Het keuzekaart van alternatieven in één oogopslag
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De komende vijf hoofdstukken staan in het teken van de keuzekaart van alternatieven, waaruit een
keuze gemaakt moet worden. Hieronder worden deze schematisch uitgewerkt:
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1 : Niets veranderen

De Ouverturelaan hoeft niet per sé aangepast te worden. De weg heeft inmiddels, zonder grote
incidenten en grotendeels in zijn huidige vorm, twintig jaar zijn dienst bewezen. Het onderkende
probleem van geluidsoverlast blijft dan overigens onopgelost. Hiervoor is de gemeente mogelijk
financieel verantwoordelijk. Anders gesteld, ook al besluit de gemeenteraad om niks aan te passen
dan nog dient de gemeenteraad middelen beschikbaar te stellen voor geluidsisolerende middelen.
Indien de gemeenteraad voor dit alternatief kiest moet zij rekening houden met het volgende:
Snelheid
Blijft gelijk; 50 km/u
Norm geluid
Blijft gelijk; Juridische norm geluidsoverlast voor 50 km/u
Geluid
Blijft gelijk
Ondergrond
Blijft gelijk; Asfalt
Trillingen
Blijft gelijk
Kruisingen
Blijft gelijk; Ongelijkvloers, Ouverturelaan blijft voorrangsweg
Zicht zijstraat
Blijft gelijk; (slecht)
Inhalen (bus)
Blijft gelijk
Parkeerplaatsen
Blijft gelijk; 32 eigen terrein + 74 openbaar
Fietsveiligheid
Blijft gelijk

2 : Verhoogde rijbaanscheiding

Door een verhoogde rijbaanscheiding aan te brengen wordt de weg optisch (nog) smaller. Er zijn
verschillende typen verhoogde rijbaanscheidingen, de volgende optie wordt geadviseerd:
Bij deze optie zijn de opritten bij de huizen slechts vanuit één
weghelft benaderbaar. De Ouverturelaan wordt namelijk
voorzien van een doorgetrokken streep ondersteund met
verhoogde rijbaanscheiding.
Deze optie heeft als voordeel dat in geval van stremming of
calamiteit het verkeer – waaronder hulpvoertuigen – van
weghelft wisselen.
De Ouverturelaan is nu ingericht als voorrangsweg. De zijstraten
hebben een afritconstructie en dienen hierdoor al het verkeer op
de Ouverturelaan voorrang te verlenen. In dit alternatief
verandert dat niet. Hierdoor blijft (het uiterlijk van) de weg
voldoen aan 50 km/u.
Indien de gemeenteraad voor dit alternatief kiest moet zij rekening houden met het volgende:
Snelheid
Blijft gelijk; 50 km/u
Norm geluid
Blijft gelijk; Juridische norm geluidsoverlast voor 50 km/u
Geluid
Blijft gelijk
Ondergrond
Blijft gelijk; Asfalt
Trillingen
Blijft gelijk
Kruisingen
Blijft gelijk; Ongelijkvloers, Ouverturelaan blijft voorrangsweg
Zicht zijstraat
Blijft gelijk; (slecht)
Inhalen (bus)
Anders; inhalen wordt sterk ontmoedigd, oprit blijft bereikbaar
Parkeerplaatsen
Blijft gelijk; 32 eigen terrein + 74 openbaar
Fietsveiligheid
Blijft gelijk
Ander deel Ouverturelaan meenemen
Indien de gemeenteraad besluit voor dit alternatief dan wordt voorgesteld om dit toe te passen op de
gehele Ouverturelaan:

3 : Verhoogde rijbaanscheiding i.c.m. gelijkwaardige kruisingen

In dit alternatief is ook de verhoogde rijbaanscheiding mogelijk.
De kruisingen worden aangepast zodat deze gelijkwaardig worden. Concreet betekent dit:
- De afritconstructie vanuit de zijstraten wordt omgebouwd tot opritconstructie
- Op de Ouverturelaan wordt een opritconstructie aangebracht
Hierdoor ontstaan er gelijkwaardige kruisingen, het verkeer van rechts heeft voorrang. De snelheid
van de Ouverturelaan kan door deze aanpassing verlaagd worden naar 30 km/u. De kruising
Ouverturelaan – Belcantodreef (paars omcirkelt) wordt dan ook zo aangepast.
De rijrichting van Landgoed Sandenburg, Landgoed Singraven en Landgoed Eikenroden (zoals
hierboven omcirkelt) kan omgedraaid worden. Concreet betekent dit dat omwoners niet via die wegen
de Ouverturelaan op kunnen.
Indien de gemeenteraad voor dit alternatief kiest moet zij rekening houden met het volgende:
Snelheid
Anders; Van 50 km/u --> 30 km/u
Norm geluid
Anders; Er is geen juridische norm geluidsoverlast
Geluid
Anders; Neemt toe vanwege betonstraatklinkers
Anders; De kruisingen worden uitgevoerd in betonstraatklinkers
Ondergrond
Trillingen
Anders; Neemt toe vanwege drempels + optrekken & afremmen
Kruisingen
Anders; Gelijkvloers, verkeer van rechts voorrang
Zicht zijstraat
Blijft gelijk; (slecht)
Inhalen (bus)
Anders; inhalen wordt sterk ontmoedigd, oprit blijft bereikbaar
Parkeerplaatsen
Blijft gelijk; 32 eigen terrein + 74 openbaar
Fietsveiligheid
Anders; verbeterd vanwege lagere snelheid

4 : Middenberm parkeren

In dit alternatief wordt het parkeren naar de middenberm verplaatst, zoals in de Hoflaan nu het geval
is. Dit betekent een complete reconstructie van de Ouverturelaan. De huidige rijbaan, waaronder het
EPS ligt, moet omgebouwd worden naar de middenberm inclusief parkeerplaatsen.
Als het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd moet worden leidt tot maar liefst 31 extra
parkeerplaatsen. Het overigens de vraag of ter hoogte van de kruisingen niet wat parkeerplaatsen
opgeofferd moeten worden ten gunste van de zichtbaarheid.
De kruisingen worden in dit alternatief niet gelijkwaardig, de Ouverturelaan blijft een voorrangsweg.
Indien de gemeenteraad voor dit alternatief kiest moet zij rekening houden met het volgende:
Snelheid
Anders; Van 50 km/u --> 30 km/u
Norm geluid
Anders; Er is geen juridische norm geluidsoverlast
Geluid
Anders; Neemt toe vanwege betonstraatklinkers
Anders; De Ouverturelaan wordt uitgevoerd in betonstraatklinkers
Ondergrond
Trillingen
Blijft gelijk
Kruisingen
Blijft gelijk; Ongelijkvloers, Ouverturelaan blijft voorrangsweg
Zicht zijstraat
Anders; sterk verbeterd
Inhalen (bus)
Anders; inhalen wordt sterk ontmoedigd, oprit blijft bereikbaar
Parkeerplaatsen
Anders; 32 eigen terrein + van 74 naar max. 105 openbaar
Fietsveiligheid
Anders; verbeterd vanwege lagere snelheid en zicht zijstraten

5 : Middenberm parkeren i.c.m. gelijkwaardige kruisingen

Dit alternatief is vergelijkbaar met § 2.4, de kruisingen worden echter als gelijkwaardig (zie § 2.3)
geconstrueerd. Er wordt aangesloten op de bestaande rijbaanscheiding ter hoogte van de Nabucco.
Als het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd moet worden leidt tot maar liefst 20 extra
parkeerplaatsen. Het overigens de vraag of ter hoogte van de kruisingen niet wat parkeerplaatsen
opgeofferd moeten worden ten gunste van de zichtbaarheid.
Indien de gemeenteraad voor dit alternatief kiest moet zij rekening houden met het volgende:
Snelheid
Anders; Van 50 km/u --> 30 km/u
Norm geluid
Anders; Er is geen juridische norm geluidsoverlast
Geluid
Anders; Neemt toe vanwege betonstraatklinkers
Anders; De Ouverturelaan wordt uitgevoerd in betonstraatklinkers
Ondergrond
Trillingen
Anders; Neemt toe vanwege drempels + optrekken & afremmen
Kruisingen
Anders; Gelijkvloers, verkeer van rechts voorrang
Zicht zijstraat
Anders; sterk verbeterd
Inhalen (bus)
Anders; inhalen wordt sterk ontmoedigd, oprit blijft bereikbaar
Parkeerplaatsen
Anders; 32 eigen terrein + van 74 naar max. 94 openbaar
Fietsveiligheid
Anders; verbeterd vanwege lagere snelheid autoverkeer

