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Inleiding

1.1

Aanleiding
In de Structuurvisie Woudenberg 2030 is een zoekgebied voor nieuwe bedrijventerreinontwikkeling opgenomen in Woudenberg Oost ten zuiden van de N224. Afbeelding 1 toont de
locatie van dit zoekgebied. In dit gebied, tussen de Rumelaarseweg en de oude spoordijk, ligt
een lange termijn reservering voor 20 hectare bedrijventerrein.
In de huidige situatie zijn er aan de zuidzijde van de N224 drie aansluitingen: de
Rumelaarseweg, de Laagerfseweg en de Landaasweg. In de structuurvisie was het plan
opgenomen om, in plaats van deze aansluitingen, twee nieuwe rotondes op de N224 te
realiseren. Intussen is dit plan voor nieuwe rotondes losgelaten en is het idee om de
bedrijventerreinontwikkeling via de bestaande aansluitingen te laten ontsluiten op de N224.

Afbeelding 1: het zoekgebied voor bedrijventerrein (aangeduid met nummer 5) ten oosten van
de kern Woudenberg (bron: Structuurvisie Woudenberg 2030)
1.2

Vraagstelling
Gemeente Woudenberg heeft behoefte aan inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden
voor de verkeerskundige ontsluiting van een toekomstig bedrijventerrein ten zuiden van de
N224. De gemeente heeft hiervoor aan Megaborn gevraagd om een verkennende
verkeersstudie te doen naar de huidige wegen en aansluitingen in het zoekgebied en te
beoordelen óf en in welke mate deze wegen en kruispunten extra (bedrijven)verkeer kunnen
afwikkelen. In het geval de wegen en kruispunten niet voldoen qua vormgeving, wil de
gemeente graag weten wat er moet worden aangepast om de wegen of kruispunten veilig én
met voldoende capaciteit in te richten.
De volgende vragen worden in deze studie beantwoord:
 Wat is de restcapaciteit van de huidige wegen en kruispunten binnen de projectscope?
 Welke oppervlakte bedrijventerrein kan gezien de bijbehorende verkeersgeneratie worden
ontwikkeld binnen de restcapaciteit?
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Welke infrastructuur is nodig om de volledige ontwikkeling van 20 hectare bedrijventerrein
te ontsluiten?
Hoofdstuk 2 behandelt de eerste en tweede vraag. In hoofdstuk 3 wordt de derde
onderzoeksvraag beantwoord.
1.3

Projectscope
Tot de scope van deze verkenning behoren de wegvakken van de Rumelaarseweg, de
Laagerfseweg, de Landaasweg en Klein Landaas en de kruispunten Rumelaarseweg-N224,
Laagerfseweg-N224 en Landaasweg-N224 zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: projectscope is Rumelaarseweg, Laagerfseweg, Landaasweg en de aansluitingen
van deze wegen op de N224
1.4

Structuurvisie
In de structuurvisie voor Woudenberg zijn verschillende aspecten beschreven die vanbelang
zijn voor deze verkeersstudie. Deze aspecten zijn:
 de Rumelaarseweg maakt deel uit van het bestaande fietsnetwerk;
 in de toekomst moet de ontsluiting en verkeersafwikkeling op de N224 en N226 verbeterd
worden;
 gemeente Woudenberg wil blijvend investeren in verkeersveilige woonwijken. De
bebouwde kom van Woudenberg is, met uitzondering van doorgaande wegen, geheel
ingericht als 30 km-zone.
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Restcapaciteit van wegen en kruispunten
Om te kunnen beoordelen of er ruimte is voor ontwikkelingen langs de N224, wordt eerst
onderzocht hoeveel ruimte de bestaande infrastructuur nog heeft om extra verkeer af te
wikkelen. Dit wordt de restcapaciteit genoemd. In dit hoofdstuk wordt de restcapaciteit van de
wegvakken en kruispunten van de Landaasweg, Laagerfseweg en Rumelaarseweg onderzocht.

2.1

Uitgangspunten

Restcapaciteit

Voor het bepalen van de restcapaciteit van de wegvakken en kruispunten in de huidige
situatie en 2030, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 zowel de huidige als toekomstige intensiteiten voor 2030 zijn gebaseerd op het
verkeersmodel van gemeente Woudenberg (basisjaar 2017 en toekomst 2030 hoog
scenario);
 de spitsintensiteiten uit het verkeersmodel betreffen een gemiddelde uurintensiteit van de
twee spitsperioden. Deze intensiteiten zijn omgerekend naar intensiteiten voor het
drukste spitsuur door een factor van 20% toe te passen.
 voor de Landaasweg is slechts de intensiteit in één richting beschikbaar: voor de totale
intensiteit is deze intensiteit met 2 vermenigvuldigd;
 voor de kruispuntstromen is voor alle drie de aansluitingen op de N224 aangenomen dat
het verkeer zich als volgt verdeelt: 60% van/naar westelijke richting, 40% van/naar
oostelijke richting.
 voor erftoegangswegen geldt in het algemeen dat deze capaciteit hebben voor maximaal
5.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze capaciteit moeten worden gezien als theoretisch
maximum. De wegcapaciteit is afhankelijk van vele factoren zoals de afstand tussen
kruispunten, de parkeersituatie, de aanwezigheid van oversteekplaatsen, positie van
fietsers, etc. De capaciteit van erftoegangswegen binnen de bebouwde kom wordt vooral
bepaald vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Een veelgebruikt criterium is maximaal
2.000 mvt/etmaal. Dit is echter subjectief. Fysiek zijn hogere waarden mogelijk. Vanuit
het oogpunt van veiligheid wordt vaak een capaciteit van 5.000 mvt/etmaal gebruikt
(bron: SWOV: Geschikte grootte van verblijfsgebieden, 1999). Voor deze studie is
uitgegaan van een theoretische capaciteit van 5.000 mvt/etmaal.
 de capaciteit van kruispunten wordt bepaald met de methoden van Harders en Slop. Bij
de methode Slop is de capaciteit de waarde a, waarbij voor een T-kruispunt geldt dat bij
een waarde > 1,33 nagedacht moet worden over een maatregel en bij een waarde > 1,67
een maatregel noodzakelijk is. Methode Harders maakt bij een wachttijd van meer dan 20
seconden een onderscheid tussen een erg lange wachttijd en overbelasting, en geeft bij
kortere wachttijden een indicatie van de restcapaciteit;
 bij het uitvoeren van de berekeningen met de methode Slop en Harders is geen rekening
gehouden met de geregelde fietsoversteek bij de Rumelaarseweg en de
voetgangersoversteken bij de Laagerfseweg.

Verkeersgeneratie bedrijventerrein

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van een bedrijventerrein is de werkwijze conform
tabel 5 van CROW-publicatie 317 (verkeersgeneratie en parkeernormen) gehanteerd:
1. uitgegaan is van werkmilieutype ‘gemengd terrein’ voor het toekomstige bedrijventerrein;
2. bij dit werkmilieutype hoort een kengetal voor het aantal motorvoertuigbewegingen per
netto hectare bedrijventerrein per weekdagetmaal van 158 motorvoertuigen per hectare;
3. voor het omrekenen van netto naar bruto hectare is de factor 0,77 toegepast;
4. voor het omrekenen van een gemiddelde weekdag naar een gemiddelde werkdag is factor
1,33 gehanteerd;
5. om het aandeel vrachtverkeer voor gemend terrein te bepalen is het kengetal van 158
mvt onderverdeeld in 128 personenautobewegingen en 30 vrachtautobewegingen.
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Voor de verkeersgeneratie van de ochtend- en avondspits is het volgende uitgangspunt
aangehouden:
 om de verkeersgeneratie in de ochtend- en avondspits te bepalen is een percentage van
20% ten opzichte van de etmaalintensiteit gehanteerd, in plaats van de 10% die
doorgaans wordt gehanteerd. De reden hiervoor is dat het verplaatsingspatroon van een
bedrijventerrein een grotere piek tijdens ochtend- en avondspits vertoont dan de 10% die
in het gemiddelde wordt gehanteerd.
De methode conform tabel 5 van CROW-publicatie 317 is tevens gehanteerd voor het
omrekenen van de restcapaciteit van de huidige infrastructuur naar het aantal mogelijk te
ontwikkelen hectaren bedrijventerrein in de huidige situatie:
 het maximaal te ontwikkelen netto oppervlakte = restcapaciteit werkdag / ‘kengetal
verkeersbewegingen per netto hectare’;
 de bruto oppervlakte = netto oppervlakte * omrekenfactor bruto netto.
Voor de verdeling van het verkeer van en naar het bedrijventerrein zijn de volgende
uitgangspunten aangehouden (zie afbeelding 3):
 van al het verkeer rijdt 50% via Rumelaarseweg en 50% via Laagerfseweg en
Landaasweg, waarvan 30% via Laagerfseweg en 20% via Landaasweg;
 al het verkeer dat via Landaasweg rijdt, passeert ook Klein Landaas;
 op alle drie de aansluitingen rijdt 60% van/naar westelijke richting en 40% van/naar
oostelijke richting;
 het extra verkeer door de ontwikkeling van het bedrijventerrein is in de ochtendspits
volledig ingaand verkeer (naar de bedrijven toe) en in de avondspits volledig uitgaand
(vertrekkend van de bedrijven).

Afbeelding 3: verdeling van het verkeer van en naar het bedrijventerrein
2.2

Restcapaciteit wegen en kruispunten

Wegen

Binnen het onderzoeksgebied liggen de volgende wegen met bijbehorende wegcategorieën:
 Laagerfseweg: dit is een erftoegangsweg (30 km/uur) vanaf de kruising met de N224 tot
aan de bebouwde komgrens ter hoogte van Laagerfseweg 46. Hier gaat de weg over in
een erftoegangsweg type II (60 km/uur);
 Rumelaarseweg: erftoegangsweg buiten bebouwde kom type II (60 km/uur):
Megaborn
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Landaasweg: erftoegangsweg binnen bebouwde kom (30 km/uur);
Klein Landaas: erftoegangsweg binnen bebouwde kom (30 km/uur).

In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten per weg opgenomen. Voor Klein Landaas zijn geen
intensiteiten bekend. Op basis van het capaciteitscriterium van 5.000 motorvoertuigen /
etmaal is er in theorie op alle wegvakken restcapaciteit aanwezig.

Locatie
Laagerfseweg
Rumelaarseweg
Landaasweg
Klein Landaas

Verkeersintensiteiten1
(motorvoertuigen per werkdag)
2017
2030
1.985
2.274
507
780
234
242
Onbekend
Onbekend

Wegcategorie
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg

Tabel 1: (Verwachte) verkeersintensiteiten per werkdag op verschillende locaties
Kruispunten

Met behulp van de methode Slop is eerst op basis van etmaalgegevens bepaald in hoeverre
de verschillende kruisingen het verkeer kunnen afwikkelen gedurende de dag. Deze methode
kijkt nog niet specifiek naar de spitsperioden. In de huidige situatie en in 2030 kan het
verkeer op de drie kruisingen voldoende worden afgewikkeld en is op basis van het
intensiteitscriterium a geen maatregel noodzakelijk (geen waarden van a >1,33).
De berekeningen met methode Harders voor het drukste uur geven een ander beeld. In tabel
2 is opgenomen of de wachttijd op de verschillende richtingen tijdens de ochtend- en
avondspits in de huidige situatie en in 2030 acceptabel is.
Methode Harders
Ochtendspits
Kruispunt
(N224)

Avondspits

2017

2030

2017

2030

Laagerfseweg

Acceptabel

Niet acceptabel

Niet acceptabel

Niet acceptabel

Rumelaarseweg

Acceptabel

Acceptabel

Niet acceptabel

Niet acceptabel

Landaasweg

Acceptabel

Acceptabel

Acceptabel

Niet acceptabel

Tabel 2: uitkomsten berekende wachttijden per kruispunt
De avondspits blijkt de maatgevende situatie te zijn. Met uitzondering van de kruising met de
Landaasweg in de huidige situatie is de wachttijd op de drie kruising in de huidige en 2030
situatie niet acceptabel. Dit betekent dat er zonder aanvullende maatregelen in 2030 geen
restcapaciteit is op één van de kruisingen. In bijlagen 1, 2 en 3 zijn de overzichten van
berekeningswaarden en de bijbehorende berekeningen opgenomene.
2.3

Mogelijke ontwikkeling op basis van huidige infrastructuur
De huidige kruispunten bieden geen ruimte voor het afwikkelen van extra verkeer vanuit de
zijwegen van de N224. Op basis van de berekeningen wordt geconcludeerd dat er geen
ontwikkeling van bedrijventerrein mogelijk is zonder dat er in de spitsperioden een
onacceptabele wachttijd voor het oprijden van de N224 ontstaat.
Om een beeld te krijgen welke mogelijkheden er zijn om, met relatief kleine aanpassingen,
tóch extra verkeer te verwerken, is met methode Harders onderzocht wat de effecten op de
drie kruisingen zijn van de volgende opties voor de avondspits 2030:

1

Intensiteiten uit het verkeersmodel van gemeente Woudenberg
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het toevoegen van een linksafvak op de N224;
het realiseren van twee aparte opstelstroken voor linksaf- en rechtsafslaand verkeer vanaf
de zijwegen;
het maken van een brede middengeleider van 6 meter, zodat een auto gefaseerd kan
oversteken;
een verplichte rijrichting naar rechts instellen bij het uitrijden van de zijwegen.

Uit de berekeningen blijkt dat alleen aanleggen van een brede middengeleider of het instellen
van een verplichte rijrichting leidt tot een acceptabele wachttijd op de kruisingen (zie bijlage
4). Het instellen van de verplichte rijrichting heeft echter als gevolg dat een deel van het
verkeer moet keren op de rotonde N224 - Parallelweg. Met de rotondeverkenner is beoordeeld
wat het effect van deze maatregel op deze rotonde kan zijn. In het drukste uur (2030) heeft
deze rotonde geen restcapaciteit om dit verkeer te kunnen verwerken (zie bijlage 5 voor de
berekening van het drukste uur met de rotondeverkenner, exclusief het extra verkeer).
Instellen van een verplichte rijrichting naar rechts kan dus de capaciteit van de Taansluitingen vergroten, maar zorgt voor een nieuw knelpunt op de rotonde ten oosten van
het zoekgebied.

Middengeleider

Een middengeleider is binnen de huidige openbare ruimte niet inpasbaar op de drie
kruisingen. In afbeelding 4 is dit gevisualiseerd voor de kruising met de Landaasweg. Door het
realiseren van een middengeleider zou het kruispunt extra verkeer kunnen verwerken, maar
er is te weinig ruimte voor deze oplossing. De geleiders lijken weliswaar inpasbaar, maar
daarbij kan de Landaasweg niet meer worden aangesloten op de kruising.

Afbeelding 4: Ontwerplijnen kruising N224 – Landaasweg met brede middengeleider
(Landaasweg kan niet goed worden aangesloten)
Te ontwikkelen bedrijventerrein

Wanneer aanvullende oppervlakte aan bedrijventerrein wordt ontwikkeld, leidt dit tot meer
verkeersbewegingen. Omdat er in de huidige situatie geen mogelijkheid is om extra verkeer te
kunnen verwerken, betekent dit dat er geen aanvullende oppervlakte bedrijventerrein kan
worden ontwikkeld zonder dat daarbij onacceptabele wachttijden ontstaan op de kruisingen.
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Volledige ontwikkeling bedrijventerrein
Dit hoofdstuk verkent de benodigde infrastructuur voor de ontwikkeling van 20 hectare
bedrijventerrein in het zoekgebied. Een volledige ontwikkeling van een gemengd
bedrijventerrein van 20 hectare genereert ongeveer 3.200 motorvoertuigen per etmaal. Voor
deze hoeveelheid verkeer is onderzocht welke aanpassingen aan de wegen en kruispunten
nodig zijn om dit te kunnen afwikkelen.

Berekening verkeersgeneratie:

158 mvt per weekdag per hectare * 20 hectare * 0,77 (bruto naar netto ha) * 1,33
(weekdag naar werkdag) = 3.236 is afgerond 3.200 motorvoertuigen per etmaal

3.1

Capaciteit wegen
In tabel 3 is per weg de toename van verkeer opgenomen, conform de verdeling over de
verschillende wegen (zie paragraaf 2.1). De toename is opgeteld bij de intensiteit in situatie
2030. De totale intensiteit is opgenomen in de laatste kolom.
Op basis van het intensiteitscriterium van 5.000 motorvoertuigen / etmaal is de totale
intensiteit op alle wegvakken acceptabel.

Locatie
Laagerfseweg
Rumelaarseweg
Landaasweg
Klein Landaas

Wegcategorie
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg
Erftoegangsweg

Verkeersintensiteiten
(motorvoertuigen per werkdag)
2017
2030
Toename
Totaal
1.985
2.274
960
3.200
507
780
1.600
2.400
234
242
640
800
Onbekend Onbekend
640
+640

Tabel 3: (Verwachte) verkeersintensiteiten per werkdag op verschillende locaties
3.2

Kruispuntsvorm
Voor de afwikkeling van het verkeer via de verschillende kruispunten bieden de huidige tkruispunten onvoldoende capaciteit (zie bijlage 3). Voor het drukste uur in de avondspits is
onderzocht welke kruispuntsvorm voldoende capaciteit biedt, waarbij is gekeken naar de
capaciteit van een rotonde en verkeerslichten.

Rotonde

Een rotonde kan voor het oprijden van het verkeer uit de zijweg een goede verbetering
vormen, maar zorgt er ook voor dat het doorgaande verkeer niet meer vrij kan doorstromen.
Met behulp van de rotondeverkenner is bepaald of een rotonde voldoende capaciteit kan
bieden voor de verwachte kruispuntstromen. Bij inpassing van de rotondes is de
verzadigingsgraad vanuit oostelijke richting op de drie kruisingen maatgevend. Bij een
éénstrooksrotonde is de verzadigingsgraad in het drukste uur in de avondspits vanuit
oostelijke richting (zie bijlage 5 voor de berekeningen):
 op de kruising N224 – Laagerfseweg:
0,78;
 op de kruising N224 – Rumelaarseweg:
0,85;
 op de kruising N224 – Landaasweg:
0,71.
Verkeerskundig wordt de waarde van 0,8 vaak als grenswaarde gehanteerd, omdat de
belasting van de rotonde bij een hogere waarde dichtbij de verzadigingsgraad komt en de
kans op capaciteitsproblemen toeneemt. Uitgaande van de grenswaarde van 0,8 zijn de
rotondes niet toekomstvast. Hoewel de berekende waarden op twee van de drie kruispunten
hier nog net onder liggen, kan een kleine afwijking van de in deze studie gehanteerde
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uitgangspunten al tot een andere uitkomst leiden. Daarnaast hebben fietsers voorrang op
rotondes binnen de bebouwde kom. Dit is niet in de rekenmethode meegenomen, maar heeft
wel invloed op de werkelijke afwikkelcapaciteit.

Verkeerslichten

Om voldoende capaciteit op de kruispunten te bieden, kan een verkeersregelinstallatie (VRI)
worden toegepast. Als de kruisingen in de huidige vormgeving met VRI worden geregeld leidt
dit tot ongewenst lange wachttijden op de hoofdrichtingen (bij een conflictvrije regeling) of tot
onveiligheid bij deelconflicten (bij toestaan van deelconflicten in de regeling). Om te komen
tot een realistische en veilige verkeersregeling zijn er verschillende voorsorteervakken nodig,
waarmee verschillende rijrichtingen afzonderlijk van elkaar kunnen opstellen en afrijden. Naar
verwachting is er niet voldoende ruimte om zonder aantasting van de percelen de
voorsorteervakken met benodigde lengte te realiseren.
3.3

Verkeersveiligheid
Behalve de capaciteit speelt ook de verkeersveiligheid een rol in de mogelijkheden om extra
verkeer in het gebied te kunnen verwerken. Om vanuit verkeersveiligheid te beoordelen wat
nodig is om een toename van verkeer op te vangen, wordt gekeken naar de vorm, functie en
het gebruik van de bestaande wegen in relatie tot de toekomstige situatie. Voor een
Duurzaam Veilige wegsituatie moeten deze drie aspecten met elkaar in balans zijn.

3.3.1

Huidige situatie

Rumelaarseweg

De bermen van smalle wegen buiten de bebouwde kom kunnen verstevigd worden zodat het
passeren van voertuigen deels door de berm kan plaatsvinden. De Rumelaarseweg is voorzien
van een versteviging in de vorm van puinverharding. Dit is nodig omdat de breedte van de
weg varieert tussen 3,20 meter en 3,75 meter en er geen aparte voorzieningen voor fietsers
en voetgangers aanwezig zijn.
De Rumelaarseweg is een erftoegangsweg type II (60 km/uur). De Rumelaarseweg wordt nu
door slechts 500 motorvoertuigen per etmaal gebruikt. Daarnaast is de weg onderdeel van
het fietsnetwerk en een ontsluitingsroute voor landbouwbedrijven en percelen. De vorm, de
functie en het gebruik zijn in de huidige situatie in evenwicht.

Laagerfseweg

Deze weg is een asfaltweg met in het midden een overrijdbare rode klinkerstrook. De breedte
van de weg varieert. Het smalste deel is 4,20 meter en het breedste deel 5,30 meter breed.
Aan beide zijden van de weg is, waar de beschikbare breedte voldoende is, een verharde
strook met klinkers aanwezig. Er zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
De Laagerfseweg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km/uur) en wordt
gebruikt als ontsluitingsweg voor woningen en bedrijven en het achterliggende gebied. Dit
betekent dat er vrachtauto’s en auto’s rijden in combinatie met fietsers en voetgangers. Ook
het gebruik van de stroken naast de weg is divers. De stroken worden gebruikt door
voetgangers, als parkeerplaats en als uitwijkstrook voor tegemoetkomend verkeer.
Door het ontbreken van een voetpad (terwijl er wel woningen zijn) en het ontbreken van
voldoende passeerruimte op de smallere gedeelten (waardoor met moet uitwijken op de
stroken langs de rijbaan) heeft de weg geen ideale vorm voor het huidige gebruik.

Landaasweg

Deze weg heeft een breedte van 6 meter en bestaat volledig uit klinkers. Vanaf de zijweg
Klein Landaas tot de N224 is aan de oostzijde van de rijbaan een trottoir met 1,50 meter
breedte aanwezig. Er zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers.
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De Landaasweg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km/uur) en wordt
gebruikt als toegangsweg voor enkele woningen en bedrijven. Dit betekent dat er vrachtauto’s
en auto’s rijden in combinatie met fietsers. Ten zuiden van Klein Landaas rijden auto’s in
combinatie met fietsers en voetgangers.
In de huidige situatie zijn de vorm, de functie en het gebruik niet volledig in evenwicht
doordat een deel van de Landaasweg geen voetpad heeft. Voor de overige
verkeersdeelnemers is er voldoende ruimte.

Klein Landaas

Klein Landaas is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met erfaansluitingen voor
bedrijven. De weg is met een breedte van 6,20 meter voldoende breed ingericht voor de
verschillende voertuigtypen. De vorm, de functie en het gebruik zijn in de huidige situatie in
evenwicht.
3.3.2

Toekomstige situatie
Na ontwikkeling van het beoogde bedrijventerrein verandert het gebruik van de wegen. Het
autoverkeer en het vrachtverkeer neemt toe. Klein Landaas is berekend op dit gebruik. De
Landaasweg heeft voldoende breedte maar om ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers
is een fietsvoorziening en het doortrekken van het voetpad noodzakelijk.
Voor de Rumelaarseweg en de Laagerfseweg geldt:
 de weg krijgt een ontsluitende functie voor het industrieterrein, waar de weg in de huidige
situatie is ingericht als erftoegangsweg;
 door de toename van vrachtverkeer zal vrachtverkeer en autoverkeer elkaar vaker moeten
kunnen passeren: er is onvoldoende wegbreedte voor de verschillende voertuigtypen om
elkaar op de hoofdrijbaan te kunnen passeren;
 de fietsers hebben geen veilige positie op de weg door de beperkte wegbreedte, wat in
combinatie met het toegenomen vrachtverkeer tot verkeersonveiligheid kan leiden.
Zonder wijzigingen in de inrichting zijn de Rumelaarseweg en de Laagerfseweg niet geschikt
voor de ontsluiting van het bedrijventerrein.

Benodigde inrichting

Voor de veiligheid van de fietsers is de ideale situatie een weg met vrijliggende fietspaden.
Omdat de ruimte beperkt is ligt een inrichting zonder aparte fietsvoorzieningen meer voor de
hand. Om de positie van de fiets te verbeteren kan als ‘second best’ de weg worden ingericht
als erftoegangsweg type I met fietsstroken, met een totale minimale breedte van 6,00 meter.
Daarnaast moet op de Laagerfseweg ruimte worden gereserveerd voor parkeren en voor een
voetpad. Naar verwachting is de beschikbare breedte langs beide wegen zonder aantasting
van percelen of bomen niet voldoende voor deze benodigde inrichting.
3.4

Gewenste oplossing doorstroming en verkeersveiligheid
Door het intensieve gebruik van de N224 is er in 2030 weinig mogelijkheid voor het oprijden
vanuit de zijwegen wanneer slechts een beperkte aanpassing aan de kruispunten wordt
gedaan. Daarnaast is er beperkte fysieke ruimte om de Rumelaarseweg en Laagerfseweg in te
richten naar het toekomstig gebruik.
Om het gebied van 20 hectare toch (op een veilige wijze) te kunnen ontsluiten is aanleg van
een nieuwe ontsluitingsroute gewenst. Door een nieuwe weg te realiseren kan een aansluiting
op de N224 worden gerealiseerd op een locatie waar fysieke ruimte beschikbaar is voor een
kruispunt met verkeerslichten met voldoende capaciteit en veiligheid. Het te ontwikkelen
gebied kan dan wellicht niet aan noordzijde (richting N224) maar aan zuidzijde ontsloten
worden. Hiervoor moet nader onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor de
realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg.
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4

Conclusies en aanbevelingen
In het kader van een toekomstige ontwikkeling van bedrijventerrein ten zuiden van de N224 is
in deze verkeersstudie bepaald welke hoeveelheid verkeer op de kruispunten en wegvakken
kan worden afgewikkeld. Uit deze berekeningen blijkt dat de huidige kruispunten van de
Landaasweg, Laagerfseweg en Rumelaarseweg met de N224 geen ruimte bieden voor de
verwachte verkeersituatie in 2030 voor het afwikkelen van extra verkeer vanuit de zijwegen.
De oprijdbaarheid van de N224 is met de huidige inrichting voor de verwachte hoeveelheid
verkeer in 2030 al een knelpunt. De wachttijd om de N224 op te kunnen rijden is in de
avondspits langer dan acceptabel. Een extra toename van verkeer, als gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen, zorgt daarbij voor vergroting van de knelpunten.

Tussenoplossingen

Zonder de kruispunten volledig aan te passen zijn de mogelijkheden voor het verbeteren van
de oprijdbaarheid vanuit de zijwegen beperkt. Uit de berekeningen blijkt dat alleen aanleggen
van een brede middengeleider of het instellen van een verplichte rijrichting (rechtsaf vanuit de
zijweg) leidt tot een acceptabele wachttijd op de kruisingen. Het instellen van de verplichte
rijrichting heeft echter als gevolg dat een deel van het verkeer moet keren op de rotonde
N224 - Parallelweg, waardoor de rotonde tijdens spitsmomenten in 2030 overbelast wordt (in
de huidige situatie is er soms al sprake van een filevorming op deze rotonde). Een brede
middengeleider is niet fysiek inpasbaar op de drie kruisingen. Door het realiseren van een
middengeleider zouden de kruisingen extra verkeer kunnen verwerken, maar er is te weinig
openbare ruimte om oplossing te realiseren.

Te ontwikkelen bedrijventerrein

Uitbreiding van bedrijventerrein leidt dit tot meer verkeersbewegingen. Omdat er in de
huidige situatie geen mogelijkheid is om extra verkeer te kunnen verwerken betekent dit dat
er geen aanvullende oppervlakte bedrijventerrein kan worden ontwikkeld, zonder dat daarbij
onacceptabele wachttijden ontstaan op de kruisingen.

Oplossingen t.b.v. de ontwikkeling van 20 hectare bedrijventerrein

Een volledige ontwikkeling van een gemengd bedrijventerrein van 20 hectare genereert
ongeveer 3.200 motorvoertuigen per etmaal. Door de toename van het verkeer zijn de vorm,
de functie en het gebruik op de Rumelaarseweg en de Laagerfseweg niet in evenwicht wat in
de praktijk kan leiden tot onveilige situaties en stremming op de wegen doordat voertuigen
elkaar slecht kunnen passeren. Voor een veilige inrichting is verbreding van de wegen
noodzakelijk. De beschikbare breedte langs beide wegen is niet voldoende voor een veilige
inrichting zonder aantasting van percelen of bomen.
Aanleg van rotondes op de kruispunten zorgt voor een vergroting van de kruispuntcapaciteit,
maar niet voldoende om voor het toekomstig verwachte verkeer een robuuste oplossing te
bieden. Om voldoende capaciteit op de kruispunten te bieden, kan een verkeersregelinstallatie
(VRI) worden toegepast. Als de kruisingen in de huidige vormgeving met VRI worden
geregeld leidt dit tot ongewenst lange wachttijden op de hoofdrichtingen (bij een conflictvrije
regeling) of tot onveiligheid bij deelconflicten (bij toestaan van deelconflicten in de regeling).
Om te komen tot een realistische en veilige verkeersregeling zijn er verschillende
voorsorteervakken nodig, waarmee verschillende rijrichtingen afzonderlijk van elkaar kunnen
opstellen en afrijden. Naar verwachting is er niet voldoende ruimte bij de kruisingen met de
Laagerfseweg en de Landaasweg om zonder aantasting van de percelen de
voorsorteervakken met benodigde lengte te realiseren. Bij de kruising met de Rumelaarseweg
is een VRI mogelijk ruimtelijk gezien inpasbaar, maar bij deze weg is ook het wegvak zelf een
knelpunt in de capaciteit, gezien de beperkte breedte. Deze knelpunten kunnen niet
eenvoudig worden weggenomen, omdat er te weinig ruimte is om de rijbaan te verbreden.
Om het gebied van 20 hectare toch (op een veilige wijze) te kunnen ontsluiten is aanleg van
een nieuwe ontsluitingsroute gewenst. Door een nieuwe weg te realiseren kan een aansluiting
op de N224 worden gerealiseerd op een locatie waar fysieke ruimte beschikbaar is voor een
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kruispunt met verkeerslichten met voldoende capaciteit en veiligheid. Het te ontwikkelen
gebied kan dan wellicht niet aan de noordzijde (richting N224) maar aan de zuidzijde
ontsloten worden (zie afbeelding 5). Hiervoor moet nader onderzoek plaatsvinden naar de
mogelijkheden en haalbaarheid voor de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg.

Afbeelding 5: mogelijke nieuwe ontsluitingsroute voor toekomstig bedrijventerrein
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Bijlage 1: overzicht waardes berekeningen methoden Slop en Harders
Huidig
Methode
Slop
Kruispunt
(N224)

a

Methode Harders
Ochtendspits
Avondspits
WachtRestcap.
WachtRestcap.
tijd (s) (pae/uur)
tijd (s)
(pae/uur)

Laagerfseweg

1,06

20

129

> 20

49

Rumelaarseweg

0,55

15

241

> 20

124

Landaasweg

0,39

< 15

269

20

140

Conclusie
Niet acceptabel
in avondspits
Niet acceptabel
in avondspits
Acceptabel

2030
Methode
Slop
Kruispunt
(N224)

a

Methode Harders
Ochtendspits
Avondspits
WachtRestcap.
WachtRestcap.
tijd (s) (pae/uur)
tijd (s)
(pae/uur)

Laagerfseweg

1,18

> 20

82

> 20

-27

Rumelaarseweg

0,72

20

137

> 20

60

Landaasweg

0,44

15

187

> 20

112

Conclusie
Niet acceptabel
in ochtend- en
avondspits
Niet acceptabel
in avondspits
Niet acceptabel
in avondspits

2030 + 20 hectare
Methode
Slop
Kruispunt
(N224)

a

Methode Harders
Ochtendspits
Avondspits
WachtRestcap.
WachtRestcap.
tijd (s) (pae/uur)
tijd (s)
(pae/uur)

Laagerfseweg

1,39

> 20

13

> 20

-219

Rumelaarseweg

1,29

> 20

79

> 20

-261

Landaasweg

0,80

20

150

> 20

-18

Conclusie
Niet acceptabel
in ochtend- en
avondspits.
Niet acceptabel
in ochtend- en
avondspits.
Niet acceptabel
in avondspits

Rechtsaf verplicht
Ochtendspits
Kruispunt
(N224)

2017

Laagerfseweg

Acceptabel

Rumelaarseweg

Acceptabel

Landaasweg

Acceptabel
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Methode Harders
Avondspits
2030
Acceptabel (ook
bij 20 ha)
Acceptabel (ook
bij 20 ha)
Acceptabel (ook
bij 20 ha)

2017
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel

2030
Acceptabel (ook
bij 20 ha)
Acceptabel (niet
bij 20ha)
Acceptabel (ook
bij 20ha)
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Bijlage 2: Berekeningen methode Slop huidig, 2030 en 2030 inclusief ontwikkeling




Huidig drie kruisingen
2030 drie kruisingen
2030 20 hectaren drie kruisingen
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(p 1 t/m 3)
(p 4 t/m 6)
(p 7 t/m 9)

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
Etmaal - huidig

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 7131 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 1050 pae/etmaal
Arm3: 7089 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 1,06 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
Etmaal - huidig

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 7344 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 237 pae/etmaal
Arm3: 6940 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 0,55 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
Etmaal - huidig

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 7073 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 117 pae/etmaal
Arm3: 6991 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 0,39 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 8294 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 1114 pae/etmaal
Arm3: 8280 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 1,18 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 9197 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 312 pae/etmaal
Arm3: 9170 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 0,72 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 8247 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 121 pae/etmaal
Arm3: 8379 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 0,44 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030 + 20 ha

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 8486 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 1594 pae/etmaal
Arm3: 8568 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 1,39 : Noodzaak maatregel twijfelachtig

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030 + 20 ha

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 9517 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 1112 pae/etmaal
Arm3: 9650 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 1,29 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriteriumvan Slop
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg
Arm3

Arm1

Arm3: N224 west

Arm2

INTENSITEITEN
etmaal 2030 + 20 ha

DIMENSIE
Geen deelkruispunten

8e drukste uur is 6,30%van etmaalintensiteit
Arm1: 8375 pae/etmaal

Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:

Arm2: 441 pae/etmaal
Arm3: 8571 pae/etmaal

- Van arm1 naar arm3: 1
- Van arm3 naar arm1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
- Arm2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaalt of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn omhet verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 0,80 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67
a > 1,67
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Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk

Gemeente Woudenberg
Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost

Bijlage 3: Berekeningen methode Harders huidig, 2030 en 2030 inclusief ontwikkeling







Huidig ochtendspits drie kruisingen
Huidig avondspits drie kruisingen
2030 ochtendspits drie kruisingen
2030 avondspits drie kruisingen
2030 20 hectare ochtendspits drie kruisingen
2030 20 hectare avondspits drie kruisingen

Megaborn
GWb1902, 22 juli 2019

(p
(p
(p
(p
(p
(p

1 t/m 3)
4 t/m 6)
7 t/m 9)
10 t/m 12)
13 t/m 15)
16 t/m 18)

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 700 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 26 pae/uur
Richting 4: 54 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 81 pae/uur
Richting 7: 40 pae/uur
Richting 8: 500 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

26
54

730
264

704
129

0 sec.
20 sec.

Ja
Ja

6

81

264

129

20 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 782 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 17 pae/uur
Richting 4: 10 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 15 pae/uur
Richting 7: 26 pae/uur
Richting 8: 501 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

16
10

730
266

714
241

0 sec.
15 sec.

Ja
Ja

6

15

266

241

15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 719 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 5 pae/uur
Richting 4: 3 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 4 pae/uur
Richting 7: 7 pae/uur
Richting 8: 528 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

6
3

730
276

724
269

0 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

4

276

269

<15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 660 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 57 pae/uur
Richting 4: 40 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 60 pae/uur
Richting 7: 85 pae/uur
Richting 8: 819 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

57
40

490
149

433
49

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

60

149

49

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 713 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 13 pae/uur
Richting 4: 13 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 20 pae/uur
Richting 7: 19 pae/uur
Richting 8: 859 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

13
13

510
157

497
124

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

20

157

124

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits huidig

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 701 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 8 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 12 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 848 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
8

510
160

508
140

<15 sec.
20 sec.

Ja
Ja

6

12

160

140

20 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 693 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 42 pae/uur
Richting 4: 50 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 75 pae/uur
Richting 7: 63 pae/uur
Richting 8: 651 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

42
50

610
207

568
82

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

75

207

82

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 817 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 24 pae/uur
Richting 4: 12 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 17 pae/uur
Richting 7: 36 pae/uur
Richting 8: 695 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

24
12

590
165

566
137

<15 sec.
20 sec.

Ja
Ja

6

16

165

137

20 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 729 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 5 pae/uur
Richting 4: 3 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 4 pae/uur
Richting 7: 8 pae/uur
Richting 8: 716 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

6
3

590
194

584
187

<15 sec.
15 sec.

Ja
Ja

6

4

194

187

15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 846 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 69 pae/uur
Richting 4: 60 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 89 pae/uur
Richting 7: 103 pae/uur
Richting 8: 792 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

69
60

490
122

421
-27

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

89

122

-27

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600
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>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 899 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 37 pae/uur
Richting 4: 27 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 40 pae/uur
Richting 7: 55 pae/uur
Richting 8: 961 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

37
28

430
128

393
60

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

40

128

60

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avonndspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 901 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 9 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 13 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 889 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
9

490
134

488
112

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

13

134

112

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030 +20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 693 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 119 pae/uur
Richting 4: 50 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 75 pae/uur
Richting 7: 178 pae/uur
Richting 8: 651 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

119
50

530
138

411
13

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

75

138

13

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030 + 20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 817 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 152 pae/uur
Richting 4: 12 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 17 pae/uur
Richting 7: 228 pae/uur
Richting 8: 695 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

152
12

470
107

318
79

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

16

107

79

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Ochtendspits 2030 +20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 729 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 56 pae/uur
Richting 4: 3 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 4 pae/uur
Richting 7: 85 pae/uur
Richting 8: 716 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

56
3

550
157

494
150

<15 sec.
20 sec.

Ja
Ja

6

4

157

150

20 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030 +20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 846 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 69 pae/uur
Richting 4: 136 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 204 pae/uur
Richting 7: 103 pae/uur
Richting 8: 792 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

69
136

490
121

421
-219

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

204

121

-219

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030 + 20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 899 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 37 pae/uur
Richting 4: 155 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 232 pae/uur
Richting 7: 55 pae/uur
Richting 8: 961 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

37
155

430
126

393
-261

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

232

126

-261

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030 +20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 901 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 60 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 90 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 889 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
60

490
132

488
-18

<15 sec.
>20 sec.

Ja
Nee

6

90

132

-18

>20 sec.

Nee

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Gemeente Woudenberg
Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost

Bijlage 4: Berekeningen methode Harders tussenoplossingen avondspits 2030




Brede middengeleider drie kruisingen
(p 1 t/m 3)
Verplichte rijrichting drie kruisingen
(p 4 t/m 6)
Brede middengeleider Landaasweg maximum extra verkeer (p 7)

Megaborn
GWb1902, 22 juli 2019

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
2

Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

3
Arm3

Lw

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt omelkaar heen (wachtruimte Lw= 6 m.)

Richting 2: 846 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 69 pae/uur
Richting 4: 60 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 89 pae/uur
Richting 7: 103 pae/uur
Richting 8: 792 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

69
60

490
325

421
176

<15 sec.
15 sec.

Ja
Ja

6

89

325

176

15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
2

Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

3
Arm3

Lw

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt omelkaar heen (wachtruimte Lw= 6 m.)

Richting 2: 899 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 37 pae/uur
Richting 4: 27 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 40 pae/uur
Richting 7: 55 pae/uur
Richting 8: 961 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

37
28

430
310

393
242

<15 sec.
15 sec.

Ja
Ja

6

40

310

242

15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
2

Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

3
Arm3

Lw

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avonndspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt omelkaar heen (wachtruimte Lw= 6 m.)

Richting 2: 901 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 9 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 13 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 889 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
9

490
346

488
324

<15 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

13

346

324

<15 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Laagerfseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Laagerfseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 846 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 69 pae/uur
Richting 4: 149 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 0 pae/uur
Richting 7: 103 pae/uur
Richting 8: 792 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

69
148

490
530

421
382

<15 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

0

530

382

0 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Rumelaarseweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Rumelaarseweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 899 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 37 pae/uur
Richting 4: 67 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 0 pae/uur
Richting 7: 55 pae/uur
Richting 8: 961 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 2, 3
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

37
67

430
450

393
383

<15 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

0

450

383

0 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avonndspits 2030

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 901 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 22 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 0 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 889 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
22

490
490

488
468

<15 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

0

490

468

0 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Capacito 2.0
Licentie: Megaborn

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders
Omschrijving kruispunt:
N224 / Landaasweg
Arm1: N224 oost
Arm2: Landaasweg

2
3

Arm3

Arm3: N224 west

Arm1

8
7
6

4

Arm2

INTENSITEITEN
Avondspits 2030 +20ha

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 2: 901 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 2 pae/uur
Richting 4: 150 pae/uur

Helling arm1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 0 pae/uur
Richting 7: 4 pae/uur
Richting 8: 889 pae/uur

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm3 naar 1: 1

BEREKENING
Richting

Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3
4

2
150

490
490

488
340

<15 sec.
<15 sec.

Ja
Ja

6

0

490

340

0 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

50
100
150
200
400
>600

0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Capacito, Copyright © Trenso, www.trenso.nl

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

Gemeente Woudenberg
Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost

Bijlage 5: Berekeningen rotondeverkenner
Kruising N224 – Laagerfseweg: 2030 + 20 hectaren bedrijventerrein ontwikkeling

Kruising N224 – Rumelaarseweg: 2030 + 20 hectaren bedrijventerrein ontwikkeling

Megaborn
GWb1902, 22 juli 2019

Gemeente Woudenberg
Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost

Kruising N224 – Landaasweg: 2030 + 20 hectaren bedrijventerrein ontwikkeling

Kruising N224 - Parallelweg: avondspits 2030 drukste uur

Megaborn
GWb1902, 22 juli 2019

Gemeente Woudenberg
Verkeersstudie uitbreiding bedrijventerrein Woudenberg-Oost

Megaborn
GWb1902, 22 juli 2019

