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1. SLIM: Samen Leidend in Mobiliteit 

 

In alle verstedelijkte gebieden van Nederland staat de bereikbaarheid onder druk. In de regio 

Arnhem-Nijmegen is het niet anders; het hoofdwegennet rond de beide steden slibt steeds vaker 

dicht, en ook op het onderliggend wegennet zijn de gevolgen duidelijk voelbaar. Hier gaat 

verandering in komen: in de periode 2010 – 2015 worden op tal van plaatsen maatregelen 

uitgevoerd ter bevordering van de doorstroming. Als aanvulling op deze grote infrastructurele 

ingrepen is SLIM opgezet: Samen Leidend in Mobiliteit. Dit samenwerkingsverband tussen 

wegbeheerders heeft als doel om met slimme, pragmatische benuttingsmaatregelen een bijdrage te 

leveren aan de regionale bereikbaarheid, en om eventuele tijdelijke hinder als gevolg van de grote 

infrastructuurprojecten zoveel mogelijk te beperken. Een goede samenwerking en 

gegevensuitwisseling tussen wegbeheerders is hierbij essentieel. Daarnaast kijkt SLIM hoe de 

informatievoorziening hierover richting de weggebruiker zo goed mogelijk gestroomlijnd kan 

worden. In dit document wordt beschreven hoe SLIM dit aanpakt. 

 

1.1 Voorgeschiedenis 

SLIM is een voortzetting van Beter Bereikbaar KAN, maar met extra aandachtsgebieden. Onder de 

vlag van BBKAN zijn in de periode 2005 – 2009 meer dan 100 benuttingsmaatregelen uitgevoerd op 

het regionale wegennet. BBKAN mag met recht een succes worden genoemd: ondanks de grote 

tijdsdruk zijn veruit de meeste projecten op tijd uitgevoerd en hebben zij tot zichtbare verbeteringen 

geleid in de lokale en regionale verkeersafwikkeling. Bovendien heeft BBKAN zowel bij de 

weggebruiker als wegbeheerders het besef vergroot dat regionale samenwerking de sleutel is tot een 

vitale, bereikbare regio. Toen het einde van BBKAN in zicht kwam werd er al gespeculeerd over een 

eventueel vervolg… 

 

1.2 Actualiteit 

…en vanuit de actualiteit is er ook behoefte aan zo’n vervolg; in de periode 2010 – 2015 staat de 

regio Arnhem-Nijmegen grootschalige hinder te wachten, zowel door de dagelijkse files (die op veel 

plaatsen alleen maar zullen groeien) als door de geplande grote werkzaamheden op een aantal 

belangrijke hoofdwegen. Zo wordt de A12 tussen Waterberg en Velperbroek verbreed, evenals de 

A50 tussen Grijsoord en Ewijk. Ook de Prins Maurritssingel wordt gereconstrueerd, en de Tweede 

Stadsbrug wordt aangelegd…en zo zijn er meer maatregelen die na afronding voor een verbeterde 

doorstroming zullen zorgen. Tijdens de uitvoeringsfase zal de doorstroming vaak juist verder onder 

druk komen te staan. Dit omdat er tijdelijk minder (en smallere) rijstroken beschikbaar zijn, vaak ook 

voorzien van een lagere maximumsnelheid. Daarnaast is er een aantal knelpunten waarvoor (nog) 

geen oplossing voorzien is. Het is belangrijk dat de regio Arnhem-Nijmegen ook tijdens deze periode 

van grote werken bereikbaar blijft, en dat de weggebruiker weet wat hij/zij kan verwachten. SLIM 

steekt hier energie, expertise en financiële middelen in, en doet dit met Rijkswaterstaat Oost 
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Nederland, provincie Gelderland, 20 gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen én het 

bedrijfsleven. 

 

In september 2008 heeft de voorzitter van de stadsregio, dhr. J. Modder, het boekje “SLIM op weg. 

Doorontwikkeling BBKAN.” aangeboden aan de Minister van Verkeer & Waterstaat, dhr. C. Eurlings, 

en zijn staatssecretaris, mevr. T. Huizinga. Met dit boekje is de aftrap gegeven voor het vervolg op 

BBKAN. Door leidend te zijn in mobiliteit wordt de bereikbaarheid van en binnen de stadsregio 

Arnhem Nijmegen verbeterd. 

 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling van SLIM luidt: het zoveel mogelijk bereikbaar houden van de stadsregio Arnhem-

Nijmegen (tijdens en na de geplande werkzaamheden) in de periode 2010 – 2015. De focus ligt 

hierbij op slimme, snel uit te voeren benuttingsmaatregelen. Dus niet op grootschalige reconstructie 

of nieuwe infrastructuur. Het beoogde effect is het verminderen cq. oplossen van 

wachtrijproblemen, de reistijd korter én betrouwbaarder (minder variatie) maken, en de reiziger van 

de juiste informatie voorzien om te zorgen dat hij goed voorbereid, met de juiste verwachtingen aan 

zijn/haar reis begint.  

 

In tegenstelling tot BBKAN zal SLIM zich niet alleen focussen op de auto, maar juist ook aandacht 

besteden aan het multimodale element: verknoping van vervoerwijzen. Een belangrijk element 

hierbij is communicatie: de reiziger in de regio dient gemakkelijk over adequate informatie te kunnen 

beschikken over eventuele hinder / vertraging onderweg en beschikbare alternatieven voor de auto. 

 

1.4 Positie van dit document in de SLIM-cyclus 

Om SLIM en de keuzes die SLIM maakt duidelijk en transparant neer te zetten worden zowel op 

strategisch, tactisch als operationeel niveau producten gemaakt: 

• Op Strategisch niveau worden beleidsdoelen gesteld, wordt de organisatie neergezet en 

worden richtingen en soorten maatregelen bepaald waarover het proces naar deze 

beleidsdoelen leiden. Deze doelen, organisatie en richtingen worden in dit Groene Boekje 

beschreven. 

• Op Tactisch niveau  worden de doelen en richtingen nader gespecificeerd. Tevens wordt 

bepaald hoe – en op basis waarvan - de maatregelen worden geprioriteerd en 

geprogrammeerd. Het voornaamste product voor SLIM op tactisch niveau is een 

Regelstrategie. De BBKAN!-regelstrategie wordt hiertoe geactualiseerd. De SLIM-

regelstrategie zal als vervolg op het Groene Boekje tot stand worden gebracht en 

geïmplementeerd.  

• Op Operationeel niveau worden de  geprogrammeerde maatregelen in 

uitvoeringsprogramma’s gegoten. Dit vindt plaats op basis van de op tactisch niveau gestelde 

prioritering. Ook wordt hier de uitvoering van deze maatregelen voorbereid.  
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Dit document gaat hoofdzakelijk in op het strategisch niveau. Wel wordt in hoofdstuk 2 een 

doorkijk gegeven naar de uitwerking van de andere 2 niveaus. 

SLIM zal een eigen klapper uitgeven; een map waarin projectbladen, kaartbladen en dergelijke 

makkelijk kunnen worden gewisseld. Hierin krijgt ook het voorliggende document een plek. 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de werkwijze en filosofie van SLIM uiteengezet. De  daaropvolgende 

hoofdstukken zijn gewijd aan 2 peilers van SLIM: benuttingsmaatregelen (3), en het  informeren van 

weggebruikers (4). De derde peiler (Verbinden van wegbeheerders) wordt niet in een apart 

hoofdstuk beschreven. 

Onder de naam SLIM zijn 2 programma’s opgestart: SLIM Prijzen en SLIM-Maatregelen. Dit document 

gaat uitsluitend in op SLIM Maatregelen. Wanneer SLIM vermeld wordt, wordt SLIM maatregelen 

bedoeld tenzij nadrukkelijk de term “SLIM Prijzen” wordt gebruikt. 
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2. De SLIM-werkwijze 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan SLIM, en hoe die 

doorvertaald worden in de SLIM-driehoek; de 3 typen werkzaamheden die door SLIM worden 

uitgevoerd. 

 

2.1 Organisatie en verantwoordelijkheden 

SLIM is een samenwerkingsverband van de gemeenten in de stadsregio, de provincie Gelderland en 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Coördinatie vindt plaats vanuit het projectbureau SLIM, dat 

organisatorisch is ondergebracht bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen.  

In onderstaande figuur worden de organisatie en bestuurlijke omgeving van SLIM schematisch 

weergegeven.  
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 Het projectbureau SLIM kent in organisatorisch opzicht de volgende taken: 

• In samenspraak met de wegbeheerders de bovenlokale en regionale 

bereikbaarheidsproblemen benoemen en een pakket van benuttingsmaatregelen tot stand 

brengen. Het SLIM-projectbureau heeft hierin een coördinerende rol.  

• Het faciliteren van de afstemming van wegwerkzaamheden. 

• Medefinanciering van projecten die aansluiten bij de SLIM-doelstelling. 

• De wegbeheerders samenbrengen en adviseren over het tijdig en adequaat informeren van 

weggebruikers en reizigers. 

Uitvoering van de SLIM-benuttingsmaatregelen vindt plaats door de verantwoordelijke 

wegbeheerder(s), niet door het SLIM-projectbureau. Dit in tegenstelling tot BBKAN, waar de 

uitvoering door het projectbureau werd gecoördineerd.  

 

* 
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2.2 Strategische, tactische en operationele uitwerking 

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld wordt  in dit document hoofdzakelijk het strategische niveau 

uitgewerkt. Er worden doelen gesteld (zie hoofdstuk 1), er worden visies  ontwikkeld en accenten 

gelegd (dit hoofdstuk), en er wordt een eerste doorkijk gegeven naar de typen maatregelen waarmee 

de gestelde doelen nagestreefd worden (hoofdstuk 3 e.v.).  

Na de totstandkoming en uitrol van het voorliggende document worden in samenwerking met de 

regionale partners de belangrijkste onderdelen op respectievelijk het tactisch en operationeel niveau 

uitgewerkt: de SLIM Regelstrategie en het SLIM Uitvoeringsprogramma. 

2.2.1 Doorkijk tactisch niveau: Regelstrategie 

In een regelstrategie worden de bovenlokale en regionale wegen in de stadsregio geprioriteerd aan 

de hand van de probleemstelling: op welke wegen is een adequate doorstroming het belangrijkst in 

het kader van regionale bereikbaarheid?  

De regelstrategie die in het kader van BBKAN! is opgesteld, zal in het kader van SLIM worden 

geactualiseerd. Er is een aantal redenen om de BBKAN!-regelstrategie opnieuw tegen het licht te 

houden:  

• Nieuwe beleidskaders en inzichten. 

• Er zijn enkele nieuwe wegen aangelegd. 

De Mobiliteitsaanpak, de aanscherping die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 

toegepast op de Nota Mobiliteit, voorziet in een aantal maatregelpakketten waarvan enkelen 

aansluiten bij dit thema. In paragraaf 4.1.3. wordt ingegaan op de desbetreffende 

maatregelenpakketten. 

Na de uitrol van het voorliggende document neemt SLIM initiatief om in regionaal 

samenwerkingsverband de BBKAN!-regelstrategie te actualiseren naar een SLIM-Regelstrategie. De 

nieuwe Regelstrategie vormt één van de belangrijkste instrumenten voor: 

• De prioritering en programmering van projecten in de SLIM Uitvoeringsprogramma’s. 

• Het opstellen cq actualiseren van DVM-scenario’s op het regionale wegennet. 

• Het bedienen van deze DVM-scenario’s. 

Tot de vaststelling van de nieuwe SLIM-Regelstrategie vormt de (onderstaande) BBKAN!-

regelstrategie het uitgangspunt. Deze regelstrategie is afkomstig uit het bestuurlijk vastgestelde 

beleidsdocument “BBKAN – Van beleid naar uitvoering 2005 – 2009” (2004), en is later onder andere 

aangevuld met categorisering van de doorgetrokken N837 (Heteren – Schuytgraaf) en N322 (richting 

Beneden – Leeuwen).  
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2.2.2 Doorkijk operationeel niveau: Uitvoeringsprogramma’s 

Bij de diverse wegbeheerders in de regio leven reeds bij de aftrap van SLIM diverse ideeën over 

maatregelen ter verbetering van de regionale bereikbaarheid. SLIM wil niet wachten met het 

inventariseren van deze ideeën tot alle kaders en uitgangspunten tot het diepste detailniveau zijn 

uitgewerkt. Wat SLIM wel wil is haar regionale partners vanaf het begin stimuleren om problemen op 

het gebied van regionale bereikbaarheid op de agenda te zetten, zowel de eigen agenda als die van 

SLIM. In een aantal gevallen vragen de situaties om snelle actie, bij andere projecten dient er eerst 

een breed afstemmingstraject te worden opgestart.  

SLIM heeft de wegbeheerders binnen de stadsregio uitgenodigd om initiatieven (“scopes”) op het 

gebied van regionale bereikbaarheid in te dienen. Deze scopes vormen tezamen een groslijst die – 

mede op basis van de SLIM Regelstrategie – het basisbestand vormt voor de jaarlijkse SLIM-

Uitvoeringsprogramma’s. 

In hoofdstuk 3 worden de maatregeltypen genoemd waarop SLIM inzet. De reeds ingediende scopes 

komen aan bod in hoofdstuk 4. 
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2.3 De filosofie van SLIM 

De selectie en uitvoering van SLIM-maatregelen is gestoeld op een aantal pijlers: principekeuzes die 

op strategisch niveau zijn gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de problemen worden 

aangepakt. In deze paragraaf worden deze principekeuzes toegelicht. 

2.3.1 Accentverschuiving na BBKAN 

Hoewel SLIM grotendeels een voortzetting is van BBKAN zijn er enkele duidelijke accentverschillen, 

zowel organisatorisch als inhoudelijk: 

• SLIM besteedt veel aandacht aan de verknoping tussen auto en andere modaliteiten (OV, 

fiets), waar BBKAN vooral gericht was op het autoverkeer,  

• BBKAN was vooral gericht op wegbeheerders, SLIM daarnaast ook op de weggebruiker 

(informatievoorziening). 

• Waar het om automaatregelen gaat beschouwt SLIM zowel het hoofdwegennet als 

onderliggende wegen. Bij BBKAN lag de focus vooral op het hoofdwegennet (rijks- en 

provinciale wegen). 

• SLIM trekt de prioritering en agendering van de projecten en treedt faciliterend op, maar de 

betreffende wegbeheerder trekt de voorbereiding en uitvoering. BBKAN leverde niet alleen 

in de verkenningsfase de projectleider, maar ook tijdens de uitvoering.  

• Binnen SLIM wordt ook een relatie gelegd tussen mobiliteit en geluids- en luchtkwaliteit. 

Momenteel trekt de Stadsregio Arnhem Nijmegen een verbeteringsprogramma voor 

luchtkwaliteit: Eureka. Verkeer en luchtkwaliteit zijn twee thema’s die natuurlijk nauw met 

elkaar zijn verbonden. Waar beide initiatieven elkaar kunnen ondersteunen zal dit niet 

worden nagelaten. 

 

2.3.2 Verkeersmanagement 

De “slimme benuttingsmaatregelen” die in de inleiding genoemd worden betreffen zowel statische 

maatregelen als instrumenten die op afstand aanstuurbaar zijn en daarmee op ieder gewenst 

moment bijgesteld kunnen worden om te anticiperen op het actuele verkeersbeeld en de gewenste 

afwikkelingskwaliteit. Laatstgenoemde sturingsinstrumenten zijn in het kader van BBKAN reeds in 

grote getale aangebracht. SLIM beoogt om deze aan te vullen waar nodig en om deze instrumenten 

gericht in te zetten, passend bij de SLIM-doelstelling en de doorvertaling hiervan in een 

geactualiseerde SLIM-regelstrategie. 

 

• Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een impuls gegeven aan regionaal 

verkeersmanagement. Dit is vastgelegd in de Mobiliteitsaanpak (Actieprogramma wegen), 

een aanscherping op de Nota Mobiliteit die door het Ministerie is vastgesteld vanwege de 

groeiende mobiliteitsproblematiek.  

 

Een belangrijk speerpunt op het gebied van regionaal verkeersmanagement is de ontwikkeling van 

een Stadsregionale Verkeersmanagementcentrale (SVC). Hierop wordt in paragraaf 4.1.1 dieper 

ingegaan. 
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2.3.3 Afstemming van werkzaamheden 

Binnen de stadsregio worden nu en zeker de komende jaren veel (grote) projecten uitgevoerd die 

deels de bestaande capaciteit (tijdelijk) moeten optimaliseren, maar die ook moeten zorgen voor 

structureel nieuwe capaciteit (verbreding A12, A50, stadsbrug Nijmegen etc.). Nog los van groot 

onderhoud dat moet plaatsvinden. Het Regioteam, waarin alle wegbeheerders vertegenwoordigd 

zijn, zorgt ervoor dat de uitvoering van deze (grote) projecten, samen met de jaarlijkse 

wegwerkzaamheden en evenementen, goed op elkaar worden afgestemd zodat de doorstroming op 

het wegennet in de stadsregio zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. De regionale afstemming van 

wegwerkzaamheden is een van de succesnummers van BBKAN, en doorzetting hiervan in het 

Regioteam is dan ook een logische stap. Via de stadsregio heeft SLIM zitting in het Regioteamen het 

Meldpunt Wegwerkzaamheden. 

 

2.3.4 Verknoping 

Waar BBKAN zich vooral richtte op automobiliteit, is bij SLIM de verknoping van verschillende 

vervoerwijzen een belangrijk speerpunt. Vanuit verkeersmanagement kan nagedacht worden over 

maatregelen die de automobilist verleiden om eerder gebruik te maken van andere modaliteiten 

(openbaar vervoer, fiets). Dit kan door het gebruik daarvan zo goed mogelijk te faciliteren. Of het nu 

gaat om woon-werkverkeer of recreatief verkeer (bezoeken evenementen, winkelen etc.). Het gaat 

daarbij om maatregelen als (dynamische) informatievoorziening rond transferia of P+R, trein, bus en 

fietsverbindingen. Het aanleggen van transferia/P+R, aanbieden van/sturen op specifieke routes, 

fietsenstallingen, zorgen voor goede OV-/fietsroutes e.d. waardoor er voldoende, verrassende 

mogelijkheden van hoge kwaliteit worden aangeboden voor de overstap van auto naar andere 

modaliteiten en andersom. Een voorbeeld is de Waalsprinter. Enkele zaken zijn hierbij essentieel: 

• Verknoping is geen doel op zich, maar dient gericht te worden toegepast daar waar het 

daadwerkelijk een meerwaarde kan bieden voor de reiziger. De focus ligt op locaties die op of 

nabij veelgebruikte vervoersrelaties liggen en/of waar een snelle overstap van het ene op het 

andere vervoermiddel de reis sneller, flexibeler en betrouwbaarder maakt. 

• Naast het faciliteren van een goede verknoping tussen vervoerwijzen is adequate 

informatievoorziening een randvoorwaarde.   

 

2.3.5 Leefbaarheid 

De dagelijkse praktijk laat zien welke consequenties een lokaal of regionaal afwikkelingsprobleem op 

de leefbaarheid kan hebben; wachtrijvorming binnen de bebouwde kom zorgt voor geluidsoverlast, 

verslechtering van luchtkwaliteit en oversteekproblemen. Daarnaast zijn er neveneffecten in de vorm 

van sluipverkeer. 

Door verbeteringen ten behoeve van de regionale bereikbaarheid draagt SLIM bij aan de oplossing 

van deze problemen. Het staat echter ook vast dat niet alle bereikbaarheidsproblemen opgelost gaan 

worden; de toepassing van verkeersmanagement zal er mogelijk toe leiden dat verkeer op de ene 



SLIM de toekomst in – Concept 11 jan 2011 

 

 13 

locatie gedoseerd wordt doorgelaten ten behoeve van de doorstroming op de andere locatie. De 

keuzes die hieromtrent worden gemaakt worden vastgelegd in de SLIM-regelstrategie. Leefbaarheid 

vormt hierin een belangrijk thema. Hierin kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat áls er op een 

bepaalde route verkeer gedoseerd dient te worden met wachtrijvorming tot gevolg, dit gebeurt op 

locaties waar de leefbaarheid niet in het geding komt (bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom). 

Daarnaast zijn er maatregelen mogelijk die specifiek ingaan op de meest vervuilende vervoerwijze: 

vrachtwagens. De techniek maakt het mogelijk om juist met het oog op vrachtwagens de afwikkeling 

te sturen. Daarbij mogen de belangen van het goederenvervoer niet uit het oog verloren worden. In 

de uitwerking van de SLIM-maatregelen wordt hier specifiek naar gekeken. 

 

2.3.6 Communicatie 

Zoals gezegd zal, vergeleken met BBKAN, meer aandacht worden besteed aan goede communicatie 

richting de reiziger over de actuele bereikbaarheid van / binnen de regio. BBKAN kende een 

Meldpunt Wegwerkzaamheden. Onder de vlag van SLIM wordt het beheer van dit Meldpunt 

gecontinueerd. SLIM gaat echter verder, en dat moet ook wel: de beoogde verknoping van 

vervoerwijzen heeft immers weinig zin als de reiziger niet wordt geïnformeerd over de 

mogelijkheden en de meerwaarde hiervan. Binnen het aspect communicatie komen voor SLIM de 

volgende zaken aan bod: 

• Informeren over de actuele doorstroming op het hoofd- en regionale wegennet, zowel langs 

de weg als via internet. 

• Informeren via zgn. ‘in-car’-technologie 

• Tijdig en adequaat informeren over werkzaamheden en evenementen en eventuele hinder 

hierdoor (omleidingen, extra reistijd). 

• Informeren over alternatieven voor de auto, inclusief de meerwaarde hiervan. 

• Communiceren over de planning en uitvoering van de eigen SLIM-maatregelen. 

Onder de noemer communicatie vallen ook uitvoeringsmaatregelen, zowel aan de vraagzijde (de 

reiziger) als de aanbodzijde (de infrastructuur). Om de juiste informatie door te kunnen spelen 

richting de reiziger is structurele data-inzameling nodig. Deze data betreffen actuele reistijden (soms 

met meerdere modaliteiten). Hierbij wordt tevens de link gelegd met SLIM Prijzen en het NDW 

(Nationale Databank Wegverkeersgegevens, zie paragraaf 2.3.7). 

 

2.3.7 Monitoring 

De SLIM-aanpak van bereikbaarheidproblemen zal voornamelijk op een pragmatische, snelle manier 

gebeuren. Het is daarom lastig om hieromheen een uitgebreid cijfermatig monitoringstraject op te 

starten met voor- en nametingen. Dit laat echter onverlet dat de lokale en regionale effecten van de 

SLIM-maatregelen natuurlijk wel gemonitord dienen te worden. Dit om te kijken of de maatregel 

volgens verwachting bijdraagt aan verbetering van de regionale bereikbaarheid, maar ook om te zien 
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of er ongewenste bij-effecten optreden. Bij veel maatregeltypen zijn wegbeheerders na 

implementatie nog in staat om e.e.a. bij te stellen (denk aan regelscenario’s, verkeerslichten en 

TDI’s). 

Per SLIM-maatregel wordt in overleg met de wegbeheerders bepaald op welke wijze gemonitord 

wordt, en welke instrumenten hierbij gebruikt worden. Waar cijfermatige effectmeting snel en 

pragmatisch kan plaatsvinden wordt dit niet nagelaten, maar vaak zal ook met schouwingen en 

expert judgement (beschrijvend) worden gewerkt. 

In het kader van SLIM wordt tevens gekeken op welke manier de Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens (NDW) ingezet kan worden bij monitoring. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is 

deelnemer aan de NDW. 

 

2.4 Communicatie met regionale partners 

 

SLIM is de voortzetting van de bekende BBKAN structuren. De organisatiestructuur is zoals deze 

eerder is afgesproken, waarbij de SLIM organisatie valt onder respectievelijk het BOM en het college 

van Bestuur van de stadsregio. De bekende gremia zijn overeind gebleven, evenals de 

beheersorganisatie, welke is ondergebracht bij de stadsregio.  

Ambtelijk overleg met de wegbeheerders vindt hoofdzakelijk op projectbasis plaats. Daarnaast 

vinden er 2 keer per jaar regionale SLIM-overleggen plaats.  Doel hiervan is het informeren over 

regionale projecten en initiatieven, het onderling delen van resultaten het gezamenlijk 

inventariseren van potentiële nieuwe knelpunten.  

De regionale SLIM-overleggen zijn om praktische redenen geografisch in vier clusters verdeeld: 

• Cluster Betuwe: gemeenten Lingewaard en Overbetuwe 

• Cluster Liemers: gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg, Rijnwaarden en 

Montferland 

• Cluster Arnhem: gemeenten Arnhem, Renkum, Rozendaal en Rheden 

• Cluster Rijk van Nijmegen: gemeenten Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Heumen, Mook en 

Middelaar, Groesbeek, Ubbergen en Millingen a/d Rijn. 

Bij alle SLIM clusteroverleggen zijn ook Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen vertegenwoordigd. 

 

2.5 SLIM en andere programma’s 
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Naast SLIM beheert de Stadsregio Arnhem Nijmegen meer programma’s, processen en 

beleidsstukken op het gebied van mobiliteit. Hieronder wordt per item beschreven hoe deze zich tot 

SLIM verhouden, en waarin SLIM zich onderscheidt. 

 

2.5.1 Offensief Bereikbaarheid 

Binnen de stadsregio wordt zowel aan de aanbodzijde (infrastructuur) als aan de vraagzijde (de 

weggebruiker) gewerkt aan een betere bereikbaarheid. Waar SLIM zich focust op de aanbodzijde 

(infrastructuur en informatievoorziening), wordt in het Offensief Bereikbaarheid de reiziger bewogen 

om alternatieve vervoerwijzen te overwegen, Het Offensief Bereikbaarheid is een regionaal 

samenwerkingsverband (geïnitieerd door VNO-NCW) waarin bewustwording en gedragsverandering 

t.a.v. het reisgedrag centraal staan. Bij dit samenwerkingsverband zijn inmiddels 75 werkgevers 

aangesloten, die vanuit het Offensief hun werknemers alternatieven voor de auto voorleggen en hen 

stimuleren om deze vaker te nemen. 

Het Offensief Bereikbaarheid is op 23 mei 2008 opgestart door de initiatiefnemers VNO-NCW regio 

Arnhem-Nijmegen, MKB-Midden, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kamer van Koophandel Centraal 

Gelderland. Dit leidde op 28 oktober 2008 tot de ondertekening van een Regionaal Convenant 

Mobiliteitsmanagement. 

 

2.5.2 Verstedelijkingsvisie Stadsregio 

In de Verstedelijkingsvisie 2020 – 2030 legt de Stadsregio vast waar zij de lange termijn-bouwopgave 

van 26.000 nieuwe woningen wil faciliteren. Vanzelfsprekend heeft deze opgave ook consequenties 

op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. De Verstedelijksvisie van de Stadsregio wordt medio 

2011 vastgesteld.  

Omdat het om een lange termijnopgave gaat is er geen directe relatie met de korte termijnscope van 

SLIM. Er kunnen echter problematische verkeerssituaties zijn waarbij een keuze gemaakt moet 

worden tussen een tijdelijke benuttingsmaatregel (SLIM) of een permanente oplossing. Als vanuit de 

Verstedelijksvisie extra vraag naar auto- of OV-mobiliteit naar voren komt, zal dit worden 

meegenomen in de afweging. 

2.5.3 Regionale Nota Mobiliteit 

In de tweede helft van 2010 wordt de Regionale Nota Mobiliteit (ReNoMo) van de Stadsregio 

geactualiseerd. Vanuit SLIM wordt bijgedragen aan delen van het beleid, met name bij korte en 

middellange termijnambities op het gebied van Bundelen en Verknopen, het hoofdthema van de 

ReNoMo. 

Gekoppeld aan de ReNoMo brengt de Stadsregio een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 

(MUM) uit. Hierin worden per jaar de uitvoeringsprojecten vastgelegd. Een deel van de hierin 

gealloceerde financiën is aan SLIM toegekend.  

Verknoping is ook binnen SLIM een belangrijk speerpunt. Vanuit SLIM wordt op deze manier dan ook 

aangehaakt bij de totstandkoming en uitvoering van de Regionale Nota Mobiliteit. 
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2.5.4 OV Masterplan en OV-concessie 

De ambities van de Stadsregio op het gebied van openbaar vervoer worden verwoord in het OV 

Masterplan. Deze bevat tevens een uitvoeringsplan.  

Daarnaast wordt begin 2011 de nieuwe OV-concessie voor de stadsregio op markt gebracht.  

Voor beide ontwikkelingen geldt dat er een relatie bestaat met SLIM, aangezien SLIM het gebruik van 

alternatieven voor de auto stimuleert. SLIM focust zich hierbij echter op P+R (veelaltijdelijk) en op 

informatie langs de weg waar het OV-programma van de stadsregio met name gericht is op de OV-

verbindingen zelf. Waar SLIM-maatregelen logischerwijs kunnen aansluiten bij OV-

infrastructuurmaatregelen zal deze koppeling dan ook worden gezocht. SLIM ziet met name kansen 

in de verknoping met nieuwe hoogwaardige OV-verbindingen in de regio, zoals de Rijnwaalsprinter 

en het spoor. Zoals eerder vermeld kijkt SLIM hierbij ook naar gerichte communicatie richting de 

reiziger over de mogelijkheden die verknoping biedt (reistijdwinst, frequentie e.d.).  

 

2.5.5 Eureka 

Eureka is een project ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. In opdracht van 15 gemeenten 

voert de Stadsregio een aantal programma’s uit die leiden tot het oplossen van knelpunten op het 

gebied van luchtkwaliteit. 

Luchtkwaliteit heeft een sterke relatie met bereikbaarheid en doorstroming. Daarom is binnen 

Eureka nadrukkelijk de verbetering van de bereikbaarheid als doelstelling opgenomen.  

Door Eureka en SLIM wordt gekeken naar projecten die door gezamenlijke agendering, processturing 

en financiering winst opleveren voor bereikbaarheid én luchtkwaliteit. 
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3. De 3 SLIM maatregeltypen 
 

De filosofie van SLIM is doorvertaald in een drietal pijlers: Benutten, Informeren en Verbinden. Bij 

iedere peiler hoort een maatregelenpakket en een specifieke doelgroep: 

• Infrastructuur > Benutten 

• Weggebruikers > Informeren 

• Wegbeheerders > Verbinden 

In de hiernavolgende paragrafen wordt ingegaan op de afzonderlijke peilers. 

 

3.1 Infrastructuur: SLIM benutten 

Zoals in de inleiding wordt aangeven, is het slim benutten van bestaande infrastructuur een van de 

hoofddoelen van SLIM. In hoofdstuk 4 worden de diverse SLIM-maatregelen en -initiatieven in detail 

beschreven. 

Bestaand asfalt beter benutten 

Zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet vinden de komende jaren 

grootschalige reconstructies plaats. Daarnaast zijn wegbeheerders continu bezig met beter benutten 

van het bestaande asfalt. Op veel doorstromingsknelpunten valt relatief snel, eenvoudig en 

goedkoop capaciteitsuitbreiding te realiseren met kleine maar slimme maatregelen. Denk hierbij aan: 

• Het verlengen van in- of uitvoegstroken 

• Het wijzigen van de rijstrookindeling 

• Het (al dan niet tijdelijk) benutten van ongebruikt asfalt (vluchtstroken e.d.) 

• Beperkte uitbreiding van bestaande verharding 

• Overige verkeersmanagementmaatregelen, zoals rijstrooksignalering en 

monitoringscamera’s. 

Deze benuttingsmaatregelen zijn niet alleen een belangrijke aanvulling op de grootschalige 

reconstructies; als korte termijn-ingreep zijn zij essentieel. Dit geldt in het bijzonder voor de periode 

2010 – 2015, wanneer de capaciteit van het regionale wegennet op veel plaatsen verminderd wordt 

door de grootschalige reconstructies. Daarom stimuleert SLIM de verkenning, voorbereiding en 

uitvoering van deze benuttingsmaatregelen.  

Slimme toepassing en uitbreiding van P+R capaciteit 

Goede P+R-faciliteiten zijn dé manier om uit te nodigen tot het verknopen van vervoermiddelen door 

de reiziger. Dat betekent: SLIM gesitueerde, goed bereikbare, laagdrempelige en doelmatig 

vormgegeven P+R-locaties. Belangrijk onderdeel hiervan is het aanbieden van voldoende 

parkeercapaciteit voor auto’s, en deze parkeercapaciteit zó situeren dat de loopafstand naar het OV-
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opstappunt minimaal is. Benadrukt wordt dat er in het kader van SLIM geen volledig nieuwe P+R 

terreinen zullen worden aangelegd. Wel wordt bekeken hoe bestaande P+R terreinen beter benut 

kunnen worden door uitbreidingen en optimalisatie van routes van, naar en op het terrein. 

Verkeerslichten / Doseermaatregelen 

Het gericht afstellen en uitbreiden van de capaciteit van verkeerslichteninstallaties kan zorgen voor 

een structurele verbetering van de doorstroming. Waar problemen bestaan of verwacht worden 

vanwege de beperkte afwikkelingscapaciteit van de verkeerslichten zal in het kader van SLIM 

gekeken worden naar pragmatische ingrepen om deze capaciteit te vergroten.  

In een aantal gevallen is het echter ongewenst om de capaciteit op een kruising maximaal te 

verhogen, dit met het oog op ontstane afwikkelings-, veiligheids- of leefbaarheidsproblemen elders 

op het wegennet. Hierdoor is het belangrijk dat de wegen in het regionale wegennet worden 

geprioriteerd qua doorstroming. In deze prioritering (vastgelegd in de nieuw te ontwikkelen SLIM-

regelstrategie) wordt bepaald op welke locaties eventuele wachtrijvorming ‘mag’ ontstaan in 

situaties waarin deze niet voorkomen kan worden. Verkeerslichten (VRI’s) en doseerinstallaties 

(TDI’s) zijn een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van deze prioritering “op straat”. SLIM zal: 

• In overleg met de regionale partijen de BBKAN-prioriteitenkaart actualiseren en checken 

waar deze actualisatie leidt tot gewenste bijstelling of aanleg van verkeerslichten of 

doseerinstallaties. 

• Het aanbrengen van nieuwe VRI’s en TDI’s stimuleren en ondersteunen waar deze een 

bijdrage leveren aan de regionale bereikbaarheid. 

• Onderzoek naar VRI-optimalisaties op regionale en bovenlokale knelpunten stimuleren 

 

Rerouting 

Bij dynamisch verkeersmanagement wordt er niet per definitie van uitgegaan dat het verkeer 

dezelfde route blijft rijden. In een aantal gevallen blijft de regionale bereikbaarheid het best 

gewaarborgd door bepaalde verkeersstromen via alternatieve routes te laten rijden. Hierbij wordt de 

lokale bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in acht genomen. 

 

Rerouting kent zowel een statische als een dynamische component. Een voorbeeld van statische 

rerouting is de inzet van U-routes (zie paragraaf 4.1.2.). De dynamische variant komt in paragraaf 3.2 

aan bod. In de nieuw te ontwikkelen SLIM-regelstrategie wordt uitgewerkt waar rerouting ingezet 

kan worden als verkeersmanagementmaatregel, via welke wegen en met welke instrumenten. 

 

Een belangrijke factor op het gebied van regionale rerouting zal de Stadsregionale 

Verkeersmanagementcentrale (SVC) zijn, welke samen zal werken met de Verkeerscentrale Noord en 

Oost-Nederland (VCNON) van Rijkswaterstaat. De SVC dient daartoe verder te worden uitgerust. 

Hierop wordt in paragraaf 4.1.1 dieper ingegaan. 

 

Calamiteiten 
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Naast de ‘dagelijkse’ files wil SLIM ook filevorming als gevolg van calamiteiten aanpakken. 

Ongevallen die van dien aard zijn dat hele rijbanen van doorgaande wegen gestremd zijn zorgen vaak 

voor bovenlokale of zelfs regionale terugslag. Dit is niet alleen uit het oogpunt van doorstroming 

ongewenst, maar ook omdat de hulpdiensten de ongevalslocatie moeilijk kunnen bereiken. BBKAN 

heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in het anticiperen op stremmingen ten gevolge van 

calamiteiten. Om de hinder na calamiteiten zoveel mogelijk te beperken worden de volgende acties 

ingezet: 

• Calamiteitendoorsteken; onderbrekingen in middengeleiders die bij stremmingen tijdelijk 

kunnen worden opengezet om verkeersstromen om te leiden. In welke vorm deze het meest 

functioneel zijn wordt nog bekeken. 

• Het creëren van calamiteitenscenario’s; actieplannen die ervoor zorgen dat de 

wegbeheerders en hulpdiensten snel en gericht in actie kunnen komen om de hinder te 

beperken. Deze scenario’s zijn reeds door Rijkswaterstaat opgezet, maar waar nodig zal SLIM 

een signaalfunctie uitoefenen t.b.v. actualisering of aanpassing. 

 

3.2 Weggebruikers: Informeren 

Er zijn twee belangrijke redenen voor SLIM om de weggebruikers en reizigers in / naar de Stadsregio 

goed te informeren over hun reis en eventuele belemmeringen:  

• Mits voorzien van juiste en snelle informatie kan de weggebruiker op zijn manier bijdragen aan 

een goede doorstroming. 

• De acceptatie van eventuele vertragingen als gevolg van files of stremmingen is groter als 

reizigers van tevoren geïnformeerd worden. 

SLIM wil de onderstaande middelen inzetten om de weggebruikers en reizigers in / naar de 

Stadsregio snel, juist en via de juiste kanalen te informeren over hun reis. In hoofdstuk 5 worden de 

initiatieven op het gebied van informatievoorziening nader beschreven. Het gaat om 5 typen 

informatievoorziening, zowel statische als dynamische: 

Dynamisch:  

• Dynamische route-, reis- en parkeerinformatie 

• Informatie bij calamiteiten  

• Nieuwe / innovatieve in-car instrumenten (bijvoorbeeld i.r.t. navigatie-apparatuur)  

• Via de SLIM-website: www.slimopweg.info. 

Statisch: 

• Statische bebording  

• Website wegwerkzaamheden 
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• Specifieke informatievoorziening bij geplande evenementen 

De laatste jaren vinden op het gebied van data-inzameling en –weergave innovatieve ontwikkelingen 

plaats die het mogelijk maken om reizigers nóg gerichter en gedetailleerder te informeren over hun 

reis. Waar SLIM op dit gebied een meerwaarde kan bieden, zal hiernaar gekeken worden. 

 

3.3 Wegbeheerders: Verbinden 

Meer nog dan bij BBKAN wil SLIM een rol spelen als schakel tussen diverse wegbeheerders. In een 

aantal situaties is deze schakel gewenst: 

• Bij bovenlokale bereikbaarheidsproblemen worden de betreffende wegbeheerders beter en 

sneller deelgenoot gemaakt en op de hoogte gebracht over de ernst van de problematiek, de 

mogelijke consequenties én oplossingsrichtingen. 

• Een aantal bereikbaarheidsproblemen wordt lokaal veroorzaakt maar heeft bovenlokale of 

regionale gevolgen. Omdat op lokaal niveau de problematiek beperkt blijft kent de 

betreffende wegbeheerder er soms weinig prioriteit aan toe. SLIM wil samen met deze 

wegbeheerders naar de problematiek en de oplossingsrichtingen kijken. 

• Het evalueren van uitgevoerde maatregelen.  

• Het delen en van effecten van uitgevoerde maatregelen. 

• Via het eigen Quick Response Team van SLIM. Dit team bestaat uit de verkeerskundigen van 

SLIM die vanuit hun lokale en regionale kennis een signalerende en initiërende rol op zich 

zullen nemen als het gaat om het op de kaart zetten van afwikkelingsknelpunten. 

Aan deze rol is niet een apart pakket maatregelen verbonden; deze rol oefent SLIM uit bij de meeste 

projecten die in op het gebied van Benutten en Informeren zijn geïnitieerd. Deze projecten komen in 

de hoofdstukken 4 (Benutten) en 5 (Informeren) in detail aan bod. Echter; ook bij bovenlokale en 

regionale benuttingsprojecten die niet onder de vlag van SLIM worden uitgevoerd kan SLIM een 

verbindende rol spelen. 
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4. SLIM Benuttingsmaatregelen 
 

In hoofdstuk 2 zijn de 3 typen SLIM-maatregelen beschreven: benutten, informeren en verbinden. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de infrastructurele maatregelen: benutten. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen 3 typen benuttingsmaatregelen: regiobrede maatregelen, 

uitvoeringsprojecten uit Fase 1 en uit Fase 2. In de hiernavolgende paragrafen worden de 3 typen 

benuttingsmaatregelen beschreven.  

4.1 Regiobreed 

Een aantal SLIM-maatregelen betreft geen kruispunt- of wegvakmaatregel, maar een ingreep die 

bovenlokaal of zelfs regionaal wordt uitgevoerd.  

4.1.1 Stadsregionale verkeersmanagementcentrale 

De Verkeerscentrale Noord en Oost-Nederland (VCNON) speelt dagelijks een belangrijke rol in het 

uitvoeren van verkeersmanagement-maatregelen. Vanuit de VCNON worden vooral de Rijkswegen 

bediend, plus enkele doorgaande provinciale wegen. Er is behoefte om ook op grootstedelijk en 

regionaal niveau een controlecentrum te hebben van waaruit de regionale verkeersstromen 

gemonitord kunnen worden, en waar nodig bijgestuurd. Onderzocht wordt of een Stadsregionale 

Verkeersmangementcentrale (SVC) in Nijmegen kan worden ingericht. De Mobiliteitsaanpak 

(Actieprogramma wegen) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan hierbij een belangrijke 

impuls zijn.  

Doorstroming op het hoofdwegennet zal in principe altijd prioriteit hebben boven het onderliggend 

wegennet, tenzij anders is afgesproken door de wegbeheerders (BBKAN). De regionale centrale 

wordt in die zin meer beschouwd als een satelliet van de VCNON, en zal hiermee dus niet 

conflicteren. Tussen beide centrales moeten hierover strikte afspraken worden gemaakt. 

Momenteel beheert de gemeente Nijmegen haar eigen Verkeersmanagementcentrale (VMC), welke 

met enige uitbreidingen getransformeerd kan worden naar een Regionale 

verkeersmanagementcentrale. SLIM is hiertoe initiatiefnemer, en verkent samen met de gemeente 

Nijmegen de mogelijkheden en kosten. 

4.1.2 U-routes 

In het kader van BBKAN zijn U-routes ingesteld; uitwijkroutes die qua capaciteit en bewegwijzering 

klaar worden gemaakt om te dienen als omleidingsroute bij calamiteiten. Het gebruik van deze U-

routes wordt verankerd in regelscenario’s. Gekoppeld hieraan is reeds een aantal maatregelen 

gekoppeld, zoals het instellen van verkeerslichten zodat deze in staat zijn om prioriteit te geven 

wanneer een U-route wordt ingezet. 

SLIM werkt samen met de wegbeheerders aan de monitoring en eventuele uitbreiding van de U-

routes. Tweemaal per jaar worden de routes geschouwd, waarbij gecheckt wordt of de inrichting en 

bebording nog steeds voldoet. Ook wordt gekeken naar nut en noodzaak van nieuwe routes. 
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4.1.3 Regelscenario’s en prioritering wegen 

Net als de U-routes zijn ook de regelscenario’s een voortzetting, optimalisatie en uitbreiding van een 

initiatief dat in BBKAN is opgezet. Door grote reconstructies wordt de capaciteit op veel plaatsen op 

het regionale wegennet uitgebreid. Daarnaast wordt de bestaande (BBKAN) regelstrategie 

vernieuwd. Dit heeft consequenties voor de DVM-regelscenario’s, aangezien er meer instrumenten 

komen om DVM toe te passen en om te monitoren. Waar relevant worden bestaande scenario’s 

samen met de wegbeheerders tegen het licht gehouden, en worden nieuwe regelscenario’s 

gecreëerd. Van de reeds genoemde Mobiliteitsaanpak van het Ministerie van I&M gaat hierbij een 

belangrijke stimulans uit. 

SLIM let specifiek op het effectief gebruik van de vele DVM-instrumenten die in het kader van BBKAN 

zijn geplaatst. Deze bieden legio mogelijkheden om weggebruikers gericht te kunnen informeren, 

stimuleren en, indien nodig, te doseren. Het gebruik van deze nieuwe instrumenten wordt 

vastgelegd in de regelscenario’s. Bij de uitwerking hiervan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden 

die in-car technology biedt. 

De Mobiliteitsaanpak, de aanscherping die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 

toegepast op de Nota Mobiliteit, bevat enkele maatregelpakketten waarvan een stimulans uitgaat 

t.b.v. regelscenario’s. Het betreft de volgende 3 pakketten: 

• Pakket 18: het opstellen van regelscenario’s 

• Pakket 19: Inzet en bediening van de regelscenario’s 

• Pakket 20: Voorzien in de benodigde ICT-instrumenten voor de uitvoering en monitoring van 

de scenario’s. 

Vanuit deze pakketten stelt het Ministerie personele capaciteit beschikbaar. Mede in het kader van 

de inrichting van de Stadsregionele Verkeersmanagementcentrale (SVC) wordt gekeken naar hoe 

deze capaciteit het beste tot zijn recht kan komen bij de uitoefening van regionaal 

verkeersmanagement. 

 

4.2 Projecten: Fase 1 

4.2.1 Waarom Fase 1? 

Een aantal initiatieven die momenteel door SLIM en de betreffende wegbeheerders worden 

onderzocht zijn reeds tijdens BBKAN ontstaan. Om verschillende redenen kunnen deze projecten 

versneld tot uitvoering worden gebracht: 

• Op de betreffende locatie is actuele behoefte aan maatregelen. Reeds in de zomer van 2010 

zijn de eerste grootschalige reconstructies in de regio begonnen. De projecten uit Fase 1 

bewijzen al vanaf dit moment hun meerwaarde omdat ze rechtstreeks betrekking hebben op 

deze grote reconstructies of op het verkeer dat hiervan mogelijk hinder ondervindt. 

• Deze projecten kunnen relatief snel tot uitvoering worden gebracht omdat zij gekoppeld 

kunnen worden aan reeds geprogrammeerde projecten (bijvoorbeeld onderhoud).  
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• Het project is reeds verkend en/of voorbereid in het kader van BBKAN. 

De projecten uit Fase 1 worden in de hiernavolgende paragrafen beschreven.  

 

4.2.2 Uitbreiding P+R Elst 

De uitbreiding van de parkeercapaciteit bij station Elst is de eerste SLIM-maatregel. Met deze 

maatregel wordt geanticipeerd op de extra vraag naar P+R-plaatsen in verband met de geplande 

werkzaamheden op het hoofdwegennet (begonnen met de A50 tussen Grijsoord en Valburg in de 

zomer van 2010). De maatregelen omvatten: 

• Uitbreiding met ca. 80 parkeerplaatsen 

• Extra bewegwijzering naar P+R Elst vanaf de A325 

• (In onderzoek) een tijdelijke voetgangersbrug over het spoor om de loopafstand vanaf het 

P+R terrein naar het westelijke perron te minimaliseren. 

De uitbreiding van de parkeercapaciteit en de bewegwijzering zijn in september 2010 tot uitvoering 

gebracht. De realisatie van de tijdelijke voetgangersbrug wordt in de loop van 2011 verwacht. 

 

4.2.3 Doorstromingsmaatregelen Arnhem-Presikhaaf 

Binnen de Arnhemse wijk Presikhaaf liggen enkele bestemmingen waar veel waarde wordt gehecht 

aan een goede bereikbaarheid, zoals het winkelcentrum en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. 

Daarnaast spelen de ontsluitingswegen van Presikhaaf een belangrijke rol bij de bereikbaarheid van 

Arnhem-centrum. Door de beperkte capaciteit van het wegennet staat de doorstroming echter onder 

druk. Ook zijn de ontsluitingswegen van Presikhaaf onvoldoende in staat om verkeer van/naar 

Arnhem Centrum snel naar het hoofdwegennet of omliggende kernen te sturen (bij bepaalde mate 

van filevorming of bij calamiteiten). 

De gemeente Arnhem heeft een project opgestart om de doorstroming op de gemeentelijke 

ontsluitingswegen te verbeteren. Denk hierbij aan uitbreidingen van kruisingen, en een betere 

afstelling van de verkeerslichten, en het realiseren van een verkeersmanagementsysteem om deze 

verkeerslichten ook onderling beter op elkaar af te stemmen.  

Het project bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is reeds gerealiseerd. De 2
e
 fase staat voor 2011 op het 

programma. 

 

4.2.4 Palkerplein 

Het Palkerplein, aan het eind van de provinciale autosnelweg A326, is een belangrijke poort naar 

Nijmegen vanuit de richting ’s-Hertogenbosch. In de ochtend- en avondspits vindt hier structurele 

filevorming plaats voor het verkeersplein.  
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In samenspraak met de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Wijchen wordt de 

oplossing uitgewerkt. Door het verlengen van de rijstroken op het verkeersplein en het intelligenter 

afstellen van de verkeerslichten wordt de capaciteit op het Palkerplein uitgebreid. Ook worden 

filebeveiligingsmaatregelen op de A326 onderzocht. Doel hiervan is het tijdig waarschuwen van de 

automobilisten voor het naderen van een eventuele wachtrij voor het plein. 

Deze maatregel wordt in de eerste helft 2011 tot uitvoering gebracht. 

4.2.5 A15, aansluiting Elst-Oosterhout 

Mede door de ontwikkelingen in de Waalsprong en Elst treden er steeds vaker capaciteitsproblemen 

op afrit 38 van de A15. De verwachting is dat deze problemen groter zullen worden. Daarom wordt 

vanuit SLIM, in samenwerking met de gemeente Overbetuwe, Nijmegen en Rijkswaterstaat, 

gestudeerd op maatregelen ter uitbreiding van de capaciteit. Deze is met name benodigd op de 

zuidelijke kruising, waar nog geen verkeerslichten staan. 

Deze maatregel wordt in de 2
e
 helft van 2011 tot uitvoering gebracht.  

 

4.2.6 Financiering projecten Fase 1 

Een belangrijk verschil tussen projecten uit de Fasen 1 en 2 is financiële dekking. De dekking van fase  

1 is al vastgelegd. De financiering van projecten uit Fase 1 geschiedt op basis van 50/50 

cofinanciering. Voor Fase 2 is bij de start slechts een deel van de beoogde SLIM-bijdrage beschikbaar 

(zie paragraaf 4.3.7). De projecten uit Fase 1 worden gefinancierd uit een tweetal bronnen: 

• Middelen uit het MUM 2009-2010 voor Zwakke Schakels eenmalig € 1.000.000; 

• Resterende middelen uit de Impuls Regionale Bereikbaarheid BBKAN “Van beleid naar 

uitvoering 2005-2009” van € 1.100.000. 

 

4.3 Projecten: Fase 2 

De SLIM-projecten uit Fase 2 zijn per cluster verdeeld. Net als in fase 1 geldt ook voor fase 2 een 

50/50 cofinanciering. Nog niet voor alle projecten is cofinanciering geregeld door de betreffende 

partner.  

4.3.1 Totstandkoming en uitwerking 

Deze project-initiatieven en zijn aangedragen door alle wegbeheerders uit de regio. Na een toets of 

deze projecten aansluiten bij de SLIM-filosofie (de nadruk ligt op tijdelijke benuttingsmaatregelen 

met een bovenlokaal of regionaal effect) zijn deze verwerkt in zgn. scopes; projectbladen waarin het 

probleem beschreven wordt, evenals de oorzaak, mogelijke oplossingen, actoren en kosten. 

Deze scopes vormen het vertrekpunt voor een nadere uitwerking van de voorgestelde 

oplossingsrichting. Deze uitwerking wordt door de wegbeheerder samen met SLIM gedaan, waarbij 

de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de voortgang. Per scope worden hierover specifieke 

afspraken gemaakt. 
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Benadrukt wordt dat de lijst aan scopes niet uitputtend is; als er gedurende de SLIM-

uitvoeringsperiode nieuwe initiatieven aangedragen worden, bekijkt SLIM of en hoe deze kunnen 

worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma, of dat SLIM op een andere wijze ondersteuning 

biedt. Wanneer eventuele nieuwe scopes worden aangemaakt, kunnen deze losbladig eenvoudig in 

de SLIM-klapper worden toegevoegd. 

4.3.2 Cluster Arnhem 

De hiernavolgende tabel bevat de scopes van het Cluster Arnhem. Eventuele projecten binnen dit 

cluster die onder Fase 1 vallen worden hierin ook genoemd. De afzonderlijke scopes worden nader 

toegelicht in bijlage 1. 

SLIM-SCOPES CLUSTER ARNHEM 
   

# Maatregel Actoren 

A1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders 

A2 Doorstroming vrachtverkeer Alle wegbeheerders 

A3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders 

A4 Optimalisatie P+R Arnhem-Noord Arnhem 

A5 Doorstroming centrumring Arnhem 

A6 Doorstromingsmaatregelen Arnhem Arnhem 

A7 Monitoring en sturing N837 Provincie, Overbetuwe , Arnhem 

A8 Uitbreiding P+R Arnhem Zuid Arnhem 

A9 Zevenaarseweg / Westervoortsedijk Arnhem 

A10 Doorstroming Arnhem Presikhaaf Arnhem 

A11 Roermondsplein Arnhem Arnhem 

A12 A12 doorstroming aansluitingen 25, 26 en 27 Rijkswaterstaat, Provincie, Renkum, 

Arnhem 

A13    

A14     

A15     

 

4.3.3 Cluster Liemers 

De hiernavolgende tabel bevat de scopes van het Cluster Liemers. Eventuele projecten binnen dit 

cluster die onder Fase 1 vallen worden hierin ook genoemd. De afzonderlijke scopes worden nader 

toegelicht in bijlage 2. 

SLIM-SCOPES CLUSTER LIEMERS 
   

# Maatregel Actoren 

L1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders 

L2 Doorstroming vrachtverkeer Alle wegbeheerders 

L3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders 

L4  Duiven: herstructurering hoofdontsluitingswegen Rijkswaterstaat, provincie, Duiven 
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L5  Westervoort: vervangen VRI en VOP 

Dorpsstraat/Brugweg 

Rijkswaterstaat, provincie, 

Westervoort 

L6  Zevenaar: Herstructurering wegennet Rijkswaterstaat, provincie, Zevenaar 

L7 P+R Zevenaar station Zevenaar 

L8 Aansluitingen A12 27 en 28 Rijkswaterstaat, provincie, 

Westervoort, Duiven 

L9 Regelscenario A12 Liemers Alle wegbeheerders 

L10 Doesburg carpoolplaats Provincie, Doesburg 

L11 Knelpunten aansluitingen provinciale wegen rondom 

Doesburg 

Provincie, Doesburg 

L12 Data-inwinning t.b.v.route-informatie en sturing N810 Provincie 

L13     

L14     

L15     

 

4.3.4 Cluster Betuwe 

De hiernavolgende tabel bevat de scopes van het Cluster Betuwe. Eventuele projecten binnen dit 

cluster die onder Fase 1 vallen worden hierin ook genoemd. De afzonderlijke scopes worden nader 

toegelicht in bijlage 3. 

SLIM-SCOPES CLUSTER BETUWE 
   

# Maatregel Actoren 

B1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders 

B2 Doorstroming vrachtverkeer Alle wegbeheerders 

B3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders 

B4 Maatregel Elst aansluiting 38 Rijkswaterstaat, Overbetuwe 

B5 Herinrichting Aamsestraat Elst + aansluiting A325  Overbetuwe 

B6 Herinrichting P+R Elst Overbetuwe 

B7 Verbeteren leefbaarheid Lingewaard Lingewaard 

B8 Reistijd / routekeuze Ir. Molsweg Huissen richting 

Arnhem centrum 

Lingewaard 

B9     

B10     

B11     

 

 

4.3.5 Cluster Rijk van Nijmegen 

De onderstaande tabel bevat de scopes van het Cluster Rijk van Nijmegen. Eventuele projecten 

binnen dit cluster die onder Fase 1 vallen worden hierin ook genoemd. De afzonderlijke scopes 

worden nader toegelicht in bijlage 4. 
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SLIM-SCOPES CLUSTER RIJK VAN NIJMEGEN 
   

# Maatregel Actoren 

N1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders 

N2 Doorstroming vrachtverkeer Alle wegbeheerders 

N3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders 

N4 Hele netwerk: verkeersmanagement Alle wegbeheerders 

N5 Optimalisatie Palkerplein Provincie, Wijchen, Nijmegen 

N6 A50 Knooppunt Bankhoef Rijkswaterstaat, provincie 

N7 A73 aansluiting Heumen Rijkswaterstaat, provincie, Heumen 

N8 A326 realisatie CaDo's Provincie 

N10 Bereikbaarheid Wijchen Provincie, Wijchen, Nijmegen 

N11 Diverse locaties Nijmegen: doorstroming Alle wegbeheerders 

N12 N325 / Prins Mauritssingel: Knooppunt Ressen Rijkswaterstaat, provincie, 

Nijmegen 

N13     

N14     

N15     

 

4.3.6 Nieuwe scopes? 

De overzichten van scopes die in de vorige paragrafen opgesomd worden, zijn niet uitputtelijk. 

Wegbeheerders kunnen op een later moment nieuwe voorstellen voor scopes indienen. Per geval 

wordt bekeken in hoeverre deze aansluit bij de SLIM-filosofie, voordat deze wordt geprioriteerd en 

geprogrammeerd. 

4.3.7 Financiering projecten Fase 2 

De financiële verdeelsleutel bij projecten uit Fase 2 is zodanig dat zowel de wegbeheerder als SLIM 

ieder 50% bijdraagt. 

Het SLIM-aandeel in de financiering vindt plaats vanuit de BDU-middelen. Jaarlijks is hiervoor € 

1.000.000,- gealloceerd. Gedurende de uitvoeringstermijn van SLIM wordt gekeken naar aanvullende 

financiële bronnen. 

Wat betreft de financiering: per project worden aanvullende afspraken gemaakt waarbij het BDU-

spelregelkader wordt toegepast. Daarbij dient desbetreffende wegbeheerder een aanvraag voor 

cofinanciering in bij de stadsregio. 
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5. SLIM informeren 

 

5.1 Doel 

SLIM heeft als doel gesteld om de weggebruiker binnen de regio zo adequaat mogelijk te informeren 

over de bereikbaarheid van grote bestemmingen: 

• Informatie over reistijd  

• Informatie over alternatieve routes en vervoerwijzen en redenen om hiervoor te kiezen 

(eventuele stremming op reguliere route, reistijden, frequentie) 

De achterliggende gedachte is tweeledig: 

• Enerzijds wil SLIM de weggebruiker over de nodige (en niet meer dan dat) informatie 

voorzien zodat deze, indien nodig, zijn/haar route, vervoerwijze maar vooral ook zijn/haar 

verwachting  t.a.v. de reistijd en eventueel oponthoud kan bijstellen. Vertraging is vaak niet 

te voorkomen, maar een weggebruiker die adequaat geïnformeerd wordt over de oorzaak en 

de opties die hij/zij heeft accepteert deze vertraging veel eerder.  

• Het juist informeren van de weggebruiker kan ervoor zorgen dat het verkeer richting de 

grote steden zich meer/beter verdeelt over de verschillende invalsroutes en deze daarmee 

beter benut. Hiermee vergroot het beter informeren tevens het positieve effect van de 

benuttingsmaatregelen als beschreven uit hoofdstuk 4. 

Een belangrijke randvoorwaarde die SLIM stelt aan de informatievoorziening heeft betrekking op 

verkeersveiligheid en leefbaarheid; bij het verstrekken van informatie over stremmingen, 

omleidingen en reistijden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat er nieuwe routes 

ontstaan op wegen die daarvoor (permanent of op dat moment) niet toegerust zijn.  

 

5.2 Welke informatie? 

 

Zoals in paragraaf 3.2 vermeld worden 5 typen informatievoorziening onderscheiden waarop SLIM 

insteekt. Deze worden in de volgende subparagrafen nader toegelicht.  

Dynamisch: 

• Dynamische route- en reisinformatie 

• Informatie bij calamiteiten  

• In-car (o.a. voortkomend uit SLIM Prijzen)  
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Statisch: 

• Statische bebording  

• Website wegwerkzaamheden 

• Specifieke informatievoorziening bij geplande evenementen 

 

5.2.1 Dynamische informatievoorziening 

 

Dynamische route- en reisinformatie 

In het kader van BBKAN heeft reeds een uitrol plaatsgevonden van Dynamische Route 

Informatiepanelen (DRIPs), en inmiddels zijn ook de eerste Dynamische Reistijd Informatiesystemen 

(DRIS)  geplaatst. In het kader van BBKAN zijn deze vooral gebruikt als permanente maatregelen, bij 

SLIM ligt de focus meer op het helpen van de reiziger bij gewijzigde reisomstandigheden als gevolg 

van werkzaamheden. De maatregelen zullen dan ook meer tijdelijk van aard zijn. Denk hierbij aan: 

• Informatie over de meerwaarde van P+R ten opzichte van doorrijden naar de eindbestemming 

(reistijd). 

• Reistijdvergelijking tussen verschillende autoroutes  

Naast de vaste DRIPs maakt SLIM ook gebruik van mobiele DRIPs en internet- en mobiele applicaties. 

Informatie bij calamiteiten 

 

Welke maatregelen te nemen bij calamiteiten wordt beschreven in de calamiteitenscenario’s die in 

het kader van BBKAN! zijn opgesteld. In deze scenario’s is tevens vastgelegd op welke wijze de 

reiziger wordt geïnformeerd. Waar actualisatie van deze calamiteitenscenario’s gewenst is zal dit in 

het kader van SLIM opgepakt worden. 

 

5.2.2 Statische informatievoorziening 

 

Statische bebording 

Ook op het gebied van statische bebording denkt SLIM mee. Denk hierbij aan duidelijke 

verwijzigingen naar (tijdelijke of permanente) P+R voorzieningen, mottobebording en statische 

informatie over geplande wegwerkzaamheden.  

Website wegwerkzaamheden 

De aan het Meldpunt Wegwerkzaamheden gekoppelde website die in het kader van BBKAN is 

opgezet, wordt veel bezocht. Het bezoek zal de komende tijd naar verwachting toenemen, gezien de 

vele geplande werkzaamheden. Onder de SLIM-vlag wordt de website voortgezet en verder 
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geoptimaliseerd. De tool die wegbeheerders in staat stelt om de wegwerkzaamheden beter op elkaar 

af te kunnen stemmen is in het kader van SLIM volledig vernieuwd. Op de website kan de reiziger 

teruglezen waar welke werkzaamheden plaatsvinden, welke hinder de weggebruiker hiervan kan 

ondervinden, hoe lang deze duurt en (waar relevant) aanvullend reisadvies. Via de SLIM-website kan 

ook doorgelinkt worden naar de projectsites van de diverse uitvoerende wegbeheerders.  

Specifieke informatievoorziening bij geplande evenementen 

Net als bij calamiteiten zijn ook voor geplande evenementen regelscenario’s ontwikkeld. De meest 

bekende voorbeelden hiervan zijn de scenario’s “Nijmeegse Vierdaagse” en “Evenement Gelredome 

en Goffert”. Per type evenement (en bezoekersprofiel) zijn ook op het gebied van 

informatievoorziening doelgerichte maatregelen beschreven.  
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Bijlage 1  SLIM-SCOPES CLUSTER ARNHEM 

    

# Maatregel Actoren Beschrijving 

A1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens calamiteiten op de A325 te 

vergroten wordt voorgesteld op de Pleij een aantal calamiteitendoorsteken 

(CaDo’s) te realiseren. Op deze manier kunnen hulpdiensten een ongeval 

bereiken via de tegenovergestelde rijrichting. In een later stadium –als de Pleij 

voorzien is van verkeerssignalering- kunnen dezelfde CaDo’s dienst gaan doen als 

DoDo: doorstromingsdoorsteken. 

A2 Doorstroming 

vrachtverkeer 

Alle wegbeheerders Ten behoeve van het programma Eureka is een aantal deelprogramma’s 

uitgewerkt: Argus, Eolus, Flora, Hydra en Terra. Terra staat voor 

Transportefficiënt Regionaal Raamwerk. Voor het deelprogramma Terra is een 

uitgebreide knelpuntenanalyse opgesteld, inclusief oplossingsrichtingen / 

uitwerkingen. Gemakshalve wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3 van dit 

rapport. 

A3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders Naar aanleiding van enkele praktijkervaringen bij grote calamiteiten kan –naast 

de inzet van U-routes in de toekomst- een aantal optimalisatieslagen gemaakt 

worden. Een quick-win is te bezien of de mogelijkheid bestaat een raamcontract 

af te sluiten met een aannemer, die –namens de Stadsregio-gemeenten – bij een 

calamiteit over sleutels voor de VRI-kasten beschikt. Op deze manier kan al vrij 

snel de doorstroming verbeterd worden, terwijl de optimalisatie van VRI’s in 

voorbereiding is. 

A4 Optimalisatie P+R Arnhem-

Noord 

Arnhem De bereikbaarheid van de (inter)nationale publieksaantrekkende functies als het 

Nederlands Openluchtmuseum (NOM) en Burgers Zoo staan steeds meer onder 

druk. De wens om maatregelen te treffen op de toevoerwegen en om de 
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parkeerdruk te reguleren is groot. Ook als opvang van parkeercapaciteit bij 

evenementen in het Gelredome of Arnhem-centrum biedt uitbreiding van de 

parkeercapaciteit op P+R Arnhem-Noord perspectief.  

A5 Doorstroming centrumring Arnhem Voor verbeteren van de doorstroming op de Centrumring in Arnhem is een aantal 

maatregelen noodzakelijk die de verkeersafwikkeling op en richting de Arnhemse 

centrumring verder moet optimaliseren. 

A6 Doorstromingsmaatregelen 

Arnhem 

Arnhem Door de verouderde inrichting van een aantal radialen zijn er 

capaciteitsproblemen voor het regionale verkeer dat van en naar het centrum 

naar Arnhem wil gaan. Voor verbeteren van de doorstroming bij en in het 

centrum van Arnhem is een aantal maatregelen bedacht, die de 

verkeersafwikkeling verder moet optimaliseren. 

A7 Monitoring en sturing 

N837 

Provincie, Overbetuwe , Arnhem Nu de N837 tussen Heteren en Schuytgraaf is doorgetrokken en de aansluiting op 

de A50 van verkeerslichten is voorzien dient na te worden gedacht over hoe deze 

optimaal kunnen functioneren met het oog op de doorstroming op de A50 en op 

de N837 en eventuele dosering op laatstgenoemde weg. 

A8 Uitbreiding P+R Arnhem 

Zuid 

Arnhem Vanwege de toename van het aantal bezoekers van P&R Arnhem-Zuid is de 

huidige capaciteit ontoereikend. Uitbreiden P&R-terrein bij station Zuid is op 

korte termijn gewenst.  

A9 Zevenaarseweg / 

Westervoortsedijk 

Arnhem Vanuit de gemeente Arnhem en het verkeersteam van politie (Gelderland 

Midden) is geconstateerd dat de verkeersafwikkeling op de kruising 

Zevenaarseweg – Westervoortsedijk in Arnhem niet optimaal is. Verkeer dat 

vanuit de richting Westervoort komt en Arnhem in wil rijden over de 

Westervoortsedijk blokkeert de verkeersstroom vanuit de richting Westervoort 

die naar de Pleijroute wil rijden. Dit gaat ten koste van de verkeersdoorstroming, 

zowel op de kruising als op de Zevenaarseweg tot in Westervoort. Op het 

kruispunt Lange Water-Bethaniënstraat-Middachtensingel worden de 

doorgaande richtingen gelijktijdig met elkaar groen. Op deze richtingen zit 

eveneens het linksafslaande verkeer richting de wijken. In het kader van de 
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koppeling van de Pleijroute is het wenselijk deze richtingen te voorzien van 

linksaffers, waardoor de verkeersafwikkeling op het kruispunt beter wordt en 

meer bijdraagt aan een betere koppeling op de Pleij. 

A10 Doorstroming Arnhem 

Presikhaaf 

Arnhem Naast verbeteren van de doorstroming in en rondom het centrum van Arnhem 

verdient ook de bereikbaarheid en doorstroming van Presikhaaf de nodige 

aandacht. Door aanpassing aan de bestaande hoofdinfrastructuur rond 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Winkelcentrum Presikhaaf kan aan deze 

doelstelling voldaan (gaan) worden. Ook wordt hiermee de mogelijkheid 

verbeterd om verkeer van Arnhem Centrum snel naar het hoofdwegennet of 

omliggende kernen te sturen (bij bepaalde mate van filevorming of bij 

calamiteiten) 

A11 Roermondsplein Arnhem Arnhem De huidige vormgeving van de opstelstroken bij het Roermondsplein voor verkeer 

met bestemming centrum / centrumring functioneert niet optimaal. Het betreft 

verkeer dat vanaf de Nelson Mandelabrug en vanuit de Willemstunnel de 

centrumring volgt. Voorgesteld wordt om deze verkeersstroom (bestemming 

‘Centrumring’) beter te faciliteren. Dit kan door de huidige vormgeving van de 

opstelstroken te wijzigen. De gemeente Arnhem heeft de verbetering van de 

doorstroming op deze locatie opgenomen in het collegeakkoord 2006-2010.  

A12 A12 doorstroming 

aansluitingen 25, 26 en 27 

Rijkswaterstaat, Provincie, 

Renkum, Arnhem 

Met het oog op een optimalisatie van de doorstroming op de rode routes van de 

SLIM regelstrategie wordt vanuit RWS nagedacht over een aanvullend 

maatregelenpakket bovenop de reeds gerealiseerde maatregelen binnen SLIM I. 

Voorstel is om de doorstroming te verbeteren door verkeer met bestemming 

Arnhem (beter) te verdelen over de 3 ontsluitingswegen (Amsterdamseweg, 

Apeldoornseweg, Pleijweg). Dit kan bereikt worden door het geven van 

reis(tijd)informatie aan weggebruikers. 

A13      

A14       

A15       
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Bijlage 2  SLIM-SCOPES CLUSTER LIEMERS 

    

# Maatregel Actoren Opmerkingen 

L1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens calamiteiten op de A325 te 

vergroten wordt voorgesteld op de Pleij een aantal calamiteitendoorsteken (CaDo’s) 

te realiseren. Op deze manier kunnen hulpdiensten een ongeval bereiken via de 

tegenovergestelde rijrichting. In een later stadium –als de Pleij voorzien is van 

verkeerssignalering- kunnen dezelfde CaDo’s dienst gaan doen als DoDo: 

doorstromingsdoorsteken. 

L2 Doorstroming vrachtverkeer Alle wegbeheerders Ten behoeve van het programma Eureka is een aantal deelprogramma’s uitgewerkt: 

Argus, Eolus, Flora, Hydra en Terra. Terra staat voor Transportefficiënt Regionaal 

Raamwerk. Voor het deelprogramma Terra is een uitgebreide knelpuntenanalyse 

opgesteld, inclusief oplossingsrichtingen / uitwerkingen. Gemakshalve wordt 

verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. 

L3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders Naar aanleiding van enkele praktijkervaringen bij grote calamiteiten kan –naast de 

inzet van U-routes in de toekomst- een aantal optimalisatieslagen gemaakt worden. 

Een quick-win is te bezien of de mogelijkheid bestaat een raamcontract af te sluiten 

met een aannemer, die –namens de Stadsregio-gemeenten – bij een calamiteit over 

sleutels voor de VRI-kasten beschikt. Op deze manier kan al vrij snel de doorstroming 

verbeterd worden, terwijl de optimalisatie van VRI’s in voorbereiding is. 

L4  Duiven: herstructurering 

hoofdontsluitingswegen 

Rijkswaterstaat, provincie, Duiven Hieronder vallen tijdelijke maatregelen die de bereikbaarheid van Duiven mogelijk 

maken door optimalisatie van het beschikbare (ontsluitings)wegennet zolang er nog 
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geen sprake is van een doorgetrokken A15. 

 

L5  Westervoort: vervangen 

VRI en VOP 

Dorpsstraat/Brugweg 

Rijkswaterstaat, provincie, 

Westervoort 

De huidige doorstroming binnen de kern Westervoort tussen de Hamersestraat en 

het centrum functioneert niet optimaal. Hoofdoorzaak hiervan is dat de groentijden 

op de VRI’s zodanig zijn ingesteld dat de route vanuit Duiven door Westervoort 

richting Arnhem onaantrekkelijk wordt. Daarnaast zijn de VRI’s Dorpstraat en 

Brugweg niet gekoppeld. Bijkomend nadeel is dat daarmee ook de doorstroming 

binnen de kern Westervoort hiervan hinder ondervindt in de vorm van lange(re) 

wachttijden voor de verschillende VRI’s. Bekeken dient te worden of de VRI’s ter 

hoogte van de Dorpstraat en de Brugweg gekoppeld kunnen worden zodat de 

groentijden kunnen worden afgestemd. 

L6  Zevenaar: Herstructurering 

wegennet 

Rijkswaterstaat, provincie, 

Zevenaar 

Hieronder vallen tijdelijke maatregelen die de bereikbaarheid van Zevenaar mogelijk 

maken door optimalisatie van het beschikbare (ontsluitings)wegennet zolang er nog 

geen sprake is van een doorgetrokken A15. 

L7 P+R Zevenaar station Zevenaar De aanleg van een nieuw station met P+R-/ transferiumfunctie in Zevenaar Oost richt 

zich voornamelijk op de reiziger uit de gebieden oostelijk van de Stadsregio, die 

aldaar de auto verwisselt voor de trein. De P+R-functie van het huidige station in het 

centrum van Zevenaar kan daarmee getransformeerd worden naar een overstappunt 

van fiets en bus naar trein. Aandachtspunten hierbij zijn: een optimalisatie en bij 

voorkeur verdere uitbreiding van de aanwezige fietsenstalling en het toeleidend 

fietspadennetwerk, een doelmatige en aantrekkelijke bushaltevoorziening en 

verbetering van loop- en oversteekvoorzieningen.  

L8 Aansluitingen A12 27 en 28 Rijkswaterstaat, provincie, 

Westervoort, Duiven 

Een betere afwikkeling van verkeer in de aansluitingen 27, 28 en 29 past binnen de 

regelstrategie SLIM. Bij de nadere uitwerking moet wel voldoende aandacht worden 

geschonken aan de toevoer van verkeer op de A12. Gezien de huidige 
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capaciteitsproblemen op deze weg is bij de uitwerking van deze maatregel extra 

aandacht nodig voor (verdere) verstoring ter hoogte van de aansluitingen / toeritten.  

L9 Regelscenario A12 Liemers Alle wegbeheerders Met het oog op een optimalisatie van de doorstroming op de rode routes van de 

BBKAN regelstrategie wordt vanuit RWS nagedacht over een aanvullend 

maatregelenpakket bovenop de reeds gerealiseerde maatregelen binnen BBKAN. 

Voorstel is om de doorstroming tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens te 

verbeteren. Het betreft met name een verbetering van de doorstroming tijdens de 

avondspits. Tevens moet worden bezien of verkeersdrukte op kooppiekdagen (IKEA / 

Makro) kan worden opgevangen. 

L10 Doesburg carpoolplaats Provincie, Doesburg Dezes scope betreft plannen om op snijvlak van N317 en de N338 een parkeerterrein 

in te richten dat kan dienen als P&R c.q. carpoolplaats. Door de realisatie te koppelen 

aan een halte van lijn 26 is overstappen op OV mogelijk. 

L11 Knelpunten aansluitingen 

provinciale wegen rondom 

Doesburg 

Provincie, Doesburg Aan de hand van een beknopte verkeerskundige analyse bezien op welke wegen en 

bij welke bestaande (DVM)systemen verbeterslagen te maken zijn met het oog op 

een betere doorstroming van het verkeer op de provinciale wegen rond Doesburg in 

de spits, en hiermee tevens het sluipen door de kern onnodig te maken.  

L12 Data-inwinning t.b.v.route-

informatie en sturing N810 

Provincie Voor verkeer op de relatie Zevenaar – Arnhem e.v. zijn de routes via de A12 en de 

N810 parallel aan elkaar. Om te kunnen sturen / doseren is een adequate data-

inwinning een vereiste. 

L13       

L14       

L15       
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Bijlage 3  SLIM-SCOPES CLUSTER BETUWE 

    

# Maatregel Actoren Opmerkingen 

B1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens calamiteiten op de A325 te 

vergroten wordt voorgesteld op de Pleij een aantal calamiteitendoorsteken (CaDo’s) 

te realiseren. Op deze manier kunnen hulpdiensten een ongeval bereiken via de 

tegenovergestelde rijrichting. In een later stadium –als de Pleij voorzien is van 

verkeerssignalering- kunnen dezelfde CaDo’s dienst gaan doen als DoDo: 

doorstromingsdoorsteken. 

B2 Doorstroming 

vrachtverkeer 

Alle wegbeheerders Ten behoeve van het programma Eureka is een aantal deelprogramma’s uitgewerkt: 

Argus, Eolus, Flora, Hydra en Terra. Terra staat voor Transportefficiënt Regionaal 

Raamwerk. Voor het deelprogramma Terra is een uitgebreide knelpuntenanalyse 

opgesteld, inclusief oplossingsrichtingen / uitwerkingen. Gemakshalve wordt 

verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. 

B3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders Naar aanleiding van enkele praktijkervaringen bij grote calamiteiten kan –naast de 

inzet van U-routes in de toekomst- een aantal optimalisatieslagen gemaakt worden. 

Een quick-win is te bezien of de mogelijkheid bestaat een raamcontract af te sluiten 

met een aannemer, die –namens de Stadsregio-gemeenten – bij een calamiteit over 

sleutels voor de VRI-kasten beschikt. Op deze manier kan al vrij snel de doorstroming 

verbeterd worden, terwijl de optimalisatie van VRI’s in voorbereiding is. 

B4 Maatregel Elst aansluiting 

38 

Rijkswaterstaat, Overbetuwe Verbeteren doorstroming aansluiting 38 (Elst/Oosterhout)-A15. Rond aansluiting 38 

van de A15 zijn veel ontwikkelingen gepland (o.a. Betuws Bedrijvenpark, De Grift, 

ROP) Hierbij zijn veel partijen betrokken, namelijk RWS,  provincie, Nijmegen en 
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Overbetuwe. Uit berekeningen blijkt dat, door de nieuwe ontwikkelingen, de 

afwikkeling van de verkeerstromen op afslag 38 verslechtert. Om de doorstroming te 

garanderen moet de aansluiting geoptimaliseerd worden. 

B5 Herinrichting Aamsestraat 

Elst + aansluiting A325  

Overbetuwe Herinrichting aansluiting A325 – Aamsestraat. Uit modelberekeningen blijkt dat door 

de sterke groei van het verkeer de huidige vormgeving van de aansluiting 

Aamsestraat op de A325 straks niet meer voldoet om het verkeer te verwerken. De 

Aamsestraat is de hoofdontsluitingsweg van Elst op de A325 en maakt onderdeel uit 

van een U-route. De komende jaren zijn er veel ontwikkelingen (nieuwbouwwijk 

Westeraam en Park Lingezegen) in Elst. Door de beperkte capaciteit van de 

aansluiting zal de doorstroming afnemen. Om de doorstroming op de Aamsestraat en 

de A325 te garanderen moet de aansluiting worden gereconstrueerd.  

B6 Herinrichting P+R Elst Overbetuwe De uitbreiding van de parkeercapaciteit bij station Elst is de eerste SLIM-maatregel. 

Met deze maatregel wordt geanticipeerd op de extra vraag naar P+R-plaatsen in 

verband met de geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (begonnen met de 

A50 tussen Grijsoord en Valburg in de zomer van 2010). De maatregel omvat 

uitbreiding van de P+R capaciteit, extra bewegwijzeringen en (in onderzoek) een 

tijdelijke voetgangersbrug van het P+R-terrein naar het westelijke perron. 

B7 Verbeteren leefbaarheid 

Lingewaard 

Lingewaard Verbeteren leefbaarheid en (verkeers)veiligheid kom Huissen. Door rerouting van 

doorgaand vrachtverkeer –eventueel met aanvullende maatregelen- wordt 

vrachtverkeer afgewikkeld via Karstraat – A15 in plaats van kern Huissen – N325. 

B8 Reistijd / routekeuze Ir. 

Molsweg Huissen richting 

Arnhem centrum 

Lingewaard Deze maatregel dient te zorgen voor betere inschatting van reistijd bij automobilisten 

van Huissen naar Arnhem-Centrum. 

B9       

B10       

B11       
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Bijlage 4 SLIM-SCOPES CLUSTER RIJK VAN 

NIJMEGEN 

    

# Maatregel Actoren Opmerkingen 

N1 Hulpdiensten Alle wegbeheerders Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens calamiteiten op de A325 te 

vergroten wordt voorgesteld op de Pleij een aantal calamiteitendoorsteken (CaDo’s) 

te realiseren. Op deze manier kunnen hulpdiensten een ongeval bereiken via de 

tegenovergestelde rijrichting. In een later stadium –als de Pleij voorzien is van 

verkeerssignalering- kunnen dezelfde CaDo’s dienst gaan doen als DoDo: 

doorstromingsdoorsteken. 

N2 Doorstroming 

vrachtverkeer 

Alle wegbeheerders Ten behoeve van het programma Eureka is een aantal deelprogramma’s uitgewerkt: 

Argus, Eolus, Flora, Hydra en Terra. Terra staat voor Transportefficiënt Regionaal 

Raamwerk. Voor het deelprogramma Terra is een uitgebreide knelpuntenanalyse 

opgesteld, inclusief oplossingsrichtingen / uitwerkingen. Gemakshalve wordt 

verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. 

N3 Optimalisatie U-routes Alle wegbeheerders Naar aanleiding van enkele praktijkervaringen bij grote calamiteiten kan –naast de 

inzet van U-routes in de toekomst- een aantal optimalisatieslagen gemaakt worden. 

Een quick-win is te bezien of de mogelijkheid bestaat een raamcontract af te sluiten 

met een aannemer, die –namens de Stadsregio-gemeenten – bij een calamiteit over 

sleutels voor de VRI-kasten beschikt. Op deze manier kan al vrij snel de doorstroming 

verbeterd worden, terwijl de optimalisatie van VRI’s in voorbereiding is. 

N4 Hele netwerk: 

verkeersmanagement 

Alle wegbeheerders Vanuit de gemeente Nijmegen is een aantal projecten voorgedragen. Een aantal 

daarvan vallen onder de algemene noemer “verkeersmanagement”. Het betreft de 
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volgende 3 voorstellen: 

� Uitbreiding Verkeersmanagementcentrale Nijmegen (VMC) 

� Verkeersarchitect/Verkeerkundigbeheer.  

� Onderzoek en monitoring 

Sinds juni 2008 heeft de gemeente Nijmegen de beschikking over een 

verkeersarchitect. Deze houdt zich bezig met het verkeerskundigbeheer van de VRI’s 

en het verbeteren van de doorstroming op het Nijmeegse wegennet. Uit zijn 

beheertaken komt een aantal maatregelen naar voren, die moeten worden 

uitgevoerd. Daarnaast is het, in het kader van de filebestrijding is het belangrijk 

informatie te verzamelen. Door het houden van doelgroeponderzoek, 

reistijdmetingen en door automatische tellingen van het verkeer wordt informatie 

ingewonnen.  

N5 Optimalisatie Palkerplein Provincie, Wijchen, Nijmegen Door de huidige vormgeving en de functie die dit plein vervult voor wat betreft de 

industrieterreinen Bijsterhuizen-Noord en Bijsterhuizen-Zuid is de doorstroming ten 

tijde van calamiteiten zeer beperkt. Dit heeft vooral te maken met de afwezigheid 

van het faciliteren van de zwaarste verkeersstromen in relatie tot onduidelijke 

markering / belijning. Daarnaast vormt de VRI een obstakel. Door slimme,snelle 

benuttingsmaatregelen wordt op de korte en middellange termijn extra capaciteit 

gecreëerd. 

N6 A50 Knooppunt Bankhoef Rijkswaterstaat, provincie Met het oog op een optimalisatie van de doorstroming op de BBKAN regio-ring wordt 

vanuit RWS nagedacht over een aanvullend maatregelenpakket bovenop de reeds 

gerealiseerde maatregelen binnen BBKAN. Voorstel is om de doorstroming op het 

traject A50 tussen de aansluiting Ravenstein en knooppunt Bankhoef te verbeteren 

door de rijstrookindeling te verduidelijken c.q. te wijzigen. 

N7 A73 aansluiting Heumen Rijkswaterstaat, provincie, 

Heumen 

Door de toenemende verkeersdruk(te) op de N271 / J.J.Ludenlaan neemt de kans op 

terugslag (blocking back) van verkeer op de hoofdrijbaan A73 meer en meer toe. 

Door het grote snelheidsverschil (verkeer dat met 120 km/uur op de A73 rijdt en 

uitvoegend verkeer dat geheel stil staat) ontstaat er een groot 

verkeersveiligheidsprobleem. Door het ontbreken van verkeerssignalering / 

snelheidsdetectie op de A73 dient de oplossing in eerste instantie gezocht te worden 
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in het bevorderen van de afstroom bovenop de aansluiting. 

N8 A326 realisatie CaDo's Provincie Het voorstel is om 1 scope te maken voor Wijchen en omgeving, conform onze 

uitwerking van de CaDo's op de A325 (zie cluster Arnhem). Tevens is aangegeven de 

rol/functie van de A326 te bezien in relatie tot de rol/functie N324 en N845. Samen 

functioneren deze ahw als een ring rond Wijchen. Aandachtspunt hierbij is vooral de 

rol van de A326 binnen het SLIM netwerk als omleidingsroute voor de A73. Zodra 

deze route wordt ingezet, is het inzetten van de N324 en N845 voor lokaal / 

subregionaal verkeer mogelijk. 

N10 Bereikbaarheid Wijchen Provincie, Wijchen, Nijmegen Naar aanleiding van  een aantal concrete voorstellen tot verbetering van de 

bereikbaarheid van Wijchen is besloten om de knelpunten in en rond Wijchen onder 

één noemer te onderzoeken en aan te pakken. Specifiek wordt gekeken naar de 

route Bankhoef – Lindenholt (A326), de rol / functie van de A326 – N324 en de N845 

als lokale rondweg voor Wijchen bij bijvoorbeeld evenementen of calamiteiten, en de 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen Oost. 

N11 Diverse locaties Nijmegen: 

doorstroming 

Alle wegbeheerders Ter verbetering van de doorstroming op het Nijmeegse wegennet is een aantal 

maatregelen door de gemeente voorgedragen. Naast een verbetering van de 

doorstroming en een verhoging van de capaciteit van de Weg door Jonkerbos, een 

aanpak van de kruising Van Boetbergweg – Van Appelterenweg en de situatie ter 

hoogte van de Lentse lus wordt er ook uitvoering gegeven aan de adviezen van het 

Groen Golf Team. 

N12 N325 / Prins 

Mauritssingel: Knooppunt 

Ressen 

Rijkswaterstaat, provincie, 

Nijmegen 

De huidige vormgeving van knooppunt Ressen, en dan voornamelijk de zuidelijke 

rijbaan ter hoogte van de uitvoegers ‘Nijmegen”, ‘Arnhem’ en ‘Huissen / Bemmel’, 

levert met name in de spitsen een beperking in de doorstroming op. Voorgesteld 

wordt om de verkeersstromen zo veel mogelijk te ontvlechten door de 3 

bestemmingen beter te faciliteren. Dit kan door de huidige vormgeving van de 

rijstroken te wijzigen. Het betreft een beperkte investering (wijzigen / aanpassen 

markering / belijning) met een capaciteitsverruiming als effect. 

N13       
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N14       

N15       

 


