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Inleiding 
 
Op de Burgemeester van der Postlaan is een nieuwe (tijdelijke) aansluiting gemaakt tussen 
de Noorderinslag en de Hertenhoeve. Voor de toekomstige ontsluitingsstructuur van het 
winkelcentrum Hamershof zijn drie modellen opgesteld. In één van de modellen wordt de 
tijdelijke noordelijke aansluiting op de Burgemeester van der Postlaan als definitieve 
ontsluitingsroute van het centrumgebied gebruikt. De vraag is of deze aansluiting op de 
huidige locatie nabij de verkeerslichten van de Burgemeester van der Postlaan met de 
Noorderinslag mogelijk is, zonder dat de verkeersafwikkeling daardoor wordt belemmerd. Om 
dat te kunnen bepalen is de huidige en toekomstig benodigde opstellengte voor de 
verschillende rijrichtingen bij de verkeerslichten bepaald. Deze notitie beschrijft de 
bevindingen daarvan. 
 
Situatie 
 
In de huidige situatie is er op de Burgemeester van der Postlaan een opstelvak voor het 
linksafslaande verkeer van ongeveer 40 meter. In het ontwerp dat is gemaakt voor 
ontsluitingsmodel 3 is – hoewel de aansluiting op de huidige plaats blijft liggen – nog iets 
korter, omdat daarin rekening is gehouden met een schuinere inrijdhoek van het linksafvak 
conform de richtlijnen voor markering. Voor het rechtsafslaande verkeer is de opstellengte 
langer, omdat het rechtsafvak aansluit op de doorgaande rijstrook van de Burgemeester van 
der Postlaan.  
 
Berekening benodigde opstellengte verkeerslichten 
 
Er is een telling uitgevoerd (9 mei 2017) van de huidige verkeersintensiteiten op het 
kruispunt Noorderinslag-Burgemeester van der Postlaan. Met deze cijfers is – op basis van 
het beschikbare coconbestand van het kruispunt – de huidige theoretisch benodigde 
opstellengte voor de linksaf- en de rechtsafrichting vanaf de Burgemeester van der Postlaan 
berekend. Daarnaast zijn de telgegevens van 2017 opgehoogd met een percentage van 1,5% 
per jaar voor autonome groei en met de verwachte toename als gevolg van de ontwikkeling 
van het Huis van Leusden. 
 
Gebruikte verkeersgegevens (mvt = motorvoertuigen): 
 VRI-telling 2017 Cijfers 2027 inclusief 

autonome groei  
(= cijfers 2017 * 
1,160540825 (= 10 jaar á 
1,5% autonome groei) 

Cijfers 2027 incl. 
verwachte toename 
Huis van Leusden 

 Ochtendspits 
2017 

Avondspits 
2017 

Ochtendspits 
2027 

Avondspits 
2027 

Ochtendspits 
2027 

Avondspits 
2027 

richting mvt mvt mvt mvt mvt mvt 

2 314 160 364 186 366 187 

3 170 159 197 185 198 186 

4 102 332 118 385 123 393 

6 184 180 214 209 221 213 

7 56 83 65 96 69 99 

8 73 267 85 310 90 317 

 Tabel  gebruikte verkeersintensiteiten per rijrichting voor berekenen van opstellengte 



 
 
 
De onderstaande tabel toont de berekende benodigde opstelruimte in meters (bij 5% kans 
overschrijding wachtrijlengte) met huidige regeling (basis: aangeleverd cocon bestand). 
Richting 4 betreft het rechtsafslaande verkeer vanaf de Burgemeester van der Postlaan en 
richting 6 betreft het linksafslaande verkeer.  
 
  2017 

Ochtendspits 
2017  
Avondspits 

2027 
Ochtendspits 

2027  
Avondspits 

Richting 4 
(rechtsaf) 

24 54 30 66 

Richting 6 
(linksaf) 

48 54 72 66 

Tabel berekende opstellengte op de Burgemeester van der Postlaan  voor de verkeerslichten 
 
In de huidige situatie is dus een linksafvak van ongeveer 50 meter benodigd volgens deze 
berekening en in de toekomstige situatie zonder aanpassing van de verkeersregeling wordt 
dat 70 meter.  
 
Conclusie en advies 
 
Het huidige linksafvak van ongeveer 40 meter lang biedt in de praktijk voor het huidige 
verkeersaanbod over het algemeen genoeg ruimte. Volgens de berekeningen (die uitgaan van 
5% kans van overschrijding) is er zo’n 50 meter opstellengte gewenst. In de bestaande 
situatie wordt de wachtrijlengte volgens de berekeningen iets vaker dan gewenst 
overschreden,  maar de praktijk wordt het in- en uitrijdende verkeer van de noordelijke 
aansluiting hierdoor nauwelijks belemmerd.   
 
Voor het toekomstige verwachte verkeersaanbod (2027) is de (huidige) beschikbare ruimte 
tussen de Noorderinslag en de noordelijke aansluiting naar het winkelcentrum onvoldoende 
om de wachtrij voor de verkeerslichten – zonder aanpassing van de verkeersregeling – te 
kunnen opvangen. Dit kan betekenen dat – in het geval de wachtrij voorbij de aansluiting 
naar de Mulderij komt – het verkeer vanaf het winkelcentrum niet (naar links) kan uitrijden.  
 
Er is op de Burgemeester van der Postlaan tussen de Noorderinslag en de Hertenhoeve 
onvoldoende ruimte om twee T-aansluitingen bij de Mulderij en de Hertenhoeve én 
middengeleiders (die gewenst zijn bij de fiets- en voetgangersoversteek) én de toekomstig 
benodigde opstelruimte voor de verkeerslichten te realiseren. De opstelruimte voor de 
verkeerslichten kan iets groter worden door de noordelijke aansluiting naar het zuiden te 
verplaatsen. Dit heeft wel consequenties voor het ontwerp van ontsluitingsmodel 3.  
 
Om de verkeersafwikkeling van en naar de noordelijke aansluiting ook in de toekomst te 
kunnen waarborgen wordt geadviseerd om de verkeersregelingen van de verkeerslichten op 
de Noorderinslag te (laten) analyseren en te bekijken welke ruimte hierin aanwezig is om het 
verkeer op het kruispunt Burgemeester van der Postlaan – Noorderinslag vlotter af te laten 
wikkelen. Mocht het aanpassen van de regelingen onvoldoende oplossing bieden, dan kan 
tenslotte worden overwogen om de in- en uitrijdbewegingen van de noordelijke aansluiting 
van de Mulderij te beperken. Door bijvoorbeeld het linksafslaan van verkeer (vanuit de 
noordelijke aansluiting) onmogelijk te maken, kan een wachtrij op deze aansluiting worden 
voorkomen. Wel moet nader onderzocht worden welke andere effecten dit met zich 
meebrengt. 
 
 
  
 


