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Betreft 

Onderbouwing kruispuntvorm op de N504 

 

 

Inleiding 

In het kader van de nieuwe aansluiting op de N504 ten behoeve van het recreatiegebied Geest-

merambacht is onderzocht welke kruispuntvorm hier het beste past.  

De mogelijke kruispuntvormen zijn een enkelstrooks rotonde, een voorrangskruispunt en een met 

verkeerslichten geregelde kruising. In dit onderzoek ligt de focus op een rotonde en een voor-

rangskruispunt als kruispuntvorm. De mogelijkheid om het kruispunt te regelen met verkeerslich-

ten is buiten beschouwing gelaten vanwege de relatief lage intensiteiten op de N504. Op basis 

van de afwikkelingscapaciteit en de verkeersveiligheid per kruispuntvorm wordt afgewogen welke 

oplossing aanbeveling verdient.   

 

Bij de te verwachten verkeersbelastingen bij evenementen wordt aangenomen dat de grootste 

verkeersstroom van en naar de N245 gaat. 

 

Voor de huidige intensiteiten is gebruikt gemaakt van tellingen van de Provincie Noord-Holland. 

Uit de tellingen blijkt dat de gemiddelde etmaalintensiteit in twee rijrichtingen in 2008 als volgt 

waren: 

 

Weg nr. Naam weg Van Naar Werkdag Weekdag 

N504 Provinciale weg Kanaaldijk N245 Schagerweg 3511 

mvt/etmaal 

3487 

mvt/etmaal 

 

 

Rotonde 

Enkelstrooks rotondes kunnen maximaal 20.000 tot 25.000 motorvoertuigen per etmaal of 1.500 

pae per uur verwerken, (CROW, handboek wegontwerp 2002; pag. 44). Een rotonde levert hier 

geen capaciteitsproblemen op, zolang de nieuw aan te sluiten weg niet meer dan 20.000 motor-

voertuigen per etmaal of 1.000 pae per uur genereert. 

 

De enkelstrooks rotonde is ruim 80% veiliger (letselongevallen) dan overige kruispuntvormen in 

gebiedsontsluitingswegen. Deze hogere mate van veiligheid bij rotondes is vooral te danken aan 

de lagere werkelijke snelheid en het kleinere aantal potentiële conflictpunten in vergelijking tot 

andere kruispuntvormen (CROW, handboek wegontwerp, 2002). 
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Ten tijde van evenementen zal er sprake zijn van pieken in de intensiteiten van en naar het eve-

nemententerrein. Bij een rotonde zal, vooral voor het verkeer dat het evenemententerrein verlaat 

na afloop van een evenement, een mogelijk probleem ontstaan met het doorgaande verkeer op 

de N504. Aangezien het verkeer voorrang heeft op de rotonde kan dit voor het doorgaande ver-

keer, dat in oostelijke richting over de N504 rijdt, een probleem opleveren in de doorstroming. Het 

verdient in die situatie aanbeveling om het verkeer zo te regelen dat het verkeer dat het evene-

mententerrein verlaat, goed door kan stromen en tegelijkertijd ook doorstroming van het verkeer 

op de N504 wordt gegarandeerd. 

 

Bij de verkeerstroom richting het evenemententerrein zijn minder problemen te verwachten voor 

de doorstroming van het doorgaande verkeer op N504. Omdat het kruispunt tussen de N504 en 

de N245 is geregeld met verkeerslichten ontstaan hiaten in de verkeersstroom richting het eve-

nemententerrein. Door deze hiaten kan het doorgaande verkeer dat in oostelijke richting over de 

N504 rijdt naar verwachting voldoende doorstromen ter hoogte van de rotonde. 

 

Voorrangskruispunt 

Bij voorrangskruispunten is de verwerkingscapaciteit voor motorvoertuigen zeer situatie afhanke-

lijk. Er kan geen maximum aan de capaciteit worden gesteld, zoals bij de rotonde.  

 

Vooral bij piekbelasting, ten tijde van evenementen, op voorrangskruispunten kunnen veilig-

heidsproblemen ontstaan. Bij een voorrangskruispunt zal, vooral voor het verkeer dat het evene-

mententerrein verlaat na afloop van een evenement, een mogelijk probleem ontstaan met het 

doorgaande verkeer op de N504. Aan het doorgaande verkeer, dat in oostelijke richting over de 

N504 rijdt, moet immers voorrang worden verleend. Het verdient in die situatie aanbeveling om 

het verkeer zo te regelen dat het verkeer dat het evenemententerrein verlaat goed door kan 

stromen en tegelijkertijd ook doorstroming van het verkeer op de N504 wordt gegarandeerd. Het 

gevaar voor verkeersgevaarlijke situaties is groot, mede door de snelheid van het doorgaande 

verkeer. Dit zal ook gelden voor linksafslaand verkeer en tegemoetkomend verkeer op de hoofd-

weg. 

(Lange) wachttijden voor het verkeer, dat voorrang moet verlenen op de zijwegen en/of voor het 

linksafslaande verkeer op de hoofdweg kunnen ontstaan. 

 

Concluderend: 

 

Vanuit het oogpunt van afwikkelingscapactiteit kan verwacht worden dat zowel een rotonde als 

een voorrangskruispunt het verkeersaanbod kunnen verwerken in de “normale”verkeerssituatie. 

De verschillen tussen beide kruispunten komen vooral tot uiting als het gaat om verkeersveilig-

heid. 

 

Gezien de hogere mate van verkeersveiligheid van de enkelstrooksrotonde heeft een rotonde de 

voorkeur boven een voorrangskruispunt. In deze afweging speelt de veiligheidsborging tijdens 

piekbelasting bij evenementen een belangrijke rol. Daarnaast zal de rotonde in de “normale” ver-

keerssituatie een positieve rol spelen ten aanzien van de snelheden op dit gedeelte van de N504.  
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Figuur 1: de provinciale weg N504 tussen de Westfriesedijk en de N245 Schagerweg, (google maps, 2010). 


