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1 Inleiding 

De Galvaniststraat is de doorgaande ontsluitingsweg van bedrijventerreinen Frankeneng, 

Heestereng en De Vallei, hierna in totaal bedrijventerrein Ede-West genoemd. De route 

ontsluit het bedrijventerrein en verbindt de noord-zuidas Keesomstraat/Dreeslaan/A12 

voor gemotoriseerd verkeer met de A30 en met bedrijventerrein BT A12. Voor fietsers 

heeft de Galvanistraat vooral een ontsluitende functie voor het bedrijventerrein. Bus 85 

gebruikt de Galvanistraat voor de verbinding tussen Ede en Veenendaal. 

 

De Galvanistraat is, zeker in de spitsuren een druk belaste weg. Mede door de hoge 

snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Galvanistraat, is het lastig om veilig op 

te rijden en over te steken.  

 

Het bedrijventerrein Ede-West wil beter bereikbaar worden door te investeren in 

doorstroming, fiets- en voetgangersvoorzieningen en de verkeersveiligheid. Het Edese 

Bedrijfscontact (EBC) heeft eind 2018 samen met gemeente Ede een Actieplan 

Bereikbaarheid Ede-West opgesteld. Hierin zijn maatregelen voorgesteld om de doelen te 

halen.  
 

In 2019 is bepaald welke maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden en in welke volgorde. Een aantal maatregelen zijn nu 

reeds uitgevoerd of nu in uitvoering. Andere zijn in 

voorbereiding of moeten nog onderzocht worden. Dit laatste 

geldt voor maatregel 6 uit het maatregelpakket: reconstructie 

Galvanistraat - Copernicuslaan.   

 

In deze notitie wordt ingegaan op het kruispunt Galvanistraat - 

Copernicuslaan. Het kruispunt Galvanistraat - Newtonstraat wordt meegenomen, met 

kleine maatregelen. 
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De informatie uit deze notitie is afkomstig van de gemeente Ede, aangevuld met de 

input van bedrijven ter plekke die door de gemeente zijn benaderd. Daarnaast is een 

schouw uitgevoerd door een verkeersveiligheidsauditor. Deze schouw is uitgevoerd in de 

avondspits van dinsdag 14 juli 2020. Gezien de omstandigheden -begin zomerperiode, 

corona-maatregelen- was het tijdens de schouw zeker niet zo druk als normaal. 

 

In onderstaande figuren zijn de fietsintensiteiten opgenomen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. Te zien is dat er twee relatief drukke fietsverbindingen zijn: van de 

Maxwelltunnel richting Oortlaan – Lange Parkpad en in minder mate van de 

Maxwelltunnel naar de Galvanistraat (oost), vice versa. Zie figuur 1.1. Het beleid van Ede 

is erop gericht om doorgaand fietsverkeer te bundelen op de zuidelijke fietsroute en op 

de snelfietsroute Ede-Veenendaal langs de Frankeneng. 

 

 

 

 
 

Figuur 1.1: Globaal beeld fietsstromen Frankeneng - west (fietsmodel Ede) 

 

Op de Galvanistraat rijden in totaal circa 900 fietsers per etmaal. De Newtonstraat is met 

circa 500 fietsers per etmaal veel drukker dan de Copernicuslaan. Zie figuur 1.2. 
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Figuur 1.2: Fietsintensiteiten fietsmodel Ede (etmaal) 

 

Van de fietsers die het cordon over de Copernicuslaan – Newtonstraat net ten zuiden van 

de Galvanistraat kruisen, is de route Maxwelltunnel –Galvanistraat – oost het drukst, 

gevolgd door Copernicuslaan – Galvanistraat -west. Zie figuur 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.3: Cordonanalyse van en naar Copernicuslaan en Newtonstraat 
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2 Probleemanalyse 

Uit de beschikbare informatie hebben we de volgende knelpunten afgeleid: 

1. De snelheid van het autoverkeer op de Galvanistraat maakt het lastig om een 

veilig hiaat te vinden om op te rijden of over te steken. Dit geldt zeker voor 

vrachtverkeer (groter hiaat) en fietsers (kwetsbaar, meer schuwtijd). 

2. Linksafslaande automobilisten vanuit de Copernicuslaan moeten een complexe 

manoeuvre uitvoeren, waarbij ze voorrang moeten geven aan autoverkeer en 

fietsers op de Galvanistraat uit beide richtingen en auto’s vanaf de overkant en 

overstekende fietsers. De linksafbeweging vanuit de Newtonstraat is 

eenvoudiger.  

3. Doordat weinig geschikte hiaten kunnen worden benut, kent de uitrijdende 

richting een lage capaciteit. Wachtrijen kwamen tijdens de schouw nauwelijks 

voor, maar op drukkere momenten zal dit wel ontstaan. 

4. Afslaande (vracht) auto’s moeten voorrang verlenen aan fietsers op het parallelle 

fietspad. Dit is een lastige manoeuvre, zeker wanneer fietsers in de verkeerde 

rijrichting rijden. 

5. Tussen de rijstroken van de Galvanistraat en de fietspaden is weinig ruimte 

aanwezig om op te stellen, waardoor automobilisten op het fietspad staan of 

fietsers over het hoofd zien bij het oprijden. 

6. De opstelruimte voor fietsers in de middenberm is afwezig of onvoldoende om 

comfortabel over te steken.  

7. Op het kruispunt met de Newtonstraat stellen sommige automobilisten die linksaf 

willen slaan vanaf de zijweg, zich schuin op in de middenberm. Hierbij hebben ze 

weinig uitzicht en kunnen er onverwachte conflicten ontstaan. 

8. Vooraan in de wachtrij kunnen twee personenauto’s naast elkaar opstellen. Dit is 

prettig voor de capaciteit, maar leidt ook tot afdekproblemen. 

9. De fietspaden langs de Galvanistraat zijn smal en er zijn geen voetpaden. 
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3 Verkenning mogelijkheden 

Gezien de knelpunten uit de probleemanalyse, zullen maatregelen zich moeten richten 

op het verbeteren van de kruispunten met de volgende insteken: 

■ matigen rijsnelheid op de Galvanistraat; 

■ verbeteren opstelmogelijkheden;  

■ voorkomen of vereenvoudigen conflicten met fietsers; 

■ vereenvoudigen conflicten op de kruispunten; 

■ verbeteren fiets- en voetgangersinfrastructuur; 

■ vergroten capaciteit kruispunten. 

 

Vanuit deze verbeterpunten hebben we de volgende mogelijkheden verkend. De 

beoordeling van deze mogelijkheden vindt plaats in hoofdstuk 4. 

 

 

3.1 Matigen rijsnelheid 

Met een kleine aanpassing van het profiel van de Galvanistraat kan de rijsnelheid van 

het gemotoriseerde verkeer worden gematigd, zeker als dit wordt gecombineerd met 

aanpassingen van de kruispunten. In figuur 3.1 is een mogelijke profielaanpassing van de 

Galvanistraat weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1: Voorstel profielaanpassing 
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3.2 Alternatieve fietsroute 

Een alternatieve fietsroute zou over grotere lengte moeten worden toegepast om een 

samenhangend fietsnetwerk te behouden. In figuur 3.2 is een mogelijk verloop van een 

dergelijke fietsroute weergegeven. In aparte tekening met kenmerk 007299.T02.03.01 is 

de fietsroute verder uitgewerkt in combinatie met alternatieve kruispuntoplossingen  

(zie paragrafen 3.4.2 en 3.5.1). 

 

 
 

Figuur 3.2: Alternatieve fietsroute 

 

 

Op twee punten is de verlegging van de fietsroute behoorlijk ingrijpend: 

■ om een omrijafstand te voorkomen is een verbinding wenselijk van de Galileïlaan 

naar de Keplerlaan, door het water; 

■ om de fietsroute aan de westkant in te passen, is een verlegging van het profiel van 

de Galvanistraat nodig. 
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3.3 Vergroten opstelruimte 

Met betere opstelmogelijkheden tussen het fietspad en de rijbaan en in de middenberm 

van de Galvanistraat, worden de lastige manoeuvres, vanuit de zijwegen linksaf en 

oversteken per fiets, op het kruispunt minder complex. Zo kunnen beschikbare hiaten 

veel eenvoudiger worden gebruikt. De eenvoudige versie van deze kruispuntoplossing is 

weergegeven in figuur 3.3. 

 

 
 

Figuur 3.3: Bredere middenberm 

 

 

Voor vrachtverkeer vanuit de Max Planckstraat en de Copernicuslaan heeft deze 

aanpassing weinig meerwaarde, omdat vrachtauto’s ook hier niet van de ruimte gebruik 

kunnen maken. Wel mag worden verwacht dat de wachttijd voor vrachtverkeer wordt 

verkort, doordat personenauto’s sneller kunnen afrijden. 

 

Eventueel kan nog worden gedacht aan bypasses aan de zuidkant, maar dit betekent wel 

een forsere ruimteclaim en betekent extra kruisingen met het fietspad. 
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3.4 Alternatieve kruispuntvormen 

3.4.1 Rotonde 

Met een rotonde krijgt het kruispunt meer capaciteit, wordt de snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer op de Galvanistraat gereduceerd en ontstaan er betere 

mogelijkheden om over te steken. We zijn op aangeven van de gemeente Ede uitgegaan 

van een rotonde met fietsers uit de voorrang, in afwijking van de aanbevelingen van 

CROW om fietsers binnen de bebouwde kom in de voorrang af te wikkelen. Ook de 

vormgeving van de fietspaden wijkt af met fietsverbindingen die haaks op de oversteek 

worden aangesloten.  

 

Eventueel kan nog worden gedacht aan by-passes aan de zuidkant (met fietsers uit de 

voorrang), maar dit betekent wel een forsere ruimteclaim en extra kruisingen met het 

fietspad. 

 

 
 

Figuur 3.4: Rotonde 

 

 

3.4.2 Voorrangsplein 

Met een voorrangsplein worden de voordelen van de brede opstelmogelijkheden en de 

rotonde gecombineerd. De doorgaande rijbaan houdt voorrang, voor linksafslaande 

auto’s worden keerlussen gemaakt. Fietsers rijden buiten het kruispuntvlak om. In de 

uitgewerkte tekening is het voorrangsplein gecombineerd met een alternatieve 

fietsroute; als dat niet mogelijk is, is voor de fietsroute aan de zuidzijde een ingrijpende 

aanpassing richting waterpartij nodig. 
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Figuur 3.5: Voorrangsplein 

 

 

3.5 Combinatie van twee kruispunten 

Als laatste mogelijkheid wordt naar mogelijkheden gezocht om het kruispunt van de 

Copernicuslaan en de Newtonstraat te combineren. 

 

3.5.1 Uitgerekt voorrangsplein 

 
 

Figuur 3.6: Uitgerekt voorrangsplein 

 

 

Met een voorrangsplein dat zich uitstrekt over beide kruispunten kunnen de verkeers-

deelnemers op beide kruispunten profiteren van extra capaciteit en kunnen de 

keerlussen worden ingepast waar -relatief- veel ruimte beschikbaar is. Nadeel is dat voor 

de verbinding van het oosten naar de Copernicuslaan, van de Max Planckstraat naar het 

oosten en vanaf de Newtonstraat naar het westen moet worden omgereden. 

 

Fietsers rijden buiten de kruispuntvlak om. In de uitgewerkte tekening is het voorrangs-

plein gecombineerd met een alternatieve fietsroute; als dat niet mogelijk is, is voor de 

fietsroute aan de zuidzijde een ingrijpende aanpassing richting waterpartij nodig. 
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3.5.2 Alles op een kruispunt 

Op het kruispunt met de Newtonstraat is veel meer ruimte beschikbaar voor een 

volwaardige kruispuntoplossing dan bij de Copernicuslaan. Een laatste denkrichting zou 

nog kunnen zijn om alle verkeer aan de zuidkant via de Newtonstraat af te wikkelen. 

Hiervoor zou een doorsteek nodig zijn tussen de Galileïlaan en de Newtonstraat. De  

Max Planckstraat zou dan op de Galvanistraat aangesloten kunnen blijven, of alleen aan 

de noordzijde via de Frankeneng worden ontsloten. 

 

Op het kruispunt met de Newtonstraat moet dan een kruispunt worden gerealiseerd met 

veel meer capaciteit. In figuur 3.7 is het principe weergegeven, in figuur 3.8 een 

mogelijke invulling. Een alternatief zou kunnen zijn om een rotonde te realiseren op dit 

kruispunt. Beide varianten zijn doorgerekend. 

 

 

  
 

Figuur 3.7: Alles op een kruispunt 

 

 
 

Figuur 3.8: Mogelijke vormgeving kruispunt Newtonstraat 
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4 Afwikkelingsberekeningen 

4.1 Verkeersintensiteiten 

De intensiteiten voor het gemotoriseerde verkeer zijn ontleend aan het verkeersmodel 

van de gemeente Ede voor 2030, waarbij gebruik is gemaakt van de modelvariant na 

herkalibratie voor 2020. De intensiteiten van het fietsverkeer zijn ontleend aan het 

nieuwe Fietsmodel van de gemeente Ede. De intensiteit van het autoverkeer is (veel) 

hoger dan van het fietsverkeer. 

 

De verkeersmodelcijfers zijn voor het basisjaar 2019 vergeleken met de tellingen die in 

de omgeving zijn uitgevoerd. De tellingen en het model komen, zowel qua hoogte van 

de intensiteiten als qua voertuigverdeling goed met elkaar overeen. De totale intensiteit 

van het gemotoriseerd verkeer in het model op de vier beschikbare telpunten is 2,0% 

hoger dan de telcijfers; het aandeel vrachtverkeer is 0,7 procentpunt lager. Belangrijkste 

verschil tussen de tellingen het verkeersmodel is dat in de telcijfers de Max Planckstraat 

iets drukker is en de Copernicuslaan iets rustiger. Aangezien dit relatief ongunstig is voor 

de verkeersafwikkeling (meer verkeer op de drukkere tak) zijn de verkeersintensiteiten 

uit het model als leidraad aangehouden. 

 

 

4.2 Methode 

De kruispuntvarianten zijn doorgerekend met de VISSIM-kruispunttool van Goudappel 

Coffeng BV. Hiermee is het mogelijk om snel standaard-kruispuntvormen met een micro-

simulatietool te analyseren.  

 

Deze tool is ontwikkeld om op efficiënte wijze standaard vormgevingen van kruispunten 

op dynamische wijze door te rekenen. Hierbij kan rekening gehouden worden met 

verschillende modaliteiten (auto, vracht, fietsers en voetgangers) en spitsverloop. 

Uitkomsten bedragen onder andere gemiddelde verliestijden en wachtrijlengtes. De tool 

voert per kruispunt een aantal micro-simulaties uit en is dus gebaseerd op werkelijk 

voertuiggedrag; de tool bevat echter standaard kruispuntvormen en parameters, zodat 

de doorrekening een vereenvoudiging laat zien van de werkelijkheid. In bijlage  

 

Voor de berekeningen is uitgegaan van het drukste uur uit het verkeersmodel. De 

onderverdeling is gelijkmatig over het uur aangehouden, voor zowel auto- als 

fietsverkeer. In het model zit een voor- en naloop. De gepresenteerde waarden zijn de 

gemiddelde resultaten voor de uitgevoerde zes simulaties. In bijlage 3 is meer informatie 

opgenomen over de achtergronden van de tool, inclusief een scheenshot van de 

afwikkelingsbeelden. 
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Voor de analyse van de uitkomsten worden de volgende grenswaarden gehanteerd. 

 

  

  

hoofdrichting zijrichting 

mvt 

fiets/ 

voetganger mvt 

fiets/ 

voetganger 

Goed 0-25 sec. 0-10 sec. 0-40 sec. 0-20 sec. 

redelijk/matig 25-45 sec. 10-20 sec. 40-60 sec. 20-40 sec. 

Slecht > 45 sec. > 20 sec. > 60 sec. > 40 sec. 

 

Tabel 4.1: Grenswaarden verliestijden (seconden) 

 

 

In tabel 4.2 is voor alle onderzochte kruispuntvarianten het resultaat van de afwikkelings-

berekeningen opgenomen. Voor het autoverkeer en fietsverkeer is weergegeven wat de 

gemiddelde verliestijd in het ochtend- en het avondspitsuur in 2030 naar verwachting is.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat de verliestijden van het fietsverkeer in alle gevallen zeer 

laag zijn. Fietsers kunnen goed oversteken. Voor het autoverkeer geldt dat de 

verliestijden in twee varianten oplopen: 

■ De enkelstrooksrotonde kent in de avondspits een verliestijd van 35 seconden. Omdat 

dit plaatsvindt op de oosttak, de hoofdrichting, is de beoordeling ‘slecht’. Bij de 

rotonde is uitgegaan van fietsers in de voorrang 

■ Het uitgerekte voorrangsplein kent in de avondspits een verliestijd van 45 seconden. 

Omdat dit plaatsvindt op de zijtak, is de beoordeling ‘redelijk’. 

 

Zowel een voorrangsplein als een rotonde waarbij alle autoverkeer vanaf de zuidzijde op 

de Newtonstraat wordt afgewikkeld loopt in de simulaties zeer regelmatig vast. Er is dan 

sprake van een situatie waarbij de wachttijd en wachtrij gedurende de simulatie steeds 

verder oplopen. Door de overbelasting kan geen reële verliestijd worden berekend. 

 

De verliestijden zijn verliestijden in een gemiddelde ochtend- en avondspits. Het is 

mogelijk dat bepaalde varianten bij iets drukkere spitsen alsnog een slechte 

verkeersafwikkeling laten zien. We gaan hier nog op in hoofdstuk 6. 
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4.3 Beoordeling varianten 

 

` Tabel 4.2: Verliestijden autoverkeer en fietsverkeer onderzochte varianten 

 

verliestijden in 

seconden  

autoverkeer  

(windrichting = naderingsrichting) 

fietsverkeer 

(windrichting = over te steken tak)  

brede middenberm noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 15 15 15 10 0 10 0 10 

avondspits 20 10 25 10 0 10 0 10 

      

Enkelstrooksrotonde 

(fietsers geen 

voorrang) noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 15 20 10 20 5 5 5 5 

avondspits 20 35 25 20 5 10 5 10 

         

      

voorrangsplein noord oost zuid west noord Oost zuid west 

ochtendspits 0 15 10 10 0 10 0 10 

avondspits 15 15 15 10 0 10 0 10 

     

    

lang voorrangsplein 

(Copernicusdeel) noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 10 10 15 10 0 10 0 10 

avondspits 15 10 45 15 0 10 0 10 

     

    

lang voorrangsplein 

(Newtondeel) noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 0 15 15 10 0 10 0 10 

avondspits 0 10 20 10 0 10 0 10 

 

 

 

         

voorrangsplein 

alleen Newton noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits overbelast        

avondspits         

         

Rotonde 

 alleen Newton noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits overbelast        

avondspits         
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5 Eerste trechtering 

De varianten zoals in de vorige hoofdstukken verkend, zijn alle besproken met gemeente 

Ede, vakgroep verkeer. Op basis daarvan is een eerste selectie gemaakt van haalbare 

varianten. 

 

Gezien het beperkte belang van de oost-westfietsroute langs de Galvanistraat wordt een 

nieuwe doorgaande oost-westroute niet haalbaar geacht. De investeringen die daarvoor 

nodig zijn, staan niet in verhouding tot het gebruik, en passen niet bij het beleid van de 

gemeente Ede (zie eerder). Ook omdat voor bestemmingsfietsers alsnog een fietsroute 

langs de noordzijde van de Galvanistraat nodig is. 

 

Besloten is om ook de varianten met een uitgerekt voorrangsplein waarbij voor de 

linksafbeweging moet worden omgereden, niet verder uit te werken. Gezien het 

belangrijke doel van de beoogde aanpassingen voor de bereikbaarheid van Ede – West, 

wordt een dergelijke oplossing als een stap in de verkeerde richting gezien.   

 

De varianten met één aansluiting aan de zuidzijde, vormgegeven als een rotonde of een 

voorrangsplein kent een dusdanig slechte verkeersafwikkeling dat deze varianten niet 

geschikt zijn.  

 

Dat betekent dat we drie haalbare varianten overhouden: 

■ Een brede middenberm bij de Copernicuslaan 

■ Een voorrangsplein bij de Copernicuslaan 

■ Een enkelstrooksrotonde bij de Copernicuslaan 

 

De varianten zijn hieronder weergegeven. Alle zijn dusdanig aangepast dat de fietsroutes 

aan weerszijden van de Galvanistraat onderdeel zijn van het ontwerp.  

 

 

 
Figuur 5.1: Brede middenberm 
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Figuur 5.2: Voorrangsplein 

 
 

Figuur 5.3: Rotonde 
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6 Verdieping verkeersafwikkeling 

6.1 Uitgevoerde berekeningen  

De drie varianten zoals ze hiervoor zijn besproken, voldoend alle drie op basis van een 

eerste globale berekening van de verkeersafwikkeling: ze bieden voldoende capaciteit 

om de verwachte verkeersintensiteiten in de spitsuren af te kunnen wikkelen. 

 

We hebben de verkeersafwikkeling voor deze die varianten nog in meer detail beschouw 

om, mede op aangeven van de bedrijven, zeker te stellen dat ze voldoende meerwaarde 

bieden ten opzichte van de bestaande situatie. Daarom zijn twee verdiepingsslagen 

doorgevoerd: 

1. Binnen de spitsuren is nader gekeken naar het verloop binnen het drukste uur 

2. De varianten zijn vergeleken met (een simulatie van0 de bestaande situatie  

 

Aanpassen spitsverloop 

Op basis van tellingen op de Galvanistraat uit november 2018 kan een schatting worden 

gemaakt van het intensiteitsverloop binnen het drukste uur. Hieruit is het volgende 

verloop afgeleid. 

 

Periode Aandeel van het uur 

1 23,7 

2 22,5 

3 29,7 

4 24,1 

 

Toevoegen referentiesituatie 

In de afwikkelingsberekeningen is ook de referentiesituatie voor het kruispunt 

Galvanistraat – Copernicuslaan toegevoegd1. 

 

 

 
1 De doorgerekende situatie wijkt iets af van de werkelijkheid; in de doorrekening is ook een 

linksafstrook aanwezig richting Max Planckstraat. 
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6.2 Uitkomst 

 
Tabel 6.1: Verliestijden per variant en per periode, inclusief referentiesituatie en inclusief 
spitsverloop 

 

De berekening laat zien dat de verliestijden iets toenemen als rekening wordt gehouden 

met het spitsverloop en dat de verliestijd op de Copernicuslaan flink zou kunnen oplopen 

zonder aanvullende maatregelen. De verliestijd loopt op tot 155 seconden, waarbij er 

vooral in het drukste kwartier lange wachtrijen aanwezig zijn.  

 

Ook in de variant met brede middengeleider zijn er soms nog wachttijden aanwezig op 

de Copernicuslaan. Gemiddeld over het drukste uur is de wachttijd 35 seconden, op het 

drukste moment is de wachttijd ongeveer 1 minuut. Tussen de verschillende simulaties 

(toevalsproces) zijn er ook verschillen. Het grootste deel van het uur is er eigenlijk nooit 

veel vertraging, maar de verliestijd op het drukste moment kan flink fluctueren van 

minder dan 30 naar circa 150 seconden. In de ochtendspits is het veel rustiger en treedt 

vooral op de Max Planckstraat incidenteel langere vertraging op. 

 

De uitkomsten uit deze prognose nemen we mee in de vergelijking tussen de varianten 

in hoofdstuk 7. In bijlage 3 zijn de uitkomsten van de doorrekening van de brede 

middengeleider opgenomen. 

 

verliestijden in 

seconden  

autoverkeer  

(windrichting = naderingsrichting) 

fietsverkeer 

(windrichting = over te steken tak)  

Referentie 

Linksafvak noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 15 10 30 10 5 5 5 5 

avondspits 30 10 155 10 5 5 5 5 

         

brede middenberm noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 20 15 15 10 0 10 0 5 

avondspits 20 10 35 10 0 10 0 5 

      

Enkelstrooksrotonde 

(fietsers geen 

voorrang) noord oost zuid west noord oost zuid west 

ochtendspits 15 20 10 20 5 5 5 5 

avondspits 20 50 30 20 0 10 5 10 

         

      

voorrangsplein noord oost zuid west noord Oost zuid west 

ochtendspits 15 15 15 10 0 10 0 5 

avondspits 20 10 45 10 0 10 0 5 
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7 Vergelijking varianten 

De drie varianten worden in dit hoofdstuk vergeleken met de referentiesituatie en met 

elkaar. 

 

Afwikkeling auto hoofdrichting 

Voor de afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdrichting is alleen de rotonde relatief 

ongunstig met enige verlies tijd. In de andere varianten is er nauwelijks vertraging voor 

de doorgaande Galvanistraat het gunstigst. Dit geldt ook voor de referentiesituatie. 

 

Afwikkeling zijrichting 

In alle varianten is enige vertraging aanwezig op de zijrichtingen. De verschillen tussen 

de varianten zijn op dit aspect beperkt. 
 

Afwikkeling fiets 

De afwikkeling van het fietsverkeer neemt in alle gevallen flink toe. De middenbermen 

en tussenbermen tussen fietspad en rijbaan die in alle varianten aanwezig zijn, maken 

de oversteek veel eenvoudiger. Het theoretische effect van de middenberm in de 

berekeningen is niet groot – omdat fietsers ook nu al net in de middenberm kunnen 

staan- maar in praktijk is er wel degelijk meerwaarde. 

 

Effect van terugslag 

In de bestaande situatie vindt in de avondspits regelmatig terugslag plaats vanaf het 

kruispunt van de Galvanistraat met de Frankeneng. Daardoor kan, ondanks een goede 

afwikkeling op kruispuntniveau, alsnog vertraging ontstaan. Hierin is geen principieel 

verschil tussen de varianten2.  

 

Manoeuvre vracht 

 Voor vrachtverkeer is de manoeuvre op een voorrangsplein vrij complex: vrachtverkeer 

moet een U-turn maken om linksaf te slaan. De rijcurves van de oplossingen zijn 

gecheckt met het rijcurvesimulatieprogramma cursim. Voor de manoeuvre Galvanistraat- 

– Copernicuslaan (vice versa) is uitgegaan van een LZV-voertuig. In bijlage 2 zijn de 

rijcurves weergegeven voor de brede middenberm. 

 

Verkeersveiligheid 

Alle varianten dragen naar verwachting bij aan de verkeersveiligheid. Normaliter kent 

een rotonde het beste veiligheidsprofiel, maar een combinatie van fietsers met veel 

vrachtverkeer is relatief minder gunstig. Dit probleem is deel te getackeld door de 

fietsers uit de voorrang af te wikkelen en de conflicten tussen (vracht)auto en fiets 

haakser te maken, hetgeen wel meer ruimtebeslag met zich meebrengt. 

 
2 De berekeningen zijn gebaseerd op een geïsoleerde ligging van de kruispunten. We hebben niet 

gekeken in hoeverre een bepaalde variant de reistijd op routeniveau kan verbeteren. Zo kan het 
“gedoseerd” aankomen van verkeer bij verkeerslichten juist ter plekke weer een positief effect op 
de reistijd op routeniveau hebben. 
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Inpassing 

Op basis van onze verkenning achten we de inpassing van het kruispunt met brede 

middenberm en het voorrangsplein bij de Newtonstraat goed mogelijk. Voor de inpassing 

van de rotonde en het voorrangsplein bij de Copernicuslaan is zeker aanpassing van de 

waterpartij nodig. De rotonde-variant die wenselijk is om de fietsers veilig af te wikkelen 

vraagt verreweg het grootste ruimtebeslag. 

 

Kostenraming 

De kostenindicatie ligt voor de varianten in dezelfde orde van grootte. De brede 

middenberm is het goedkoops, de rotonde het duurst. De achtergronden bij de 

kostenindicatie zijn opgenomen in de bijlage. In de kostenraming is nog uitgegaan van 

een rotonde met fietsers in de voorrang. Naar verwachting is de aangepaste rotonde-

variant (veel) duurder. 

 

De beoordeling is samengevat in tabel 7.1. 

 

 Huidig= 

referentie 

Brede 

middenberm 

Copernicuslaan 

Voorrangsplein 

Copernicuslaan 

Rotonde 

Copernicuslaan  

Afwikkeling auto 

hoofdrichting 

0 0 0 - 

Afwikkeling auto 

zijrichting 

0 ++ + ++ 

Afwikkeling fiets 0 + + + 

Effect van terugslag 0 0 0 0 

Manoeuvre vracht 0 0 - 0 

verkeersveiligheid 0 + + ++ 

routering 0 0 0 0 

inpassing 0 0 -- --- 

Kostenraming (€)  540.000 660.000 710.0003 

 

Tabel 7.1: Samenvatting afweging varianten 

 

Op basis van de nu meegenomen afwegingscriteria achten we de variant met een brede 

middenberm het meest geschikt als vormgeving voor het onderzochte kruispunt. De 

variant zorgt voor een goede afwikkeling op de hoofd- en zijrichting, een betere 

oversteekbaarheid voor fietsers en is in tegenstelling tot de andere varianten goed 

inpasbaar. 

 

 
3 Op basis van de raming voor een rotonde met fietsers in de voorrang 
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8 Verkenning kleine maatregelen 

Aangezien de voorkeursvariant uit het vorige hoofdstuk geen aanpassingen aan het 

kruispunt met de Newtonstraat inhoudt, bekijken we in dit hoofdstuk in hoeverre kleine 

aanvullende maatregelen de situatie op dit kruispunt alsnog zouden kunnen verbeteren. 

 

We lopen de mogelijke maatregelen een voor een langs: 

 

■ Generieke snelheidsverlaging 

Met een lagere snelheid op de Galvanistraat wordt het veel eenvoudiger om een 

geschikt hiaat te vinden in de verkeersstroom. Het aanbrengen van een overrijdbare 

middenberm is een relatief eenvoudige methode. 

 

 

 

■ Aanpassing fietsoversteek 

Door de fietsoversteek iets verder van het kruispunt te leggen, wordt de oversteeklengte 

korter. Ook is het wenselijk de markering van de fietsoversteek aan te passen, omdat de 

blokmarkering niet past bij een fietsoversteek uit de voorrang. Er is van deze 

maatregelen geen groot effect te verwachten. 

 

■ Verwijderen linksaffer 

De linksafstrook vanuit het oosten op de Galvanistraat zorgt ervoor dat bestuurders 

vanuit de Newtonstraat niet goed van de middenberm gebruik kunnen maken; de 

opstelruimte naast het linksafvak is immer te smal. Bovendien leidt de linksaffer er toe 

dat fietsers twee rijstroken moeten oversteken, wat een langere oversteeklengte en 

kans op afdekongevallen oplevert. Zonder linksaffer ontstaat een kruispuntvorm zoals 

ook wordt voorgesteld bij de Copernicuslaan en de Lumièrestraat. 

 

Kader afwikkeling verwijderen linksaffer 

Met behulp van de VISSIM-kruispuntentool is berekend wat het effect is van het 

verwijderen van de linksaffer op de verkeersafwikkeling. De afwikkeling is in beide 

gevallen goed, er is geen verschil in verliestijden voor auto of fietsverkeer.  

 

Voor de Copernicuslaan is de analyse van de situatie met en zonder linksaffer onderdeel 

van de doorrekening in paragraaf 6.2. 
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verliestijden in 

seconden  

autoverkeer  

(windrichting = naderingsrichting) 

fietsverkeer 

(windrichting = over te steken tak)  

Linkafstrook oost zuid west oost zuid west 

Ochtendspits 5 5 5 0 0 5 

Avondspits 5 5 5 0 0 5 

    

Brede middenberm Oost zuid West Oost zuid West 

ochtendspits 5 5 5 0 5 5 

avondspits 5 5 5 0 5 5 

 

Tabel 8.1: Vergelijking afwikkeling linksaffer of middenberm Newtonstraat 

 

■ Verschuiven fietsoversteek naar westzijde 

Bij behoud van de linksaffer is het voor fietsers eenvoudiger oversteken aan de 

westzijde. Voorwaarde is wel dat de fietsoversteek verder van het kruispunt komt, zodat 

er geen verwarring kan ontstaan over de voorrangsregeling. Het is dan wel wenselijk de 

fietsverbinding over grotere lengte aan de westzijde te leggen. 
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9 Samenvatting compleet voorstel 

■ Aanpassen kruispunt Copernicuslaan naar kruispunt met: 

- Brede middenberm voor auto- en fietsverkeer 

- 5 meter opstelruimte tussen fietspaden en hoofdrijbaan 

 

■ Verwijderen linksafstrook Newtonstraat 

- vervangen door vormgeving met brede middenberm 

- als dat niet kan: fietsoversteek naar de westzijde 

 

■ Aanbrengen overrijdbare middengeleider op Galvanistraat 

- In principe geschikt voor gehele route 

- Uitwerken voor specifieke situaties (uitritten) 

 

Het ontwerp voor het kruispunt Copernicuslaan is hieronder weergegeven. Oin het 

ontwerp zijn ook de aanwezige bomen en de indicatieve locatie van het rioolgemaal 

opgenomen. 
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Disclaimer: Per 1 januari 2021 heeft Goudappel Coffeng BV haar naam gewijzigd. Onze 

nieuwe naam is Goudappel BV. Dit document is in eerste concept gemaakt, 

gebruikmakend van onze oude naam. In de toekomst zullen wij in de communicatie 

met u uitsluitend onze nieuwe naam gebruiken. Wij verzoeken u in uw administratie 

onze nieuwe naam op te nemen. 
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Bijlage 1 Kostenindicatie 
 

Uitgangspunten 
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Brede middenberm 
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Voorrangsplein Copernicuslaan 
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Rotonde Copernicuslaan 
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Bijlage 2 Rijcurves brede middenberm 
 

Voor de berijdbaarheid van het kruispunt van en naar de Copernicuslaan moet het 

zuidoostelijke eiland deels overrijdbaar worden gemaakt. De pompput lijkt op basis van 

dit schetsontwerp goed te kunnen worden gehandhaafd. Aan de zuidkant van de rijbaan 

gaat de uitbuiging ten koste van een aantal bomen. In he tuiteindelijk ontwerp is de 

middengeleider nog iets ingekort om de inritten ten noorden van het kruispunt ook vanaf 

de zuidelijke rijbaan bereikbaar te maken. 

 

 

 
 

 

 



www.goudappel.nl Verkenning vormgeving Galvanistraat B2-2 

 

Bijlage 3: Achtergronden VISSIM-tool 

Er zijn verschillende rekentools voorhanden om kruispunten door te rekenen. Deze tools 

zijn vaak goed bruikbaar, maar hebben wel een aantal beperkingen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld geen turborotondes of voorrangspleintjes doorrekenen of juist uitsluitend 

rotondevormen. Of ze houden geen rekening met fietsverkeer. Of ze geven als uitkomst 

een I/C-waarde terwijl de wegbeheerder wil weten hoe lang de wachtrijen worden en 

hoeveel vertraging het verkeer oploopt. Een microsimulatie zou het meest betrouwbare 

en complete inzicht geven in de geschiktheid van een bepaalde kruispuntvorm, maar dat 

is een relatief arbeidsintensief instrument. 

 

Goudappel heeft daarom zelf de Vissim-kruispuntentool ontwikkeld. Deze tool 

combineert de snelheid en eenvoud van de rekentools met het detailniveau van een 

microsimulatie. De Vissim-kruispuntentool is in staat om de meest gangbare 

(ongeregelde) kruispuntvormen door te rekenen en met elkaar te vergelijken. De tool 

bestaat uit drie onderdelen: 
1. Invoer en selectie 

2. Het rekenhart 

3. Uitvoer 

 

Invoer en selectie 

In de eerste stap kunnen de intensiteiten voor auto, vracht, fiets en voetgangers 

opgegeven worden. Deze intensiteiten kunnen ‘vlak’ zijn, of volgens een bepaald 

spitsverloop. Ook kan er een selectie van kruispuntvormen gemaakt worden. Dit kunnen 

voorrangskruispunten zijn, maar ook rotondes. Ook kan er een keus gemaakt worden of 

het langzame verkeer in of uit de voorrang zit. Dit kan per oversteek verschillen. Er is een 

bibliotheek met vele vormgevingsvarianten beschikbaar, die met grote regelmaat 

aangevuld wordt.  

 

Het rekenhart 

De doorrekening van de kruispunten vindt plaats binnen Vissim. Vissim is een 

softwarepakket voor dynamische microsimulaties van zowel binnen- als buitenstedelijke 

verkeerssituaties. Door het hoge detailniveau en de kwaliteit van de onderliggende 

voertuigmodellen wordt de verkeersafwikkeling op een realistische wijze gesimuleerd. 

Het model houdt rekening met alle verkeersdeelnemers en de interacties tussen 

verschillende modaliteiten, zoals (vracht)auto’s, fietsers en voetgangers. 

Vissim is ook een stochastisch model. Dat betekent dat er sprake is van willekeur in de 

simulaties. Elke simulatierun kent daardoor kleine variaties. Hierdoor kunnen niet alleen 

bijvoorbeeld gemiddelde reistijden bepaald worden, maar ook de bandbreedte 

waartussen deze reistijden zich kunnen bevinden.  

 

Uitvoer 

De uitvoer bestaat uit duidelijk interpreteerbare grootheden: verliestijd en de 

bijbehorende wachtrijlengte. Via deze grootheden kan de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling goed beschreven worden. Ook zijn er grafieken per tak beschikbaar 
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hoe deze grootheden veranderen gedurende de simulatie. Wanneer uit de beoordeling 

van de verkeersafwikkeling blijkt dat er problemen zijn kan hierdoor eenvoudig 

inzichtelijk gemaakt worden waar de hinder zit, en welke vormgeving wel geschikt blijkt 

te zijn.  

 

In onderstaande figuren zijn twee screenshots van het afwikkelingsbeeld in de tool 

opgenomen. Zoals te zien is, werkt de tool met een sterk vereenvoudigd 

kruispuntschema. 
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Uitkomst 

De verliestijden voor auto en fiets en de maximale auto-wachtrijen in de verschillende 

simulaties, rekening houdend met het spitsverloop, zijn weergegeven in onderstaande 

overzichten voor de ochtend- en avondspits. 

 

 

 

 


