en wordt o.a. ingezet om capaciteiten van weefvakken te
bepalen en om een afweging te kunnen maken tussen verschillende ontwerpvarianten. Het
NRM is gebruikt om de FOSIM-modellen te voeden met de weefstromen en de
verkeersprognoses voor 2030 met en zonder de verbreding van de N233 rechts.

Uit het NDW zijn tellingen van de periode maart en april 2019 beschouwd, waarbij alleen is
gekeken naar reguliere werkdagen. De tellingen bestaan zowel uit intensiteitsmetingen als
uit snelheidsmetingen, beide zijn gebruikt in de analyse.
De capaciteitenanalyse middels FOSIM bestaat uit vier stappen:
1. Modelbouw en kalibratie Basisjaar 2019 met huidige tapersamenvoeging

Doel van het ontwikkelen van dit model is een beter inzicht krijgen in de huidige
problematiek en het creëren van draagvlak voor het toekomstmodel.
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2. Modelbouw Referentiemodel 2030 met huidige tapersamenvoeging
Dit model heeft als doel om de verkeersdoorstroming van de huidige infrastructuur te
testen in combinatie met de autonome verkeersgroei en de reeds vastgestelde
wijzigingen in het wegennet (o.a. doortrekken A15). Het model geeft inzicht in de
fileproblematiek in het 0-scenario: Geen verbreding en geen aanpassing van de
tapersamenvoeging.

3. Modelbouw Referentiemodel 2030 met N322 verbreding en huidige
tapersamenvoeging
Dit model heeft als doel om de verkeersdoorstroming van de huidige infrastructuur te
testen in combinatie met de autonome verkeersgroei en de verbreding van de N322
rechts tussen Druten en Ewijk. Tevens dient dit model als referentie om vergeleken te
worden met het model met de nieuwe samenvoeging.

4. Modelbouw Variantmodel 2030 met N322 verbreding en nieuwe samenvoeging
Dit model heeft als doel om de verkeersdoorstroming van de nieuwe infrastructuur te
testen in combinatie met de autonome verkeersgroei en de verbreding van de N322
tussen Druten en Ewijk.

Voor de FOSIM-analyse gelden de volgende uitgangspunten:
· De wegvakken zoals weergegeven in Figuur 1-1 worden gemodelleerd.
· De analyse richt zich op de ochtendspits, conform de eerdere studies. Bij het

analysen van de tellingen is ook aandacht besteed aan de avondspits.
· Onderscheidt in auto- en vrachtverkeer.
· Tenzij anders vermeld zijn alle FOSIM-resultaten gebaseerd op 100 simulatieruns,

waarbij iedere simulatierun gedraaid is met een andere random seed om de variatie
van de verkeersafwikkeling mee te nemen.

· Het basisjaar wordt gekalibreerd op basis van NDW-tellingen uit 2019 en voor zover
beschikbaar tevens op snelheidsinformatie van het NDW.

Figuur 1-1: Overzichtskaart studiegebied



3 (15)

2 Analyse o.b.v. NDW-tellingen

Uit het NDW zijn tellingen van de periode maart en april 2019 beschouwd, waarbij is
gefilterd op reguliere werkdagen. De tellingen bestaan zowel uit intensiteitsmetingen als uit
snelheidsmetingen, beide zijn gebruikt in de analyse. De geselecteerde telpunten voor deze
analyse zijn weergegeven in Figuur 2-1.

Figuur 2-1: Geselecteerde telpunten uit het NDW

Voor zowel de drie ingaande takken naar het weefvak (de h-boog van de A50 links vanuit
het noorden, het verkeer van de N322 rechts vanuit het westen dat doorgaat op de A73
links en de e-boog van de A50 rechts vanuit het zuiden), het weefvak zelf en de twee
uitgaande takken (doorgaand verkeer op de A73 links en afrit Beuningen) zijn telpunten
beschikbaar.

In Tabel 2-1 zijn de gemiddelde intensiteiten weergegeven voor zowel de ochtendspits
(gemiddelde uurintensiteit van 07:00 tot 09:00) als de avondspits (gemiddelde uurintensiteit
van 16:00 tot 18:00). De avondspits is drukker dan de ochtendspits, hoewel het verschil
beperkt is. Vanaf de A50 links vanuit het noorden komt een grote verkeersstroom (OS: 2500
mvt/u, AS: 2900 mvt/u) via de h-boog in knooppunt Ewijk uit op het weefvak. Vanaf de N322
rechts voegen hier 900 mvt/u in en vanuit de A50 rechts vanuit het zuiden via de e-boog in
knooppunt Ewijk 300 mvt/u. De verkeersstroom van de N322 rechts mondt uit op de linker
rijstrook van de tweestrooks invoeging op de A73 links en zal daarom vaker van de
taperinvoeging gebruik maken en invoegen op de drukke verkeersstroom vanaf de A50
rechts vanuit het noorden.
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Tabel 2-1: Intensiteiten in april/maart 2019. Bron NDW.

Tevens is door de NDW-tellingen inzicht verkregen in het intensiteitsverloop gedurende een
etmaal. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Figuur 2-2. Hieruit komt naar voren dat
de avondspits niet alleen drukker is, maar dat de piek ook over een langere periode is
verspreid (‘breder’ is).

Ochtendspits (mvt/u) Avondspits (mvt/u)
A50 rechts vanuit het zuiden 304 302
A50 links vanuit het noorden 2526 2877
N322 rechts vanuit het westen 929 900
Weefvak A73 links 3698 4009
Afrit Beuningen vanaf A73 links 668 925
Doorgaand A73 links 3004 3017
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Figuur 2-2 Intensiteitsverloop motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag met daaronder
schematisch de locatie van de verschillende wegvakken aangegeven.
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Om de verkeersafwikkeling nader te analyseren zijn vlekkenkaarten gemaakt, die zijn
opgenomen in Bijlage 1. Hierbij zijn de telpunten op de A73 links en de telpunten op de
h-boog van de A50 links gebruikt. Uit de vlekkenkaarten komt het volgende beeld naar
voren:
· Er ontstaat regelmatig file in zowel de ochtendspits als de avondspits.
· Het is moeilijk om exact te duiden wat de kiem van de file is. Soms lijkt de file te

ontstaan bij de taperinvoeging, maar vaak is er ook stroomafwaarts van de
taperinvoeging nog file te zien. Mogelijk geeft wevend verkeer verder stroomafwaarts in
het weefvak ook verstoringen of ontstaat er ook file bij de toerit Beuningen.

· De file slaat vooral terug op de h-boog van de A50 links.

3 Analyse op basis van FOSIM-simulaties met input vanuit
NRM

3.1 NRM-uitsnede
In deze studie is het NRM 2019 Oost gebruikt als input voor het aandeel wevend verkeer
van de verschillende takken in het weefvak en voor het percentage vrachtverkeer in FOSIM.
Daarnaast geeft het NRM een prognose voor de verkeersintensiteiten in 2030. Er zijn drie
cordon-uitsnedes gemaakt met het NRM:
· voor het basisjaar 2014;
· voor de basisprognose 2030 Hoog;
· voor de variant met een verbreding van de N322 rechts, scenario 2030 Hoog.

Ter validatie zijn de verkeersintensiteiten in 2019 gespiegeld aan de intensiteiten in de
NRM-cordonuitsnedes. In Figuur 3-1 zijn de resultaten tijdens de ochtendspits
weergegeven, die ook gebruikt zijn als input voor de FOSIM-studie. Voor de avondspits is
eenzelfde overzicht gemaakt, dat is terug te vinden in de bijlage. Wat opvalt is dat de
toename in planjaar 2030 ten opzichte van de NDW-tellingen 2019 beperkt is. De
intensiteiten in het basisjaar 2014 van het NRM liggen relatief verder van de tellingen in
2019 af.
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Figuur 3-1: Intensiteiten ochtendspits; tellingen ten opzichte van modelintensiteiten NRM

Het effect van de verbreding van de N322 is eerder statisch doorgerekend met het NRM1 en
dynamisch met Paramics2. In de laatste studie was de scope beperkt tot het ‘omklapeffect’
van verkeer tussen knooppunt Echteld en knooppunt Ewijk via de noordelijke, dan wel
zuidelijke route. In de statische NRM-studie is ook de aantrekkende werking van de
verbrede N322 rechts meegenomen vanuit andere regio’s.

In de dynamische Paramics-studie zorgde de verbreding van de N322 rechts voor een
toename in de verkeersvraag op het betreffende wegvak van circa 100 voertuigen over twee
uur in de ochtendspits van het jaar 2030, ten oosten van knooppunt Ewijk. NRM laat een
groei zien van 100 voertuigen in het gemiddeld spitsuur tijdens de ochtendspits en 50
voertuigen in het gemiddeld spitsuur tijdens de avondspits. De intensiteiten in het NRM zijn
gemeten na de afslag naar de A50 rechts, dus aan de oostzijde van knooppunt Ewijk. De
NRM-studie laat dus een relatief hogere groei zien van de verkeersvraag op de N322
rechts, wat ook te verklaren is door het feit dat in deze studie ook de aantrekkende werking
van omliggende regio’s is meegenomen.

In Tabel 3-1 zijn de NRM-uitsnedematrices weergegeven voor de ochtendspits.

Tabel 3-1: HB-matrices ochtendspits uit het NRM

1 Projectnummer 368654, uw referentie 2017-017608, inkoopnummer 176856
2 Projectnummer 362709, uw referentie 2017-017608, inkoopnummer 168487

Herkomst Vertrekken (mvt/u) A73L doorgaand verkeer Afrit Beuningen % Doorgaand
NRM 2014 A50 rechts vanuit het zuiden 360 0 360 0%

A50 links vanuit het noorden 1760 1654 106 94%
N322 rechts vanuit het westen 1068 998 70 93%

NRM 2030H A50 rechts vanuit het zuiden 307 0 307 0%
A50 links vanuit het noorden 2597 2267 330 87%
N322 rechts vanuit het westen 1045 926 119 89%

NRM 2030H verbreed A50 rechts vanuit het zuiden 294 0 294 0%
A50 links vanuit het noorden 2523 2206 317 87%
N322 rechts vanuit het westen 1143 1004 140 88%

Aankomsten (mvt/u)
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Uit de NRM-uitsnedematrices komen de volgende opvallende zaken naar voren:
· Al het verkeer van de A50 rechts op de e-boog vanuit het zuiden gaat naar de afrit

Beuningen. Op deze boog zit dus geen doorgaand (wevend) verkeer. Dit geldt zowel
voor het basisjaar 2014 als voor de twee toekomstscenario’s in 2030.

· De avondspits is drukker dan de ochtendspits, maar in de ochtendspits zitten meer
weefbewegingen (verkeer van de A50 links vanaf de h-boog dat naar afrit Beuningen
gaat en verkeer van de N322 rechts dat doorgaat op de A73 links).

· De verbreding van de N322 rechts heeft een routekeuze-effect: het verkeer op de N322
rechts neemt toe (in de ochtendspits met 85 mvt/u) en het verkeer op de A50 links op de
h-boog neemt af met 74 mvt/u. De route via de N322 rechts wordt hier iets gunstiger ten
opzichte van de route via de A15 en de A50. Er is dus meer invoegend verkeer van de
N322 rechts, maar dit verkeer voegt in op een minder drukke verkeersstroom.

Enige toelichting is nodig op het eerste punt. Voor doorgaand verkeer van de A50 links
vanuit Brabant is de route via knooppunt Bankhoef en de A326 de hoofdroute die met
bewegwijzering wordt aangegeven; de route via de e-boog is een alternatief. In het NRM
bevat de e-boog uitsluitend bestemmingsverkeer naar afrit Beuningen dat hierbij aansluit,
hoewel de e-boog in werkelijkheid in de spits soms sneller is dan de route via de A326, zie
onderstaand routeadvies uit Google Maps in de avondspits (Figuur 3-2).
Het verkeer dat mogelijk, tegen de verwachting van het NRM in, alsnog via de e-boog zijn
route vervolgt naar de A73 links voorbij afslag Beuningen, is naar verwachting sowieso
relatief gering ten opzichte van het totaal aantal voertuigen in het weefvak: er zitten immers
maar 300 voertuigen per uur op de e-boog waarvan het merendeel naar verwachting afslag
Beuningen neemt.

Figuur 3-2: Routeadvies tussen A50R en A73L tijdens de avondspits
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3.2 Modelbouw
Het wegontwerp voor de FOSIM-modellen is gebaseerd op gemeten wegvaklengtes in
Google Maps. Het totale weefvak is 1.125 meter lang waarbij de taperinvoeging 190 meter
doorloopt. De samenvoeging van de N322 en de A50 rechts stroomopwaarts van het
weefvak is 290 meter. In het weefvak is een inhaalverbod voor vrachtverkeer van
toepassing, deze is ook opgenomen in FOSIM. In Figuur 3-3 is de modellering in FOSIM
weergegeven. FOSIM geeft een schematische weergave van de werkelijkheid weer waarbij
het verkeer altijd van links naar rechts gaat in de simulatie.

Voor het basisjaar zijn de tellingen uit het NDW gebruikt als input voor de
verkeersintensiteiten. De simulatie loopt van 06:00 tot 10:00. Het vrachtpercentage is
afkomstig uit de cordonuitsnede van het NRM, evenals de hoeveelheid wevend verkeer van
de verschillende takken. We hebben hiervoor de resultaten gebruikt uit het NRM 2030
referentiescenario (zonder verbreding N322 en met taperaansluiting), omdat de intensiteiten
uit 2019 beter aansluiten bij het prognosejaar dan bij het basisjaar. In Tabel 3-2 is het
kalibratieresultaat weergegeven. Voor de ingaande takken komt FOSIM exact overeen met
de NDW tellingen, voor het weefvak en de uitgaande takken treden beperkte afwijkingen op
doordat de tellingen niet exact met elkaar overeenkomen en doordat de splitsingsfracties uit
het NRM van toepassing zijn verklaard.

Tabel 3-2: Vergelijking tussen NDW tellingen en FOSIM.
Ochtendspits (mvt/u) Afwijking

NDW Telling FOSIM absoluut relatief
A50 rechts vanuit het zuiden 304 304 0 0%
A50 links vanuit het noorden 2526 2526 0 0%
N322 rechts vanuit het westen 929 929 0 0%
Weefvak A73 links 3698 3758 60 2%
Afrit Beuningen vanaf A73 links 668 730 62 9%
Doorgaand A73 links 3004 3028 24 1%

Voor het toekomstjaar en de variant waarbij de N322 is verbreed, zijn de intensiteiten en
weefstromen rechtstreeks uit het NRM overgenomen. Het verloop van de ochtendspits
(het spitsprofiel) is gebaseerd op de NDW-tellingen en loopt net als het basisjaar van
06:00 tot 10:00.

In de oplossingsvariant waarbij er geen taper meer is moet het verkeer van de A50 rechts
vanuit het zuiden invoegen op de verkeersstroom van de N322R en komt het verkeer via
één rijstrook uit in het weefvak, zie ook Figuur 3-3. De invoeging van de A50R op de N322R
(rechts afstrepen) is bepaald op basis van de verwachtte verkeersintensiteiten: de kleinste
stroom voegt in op de grootste stroom.
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Figuur 3-3: Weergave van de FOSIM-simulering van beide infrastructurele varianten

In FOSIM wordt het strookwisselgedrag expliciet ingesteld met behulp van zogenaamde
strookwisselgebieden. Deze gebieden geven aan vanaf welk moment de voertuigen ‘zien’
dat ze moeten gaan weven naar een andere rijstrook om hun bestemming te bereiken. Vaak
wordt het strookwisselgebied zo ingesteld dat het begin van het strookwisselgebied
correspondeert met de bewegwijzering op straat. Voor dit model is het strookwisselgebied
halverwege het weefvak neergezet, zie ook Figuur 3-4. Het is daarnaast nog mogelijk om
een gebied ‘gewenst strookwisselen’ toe te voegen. In dit gebied kunnen voertuigen
voorsorteren maar worden hier nog niet toe gedwongen. De strookwisselgebieden hebben
een sterke invloed op de verkeersafwikkeling, maar zijn in het algemeen moeilijk te
valideren met de werkelijkheid. Voor deze studie is daarom een gevoeligheidsanalyse met
een aanvullend gewenst strookwisselgebied uitgevoerd om te controleren of de uitkomsten
hierdoor sterk beïnvloed worden.
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Figuur 3-4: Instellingen strookwisselgebied in de samenvoeging met taperaansluiting

3.3 Analyse
Voor het basisjaar 2019 en voor de drie toekomstvarianten 2030 Hoog zijn 100 FOSIM-
simulaties uitgevoerd. In Tabel 3-3 is aangegeven in hoeveel simulatieruns er file is
opgetreden en ook op welke detector deze file voor het eerst is gemeten. Een vertraging
wordt hierbij als ‘file’ beschouwd als de gemiddelde snelheid gedurende 5 minuten lager
dan 50 km/u ligt.

Tabel 3-3: Filevorming in basisjaar 2019 met huidige taperaansluiting

In het basisjaar ontstaat in 24% van de simulaties file, deze wordt soms voor het eerst bij de
taperinvoeging gemeten maar soms ook pas verderop in het weefvak. Bij nadere
bestudering blijkt de file verderop in het weefvak ook beïnvloed te worden door de taper:
vaak is er sprake van een rembeweging bij de taper die doorwerkt tot verderop in het
weefvak. Zie hiervoor ook de voorbeelden op de volgende pagina.

In 2030 ontstaat vaker file dan in het basisjaar, de verkeersintensiteiten liggen hier ook
hoger dan in het basisjaar. In de variant met verbreding van de N322 neemt het aantal
simulatieruns met file juist licht af ten opzichte van referentie: van 44 simulaties met file naar
40 simulaties met file. Hoewel de hoeveelheid verkeer van de N322 rechts in de variant
toeneemt, neemt de verkeersstroom op de A50 links vanuit het noorden juist af. Er is dus
meer invoegend verkeer op de taper maar dit verkeer kan makkelijker invoegen.

De oplossingsrichting zorgt voor significant minder vaak file. Opvallend is dat er ook minder
file ontstaat verderop in het weefvak, het weefvak wordt iets ‘stabieler’. Dit hangt samen met
de eerdere observatie dat de verstoringen verderop in het weefvak vaak samenhangen met
problemen die bij de taper ontstaan.

Model 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Basisjaar 2019 100 24 0 4 0 1 0 0 1 3 2 6 3 2 0 2 0 0
Referentie 2030H 100 44 0 7 2 0 0 0 0 6 6 7 9 5 1 0 1 0
Variant 2030H met verbreding
N233 rechts

100 40 0 4 1 0 0 0 1 6 10 9 6 3 0 0 0 0

Variant 2030H met verbreding
N233 rechts zonder taperinvoeging

100 18 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 0 0 1

Detector waarop voor het eerst file gemeten isRuns met
file [#]

Runs
[#]



12 (15)

Filevorming bij de taper in basisjaar 2019
1. Bij de taperinvoeging remt een voertuig sterk af bij een invoegbeweging.

2. Hierna vindt filevorming plaats die terugslaat in de h-boog van de A50 links.
Stroomafwaarts in het weefvak rijdt het verkeer de file met lagere snelheid uit.

3. Korte tijd later in de simulatie vindt ook filevorming verderop in het weefvak plaats,
mogelijk door de snelheidsverschillen die zijn ontstaan door de file bij de taper. Dit
is tevens een mogelijke verklaring voor wat er te zien is op de vlekkenkaarten.

Filevorming verderop in weefvak, basisjaar 2019
1. Bij de taperinvoeging remt een voertuig sterk af bij een invoegbeweging. Lokaal

ontstaat hier geen file, wel trekken de voertuigen langzaam op.

2. Hierna ontstaat file verderop in het weefvak door de langzaam rijdende
voertuigen.
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In onderstaande grafiek is de gemiddelde reistijd van de A50 links naar de A73 links in
aansluiting Beuningen weergegeven. Hier is te zien dat de oplossingsvariant volledig
‘compenseert’ voor de groei naar 2030 hoog. Verder is er lichte reistijdtoename te zien bij
de verbreding van de N322R, al is de toename <4 seconden over het gehele traject tussen
de knooppunten.

3.4 Gevoeligheidsanalyse strookwisselgebieden
Ter validatie is ook een gevoeligheidsanalyse gedaan waarbij zogeheten ‘gewenst
strookwisselgebieden’ zijn toegevoegd. Het gevolg hiervan is dat voertuigen over de gehele
lengte van het weefvak alleen nog maar wisselen van rijstrook in de richting van hun
‘bestemming’ (Afslag Beuningen of doorgaand op de A73 links). Gezien de lengte van het
weefvak (>1.100 meter) is het de verwachting dat verkeer naar afrit Beuningen in de praktijk
af en toe nog een baan naar links wisselt om een ander voertuig in te halen en daarmee de
capaciteit van het weefvak verlaagt. Het scenario waarbij de ‘gewenst strookwissel-
gebieden’ zijn toegevoegd, dient dus gezien te worden als een scenario met een
optimistisch goede afwikkeling.

De resultaten van het scenario zijn gepresenteerd in Tabel 3-4 en gespiegeld aan de eerder
gepresenteerde resultaten. In het scenario met gewenst strookwisselgebieden neemt het
aantal runs met file af en het verkeer verdeelt zich iets evenwichtiger over de rijstroken. Het
verkeersbeeld over de simulatieruns heen blijft echter vergelijkbaar.

Tabel 3-4: Resultaten gevoeligheidsanalyse

Model Runs [#] Runs met file [#] Runs [#] Runs met file [#]
Basisjaar 2019 100 24 100 14
Referentie 2030H 100 44 100 28
Variant 2030H met verbreding N233 rechts 100 40 100 26
Variant 2030H met verbreding N233 rechts zonder taperinvoeging 100 18 100 13

ZONDER extra gewenst strookwisselen MET extra gewenst strookwisselen
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4 Conclusies

In de inleiding zijn drie vragen gesteld, die door middel van de hierboven uitgewerkte
analyse zijn beantwoord. Samenvattend kan men hierop de volgende antwoorden geven:

· In hoeverre zorgt de mogelijke verbreding van de N322 rechts voor extra
filevorming rondom de taperaansluiting op de A73rechts, ter hoogte van
knooppunt Ewijk?

De FOSIM-simulaties tonen een vergelijkbaar verkeersbeeld bij de referentiesituatie
(2030H met huidige taperaansluiting en zonder verbreding N322) en de variant waarbij de
N322 rechts verbreed is (tevens met huidige taperaansluiting). In de resultaten zien we een
lichte toename in reistijd (+4%) en een lichte afname in aantal malen dat file optreedt op de
doorgaande richting (-4%). De hoeveelheid verkeer op de N322 rechts neemt toe door de
verbreding, maar tegelijkertijd neemt de hoeveelheid verkeer op de A50 links juist af.

· Kan het fileprobleem worden opgelost door het samenvoegen van de N322 rechts
en de A50 rechts, alvorens de verkeersstroom te laten samenvoegen op de A73
links met een enkele invoegstrook? Op deze manier is er dus geen
taperaansluiting meer.

De samenvoeging levert een duidelijke verbetering op, het weefvak stroomt beter door.
Wanneer de nieuwe aansluiting (zonder taperaansluiting in 2030, met verbreding N322)
wordt vergeleken met de bestaande infra (huidige taperaansluiting in 2030, met verbreding
N322), zien we een daling in het aantal keer dat file optreedt (-50%) en een afname van de
reistijd (-15%). Er blijft nog wel steeds file optreden in circa 18% van de simulatieruns.
Daarbij lijkt het op basis van de vlekkenkaarten van het basisjaar mogelijk dat er verder
stroomafwaarts bij de toerit Beuningen nóg een knelpunt optreedt. Deze wordt niet opgelost
door de maatregel.

· In hoeverre is bovengenoemde maatregel toekomstbestendig?

Nee, er blijft nog steeds congestie optreden, dus de maatregel is niet toekomstbestendig.
Wel is er lokaal een aanzienlijke verbetering zichtbaar. Tevens is vanuit
verkeersveiligheidsoogpunt de variant zonder taperaansluiting ook een duurzamer
alternatief.
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Bijlage 1

Figuur 4-1: Er lijkt zowel file bij de taperinvoeging als verder stroomafwaarts te ontstaan

Figuur 4-2: Hier ontstaat alleen file bij de taperinvoeging



Figuur 4-3: in deze avondspits ontstaat de file verder stroomafwaarts



Bijlage 2

Figuur 4-4: Intensiteiten avondspits; tellingen ten opzichte van modelintensiteiten NRM


