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1. Aanleiding en vraag
Het doortrekken van de A15 heeft gevolgen voor de bestaande aansluitingen op de A12. De plannen
zijn nog niet uitgekristalliseerd. De gemeente Zevenaar wil de regionale weg, Witte Kruis,
doortrekken naar de A12.
Haskoning heeft in 2008 een studie uitgevoerd naar Nut en Noodzaak van het doortrekken van de
regionale weg Zevenaar oost. Hierbij is ook verkeersveiligheid aan de orde gekomen. Uit de
Haskoning studie komt dat er wel nut is van de aansluiting, maar geen harde noodzaak. In 2012 heeft
de provincie besloten de weg niet aan te leggen. Dit leidde tot weerstand en vragen bij gemeenten
en bewoners.
Ontwikkelingen
In juli 2013 is vanwege milieueisen een vrachtwagenverbod is ingesteld in Elten (Elten – naar de A3)
(zie kaart 1).

Kaart 1: Overzicht routes en locatie verbod vrachtverkeer.

De afsluiting zal tot gevolg hebben dat het vrachtverkeer moet omrijden:
 via de N811 tussen Herwen en Babberich naar de A12;
 via de kern van Babberich naar de afslag Beek;
 via de Babberichseweg en de Ringweg Oost naar de afslag Zevenaar.
De verwachting is dat het (zwaar) verkeer langs deze routes zal toenemen.
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Onlangs zijn door de provincie tellingen uitgevoerd op een aantal plaatsen op deze wegen (kaart 2).

Kaart 2: Overzicht telpunten

De belangrijkste uitkomsten van de tellingen zijn hieronder weergegeven (figuur 1 en 2). In de
figuren zijn telkens twee perioden met elkaar vergeleken: de 6 maanden voor het
vrachtwagenverbod (blauw) en de 6 maanden na het vrachtwagenverbod (rood). In de tellingen gaat
het om middel en zwaar verkeer.

Figuur 1: Absolute toename aantal vrachtauto’s in 2013
(gemiddelde weekdag 2013).

N336-05 (Ringbaan Oost)
N811-03 (Batavenweg)
N811-05 (Witte Kruis)
N812-02 (Beekseweg)

jan-jun
598
601
609
482

jul-dec
628
658
649
547

Figuur 2: Relatieve toename aandeel vrachtverkeer in
2013 (gemiddelde weekdag 2013).

toename tussen 2 perioden
30 vrachtauto’s per dag (weekdag)
57 vrachtauto’s per dag (weekdag)
40 vrachtauto’s per dag (weekdag)
65 vrachtauto’s per dag (weekdag)
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Rijnwaarden en Zevenaar hebben inmiddels aangegeven dat zij de effecten van de ontwikkelingen
beginnen te merken; door de toename van vrachtverkeer is er een onveilig gevoel ontstaat bij de
burgers die langs de nieuwe routes wonen of deze routes willen kruisen. Dit geldt in het bijzonder
voor Babberich waar steeds meer (vracht)verkeer gebruik maakt van de Dorpstraat (bij het
Baborgaplein) naar de Beekseweg. De route loopt dwars door Babberich. De roep om het
doortrekken van de regionale weg neemt toe.
De Gedeputeerde zegt op 10 september 2013 toe om situatie omtrent Witte Kruis opnieuw te
beoordelen.
De provincie heeft het ROVG gevraagd om de veiligheidsaspecten te beoordelen (deze notitie). De
verkeersveiligheidsmakelaar van het ROVG heeft het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond
uit: interviews met de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden, en met een vertegenwoordiger van de
Dorpsraad Babberich, bestuderen van beschikbare documenten, en observaties ter plaatse.

2. Hoe loopt de discussie?
De meningen van de partijen zijn hieronder weergegeven.
















De gemeenten
Voorstel is: regionaal verkeer kan een route kiezen via de doortrekking van het Witte Kruis
naar bedrijventerrein 7Poort en de aansluiting Hengelder naar de A12. Een deel van dit
tracé, gelegen op bedrijventerrein 7Poort is al door Zevenaar aangelegd. Resterend deel is 1
km. Inwoners van Babberich, Lindus MKB Zevenaar zijn groot voorstander van deze
doortrekking.
Voor verkeer vanuit Rijnwaarden zorgt de ontsluiting voor een rechtstreekse verbinding
naar de te realiseren aansluiting Hengelder op de A12. Dat is vooral van belang voor
vrachtverkeer voor de baksteenindustrie en het toeristisch verkeer naar de Gelderse poort.
Dat verkeer moet nu gebruik maken van het hoofdwegennet van de gemeente Zevenaar
(Ringbaan) om via de aansluiting Grietepoort op de A12 te komen. Deze aansluiting is
overbelast. Voor Elten en Zevenaar heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid.
De verbinding is belangrijk voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het versterken
van de kwaliteit van de leefomgeving.

De provincie
Provincie verwacht door vrachtwagenverbod een toename van het vrachtverkeer in
Babberich, maar niet in Zevenaar.
Er is voldoende capaciteit op de provinciale weg in Babberich om het verkeer af te wikkelen.
De inrichting van de weg heeft voldoende kwaliteit om het extra vrachtverkeer op een
veilige manier te verwerken.
Een westelijke verlegging van het Witte Kruis in combinatie met een doortrekking over het
spoor naar bedrijventerrein 7Poort biedt wel mogelijkheden om woon- en leefklimaat te
verbeteren. De doortrekking kost zeker 15 mln. Een dergelijke investering weegt niet op
tegen de baten.
Er bestaat geen overeenstemming over nut en noodzaak of de doortrekking en over de
vraag of deze onderdeel moet zijn van het provinciale of gemeentelijke wegennet. Er is nu
overeenstemming over de realisering van de aansluiting Zevenaar-Oost, dus nu bereid om
uitgevoerde studie te actualiseren en nader onderzoek te verrichten.
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Over voorstel van Dorpsraad 16 oktober 2013 om de provinciale weg N818 nabij Witte kruis
te verleggen in westelijke richting en een verbinding maken vanaf de rotonde Witte Kruis
over het spoor en de Betuweroute naar de ontsluitingsweg van 7Poort en de nog te
realiseren aansluiting op de A12: analyseren en mogelijke oplossingen in beeld brengen en
ook kijken naar de effecten van het verbeteren van de bestaande route in Zevenaar naar de
nieuwe aansluiting op de A12.
De Dorpsraad van babberich
De stroom verkeer neemt steeds verder toe; de verkeersveiligheid komt ernstig in het
gedrang, zeker op de Dorpstraat bij de school. Men vindt de oversteek naar de
school/Kulturhus/winkels onvoldoende veilig: onvoldoende zichtbaar, en er wordt (te) hard
gereden om veilig te kunnen oversteken.
Door de bijzonder transporten (grote buizenwagens) stagneert het verkeer op het Witte
Kruis en zoeken de personenauto’s sluiproutes door Babberich (De Nereestraat,
Fransiscusstraat, e.d.) waardoor ook deze straten onveilig worden.
Voor de lange termijn is een oplossing om het Witte Kruis verder van de bebouwing te
leggen en bij de rotonde met de Babberichseweg en Dorpstraat de weg door te trekken naar
de A12. (Babberich raakt het vrachtverkeer grotendeels kwijt).
Naast de lange termijn zijn korte termijn maatregelen nodig, zoals: invoeren
snelheidsbeperking (30 km/u) en aanleggen veilige oversteek bij school.

3. Analyse van de verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te beoordelen heeft het ROVG de volgende (deel)trajecten bekeken:
1. De N336 / Ringbaan Oost + Babberichseweg (traject tussen Zevenaar en Babberich)
2. N812 /De route door Babberich: Dorpstraat en Beekseweg
3. N811 / Route Herwen - Witte Kruis - Babberich
4. N811 / Batavenweg (traject tussen Lobith en Herwen)
1. N336: van Zevenaar naar Babberich: Ringbaan Oost + Babberichseweg
De Ringweg is een gebiedsontsluitingsweg met de volgende kenmerken: 50 km/u binnen de
bebouwde kom en 80 km/u buiten de bebouwde kom. Op de Ringbaan-Oost liggen een aantal
rotondes. Er zijn vrij liggende fietspaden, maar deze zijn wel aanliggend aan de rotonde. Zoals
gebruikelijk hebben fietsers op de rotonde voorrang op het afslaand verkeer (zie foto 1).

Foto 1
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Foto 2

Vanuit de filosofie van Duurzaam Veilig moet het mengen van vrachtverkeer met kwetsbaar verkeer
zoveel mogelijk voorkomen worden. Vanwege het stedelijke karakter van het gebied en de
aanwezigheid van huizen en scholen aan beide kanten zal de ongewenste interactie tussen
vrachtauto’s en fietsers op de rotondes van de Ringbaan Oost echter veelvuldig voorkomen (foto 2).
Hierbij is het grootste gevaar dat er fouten gemaakt worden door de chauffeurs. Die fouten kunnen
ontstaan door:
 de zichtbeperkingen in het voertuig (dode hoek); de chauffeur moet nadrukkelijk de dode hoek
checken (zeker als hij even afgeleid is);
 de chauffeur is overbelast of afgeleid. De weg is druk, er rijdt veel vracht- en bestelverkeer; er is
veel informatie (zie ook het matrixbord na de rotonde - foto 3) waarop informatie wordt vermeld
die van invloed kan zijn op de routekeuze.
Verder kunnen ook de fietsers fouten maken: ze kunnen afgeleid zijn, en voorrang nemen (in plaats
van krijgen).

Foto 3

De ongevallenregistratie1 m.b.t. de N336 Ringbaan Oost /Babberichse weg laat zien dat tussen 2008
en 2012 op dat traject de volgende verkeersongevallen plaatsvonden:
2 dodelijke ongevallen (in 2009 en 2012),
1 ongeval met letsel
30 ongevallen met uitsluitend materiele schade.

1

Ongevallenregistraties zijn in de laatste jaren sterk verslechterd vanwege gewijzigd beleid. Er is een sterke
onder-registratie. De gegevens geven slechts een indicatie. Dat geldt ook voor de ongevalsgegevens op de drie
andere locaties.
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Beoordeling van de verkeersveiligheid Ringbaan Oost:
Het traject heeft veiligheidsproblemen die zich concentreren op de rotondes. De rotondes zijn
veiligheids-kritisch (grote massaverschillen; dode hoek, scoren zwak op ‘vergevingsgezindheid’). De
al aanwezige problemen zullen groter worden met een verdere toename van (vracht)verkeer. De
beste maatregel om de veiligheidssituatie te verbeteren is bestaat uit een reconstructie van de
rotondes binnen de bebouwde kom (i.e. vrij liggende fietspaden eventueel met VRI’s).

2. Babberich: Dorpsstraat en Beekseweg - N812
De doorgaande weg door Babberich wordt druk bereden. Het snelheidsregime in de Dorpsstraat is 50
km/u en op de Beekseweg 60 km/u. Er is een voorrangsregeling op kruispunten; er zijn vrij liggende
fietspaden en zijn snelheidsremmende maatregelen. Bewoners klagen over de onveiligheid bij de
oversteken en vooral in de bocht, waar de Dorpstraat overgaat in de Beekseweg. Aan de
noordwestzijde van de bocht is voor de fietsers en voetgangers een met onderbroken lijnen
aangegeven doorsteek aanwezig (zie foto 4 en 5). Door middel van borden is deze (niet beveiligde)
oversteekplaats voor de bocht vanuit beide richtingen aangegeven.

Foto 4

Foto 5
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Foto 6

De gemeten snelheden liggen rond de 50km per uur (47km/u zijde bocht en 53 km/u rechte
nadering) (Bron: VVN rapportage, 2013).
De ongevallenregistratie m.b.t. de N812 laat zien dat tussen 2008 en 2012 op dat traject de volgende
verkeersongevallen plaatsvonden:
2 ongevallen waren met letsel
14 ongevallen met uitsluitend materiele schade.
Beoordeling van de verkeersveiligheid Dorpstraat/Beekseweg door Babberich:
In Babberich zijn op de meeste plaatsen fietsers en voetgangers goed gescheiden van de hoofdweg.
Eventuele veiligheidsproblemen zullen vooral voordoen bij het oversteken van de weg.
Vanuit het perspectief van de oversteker zijn de oversteekpunten goed zichtbaar. Mede door het
aanwezige verkeer en de breedte en inrichting van de weg, kun je als oversteker niet missen dat het
hier om een gevaarlijke oversteeksituatie gaat. De situatie is ‘zichtbaar gevaarlijk’. Dat betekent dat
fietser of voetganger de oversteeksituatie voorzichtig zal (en moet) benaderen.
Hieraan is met infrastructuur (regels, inrichting en bebording) niet veel te veranderen. Gedrag is de
sleutel.
Vanuit het perspectief van de automobilisten en vrachtautochauffeurs kan wel het een en ander
verbeterd worden aan de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen. Dat geldt zeker in de bocht bij de
school/supermarkt.
Onze inschatting is dat een verdere toename van (vracht)verkeer niet direct invloed heeft op de
objectieve verkeersveiligheid; wel zal een toename van het verkeer leiden tot een groter gevoel van
onveiligheid.
Ongeacht of het verkeer door Babberich verder toeneemt of niet, is onze aanbeveling om de
oversteekplaatsen beter zichtbaar te maken voor de automobilisten en vrachtautochauffeurs
(bijvoorbeeld met een gekleurde afdeklaag; specifieke markeringen en of een waarschuwingslicht).
Daarnaast is het van belang dat er op dit traject niet harder wordt gereden dan is toegestaan (evt.
met behulp van handhaving).
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3. N811: Witte Kruis en rotonde in Babberich
Bij Babberich (Witte kruis) heeft de weg langsparkeerplaatsen en deels fietsstroken. De weg loopt
vlak langs de woningen (foto 7).

Foto 7

De rotonde in Babberich heeft een aanliggend fietspad (foto 8). De rotonde is onderdeel van
schoolroutes en wordt door veel kinderen gebruikt (fietsroute Zevenaar- Lobith).

Foto 8: (google maps)

De ongevallenregistratie m.b.t. de N811 Aerdtseweg en Witte Kruis laat zien dat tussen 2008 en
2012 op dat traject de volgende verkeersongevallen plaatsvonden:
10 ongevallen met uitsluitend materiele schade (5 daarvan vonden in 2011) plaats.
Beoordeling van de verkeersveiligheid Witte Kruis en rotonde Babberich:
Het Witte Kruis is niet direct objectief onveilig. Er is voldoende zicht en ruimte. Het (vracht) verkeer
zal echter wel de beleving van de veiligheid beïnvloeden van bewoners en bezoekers die hun auto
langszij willen parkeren.
De rotonde is aan de krappe kant voor de hoeveelheid verkeer en vooral de omvang van het verkeer
dat er langs gaat (zwaar verkeer en uitzonderlijk vervoer). Het vrachtverkeer moet een scherpe
bocht maken indien het vanaf de N811 naar rechts de N812 wil opdraaien.
De problematiek met fietsers op de rotonde is vergelijkbaar aan die op de Ringbaan Oost
(fietsverkeer op rotonde heeft voorrang op afslaande voertuigen). De situatie is niet
vergevingsgezind bij fouten. Onze verwachting is dan ook dat een toename van (vracht)verkeer de
veiligheid onder druk zet.
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4. N811 Batavenweg
Verkeer vanuit Rijnwaarden richting Babberich rijdt via de N811. Deze heeft de volgende kenmerken:
50 km/u bibeko en 80 km/u bubeko. Er zijn rotondes en deels vrijliggende fietspaden
De ongevallenregistratie m.b.t. de N811 Batavenweg laat zien dat tussen 2008 en 2012 op dat
traject de volgende verkeersongevallen plaatsvonden:
1 ongeval met dodelijke afloop,
3 ongevallen met letsel,
2 ongevallen met uitsluitend materiele schade.
Beoordeling van de N811 Batavenweg
Geen specifieke veiligheidsproblematiek.

3. Conclusies
In deze studie heb ik uitsluitend naar de verkeersveiligheid gekeken en dan vooral naar het effect
van vrachtverkeer op de veiligheid van de overige verkeersdeelnemer. Dit levert een specifieke
locatie gebonden beoordeling op en is niet geschikt als hoofdargument voor het wel of niet
aanleggen van een nieuwe verbinding naar de A12. Een dergelijke beslissing vraagt om
overwegingen vanuit meerdere beleidsdomeinen (gebiedsontwikkeling, doorstroming,
verkeersveiligheid, milieu en leefbaarheid, bestuurlijke randvoorwaarden etc.) en de belangen van de
verschillende partijen. De uitdaging is om de best mogelijke een synthese te vinden.
Vanuit het domein van de verkeersveiligheid is het echter een open deur om te stellen dat
vrachtverkeer bij voorkeur via de kortste en veiligste route naar het hoofwegennet geleid moet
worden.
1. In dit geval is de kortste en veiligste route, de route door Babberich. Hierbij maken we de
volgende kanttekeningen:
 Er kan het een en ander verbeterd worden aan de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen in
Babberich (informeren en waarschuwen van de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs).
 Het verwerken van veel vrachtverkeer door Babberich (N812) hoeft niet direct negatief effect
op de verkeersveiligheid te hebben, maar zal wel leiden tot een steeds groter gevoel van
onveiligheid en onvrede.
 De rotonde in Babberich (kruising N811/N812) kan door de verkeersdruk veiligheidskritisch
worden. Aanpassingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen wenselijk.
2. Doortrekken van de regionale weg levert naar verwachting weinig objectieve veiligheidswinst op
in Babberich.
 Het doortrekken van de regionale weg werkt wel positief op de oversteekbaarheid van de
weg en zal naar verwachting een positief effect hebben op de beleving van de veiligheid.
 Een ander voordeel is dat het doortrekken van de weg de mogelijkheid biedt om doorgaand
vrachtverkeer uit Babberich te weren (vrachtwagenverbod). Ook het vrachtwagenverbod zal
de subjectieve veiligheid verbeteren.
3. De derde constatering is dat het vrachtverkeer, ondanks de kortere route door Babberich, ook
veelvuldig gebruik lijkt te maken (en dat dit gebruik toeneemt) van de N811 – de Ringbaan Oost
door Zevenaar. Zeker bij verkeersdrukte in de spits kan deze route als alternatief gebruikt
worden voor de Beekseweg / Dorpstraat door Babberich naar en van de A12. Dit traject heeft
substantiële veiligheidsproblemen die zich concentreren op de rotondes. Deze problemen
worden erger indien het vrachtverkeer verder toeneemt. Doortrekken van de regionale weg
levert veiligheidswinst op voor dit traject.
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