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Geachte voorzitter,
In januari 2014 is de tussenrapportage "Acties verbetering doorstroming en veiligheid Midden-Zeelandroute"
aangeboden aan de commissie E&M. In deze rapportage staan voor het gedeelte Goes-Zierikzee (N256) de
resultaten van een analyse van deze weg. Om tot gerichte maatregelen te kunnen komen was verder onderzoek en een aanvullende analyse noodzakelijk. Dit om te achterhalen wat de exacte oorzaken zijn van de
knelpunten.
Bij de verdere analyse en het benoemen van knelpunten en oplossingen zijn de wegbeheerders in dit gebied
(Waterschap Scheldestromen, gemeente Goes, gemeente Noord-Beveland, gemeente Schouwen-Duiveland
en de provincie Zeeland) nauw betrokken geweest. Hierbij is enerzijds gekeken naar doorstroming en verkeersveiligheid. Daarnaast is ook aandacht besteed aan het openbaar vervoer, vrachtverkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer.
In de bijgevoegde eindrapportage is ervoor gekozen om een totaaloverzicht te geven van de mogelijke maatregelen voor alle knelpunten. In de rapportage is nog geen advies opgenomen over de uit te voeren maatregelen. Dit betekent dat er nog keuzes gemaakt moeten worden bij tegenstrijdige belangen (bijvoorbeeld
doorstroming en openbaar vervoer of doorstroming en landbouwverkeer) en dat daarna een verdere prioritering plaats moet vinden. Dit vergt een nadere afweging en een nadere standpuntbepaling met de wegbeheerder.
De betrokken wegbeheerders hebben ambtelijk ingestemd met de eindrapportage en wordt daarmee breed
gedragen. Hierbij bieden wij u het rapport ter kennisname aan.
Op korte termijn (tweede helft 2014) zal bekeken worden welke maatregelpakketten het meest kosteneffectief zijn. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden naar de korte, midden-lange en lange termijn. Zodra deze
maatregelenpakketten nader bepaald zijn, dient bezien te worden of deze maatregelen opgenomen kunnen
worden in het MIZ. Hierbij moet worden opgemerkt dat er dan een afweging met andere projecten in het MIZ
aan de orde is. Wij zullen u hier nader over informeren. Tot slot kunnen wij u laten weten dat er op dit moment naar aanleiding van de studie al wel een aantal maatregelen worden uitgevoerd om de doorstroming
en verkeersveiligheid op de N256 te verbeteren.
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Het gaat om het verplaatsen van de tankstations langs de N256 en de aankoop van enkele Digitaal Route
Informatie Panelen (DRIP) langs de N256. Aanvullend daarop is onlangs opdracht verleend voor het optimaliseren van de regeling van enkele verkeersregelinstallaties op het traject. Dit is een maatregel die reeds
rechtstreeks is overgenomen uit de eindrapportage en die op korte termijn als quick win ten aanzien van het
verbeteren van de doorstroming kon worden uitgevoerd. Met deze brief beschouwen wij motie 23 als afgedaan.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

Behoort bij brief d.d. 17 juni 2014 met ons kenmerk: 14008822
van de afdeling Mobiliteit en Samenleving
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N256, TIJD VOOR VERBETEREN DOORSTROMING

1.1

Aanleiding
De N256 tussen Goes en Zierikzee heeft reeds een aantal jaren te maken met verkeersknelpunten. Dit
speelt vooral in de zomer met meer verkeer op de weg in combinatie met meer en langere brugopeningen.
Deze knelpunten spelen op verschillende aspecten, maar zijn vooral terug te voeren tot doorstroming en
verkeersveiligheid. Daarnaast zijn vanuit aanverwant beleid, zoals het kwaliteitsnel goederenvervoer,
logistiek landbouwroutenetwerk en de wegencategorisering, aanvullende problemen en wensen te
onderscheiden. Ook het college van Gedeputeerde Staten heeft dit onderkend.
Teneinde deze knelpunten daadwerkelijk aan te pakken en zo veel mogelijk op te lossen, is een aantal
stappen doorlopen. Eerste stap hierin is een heldere analyse van de daadwerkelijke verkeerskundige
knelpunten, toegespitst per deeltracé. Provincie Zeeland heeft deze eerste stap uitgevoerd en tevens de
verbetermogelijkheden van vier verkeersregelinstallaties op de N256 onderzocht.
Provincie Zeeland wil in de volgende stap, om tot oplossingen van de knelpunten te komen, meer inzicht in
de lokale doorstromingsproblemen krijgen en kijken met welke verkeers- en/ of infrastructurele maatregelen
deze knelpunten opgelost kunnen worden. Daarnaast wil men een doorkijk hebben naar de toekomstige
situatie en het oplossende vermogen van de maatregelen.

1.2

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is:
Het verkrijgen van inzicht in de verkeersstwikkeling en lokale verkeersknelpunten op de N256
tussen Goes en Zierikzee en het vinden van passende infrastructurele en verkeersmaatregelen,
gericht om de lokale verkeersknelpunten met betrekking tot doorstroming en verkeersveiligheid
voor het autoverkeer op te lossen.
Centraal in het onderzoek staan vier onderzoeksvragen:
1)

2)

Welke knelpunten (kiemen) op de N256 zijn te onderscheiden en wat zijn de achterliggende
oorzaken van deze knelpunten?
a) Waar liggen/ontstaan de kiemen?
b) Hoe ontstaan deze?
c) Op welke momenten doen deze zich voor?
d) Hoe erg zijn deze kiemen?
Welke wensen zijn er vanuit andere netwerken te onderscheiden?
a) Welke wensen vanuit kwaliteitsnel landbouwverkeer en goederenvervoer?
b) Welke wensen vanuit kwaliteitsnel openbaar vervoer?
c) Welke wensen vanuit fietsverkeer?
d) Welke wensen vanuit het wegencategoriseringsplan?
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4)

Hoe ontwikkelen deze knelpunten zich in de toekomst?
a) Ontstaan er nieuwe kiemen?
b) Worden de knelpunten groter/kleiner?
c) Wat is de invloed van ontwikkelingen in de omgeving?
Welke maatregelen kunnen genomen worden om de knelpunten op te lossen?
a) Welke infrastructurele maatregelen?
b) Welke verkeersmaatregelen?
c) Wat is het oplossende vermogen van de maatregelen?
d) Zijn de maatregelen toekomstvast?
e) Wat zijn de globale kosten van de maatregelen?

Het beoogde resultaat is een rapportage met de resultaten van de knelpuntanalyse (punt 1, 2 en 3), de
mogelijke maatregelen en de selectie van kansrijke maatregelen (punt 4).

1.3

Stappenplan
Allereerst is een analyse op trajectniveau uitgevoerd (stap 1). Uit deze eerste analyse komen knelpunten
naar voren waarvan de oorzaken zijn geanalyseerd. Tijdens een schouw van de N256, samen met de
wegkantonniers van de Provincie Zeeland, zijn de knelpunten op het traject bekeken en besproken. In de
trajectanalyse zijn naast de doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten ook knelpunten uit
aanverwant beleid (o.a. landbouw- en fietsverkeer) bekeken. De resultaten van de knelpuntanalyse zijn
besproken in een workshop met de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten
Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland (stap 2). In een tweede workshop zijn mogelijke
oplossingen geformuleerd en besproken. Tot slot zijn de mogelijke oplossingen vertaald naar kansrijke
maatregelen in de volgorde benutten -aanpassen infrastructuur- bouwen infrastructuur (stap 4).
Afbeelding 1: Stappenplan
Stap 1

---------.....
Stap 2

Trajectanalyse

Knelpunten

(en schouw)

(workshop)
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Stap 3
Oplossingsrichtingen

Stap 4
Kansrijke
maatregelen

(workshop)
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1.4

Gehanteerde aanpak data-analyse N256
In de trajectanalyse is het verkeersbeeld op de volgende trajecten onderzocht:
•
N256 (rechts) tussen Goes en Zierikzee
•
N256 (links) tussen Zierikzee en Goes
De verkeersdata van de trajectanalyse zijn aangeleverd door de Provincie Zeeland. Het verkeersbeeld is
onderzocht aan de hand van het provinciale verkeerstelpunt op de N256 hm 5.0 ter hoogte van het
Schengeviaduct (tussen N664 en Langeweg). De geanalyseerde data zijn van de periode 1 januari 2012
t/m 30 november 2013 en betreffen gemiddelde dag- en uur intensiteiten per rijrichting. Uit de eerste
analyse is gebleken dat de verkeersdrukte in 2013 hoger ligt dan in 2012. In de detailanalyse is daarom
het jaar 2013 beschouwd.
Met de verkeersdata is de verkeersfluctuatie over het jaar en over de dagen van de week onderzocht.
Tevens is een selectie van dagen gemaakt om tot een maatgevende dag te komen waarop de effectiviteit
van verkeersmaatregelen is getoetst. Voor de maatgevende dag is per rijrichting het verloop van de
intensiteit over de uren van de dag afgeleid. Op basis van deze maatgevende dag zijn met het
softwarepakket COCON 1 de mogelijke maatregelen onderzocht.

1.5

Informatiebronnen knelpuntanalyse
Bij de knelpuntanalyse van de N256 is de volgende informatie gebruikt:
•
PVVP Zeeland I Mobiliteit op Maat, Provincie Zeeland, 24 oktober 2008.
•
Analyse knelpunten N256 Goes-Zierikzee, Provincie Zeeland.
•
Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland, Beleidsnota, Provincie Zeeland, 8 juli
2011.
•
Advies landbouwverkeer oeververbindingen Zeeland, Goudappel Coffeng, 17 oktober 2013.
•
Kwaliteitsnet Goederenvervoer Zeeland, Ligtermoet en partners, januari 2013.
•
Kwaliteitstaets Zeeuwse wegencategorisering buiten de kom, Ligtermoet en partners, 10 december
2012.
•
Nieuwe lijnen, beleidsplan openbaar vervoer Zeeland 2015-2025, 21 juni 2013.
•
Aktieplan Fiets: Fietsen in Zeeland: van intra naar beleving, Provincie Zeeland, 5 april 2005.
•
Verbeterverkenning VRI's N256, DTV Consultants B.V., 8 juli 2013.

1 COCON is een computerprogramma, ontwikkeld door DTV Consultans, waarmee verkeerslichtenregelingen ontworpen kunnen
worden. COCON maakt de effecten inzichtelijk wanneer bepaalde uitgangspunten van een regeling wijzigen, zoals rijstrookindeling,
opstellengten en verkeersstromen.
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Om de effectiviteit van maatregelen te kunnen toetsen is voor de verkeersdrukte op de N256 een
maatgevende dag bepaald en zijn de verkaarsgegevens verrijkt met de volgende gegevens:
•
Varkeersmodel NRM 2030: hieruit is de verwachte verkeersgroei en het relatiepatroon afgeleid.
•
Verkeersmodel Zuid-Beveland : hieruit is de verkeersdrukte op de zijrichtingen gehaald voor de
kruispunten bij Goes.
•
Kruispunttellingen verkeersregelautomaten van 21 maart 2013 ten behoeve van de
kruispuntberekeningen met het programma COCON.
In bijlage 1 is een nadere onderbouwing van de gehanteerde verkaarscijfers opgenomen. Hierin zijn de
bronnen, analyses en de aanpak beschreven.
Naast de analyse van gegevens is tevens een schouw uitgevoerd. Samen met de kantonniers is op 21
november 2013 de hele N256 geschouwd. Het verslag van deze schouw is opgenomen in bijlage 2.

1.6

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de trajectanalyse. Het hoofdstuk beschrijft de inrichting van de weg, het
verkeersbeeld en verkeerdrukte op de N256 en de kwalitatieve analyse van het aanverwante beleid. In
hoofdstuk 3 zijn de knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven zoals deze in de twee gehouden
workshops zijn benoemd. Daarnaast beschrijft het hoofdstuk het wensbeeld voor de verkeerssituatie op de
N256. Hoofdstuk 4 beschrijft het maatregelenpakket waarbij onderscheid is gemaakt in primaire
maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en secundaire maatregelen om
knelpunten uit aanverwant beleid op te lossen. Tot slot is in hoofdstuk 5 het resultaat van dit onderzoek
samengevat.
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2

TRAJECTANALYSE

2.1

De weg N256
De N256 is de provinciale weg tussen de A58 bij
Goes en de N59 bij Zierikzee. Het eerste deel van
de N256 heeft de 'A-status'. Dit weggedeelte
tussen de A58 en de Nieuwe Rijksweg is circa 3
km lang en heeft een wegprofiel van 2x2 rijstroken
en een maximumsnelheid van 120 km/h. Vanaf de
Nieuwe Rijksweg gaat de N256 over in een 1x2wegprofiel met een snelheidsregiem van 80 km/h.
Ter plaatse van de ongelijkvloerse aansluiting op
de N255 gaat de N256 over in een 2x2-wegprofiel,
namelijk van hm 10,0 tot hm 11 ,2 De totale lengte
van het traject is 22 km.

De N256 bevat vijf verkeersregelinstallaties, een
brug over het sluizencomplex bij de Zandkreek
(Zandkreeksluis) en de 5 km lange Zeelandbrug
met daarin
een
beweegbare
brug.
De
Zandkreeksluis heeft een bypass voor het
autoverkeer, die gebruikt wordt wanneer de brug
open is. Het landbouwverkeer moet dan wachten.
Bij Goes (Anthony Fokkerstraat) en op NoordBeveland (kruising van de N255) zijn twee
ongelijkvloerse kruisingen aanwezig.

Afbeelding 4: Zandkreeksluis

Op het gedeelte over de Zeelandbrug tot de
aansluiting Julianastraat bij Zierikzee wordt de
maximumsnelheid van 80 km/h gehandhaafd
middels trajectcontrole.
Op de N256 op het 80 km/h-gedeelte is een
parallelstructuur aanwezig voor de afwikkeling van
het landbouw- en fietsverkeer. De Zeelandbrug
kent een geslotenverklaring voor landbouwverkeer.
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2.2

Verkeersbeeld N256
Verkeersdrukte per weggedeelte

Afbeelding 6: Verkeersintensiteiten

De N256 is op basis van de verkeersdrukte in
te delen in drie weggedeelten:
•
Het meest zuidelijke deel, de A256.
•
De N256 tussen de Nieuwe Rijksweg en
N255.
•
De N256 ten noorden van de N255.

• 1

Het zuidelijke deel is het drukste deel van het
traject. Op de A256 rijden circa 29.400
voertuigen op een gemiddelde werkdag. Op dit
gedeelte is het wegprofiel met twee rijstroken
per rijrichting ingericht om deze verkeersdrukte
vlot af te kunnen wikkelen.

-

In noordelijke richting neemt de verkeersdrukte
sterk af. Op de N256 tussen de Nieuwe
Rijksweg en Langeweg rijden circa 20.300
voertuigen op een gemiddelde werkdag, tussen
de Langeweg en N255 21.900 voertuigen. De
verkeersdrukte op het middengedeelte van het
N256-traject is groot. In combinatie met het
1x2-wegprofiel is dit weggedeelte het meest
kritisch ten aanzien van de verkeersdoorstroming. Daar komt bij dat bij opening van de Zandkreeksluis de verkeersdoorstroming beperkt
wordt, omdat het verkeer met een lagere snelheid en omrijdbeweging via de bypass de sluis kan
passeren.
Op het noordelijke deel van het traject, tussen de N255 en Zierikzee, treedt een verdere daling van de
intensiteit op doordat het verkeer zich verdeelt over de N255 en N256 (splitsing van verkeersstromen). De
intensiteit daalt op werkdagen naar circa 13.300 voertuigen per etmaal. De weginrichting van 1x2rijstroken biedt voldoende capaciteit om deze verkeersdrukte af te kunnen wikkelen. Opgemerkt moet
worden dat de brugopeningen op de Zeelandbrug de verkeersstromen onderbreken en zorgen voor
(onverwachte) vertragingen op de route.

Verloop van de verkeersdrukte over de maanden
In afbeelding 7 is het verloop van de verkeersdrukte over de maanden januari Vm november 2013 te zien
per rijrichting. In de zomermaanden is de verkeersdrukte het grootste vanwege het hoge aandeel
recreatief verkeer. De gemiddelde intensiteit voor de periode januari Vm november 2013 komt uit op
16.700 voertuigen per etmaal (weekdag). In de zomermaanden Uuni, juli en augustus) komt de gemiddelde
intensiteit uit op 19.800 voertuigen per etmaal. In de zomermaanden is het circa 20 procent drukker ten
opzichte van het jaargemiddelde. Dit komt doordat de N256 een belangrijke functie voor het vakantie- en
recreatieverkeer heeft.
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Afbeelding 7: Verloop verkeersdrukte N256 over de maanden (januari-november 2013)
• Average of N256 richtmJ Z1enkzee

• Average of N256 r1chtms Goes.
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Verloop van de verkeersdrukte over dagen van de week
In afbeelding 8 is het verloop van de verkeersdrukte over de dagen van de week weergegeven per
rijrichting. Het betreft daggemiddelde waarden voor de periode januari t/m november 2013. De drukste dag
van de week is de vrijdag, zowel richting Goes als richting Zierikzee. Het vakantieverkeer komt
voornamelijk op vrijdagen aan. Dit valt samen met een reguliere werkdag, waardoor extra verkeersdrukte
op de N256 te zien is. De N256 richting Zierikzee is op vrijdagen de drukste richting.
Vertrekkend vakantieverkeer verlaat Zeeland meer gespreid over de weekdagen en uren van de dag en
valt niet of nauwelijks samen met een reguliere werkdag. Vertrekkend vakantieverkeer is voornamelijk
terug te zien op zondagen en maandagen. Opvallend is de relatief hoge piek op zondagen op de N256
richting Goes. Deze piek is mogelijk het gevolg van vertrekkend recreatief verkeer.
Afbeelding 8: Verloop verkeersdrukte N256 over de dagen
12000

• Average of N256 richtins Zierikzee
a Average of Nl56 richting Goes
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Toekomstige verkeersintensiteiten
Afbeelding g geeft de verkeersgroei op de N256 (op drie locaties) weer over de periode 2002-2011. Het
drukste meetpunt op de N256, ter hoogte van het Schengeviaduct bij Goes, laat in deze periode een
verkeersgroei zien van gemiddeld 25.000 naar 30.000 voertuigen per etmaal. Opvallend is dat sinds 2oog
de verkeersgroei stagneert.
Afbeelding 9: Ontwikkeling gemotoriseerd verkeer N256
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Rijkswaterstaat doet met het Nieuw Regionaal Model (NRM) prognoses voor de hoofdwegen in Nederland.
Dit wordt gedaan voor verschillende groeiscenario's. Het NRM prognosticeert een verkeersgroei naar circa
38.000 voertuigen per etmaal in het jaar 2030, uitgaande van het hoogste groeiscenario. Voor de
spitsperioden betekent dit dat de verkeersdruk omhoog en de doorstroming van het verkeer achteruit zal
gaan. Zonder infrastructurele maatregelen zal de verkeershinder op het traject toenemen.

Drukste dagen van het jaar
Kenmerkend voor Zeeland is dat het verkeersbeeld over het jaar heen sterk fluctueert als gevolg van het
recreatieve verkeer. In de zomermaanden is veel recreatief verkeer op de weg en is verkeersdruk in
Zeeland het grootst. Op de gemiddelde dag (periode januari t/m november 2013) rijden op de N256
16.700 voertuigen per etmaal (meetpunt Schengeviaduct). De drukste dag in 2013 was vrijdag 23
augustus 2013, met 25.300 voertuigen per etmaal. Op de drukste dag rijdt daarmee 51% meer verkeer
t.o.v. de gemiddelde dag.
Maatgevende dag voor ontwerpverkeers-en infrastructuurmaatregelen
De verkeers- en infrastructuurmaatregelen voor de N256 zijn gedimensioneerd en getoetst op de
intensiteiten op een maatgevende dag. Dimensioneren op een gemiddelde (werk)dag zou ervoor zorgen
dat de maatregelen onder gedimensioneerd worden, omdat op een groot aantal dagen de verkeersdruk
een stuk hoger ligt en de maatregelen het verkeer op deze dagen niet kan verwerken. Dimensioneren op
de drukste dag van het jaar betekent over dimensioneren en brengt (te) hoge aanlegkosten met zich mee.
Vandaar dat een maatgevende drukke dag is gehanteerd bij het opstellen van het maatregelenpakket.
Deze maatgevende drukke dag is zo gekozen dat het ontwerp voldoende robuust is om het verkeer
gedurende het grootste deel van het jaar vlot af te kunnen afwikkelen. In tabel 1 is de top 40 drukste
dagen van het jaar op de N256 weergegeven voor beide richtingen én de richtingen afzonderlijk. In tabel 2
is de verdeling van de 40 drukste dagen over de dagen van de week weergegeven. De drukste dagen zijn
vooral op donderdagen en vrijdagen terug te zien. Opvallend is dat na de top 8 van drukste dagen een
redelijk constant beeld ontstaat. Zo is het verschil tussen de ge drukste dag en 20e en 30e drukste dag
respectievelijk slechts 2,6% en 6,2%. Bij de toetsing van de maatregelen is daarom uitgegaan van de
verkeersdrukte op de ge drukste dag.
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Twee voor de verkeersdrukte kenmerkende dagen/weekenden zijn Hemelvaart en Pinksteren. De
woensdag voor Hemelvaart (8 mei) is met 22.100 voertuigen per etmaal de 17" drukste dag van het jaar,
waarbij de verkeersdruk met name in de richting van Zierikzee hoog is (6" drukste dag richting Zierikzee) .
Vrijdag voor Pinksteren(17 mei) is de verkeersstroom richting Zierikzee groot (4" drukste dag richting
Zierikzee) en dinsdag na Pinksteren (21 mei) is het vertrekkende vakantieverkeer zichtbaar in de
verkeerscijfers. Dimensioneren op de 9" drukste dag is onvoldoende om het verkeer op de N256 op deze
dagen zonder filevorming te verwerken, maar de maatregelen gaan wel bijdragen aan een sterk
verbeterde doorstroming.
Tabel1: 40 drukste dagen van 2013
Beide richtingen

Richting Goes

Richting Zierikzee

Nr.

MVTetmaal

Datum

MVTetmaal

Datum

MVTetmaal

Datum

1

25.305

vrijdag 23-08-2013

12.148

vrijdag 23-08-2013

13.532

vrijdag 07-06-2013

2

24.991

vrijdaQ 07-06-2013

12.106

donderdaQ 15-08-2013

13.157

vrijdag 23-08-2013

3

24.546

vrijdag 14-06-2013

12.078

vrijdag 16-08-2013

13.059

vrijdag 14-06-2013

4

24.482

vrijdaQ 16-08-2013

11.815

vrijdag 02-08-2013

12.580

vrijdag 17-05-2013

5

24.327

donderdag 15-08-2013

11.801

vrijdag 30-08-2013

12.574

vrijdag 21 -06-2013

6

23.839

vrijdaQ 21-06-2013

11.698

dinsdaQ 21 -05-2013

12.554

woensdag 08-05-2013

7

23.761

vrijdag 30-08-2013

11.487

vrijdag 14-06-2013

12.404

vrijdag 16-08-2013

8

23.587

vriidao 02-08-2013

11.459

vriidaQ 07-06-2013

12.221

donderdaQ 15-08-2013
vrijdag 30-08-2013

9

22.593

vrijdag 09-08-2013

11.291

woensdag 19-06-2013

11 .960

10

22.512

vrïdao 06-09-2013

11.265

vriidao 21-06-2013

11.817

vriidao 06-09-2013

11

22.428

vrijdaQ 31-05-2013

11 .264

zondaQ 02-06-2013

11 .778

vrijdag 27-09-2013

12

22.336

donderdag 22-08-2013

11.242

donderdag 22-08-2013

11 .772

vrijdag 02-08-2013

13

22.185

donderdaQ 20-06-2013

11.213

dinsdag 18-06-2013

11 .751

donderdag 30-05-2013

14

22.173

donderdag 06-06-2013

11.212

donderdag 20-06-2013

11 .635

vrijdag 19-07-2013

15

22.154

dinsdag 18-06-2013

11.107

vrijdag 09-08-2013

11 .507

vrijdag 28-06-2013

16

22.113

vrijdag 19-07-2013

11.092

vrijdag 31-05-2013

11 .503

vrijdag 05-07-2013

17

22.100

woensdag 08-05-2013

11.051

donderdag 06-06-2013

11.486

vrijdag 09-08-2013

18

22.059

woensdag 19-06-2013

11 .032

donderdag 13-06-2013

11 .336

vrijdag 31 -05-2013
donderdag 05-09-2013

19

22.035

donderdao 30-05-2013

10.938

donderdao 29-08-2013

11.330

20

22.018

vrijdag 26-07-2013

10.759

vrijdag 26-07-2013

11 .259

vrijdag 26-07-2013

30

21.272

vriidao 12-07-2013

10.399

vriidaQ 05-04-2013

10.796

donderdaQ 13-06-2013

40

20.702

vrijdag 05-04-2013

10.250

woensdag 28-08-2013

10.479

dinsdag 20-08-2013

Tabel 2: verdeling drukste dagen

maandag

Aantal dagen

Aantal dagen

Aantal dagen

Beide richtingen

ri. Goes

ri. Zierikzee

1

3

1

dinsdag

4

6

2

woensdag

5

4

5

donderdag

9

9

9

vrijdag

20

14

23

zaterdag

1

1

0

zondag

0

3

0
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Verdeling van het verkeer over dag
Afbeelding 10 laat het intensiteitverloop (beide richtingen opgeteld) over de dag zien voor de drukste dag
van het jaar (groen), de gemiddelde dag (rood) en de 9" drukste dag (blauw). In de afbeelding is te zien
dat de ochtendspits (tot 9:00 uur) relatief rustig is en dat de avondspits drukker is dan de ochtendspits. Op
drukke dagen is gedurende een lange periode een hogeverkeersdrukte zien. Vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur
krijgt de N256 1.600 à 1.700 voertuigen per uur te verwerken. Het is mogelijk dat afbeelding 1Oeen
afgevlakt beeld van de verkeersdrukte laat zien en dat de werkelijke piek (verkeersvraag) in de
verkeersstromen niet zichtbaar wordt. Dit komt doordat de VAl-geregelde kruispunten met de Nieuwe
Rijksweg en Langeweg het verkeer gedoseerd doorlaten.
Afbeelding 10: Intensiteitverloop over de dag voor beide richtingen

Samenvatting kenmerken verkeersbeeld N256
Samenvattend kan het verkeersbeeld op de N256 als volgt gekenmerkt worden:
•
Als gevolg van vakantieverkeer treedt een sterke seizoensfluctuatie op en zijn de zomermaanden
maatgevend voor de verkeersafwikkeling.
•
De vrijdag is over het algemeen de drukste weekdag.
•
Op piekmomenten is de verkeersstroom richting Zierikzee de drukste verkeerstroom.
•
De 9" drukste dag van het jaar is uitgangspunt voor de dimensienering van de verkeersmaatregelen.
•
Op drukke dagen is een redelijk constante drukke verkeersstroom te zien tussen 9:00 en 17:00 uur.
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2.3

Kwalitatieve analyse (beleid)
In deze paragraaf zijn de belangrijkste beleidslijnen geïnventariseerd. Beleid geeft de kaders en eisen voor
de N256. Tevens is het mogelijk dat beleidsdocumenten met elkaar conflicteren, deze knelpunten zijn
omschreven. De volgende vragen zijn onderzocht:
Welke wensen zijn er vanuit andere netwerken te onderscheiden?
a.
Welke wensen vanuit het Wegencategoriseringsplan en de Kwaliteitsloets Bubeko Zeeland?
b.
Welke wensen vanuit Kwaliteitsnel Landbouwverkeer en Goederenvervoer?
c.
Welke wensen vanuit Kwaliteitsnel openbaar vervoer?
d.
Welke wensen vanuit fietsverkeer?
e.
Welke knelpunten levert dit op?
Het Provinciaal verkeer en Vervoerplan (PVVP) is het overkoepelende beleidsdocument voor verkeer en
vervoer. Hierin zij n mogelijke kaders en criteria opgenomen die voor deze studie relevant zijn. Om die
reden is dit belaidsstuk als eerste geanalyseerd.
Provinciaal Verkeer en VervoerPlan (PVVP 2008)
De auto is het dominante vervoermiddel in Zeeland. In het PVVP zijn eisen gesteld aan het wegennet die
ook van toepassing zijn op de N256:
•
Vanuit héél Zeeland is het hoofdwegennet binnen 10 kilometer te bereiken.
•
Op het hoofdwegennet buiten de bebouwde kom treedt geen structurele vertraging op.
•
De IfC-verhouding in de spits op wegvakniveau is niet hoger dan 0,8.

Het beleid is gericht op het bieden van goede autobereikbaarheid met inachtneming van de
verkeersveiligheid en de omgevingskwaliteit. De doelstellingen uit het PVVP vertaalt zich in drie
hoofdlijnen van beleid:
1) een samenhangend netwerk,
2) oplossen van bereikbaarheidsknelpunten en
3) verkeersmanagement.
Het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten en verkeersmanagement zijn van belang voor de N256.
Kwaliteitstaets Bubeko Zeeland (2012)
In Kwaliteitstaets Bubeko Zeeland uit 2012 zijn de functies van de wegen buiten de kom vergeleken met
het daadwerkelijke gebruik en de inrichting van de weg. Deze toets vervangt de wegencategorisering uit
2010. Hieruit komt het volgende over de N256 naar voren:
•
Intensiteiten op het noordelijk trajectdeel (N255- N59) bedragen circa 14.000 voertuigen per etmaal.
Daardoor wordt dit deel van het traject als gebiedsontsluitingsweg gezien.
•
Intensiteiten op het zuidelijk trajectdeel (N664- N255) bedragen circa 23.000 voertuigen per etmaal.
Voor het trajectdeel tussen de N664 en N255 is een stroomfunctie gewenst.

Dit betekent dat de huidige inrichting van de weg op het noordelijke deel van het traject (tussen N255 en
N59) voldoet aan het wensbeeld uit de Kwaliteitstoets. Voor het zuidelijke tracédeel is dat niet het geval.
Aan een regionale stroomweg zijn de volgende kenmerken toegekend:
•
Een snelheidsregime van 100 kilometer per uur.
•
Langzaam verkeer fysiek gescheiden van het autoverkeer.
•
Kruispunten worden ongelijkvloers uitgevoerd.
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De huidige inrichting van N256 van het zuidelijke tracédeel sluit niet aan op de gewenste stroomweg
functie. De kwaliteitseisen die van toepassing zijn voor een stroomweg moeten doorgevoerd worden op de
N256 alvorens de weg daadwerkelijk als stroomweg kan functioneren. De rijsnelheid zal aangepast
moeten worden naar 100 km/h, de wegindeling moet worden aangepast en de kruispunten ongelijkvloers
worden gemaakt. Daarnaast moet een robuuste oplossing voor de Zandkreeksluis worden doorgevoerd
om het doorgaande verkeer ongehinderd door te kunnen laten rijden. Door de nieuwe functie krijgt het
doorstromen van gemotoriseerd verkeer prioriteit.

Kwaliteitsnet Landbouw (2011)
Het doel van het Kwaliteitsnel Landbouwverkeer is dat het landbouwverkeer zich over grotere afstanden
vlot en veilig kan verplaatsen (economische belang), zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid en doorstroming van het overige verkeer en de leefbaarheid in de woonkernen.
In afbeelding 11 zijn de probleemwegen en de belangrijkste knelpunten voor het landbouwverkeer
weergegeven. De paarse wegen zijn 80 km/h-wegen zonder scheiding van landbouwverkeer en
fietsverkeer. De gele/oranje wegen zijn 60 km/h-wegen met een breedte minder dan 5,5 meter, zonder
scheiding van landbouwverkeer en fietsverkeer.
Knelpunten voor het landbouwverkeer op de N256 zijn:
•
Geen landbouwverkeer toegestaan op de Zeelandbrug. Landbouwverkeer tussen Noord-Beveland en
Schouwen-Duiveland moet via de N57 (om)rijden.
•
Tussen N664 en N255 mengt het landbouwverkeer zich met fietsers op de parallelweg.
•
Deze parallelweg is smal: maximaal 5,5 meter breed.
•
Landbouwverkeer tussen Noord- en Zuid-Beveland ondervindt bij de Zandkreeksluis lange wachttijden
in geval van werking sluis. De aanwezige bypass wordt gebruikt door het landbouwverkeer, maar
wanneer de brug van de Zandkreeksluis openstaat, dan maakt het autoverkeer gebruik van de
bypass.
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60km wegen landbouwverkeer en fietsers gescheiden
voorlopig acceptabel
80km wegen> 7000 mvtzonder scheidinglandbouwverkeer en autoverkeer
80 km wegen< 7000 mvtzonder scheiding landbouwverkeer en fietsers
60km wegen< 5,5 m zonder scheiding landbouwverkeer en fietsers
30 of 50 km wegen zonder scheiding landbouwverkeer en fietsers
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Kwaliteitsnet Goederenvervoer (2013)
De N256 maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. In afbeelding 12 is het netwerk
weergegeven. Binnen het Kwaliteitsnet Goederenvervoer heeft de N256 een verbindende functie. Dit
betekent dat de N256 gebieden aan elkaar verbindt. Wegen met een verbindende functie zijn binnen de
provincie de wegen met het meeste vrachtverkeer. Op de N256 rijden ongeveer 300 doorgaande
vrachtwagens. Hiervan is 8% middelzwaar en 5% zwaar vrachtverkeer.
Voor het vrachtverkeer is een vlotte doorstroming bij de kruispunten van belang. Op de N256 zijn de
geregelde kruispunten voorzien van tovergroen. De term tovergroen staat voor TOepassen Voorzieningen
voor vrachtverkeER waarmee vrachtauto's voorrang krijgen bij verkeerslichten op de doorgaande richting.
Met tovergroen wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming voor vrachtverkeer op de doorgaande
richting licht verbeterd. Dit gaat ten koste van de zijrichtingen. Uit onderzoek blijkt dat het tovergroen niet
optimaal ingesteld staat.
Voor het Zeeuwse kwaliteitsnet zijn 33 kwaliteitseisen geformuleerd op basis van de Handleiding
Kwaliteitsnet Goederenvervoer (CROW publicatie 241 ). De N256 voldoet niet aan twee van de 33 eisen:
•
De IC-verhouding op de N256 is tussen de N664 en N255 op een gemiddelde werkdag hoger dan
0,80 (de eis vanuit het kwaliteitsnet GV voor de IC-verhouding is: < 0,8). Op drukke vakantiedagen ligt
de IC-verhouding hoger en scoort de N256 daarmee een stuk slechter voor het goederenvervoer.
•
De beweegbare brug op de Zeelandbrug zorgt voor onderbroken verkeersstromen en vertragingen.
Afbeelding 12: Kwaliteltsnet Goederenvervoer, N256 heeft een verbindende functie
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Nieuwe lijnen, beleidsplan openbaar vervoer (2013)
Uitgangspunt voor het Zeeuwse openbaar vervoer (OV) is dat het aanbod aansluit op de vraag. Dus alleen
op die plekken en momenten OV aanbieden waar en wanneer voldoende mensen er gebruik van willen
maken. Om zo goed mogelijk in de vraag van de verschillende groepen reizigers te voorzien, heeft de
Provincie Zeeland een CV-netwerk voor ogen dat modulair is opgebouwd. De basis van dit netwerk wordt
gevormd door een kernnet, dat bestaat uit de trein, het fietsvoetveer en een aantal veel gebruikte
buslijnen. Voor het OV is een ongehinderde doorstroming van groot belang. Bij doorstromingsknelpunten
wordt de doorstroming van het OV bevorderd. Dit betekent dat bussen prioriteit krijgen bij geregelde
kruispunten en mogen ingrijpen in de verkeersregeling. Deze (absolute) prioriteit is geen knelpunt voor het
openbaar vervoer, maar wordt wel als knelpunt voor het autoverkeer gezien. Het knelpunt doet zich op de
N256 voor op de kruising met de N664 bij Goes. Op deze kruising slaan veel bussen (met absolute
prioriteit) linksaf richting Goes. Dit frustreert de doorstroming van het autoverkeer.

Fiets (Actieplan Fiets, 2005)
Het actieplan heeft tot doel om een integraal Zeeuws fietsklimaat te creëren dat de concurrentiepositie van
de fiets, vooral ten opzichte van de auto, utilitair en recreatief versterkt. Het plan dient twee subdoelen : het
optimaliseren van het netwerk (aspecten als veiligheid, directheid en comfort) en het beïnvloeden van het
gedrag van (potentiële) fietsers.
De N256 maakt onderdeel uit van het functionele fietsnetwerk. Dit primaire fietsnet is gericht op
verplaatsingen groter dan 7,5 km vanaf kernen en verzorgingscentra voor woon-werk- en woon-schoolrelaties. De voorkeur gaat uit naar eigen fietsinfrastructuur. Indien dat niet mogelijk is, dan heeft de fiets
prioriteit op andere verkeersdeelnemers. De parallelweg langs de N256 biedt ruimte voor de fietsers.
Gesignaleerde knelpunten op het N256-traject ten aanzien van het fietsverkeer zijn:
•
Op de smalle parallelwegen langs de N256 zijn fiets- en landbouwverkeer gemengd. Dit zorgt voor
een groot verschil in massa en snelheid, waardoor verkeersenveilige situaties kunnen ontstaan.
•
Bij het kruispunt Langeweg moet fietsverkeer de parallelweg oversteken in een bocht en aan het
overige verkeer (o.a. landbouwverkeer) voorrang verlenen. Door deze bocht heeft het fietsverkeer
slecht zicht en treden verkeersenveilige situaties op.
•
Roodlichtnegatie bij het geregelde kruispunt Langeweg-N256. Dit wordt veroorzaakt door lange
wachttijden voor fietsverkeer.
•
Bij Goes zijn enkele ongelijkvloerse kruisingen aanwezig waardoor het fietsverkeer ongehinderd de
N256 kan oversteken. Bij het kruispunt N664-N256 is een fietstunnel aanwezig aan de zuidzijde van
het kruispunt. Deze fietstunnel is slecht bereikbaar vanuit het noorden.

Welke knelpunten levert het aanverwante beleid op?
Samenvattend zijn de volgende knelpunten vanuit de geïnventariseerde beleidslijnen gesignaleerd:
•
Kwaliteitstaets Bubeko Zeeland: de weginrichting van het N256 tussen de Nieuwe Rijksweg en N255
voldoet niet aan de inrichtingseisen van een regionale stroomweg.
•
Kwaliteitsnel Landbouw: landbouwverkeer is niet toegestaan op de Zeelandbrug, op de parallelwegen
is landbouwverkeer gemengd met langzaam verkeer en lange wachttijden voor Zandkreeksluis.
•
Kwaliteitsnet Goederenvervoer: de N256 voldoet met de beweegbare brug op de Zeelandbrug en de
hoge IC-verhouding tussen de N664 en N255 niet aan de kwaliteitseisen.
•
Openbaar vervoer: absolute prioriteit voor bussen op de kruising N256-N664 frustreert de
doorstroming van het autoverkeer.
•
Fietsverkeer: verkeersenveilige situaties als gevolg van menging met landbouwverkeer op
parallelwegen en roodlichtnegatie en onoverzichtelijke bocht bij het kruispunt Langeweg-N256, slecht
bereikbare fietstunnel aan zuidzijde kruispunt N664-N256.
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2.4

Verkeersveiligheid
Op basis van beschikbare gegevens zijn de verkeersongevallen in
kaart gebracht. Voor de verkeersveiligheidsanalyse is met behulp
van Viastat de periode 2008-2012 onderzocht.
Op de N256 tussen Goes en Zierikzee (22 km) zijn in totaal 303
verkeersongevallen opgenomen in ViaStat, waarvan 277 op
wegvakniveau en 26 op kruispuntniveau. Op de hiernaast getoonde
kaart zijn de locaties van de ongevallen weergegeven.
Van de gemelde ongevallen zijn 115 ongevallen door de politie
geregistreerd en voor deze geregistreerde ongevallen zijn meer
gedetailleerde gegevens bekend 2 • Op basis van de geregistreerde
ongevallen zijn de oorzaken van de ongevallen geanalyseerd.
De ongevallen komen diffuus over het gehele traject voor. De
meeste ongevallen gebeuren door gebrek aan afstand houden en
wachtrijen voor met verkeerslichten geregelde kruispunten
(Langeweg, N664), de Zandkreeksluis en de brugopening van de
Zeelandbrug. Deze wachtrijen komen voor de weggebruiker vaak
onverwachts en vallen door de aanwezige bochten en
hoogteverschillen op het traject minder goed op. Op de Deltaweg
zijn daarnaast meerdere ongevallen door inhalen geregistreerd.

Dodelijke ongevallen N256
In de periode 2008-2013 hebben zich 4 dodelijke ongevallen
voorgedaan:
• Dodelijk ongeval in januari 2009 op het kruispunt N256 Noordlangeweg. Hierbij is een voetganger aangereden door een
personenauto. De voetganger is bij het ongeval om het leven
gekomen.
• Dodelijk ongeval in mei 2009 op de vluchtstrook van de
Deltaweg (hm 3,6), waarbij een voetganger is aangereden door
een vrachtwagen. De voetganger is bij het ongeval om het leven
gekomen.
• Dodelijk ongeval in juli 2009 tussen betonwagen en
personenauto. Personenauto reed op verkeerde weghelft.
• Een dodelijk ongeval in oktober 2013 aan de Zierikzeese zijde
van de Zeelandbrug tussen personenauto en touringcar.

2

Door onvolledige registratie van verkeersongevallen kan geen totaalbeeld van het aantal ongevallen worden gegeven. De politie
registreert sinds 2010 niet alle verkeersongevallen meer. Aanvullend op de door de politie volledig geregistreerde verkeersongevallen
zijn ongevallen in ViaStat opgenomen die bij de 112-meldkamer zijn gemeld. Van deze meldkamergegevens zijn slechts beperkte
gegevens bekend, omdat de politie niet ter plaatse is geweest. De relatie tussen de meldkamergegevens en verkeerslachtoffers is
daardoor onbekend.
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Parallelweg N256
Op de parallelweg langs de N256 hebben zich in de periode 2008-2012 de volgende ongevallen
voorgedaan:
• Ten noorden van de aansluiting met de Langeweg (km 6,8) is een frontale aanrijding geregistreerd
tussen een bromfietser en een automobilist.
• Ten noorden van de Zandkreeksluis (km 8,5) zijn drie ongevallen gemeld bij de 112-meldkamer. Deze
ongevallen zijn niet geregistreerd door de politie, waardoor geen details bekend zijn.
• Ter hoogte van hmp 9,5 zijn vanwege onvoldoende afstand houden twee personenauto's op elkaar
gebotst.
• Ter hoogte van kruispunt Noordlangeweg is op de parallelweg een personenauto in aanraking
gekomen met wegmeubilair. Hier zijn geen details van bekend.
Op de parallelwegen is menging van fiets- en landbouwverkeer aanwezig en bij verkeersdrukte maken ook
bussen gebruik van de parallelwegen. Uit de engevalsregistratie van de politie zijn geen ongevallen te
herleiden die direct te wijten zijn aan het mengen van de verschillende soorten weggebruikers. De
registratie van ongevallen door politie is niet volledig (zoals vermeld in voetnoot 2). Hierdoor kan het aantal
bekende ongevallen afwijken van de werkelijk plaatsgevonden ongevallen.
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3

KNELPUNTEN EN WENSBEELD N256

In december 2013 en januari 2014 zijn in totaal twee workshops gehouden waarin de knelpunten zijn
besproken en de oplossingsrichtingen zijn benoemd. Bij de workshops zijn de volgende partijen aanwezig
geweest:
•
Provincie Zeeland (kantonniers, verkeerskundigen en medewerkers afdeling beheer).
•
Waterschap Scheldestromen.
•
Gemeente Goes.
•
Gemeente Noord-Beveland
•
Gemeente Schouwen-Duiveland.

3.1

Knelpunten en oplossingsrichtingen
Tijdens de eerste workshop zijn de knelpunten besproken zoals uit de kwalitatieve analyse (beleid), de
schouw en de kwantitatieve analyse (verkeerscijfers) naar voren zijn gekomen. De knelpunten zijn door de
aanwezige partijen aangevuld op basis van hun ervaringen en gebiedskennis. Dat heeft geleid tot een
overzichtelijke knelpuntenkaart met een bijbehorende tabel met daarin de knelpuntlocatie, oorzaak en
uitstraling. De knelpuntenkaart is weergegeven in afbeelding 13, waarbij de kleuren corresponderen met
het type knelpunt, de tabel in bijlage 3.
In de workshop zijn op verschillende thema's de volgende knelpunten naar voren gekomen:

Knelpunten thema doorstroming (en kruispuntafwikkeling) voor autoverkeer:
1.
Onvoldoende capaciteit rotonde Anthony Fokkerstraat Er ontstaat filevorming tot op de A256.
2.
Onvoldoende afwikkelcapaciteit VRI N664-N256, veroorzaakt door absolute prioriteit van bussen,
complexe kruispuntvormgeving en verkeersdrukte. Daarnaast wordt de fietstunnel aan zuidzijde
onvoldoende gebruikt, waardoor fietsers vaker dan nodig ingrijpen op de regeling.
3.
De IC-verhouding op de N256 tussen de VRI Langeweg en de VRI N664 bij Goes is groter dan 0,8
en vormt een knelpunt voor een vlotte doorstroming van het verkeer.
5.
De verkeersregeling Langeweg-N256 heeft onvoldoende capaciteit en is niet optimaal ingeregeld.
De wachtrijen vanuit Wilhelminadorp zijn relatief kort, die vanuit Zierikzee lang. Door de hoge
cyclustijd treedt roodlichtnegatie van fietsers op.
8.
De Zandkreeksluis kent een verminderde doorstroming voor autoverkeer wanneer de brug geopend
is. De rijsnelheid op de bypass is beperkt, er is veel armatuur (onoverzichtelijk) en het komt voor
dat stilstaande voertuigen de bypass blokkeren.
De IC-verhouding op de N256 tussen de N255 en Zandkreeksluis/VAl Langeweg is groter dan 0,8
10.
en vormt een knelpunt voor een vlotte doorstroming van het verkeer.
11.
Op drukke vakantiedagen zorgen de dubbele rijstroken op de N256 ter hoogte van de
ongelijkvloerse aansluiting op de N255 voor een verminderde doorstroming als gevolg van
inhaalgedrag bij filevorming op de N256.
De verkeersregeli ng op het kruispunt Noordlangeweg heeft voldoende capaciteit, maar kan beter
12.
ingeregeld worden.
De brugopeningen van de Zeelandbrug zorgen telkens voor een tijdelijke blokkade voor het auto14.
en vrachtverkeer. Hierdoor wordt de doorstroming onderbroken.
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Knelpunten thema verkeersveiligheid:
6.
Kop-staart
botsingen
tussen
de
Zandkreeksluis en de VRI Langeweg als
gevolg van lange, voor de weggebruiker
onverwachte wachtrijen, waarbij zicht op
de staart van de file belemmerd wordt
door
de
aanwezige
bocht
en
verkeersborden.
7.
Op de parkeerhaven direct ten zuiden
van de Zandkreeksluis staat een
frietkraam aan de oostzijde van de weg.
Voornamelijk uitgaand recreatief verkeer
maakt gebruik van deze eetgelegenheid
en rijdt over de doorgetrokken streep
naar de eetgelegenheid. Daarnaast
beschikt de parkeerhaven niet over in- en
uitvoegstroken.
9.
Ten noorden van de Zandkreeksluis
komen kop-staart botsingen voor als
gevolg van niet-reguliere wachtrijen door
de brugopening van de sluis.
14.
De Zeelandbrug kent een smal wegprofiel
en er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Als
gevolg van de wachtrijvorming voor
brugopeningen
treden
kop-staart
botsingen op.
15.
De bocht op de N256 direct ten noorden
van de Zeelandbrug is krap en er is veel
hoogteverschil.
Dit
zorgt
voor
verkeersenveilige situaties.
Knelpunten thema goederenvervoer:
3.
De IC-verhouding op de N256 tussen de
VRI Langeweg en de VRI N664 bij Goes
is groter dan 0,8 en vormt een knelpunt
voor een vlotte doorstroming van het
goederenvervoer.
10.
De IC-verhouding op de N256 tussen de
N255 en Zandkreeksluis/VRI Langeweg
is groter dan 0,8 en vormt een knelpunt
voor een vlotte doorstroming van het
goederenvervoer.
De brugopeningen van de Zeelandbrug
14.
zorgen telkens voor een tijdelijke
blokkade voor het auto- en vrachtverkeer.
Hierdoor
wordt
doorstroming
onderbroken.
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Knelpunten thema landbouwverkeer:
4.
Menging van landbouw- en fietsverkeer op de smalle parallelweg.
8.
Wanneer de brug van de Zandkreeksluis geopend is, dan maakt het autoverkeer gebruik van de
bypass en daarmee treedt een blokkade op voor het landbouw-verkeer.
13.
De Zeelandbrug is niet toegankelijk voor landbouwverkeer, waardoor grote omrijdafstanden
ontstaan.
Knelpunten thema fietsverkeer:
2.
De fietstunnel aan de zuidzijde van de N664 is voor fietsers afkomstig uit het noorden moeilijk
bereikbaar. De fietsers moeten eerst gelijkvloers de N664 oversteken. Hierdoor wordt vaak gebruik
gemaakt van de gelijkvloerse VRI-kruising met de N256.
4.
Menging van landbouw- en fietsverkeer op de smalle parallelweg. Fietsverkeer maakt (afhankelijk
van de wind) onvoldoende gebruik van ongelijkvloerse kruisingen N256.
Knelpunten thema toekomstbeeld:
16.
In het Kwaliteitsnet Wegcategorisering Bubeko is het zuidelijke deel van de N256 (tussen A58 en
N255) aangemerkt als stroomweg. Dit betekent dat de hoofdrichting ongehinderde doorstroming
moet krijgen. Met name de Zandkreeksluis en de gelijkvloerse kruisingen (N664 en Langeweg) zijn
knelpunten.
Oplossingsrichtingen
Tijdens de tweede workshop van 13 januari 2014 zijn verschillende oplossingsrichtingen in beeld gebracht.
De oplossingsrichtingen zijn besproken met en aangevuld door de betrokken wegbeheerders. Per
knelpunt is in beeld gebracht aan welke oplossingsrichtingen gedacht kan worden. De
oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt tot maatregelen om het wensbeeld van de N256 te bereiken.
Daarnaast zijn aanvullende maatregelen geformuleerd voor de andere, aanverwante knelpunten. Het
uitgebreide overzicht van oplossingsrichtingen is opgenomen in bijlage 5. Het volgende hoofdstuk
beschrijft de uitwerking van de kansrijke oplossingen.
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3.3

Wensbeeld N256

De Provincie Zeeland kent een uniek verkeersbeeld. Door recreatieverkeer liggen op de meeste wegen de
intensiteiten in de zomerperiode en op feestdagen hoger dan in de rest van het jaar. Piekmomenten zijn te
zien op wisseldagen van vakantieparken en feestdagen in het voorjaar. Pinksteren en Hemelvaart zijn in
de regel de drukste weekenden. Door recreatiedrukte ontstaan files op plaatsen waar ze buiten het
seizoen niet of nauwelijks staan. Dit geldt vooral voor de A58, N57, N59 en N256.
De recreatieve bestemmingen moeten evenals de woonkernen, bedrijventerreinen en Zeeuwse havens
goed bereikbaar zijn. Goede achterlandverbindingen en robuuste verbindingen tussen de eilanden zijn van
belang voor zowel Zeeuwse (beroeps)bevolking, bedrijfsleven en recreanten. Het Zeeuwse
hoofdwegennetwerk moet hierin voorzien. Dit hoofdwegennet bestaat uit een beperkt aantal schakels van
A-wegen, aangevuld met N-wegen als de N57, N59, N62 en N256. Op deze hoofdassen moet het verkeer
gebundeld worden, zodat verblijfsgebieden verkeersluw blijven.
Aan het Zeeuwse hoofdwegennetwerk is in het PVVP een aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze
hoofdroutes moeten voldoende capaciteit en kwaliteit bieden om:
•
structurele vertragingen te voorkomen;
•
het verkeer op te kunnen vangen bij het uitvallen van een schakel in het hoofdwegennet
Concreet houdt dit in dat het verkeer op het Zeeuwse hoofdwegennet vlot en veilig afgewikkeld moet
worden in de spitsperiode en dat de hoofdwegen restcapaciteit hebben om extra verkeersdrukte in de
drukke zomerperiode of bij incidenten elders in het netwerk op te vangen.

Wensbeeld autoverkeer N256
De N256 maakt onderdeel uit van het Zeeuwse hoofdwegennetwerk en is een belangrijke verbinding
tussen de eilanden en richting de recreatieve bestemmingen in Zeeland. Zeeland heeft behoefte aan een
N256 als robuuste hoofdas. De N256 moet voldoende capaciteit hebben om in de drukke zomerperiode en
op feestdagen de extra verkeersdrukte vlot en veilig af te kunnen wikkelen. Een vlotte
verkaarsdoorstroming op deze piekmomenten is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Zeeland
als recreatieve bestemming.
In de Kwaliteitstaets Bubeko Zeeland uit 2012 zijn de functies van de wegen buiten de bebouwde kom
vergeleken met het daadwerkelijke gebruik en de inrichting van de weg. De A256 en N256 tussen de N664
en N255 hebben een stroomfunctie, de N256 ten noorden van de N255 een gebiedsantsluitende functie.
Voor het zuidelijke trajectdeel bestaat de behoefte om de weginrichting aan te passen aan die van een
regionale stroomweg, het noordelijke trajectdeel is reeds ingericht als gebiedsontsluitingsweg. Voor de
herinrichting van het zuidelijke trajectdeel als stroomweg, zijn de volgende essentiële
inrichtingskenmerken van toepassing:
•
Snelheidsregime van 100 km/h.
•
Rijbaanscheiding gewenst is een fysieke middenberm.
•
Geen erfaansluiting en gelijkvloerse oversteken.
•
Gescheiden afwikkeling van fiets- en landbouwverkeer
•
Ongelijkvloerse kruispunten.
Samengevat bestaat het (primaire) wensbeeld van de N256 voor het autoverkeer uit een verbeterde
verkaarsdoorstroming op N256 die ook de recreatieve verkeersdrukte vlot en veilig kan afwikkelen, waarbij
het zuidelijke trajectdeel ingericht is als regionale stroomweg.
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Wensbeeld overige modaliteiten
Het hierboven omgeschreven wensbeeld voor de N256 is primair gericht op het autoverkeer, maar raakt
tevens de andere beleidsvelden. Als het autoverkeer beter kan doorstromen, verbetert ook de
verkeersveiligheid op de route. Op het traject zullen minder files en wachtrijen ontstaan (minder stops),
waardoor de kans op kop-staart botsingen kleiner wordt. Daarnaast betekent een betere doorstroming
voor het autoverkeer ook dat het vrachtverkeer vlotter afgewikkeld wordt. Ook het openbaar vervoer
profiteert mee. Een betere doorstroming leidt tot minder doorstromingsknelpunten, waardoor het openbaar
vervoer kortere reistijden kent. Bijkomend voordeel voor het autoverkeer is dat het openbaar vervoer bij
drukke kruispunten minder vaak hoeft in te grijpen in de verkeersregeling.
Voor het landbouw- en fietsverkeer bestaat de behoefte aan een gescheiden afwikkeling. Dit betekent
geen landbouw- en fietsverkeer op de hoofdrijbaan van de N256 en afzonderlijke infrastructuur voor beide
modaliteiten, zodat landbouwvoertuigen en fietsers niet op één rijbaan worden afgewikkeld. Daarnaast is
de wens vanuit het Kwaliteitsnel Landbouwverkeer dat de Zandkreeksluis voor landbouwvoertuigen
passeerbaar wordt wanneer de sluis in werking is en dat de Zeelandbrug toegankelijk wordt, zonder dat dit
ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer.

3.4

Selectie van knelpunten
Het primaire wensbeeld voor de N256 is gericht op een verbetering van de verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid voor het autoverkeer. Om aan dit wensbeeld te voldoen moeten knelpunten aangepakt
worden. Voor het wensbeeld is het niet noodzakelijk alle gesignaleerde knelpunten op te lossen. Op de
eerste plaats is gekeken naar het oplossen van doorstromingsknelpunten. Vervolgens is een nadere
selectie gemaakt op basis van de weginrichting en de verkeersdrukte. In tabel 3 is een overzicht gegeven
van de doorstromingsknelpunten op de N256. Per doorstromingsknelpunt is aangegeven of deze bepalend
is voor de verkeersdoorlaat (bottleneck) en of het een maatgevend knelpunt is ten aanzien van het
wensbeeld.
Tabel 3: overzicht doorstromlngsknelpunten en maatgevende knelpunten wensbeeld
Toelichting

Knelpunt

Effect op N256

Bepalend voor
Maatgevend
verkeersdoorlaat? knelpunt?

Trajectdeel A256
1. Rotonde A. Fokkerstraat

Onvoldoende capaciteit

Terugslag tot op A256

Nee

Nee

ZuideliJk trajectdeel N256 (N664- N255)
2. VRI N664-N256

Onvoldoende afwikkelcapaciteit

Filevorming op N256

3. N256 tussen N664-langeweg

Te hoge VC-verhouding

Lagere rijsnelheid

5. VRilangeweg-N256

Onvoldoende afwikkelcapaciteit

8. Zandkreeksluis

Verminderde doorstroming

1o. N256 tussen Langeweg-N255

Te hoge VC-verhouding

Lagere rijsnelheid

Nee

Ja

16. Inrichting als stroomweg

Huidige weginrichting is GOW

Gehinderde doorstroming

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Filevorming op N256

Ja

Ja

Wachtrijen en lagere
rijsnelheid

Ja

Ja

Noordelijk trajectdeel N256 (N255- N59)
11. Aansluiting N255

Inhaalgedrag bij filevorming

Verminderde doorstroming

Nee

Nee

12. VRI Noordlangeweg-N256

Niet optimaal ingeregeld

langere wachttijdeni-rijen

Nee

Nee

14. Brugopening Zeelandbrug

Tijdelijke blokkades

Wachtrijen op Zeelandbrug

Nee

Nee
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Op de A256 is geen maatgevend knelpunt aanwezig. De weg heeft voldoende capaciteit om het verkeer
vlot af te wikkelen en de weg is reeds ingericht als stroomweg. De verkeersdruk op de rotonde Anthony
Fokkerstraat in Goes zorgt regelmatig voor wachtrijen die terugslaan op de A256, het doorgaande verkeer
kan echter deze wachtrij ongehinderd passeren.
Het zuidelijke trajectdeel van de N256 is ingericht als gebiedsontsluitingsweg. Op dit weggedeelte is de
verkeersdruk het hoogst. Per etmaal worden ruim 20.000 voertuigen afgewikkeld. Bij deze
verkeersintensiteit past echter een stroomwegfunctie. De maximale doorlaat van het verkeer wordt
bepaald door de beperkte capaciteit van de geregelde kruispunten (N664 en Langeweg) en de
Zandkreeksluis. Op wegvakniveau is de verkeersdruk hoog (IfC-verhouding > 0,8) waardoor de rijsnelheid
daalt. Dit is niet maatgevend voor de maximale doorlaat van verkeer op de N256, maar versterkt wel het
doorstromingsknelpunt.
Het noordelijke trajectdeel kent geen maatgevende knelpunten ten aanzien van de doorstroming. De
verkeersdrukte neemt vanaf de N255 sterk af naar ca. 13.000 voertuigen per etmaal. Dit past bij de
huidige inrichting van de weg. De capaciteit van de weg is voldoende om het verkeer vlot af te kunnen
wikkelen en daarmee niet bepalend voor de maximale doorlaat van verkeer op de N256.

Maatgevende doorstromingsknelpunten N256
De geregelde kruispunten N256-N664 en N256-Langeweg en Zandkreeksluis zijn de maatgevende
knelpunten die de maximale doorlaat van het verkeer op de N256 bepalen. Op deze (kruispunt)locaties
moeten passende maatregelen genomen worden om de verkeersdoorstroming te bevorderen om het
wensbeeld te bereiken, gevolgd door capaciteitsvergrotende en herinrichtingsmaatregelen op
wegvakniveau voor het zuidelijke trajectdeeL
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4

MAATREGELEN N256

In hoofdstuk 3 zijn de knelpunten benoemd en is het wensbeeld voor de N256 geformuleerd. In dit
hoofdstuk zijn voor de geselecteerde doorstromingsknelpunten maatregelen uitgewerkt. Dit resulteert in
een overzicht van maatregelen met als doel het wensbeeld te bereiken: een verbetering van doorstroming
en verkeersveiligheid op de N256. Het maatregelenoverzicht is met behulp van de Ladder van Verdaas
gefaseerd in de volgorde 'benutten - aanpassen van infrastructuur - aanleg van nieuwe infrastructuur'.
Het hoofdstuk besluit met uitwerking van kansrijke maatregelen voor de overige knelpunten die vanuit
andere beleidsvelden gesignaleerd zijn.

4.1

Focus op doorstroming door benutten
Het hoofddoel van het project is verbetering van de doorstroming van het autoverkeer op de N256. Met het
verbeteren van de doorstroming verbetert ook de verkeersveiligheid. De maatregelen moeten in beginsel
de doorstroming verbeteren. In paragraaf 3.4 is een selectie van knelpunten gemaakt waarvoor
maatregelen noodzakelijk zijn om de maximale verkeersdoorlaat te vergroten en daarmee de
verkeersdoorstroming te bevorderen. Op basis van de Ladder van Verdaas zijn de maatregelen gefaseerd
in beeld gebracht.

'"'

Ladder van Verdaas
De Ladder van Verdaas, zoals hiernaast afgebeeld, verwijst naar zeven aspecten
die van invloed zijn op het verkeers- en vervoerssysteem. De ladder is erop
gericht om oplossingen af te wegen en vooral om te bekijken hoe het aanleggen
of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden
door het toepassen van andere oplossingen. De ladder bestaat in totaal uit zeven
stappen. De bovenste vier treden zijn voor de N256 niet van toepassing, omdat
deze bedoeld zijn om de vraagzijde van het autoverkeer te beïnvloeden (minder
auto's). Bij de maatregelen voor de N256 is gekeken naar de aanbodzijde
(infrastructuur). Hierdoor zijn de onderste drie treden van toepassing: allereerst is
gekeken naar benutting van de huidige infrastructuur, vervolgens naar (beperkte)
aanpassingen van de infrastructuur en tot slot naar nieuwe infrastructuur. De
kosten van de maatregelen nemen toe naarmate afgedaald wordt op de ladder.
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Toekomstvastheid van maatregelen
De verkeerssituatie op de N256 gaat in de komende jaren veranderen als gevolg van ruimtelijke en
infrastructurele ontwikkelingen. De gemeente Goes concentreert een groot deel van haar woningbouw aan
de noordzijde van de kern Goes. Dit zorgt voor een verhoogde verkeersdruk op de geregelde kruispunten
N256-Langeweg en N256-N664. Op het gebied van infrastructuur zijn twee ontwikkelingen relevant. Op de
A58 wordt een nieuwe aansluiting Goes-Zuid gerealiseerd waardoor de verkeersdruk op de A256 zal
afnemen. Daarnaast wordt de N664 met de aanleg van de Sleeweg afgewaardeerd tot lokale weg,
waardoor de verkeersintensiteiten op de N664 zullen dalen en de A256 weer drukker wordt. Door deze
ontwikkelingen kunnen maatregelen op korte termijn goed functioneren, maar op (middel)lange termijn hun
effectiviteit verliezen. Deze ontwikkelingen en een herinrichting van het zuidelijke trajectdeel tot stroomweg
zijn vertaald in de toekomstvastheid van een maatregel.
Op basis van de rangorde vanuit de Ladder van Verdaas en de toekomstvastheid zijn in de paragraaf 4.2
maatregelen benoemd voor de geselecteerde doorstromingsknelpunten.
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4.2

Maatregelenoverzicht wensbeeld N256
Om het wensbeeld voor het autoverkeer op de N256 te bereiken is een maatregelenoverzicht
geformuleerd. De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid. Er is in beeld gebracht aan welke maatregelen gedacht kan worden op volgorde van de
Ladder van Verdaas, waarbij 'eerst benutten, dan aanpassen en tot slot bouwen' centraal staat.

Benuttingsmaalregelen
Bij benuttingsmaalregelen gaat het om het beter benutten van de capaciteit van de huidige infrastructuur.
Op netwerkniveau kan gedacht worden aan het sturen van verkeer over alternatieve of parallelle routes
met restcapaciteit, op kruispuntniveau het vergroten van de prioriteit voor autoverkeer en het beter
afstellen van verkeersregelingen.
1.

2.

3.

4.

5.

Benutten netwerk d.m.v. een regelscenario
In Zeeland zijn op routekeuzepunten op de A58, N57, N256 en N59 Dynamische Route Informatie
Panelen (DRIP's) aanwezig. Met deze DRIP's kan het verkeer geïnformeerd worden over alternatieve
routes. Wanneer op de N256 filevorming optreedt, dan kan het verkeer op de A58 bij Goes of de N57
bij Sercoskerke geïnformeerd worden over alternatieve routes waar nog wel restcapaciteit is. In
samenwerking met Rijkswaterstaat moet hiervoor een regelscenario opgesteld worden. De kosten
hiervoor zijn gering omdat het instrumentarium (DRIP's) reeds beschikbaar is. Een regelscenario
heeft een positief effect op de verkaarsdoorstroming op de N256 en overige hoofdwegen in Zeeland.
De kosten zijn geschat op € 25.000.
Topdrukteprogramma voor geregelde kruispunten
Op piekmomenten als gevolg van recreatiedrukte wordt meer prioriteit gegeven aan de doorstroming
op de N256. Dit gaat ten koste van de zijrichtingen. De regelingen worden aangepast aan het aanbod
van het verkeer. Het effect is een lichte verbetering van de doorstroming op de N256 en langere
wachtrijen en -tijden op de zijrichtingen. De kosten voor deze maatregel zijn geschat op € 25.000.
Deze maatregel is kansrijk wanneer het verkeer op de zijrichtingen gebufferd kan worden. Er mogen
op de zijrichtingen geen wachtrijen ontstaan die stroomopwaarts gelegen kruispunten vastzetten.
Verminderen busprioriteit in verkeersregeling N664
Het geconditioneerd toekennen van busprioriteit in de verkeersregeling zorgt ervoor dat een normale
VAl-cyclus minder vaak wordt afgekapt en dat de verkeersdoorstroming voor het autoverkeer
verbetert. In de huidige situatie heeft de bus absolute prioriteit. Busprioriteit kan geconditioneerd
worden (bussen die op tijd rijden grijpen niet in op de regeling) of geheel verdwijnen. De maatregel is
op korte termijn uit te voeren met geringe kosten, maar moet wel afgestemd worden met vervoerders.
De kosten zijn geschat op € 5.000.
Optimaliseren verkeersregelingen Langeweg en N664
Het optimaliseren van de verkeersregelingen heeft een licht positief effect op de doorstroming, maar is
wel kansrijk vanwege de geringe kosten en de korte termijn waarop de maatregel uitgevoerd kan
worden. De kosten zijn geschat op € 10.000.
Meer prioritelt voor N256, Langeweg ondergeschikt
Door meer groentijd toe te kennen aan de N256 ten koste van de Langeweg ontstaat een licht positief
effect op de doorstroming op de N256. De wachttijden vanaf de Langeweg zullen in geringe mate
toenemen. Dit kan roodlichtnegatie in de hand werken. De maatregel brengt geringe kosten met zich
mee en kan op korte termijn uitgevoerd worden. De kosten zijn geschat op € 10.000.
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6.

Dynamische signalering (DRIP) voor bypass Zandkreeksluis
Door aanpassing van de signalering bij de Zandkreeksluis kan het gebruik van de bypass bij opening
van de sluis bevorderd worden. Het effect op doorstroming is gering omdat deze maatregel bedoeld is
om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken, zodat minder automobilisten wachten voor een
gesloten slagboom. De kosten zijn geschat op € 200.000.

Maatregelen beperkte aanpassing infrastructuur
Bij deze maatregelen gaat het om beperkte aanpassing van de huidige infrastructuur. Onder deze
categorie vallen maatregelen als verlengen van weef- en uitvoegstroken en uitbreiden van de
opstelcapaciteit voor geregelde kruispunten.

7.

Onttrekken noordelijke oversteek bij VRI-kruispunt N664
Conflicten op het kruispunt worden minder, waardoor de
groentijden voor het autoverkeer op de hoofdrichting langer
worden. Dit verbetert de doorstroming aanzienlijk. De uitvoering
·:
kan plaatsvinden op de middellange termijn en de kosten zijn ~
_____j
I·
gering. Kanttekening is dat het landbouwverkeer vanuit Goes
richting 's-Heer Hendrikskinderen via de hoofdweg moet gaan
IJ I
rijden. De kosten zijn geschat op € 25.000.
1/ '
8. Verdubbelen rechtdoor gaande rijstroken bij VRI-kruispunt
/Îf .
....-.;
/
.I
Langeweg
Door de opstelstroken voor rechtsaf slaand verkeer op de N256
voor het geregelde kruispunt Langeweg te combineren met
rechtdoor gaand verkeer wordt de doorlaat van verkeer op de
N256 sterk bevorderd, waardoor de afwikkelcapaciteit van het
kruispunt toeneemt. Het effect op de doorstroming is groot. Bij
deze maatregel hoort de aanleg van samenvoegers
stroomafwaarts van het kruispunt. Deze maatregel kan
gecombineerd worden met het laten vervallen van de
aanwezige bushaltes, waardoor minder tot geen grondaankoop
hoeft plaats te vinden. De kosten zijn geschat op € 200.000
wanneer in beide richtingen de opstelcapaciteit wordt vergroot.
Een schetsontwerp van de maatregel aan de oostzijde van de
N256 is hiernaast weergegeven.
9. Verlengen samenvoeger richting Zierikzee bij kruispunt
N664
Door het verlengen van de samenvoeger op de N256 richting
Zierikzee (aan de noordzijde van het kruispunt) verbetert de afwikkelcapaciteit op de N256 en kan per
cyclus meer verkeer doorgelaten worden. Het effect op de doorstroming is gering, de kostenschatting
bedraagt € 50.000. De kosten zijn sterk afhankelijk van grondaankoop en civieltechnische aspecten.
10. Elders ontsluiten tuincentrum bij VRI-kruispunt N664
Door het tuincentrum en ventweg aan de zuidzijde van de Nieuwe Rijksweg niet meer rechtstreeks op
het VAl-kruispunt N664-N256 te laten ontsluiten, wordt het aantal conflicten minder en kan het
autoverkeer op de hoofdrichting meer groentijd krijgen. Mogelijk kan de parallelweg ontsloten worden
op het kruispunt Oude Rijksweg-N664 bij 's-Heer Hendrikskinderen. De maatregel heeft een positief
effect op de doorstroming, de kosten zijn aanzienlijk omdat de infrastructuur ingrijpend aangepast
moet worden. De kosten zijn sterk afhankelijk van de oplossing.

{]/·i
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Maatregelen nieuwe infrastructuur
Onder nieuwe infrastructuur vallen de aanleg van nieuwe wegen, aanleg van extra rijstroken en nieuwe
kruispuntvormen zoals de ombouw van een gelijkvloers naar een ongelijkvloers kruispunt.
11. Extra rijstrook N256
Door de aanleg van een extra rijstrook verbetert de verkeersdoorstroming in lichte mate. De
kruispunten zijn maatgevend voor de doorlaat van het verkeer op piekmomenten. De extra rijstrook
vergroot de afwikkelcapaciteit bij geregelde kruispunten. De kosten zijn hoog.
12. Ombouw tot volwaardige stroomweg
Ongelijkvloerse kruispunten realiseren bij kruispunten met N664 en Langeweg en de Zandkreeksluis,
eventueel in combinatie met een extra rijstrook. Het verkeer op de N256 kan door de maatregel
zonder belemmeringen doorstromen. De kosten voor deze maatregel zijn zeer hoog en het
ruimtebeslag is groot. Dit betekent dat de impact van de uitvoering groot is.
13. Verbreding wegprofiel bij Zandkreeksluis
De sluisopening van de Zandkreeksluis vermindert de verkeersdoorstroming. Door aanleg van een
voorsorteerstrook voor links en rechts afslaand verkeer wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en
verbetert de verkeersdoorstroming. Deze maatregel kent aanzienlijke kosten vanwege dijkverbreding.
14. Ongelijkvloerse kruising Zandkreeksluis
De sluisopening van de Zandkreeksluis vermindert de verkeersdoorstroming. Een ongelijkvloerse
kruising, vanwege de scheepvaart bij voorkeur in de vorm van een tunnel, zorgt voor ongehinderde
doorstroming op de N256. De kosten zijn hoog.

4.3

Beoordeling maatregelen wensbeeld N256
De verkeers- en infrastructurele maatregelen zijn beoordeeld om inzicht te krijgen in de globale effecten,
kosten, toekomstvastheid en haalbaarheid. De beoordeling van de effecten van de generieke maatregelen
is kwalitatief, van de maatregelen aan verkeersregelingen is de verkeersafwikkeling kwantitatief
beoordeeld op basis van COCON en verkeerssimulatie in Aimsun. De beoordeling is uitgewerkt in tabel4.
De kwalitatieve beoordeling van de maatregelen is als volgt:
++
groot positief effect verwacht
+
beperkt positief effect verwacht
nauwelijks positief effect verwacht
0
Bij haalbaarheid is de volgende indeling gehanteerd:
OW
Quick Win (realisatie mogelijk binnen 1 jaar)
KT
Korte termijn (realisatie mogelijk binnen 3 jaar)
LT
Lange termijn (realisatie over meer dan 3 jaar)
De toekomstvastheid van een maatregel hangt nauw samen met eventuele ombouw van de weg naar een
stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen.
+
past bij herinrichting tot stroomweg, 2x2 rijstroken
0
past bij herinrichting tot stroomweg, 2x1 rijstroken
conflicteert met herinrichting tot stroomweg (ongelijkvloerse kruisingen)
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Tabel 4· overzicht maatregelen per knelpunt
Maatregel

Type
maatregel

Effect autoverkeer

Toekomst Haalbaarvastheld
held

Doorstroming

Kosten

+

€ 25.000

+

+

€ 25.000

-

aw
aw

-

aw
aw

Maatregelen op netwerk- en trajectniveau
Regelscenario N256-N57

Benutten

Topdrukteprogramma VRI's

Benutten

Benutten restcapaciteit netwerk, minder
verkeersaanbod op N256
Betere doorstroming N256, verminderde
afwikkeling zijrichtingen

Knelpunt 2. VRI N664-N256
Verminderen busprioriteit VRI

Benutten

Betere doorstroming N256

+

€5.000

Optimaliseren VRI

Benutten

Betere doorstroming N256

0

€ 10.000

+

€ 25.000

+

€ 50.000

0

KT

+

> €100.00

+

LT

+

€ 10.000

-

aw

+

€ 10.000

-

QW

++

€ 200.000

-

KT

0

€ 200.000

-

aw

0

> €500.000

++

> € 1 miljoen

+

LT

+

> € 1 miljoen

+

LT

++

>€ 1 miljoen

+

LT

Onttrekken noordelijke oversteek
bij VAl-kruispunt N664

Aanpassen intra

Verlengen samenvoeger richting
Zierikzee bij kruispunt N664

Aanpassen intra

Elders ontsluiten tuincentrum bij
VAl-kruispunt N664

Aanpassen intra

Minder conflicten. daardoor meer groentijd
voor N256. Landbouwverkeer moet via
hoofdrichtina VRI de N256 oversteken
Meer afwikkelcapaciteit N256 richting
Zierikzee, daardoor meer auto's per cyclus
richtina Zierikzee
Minder conflicten, daardoor meer groentijd
voor N256

KT

Knelpunt 5. VRI Langeweg-N256
Optimaliseren VRI
Meer prioriteit voor N256,
Lan_g eweg_ondergeschikt
Verdubbelen rechtdoor

Benutten
Benutten
Aanpassen intra

Betere doorstroming N256
Betere doorstroming N256, langere
wachttijden vanaf Lanaewea
Verdubbeling afrijcapaciteit, grotere doorlaat
van verkeer op N256 per cyclus

Knelpunt 8. Zandkreeksluis
Dynamische signalering voor
bypass
Verbreding wegprofiel bij
Zandkreeksluis
Ongelijkvloerse kruising
Zandkreeksluis

Benutten
Nieuwe intra
Nieuwe intra

Verbeterde doorstroming door
overzichtelijkere situatie
Verbeterde doorstroming door
overzichtelijkere situatie
Ongehinderde passage Zandkreeksluis

LT

Knelpunt 3, 10 en 16. Wegprofiel N256 tussen N664-N255
Extra rijstrook

Nieuwe intra

Ombouw tot volwaardige
stroomweg

Nieuwe intra

Verbeterde verkeersafwikkeling doordat
inhalen mogelijk wordt en afrijcapaciteit
beperkt verbetert.
Ongelijkvloerse kruisingen zorgen voor
ongehinderde doorstroming
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4.4

Maatregelen overige knelpunten
Op de N256 zijn verschillende knelpunten vanuit aanverwant beleid gesignaleerd. Deze knelpunten
hoeven niet primair aangepakt te worden om tot het gewenste beeld van de N256 te komen. Voor deze
overige, secundaire knelpunten zijn in deze paragraaf kansrijke oplossingsrichtingen uitgewerkt.
Aangezien de N256 een belangrijke functie vervult in het wegennetwerk van Zeeland is gestart met
maatregelen die voor de gehele route van belang zijn. Daarna is ingezoomd op de verschillende
knelpuntlocaties van de N256. In tabel 5 zijn de maatregelen overzichtelijk weergegeven en uitgewerkt.
Tabel 5: overzicht maatregelen secundaire knelpunten
Maatregel

Type
knelpunt

Toelichting

Type maatregel

Effect

Maatregelen op netwerk- en trajectniveau
Grootschalige Alternatieve
Route

Monitoring op orde

Spreiding aankomst
vakantieparken

Netwerk

Inzet U-routes voor spreiding verkeer en
benutting restcapaciteit

Benutten

De weggebruiker wordt een alternatief
geboden tijdens incidenten of grote
stremmingen op de N256.

Netwerk

Voor verkeersmanagement is monitoring
noodzakelijk. Zicht op actuele
vertragingen op N256, N255 en N57 is
Benutten
nodig voor bepalen restcapaciteit in
netwerk.

Betere benutting wegennet, waardoor
vertragingen in netwerk omlaag gaan.

Netwerk

Het recreatieverkeer mengt zich met de
reguliere avondspits op vrijdag. Hierdoor
is de vrijdagspits het drukste van de
week. Door het recreatieverkeer meer te Benutten
spreiden door af te stemmen met de
vakantieparken kan de huidige piek
gespreid worden.

Vanuit service overweging kan het voor
de vakantieparken aantrekkelijk zijn om
reisadviezen te geven aan hun klanten.
Sluit aan bij het landelijke programma
Beter Benutten. Binnen dit programma
staat gedrag centraal om de
beschikbare infrastructuur beter te
benutten.

Knelpunt 1. Beperkte rotonde A. Fokkerweg
Aanleg A58-aansluiting
Goes-Zuid

Aanpassen rotondes naar VRI
of turborotondes

Door aanleg van de nieuwe aansluiting
Goes-Zuid wordt de A. Fokkerweg in
Goes ontlast. Maatregel is reeds
jgeproqrammeerd.
De huidige rotondes aanpassen om de
doorstroming te verbeteren. Mogelijke,
Doorstroming aanvullende maatregel als nieuwe
aansluiting Goes-Zuid onvoldoende
effect heeft.
Doorstroming

Nieuwe intra

Minder verkeersaanbod op A.
Fokkerweg. Rotondes kunnen het
lagere verkeersaanbod vlot afwikkelen.
Geen terugslag meer op A256.

Aanpassen intra

Vergroten afwikkelcapaciteit rotondes.
Geen terugslag meer op A256.

Knelpunt 3. Bereikbaarheid fietstunnel bij VRI N664-N256 vanuit het noorden
Fietstunnel bereikbaar maken
met tunnel onder N664

Fiets

Fietstunnel is vanuit het noorden moeilijk
bereikbaar, waardoor veel fietsers via
Nieuwe intra
VRI oversteken. Dit belemmert de
doorstroming op de N256. Hoge kosten.

Door aanleg van tunnel onder N664 of
onmogelijk maken oversteek N256
worden fietsers gedwongen van de
tunnel gebruik te maken. Dit leidt tot
betere doorstroming op A256.

Knelpunt 4. Parallelweg: menging landbouwverkeer-fietsverkeer
Aanleg fietspad

Fiets en
landbouw

Verbreden parallelweg

Fiets en
landbouw

Langs de parallelweg een fietspad
realiseren zodat fietsers eigen
infrastructuur hebben. Hoge kosten,
relatief weinig gebruikers.
De huidige parallelweg is smal en kan
voor verbetering van de
verkeersveiligheid verbreed worden.
Hoae kosten. relatief weinia aebruikers.

Nieuwe intra

Er treedt geen vermenging van
landbouw- en fietsverkeer op.
Verhoogd de verkeersveiligheid.

Nieuwe intra

Er treedt nog steeds vermenging van
landbouw- en fietsverkeer op.
Verhoogd de verkeersveiligheid.

-

Fietsers hebben inzicht in de wachttijd.
Hierdoor wordt roodlichtnegatie
tegengegaan/minder.

Knelpunt 5. Roodlichtnegatie fietsverkeer bij VRI Langeweg
Wachttijdvoorspeller
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Maatregel

Type
knelpunt

Toelichting

Type maatregel

Effect

Knelpunt 6. Kop-staart botsingen N256 tussen Zandkreeksluis en Langeweg
Bewegwijzeringsbord op paal
plaatsen N256 t.h.v. km 7,4

Veiligheid

Filewaarschuwing via
signalering

Veiligheid

Zichtbaarheid van mogelijke wachtrijen
voor weggebruikers vergroten.
Doorstromingsmaalregelen aan VRI
dragen bij oplossing knelpunt.
Plaatsen van dynamische
filewaarschuwingsborden. Hoge kosten.
Doorstromingsmaalregelen aan VRI
dragen bij oplossing knelpunt.

.

Verkeersveiligheid wordt vergroot door
beter zicht weggebruiker op wachtrijen
voor VRI Langeweg.
De maatregel moet kop-staart
ongevallen verminderen door
weggebruikers te attenderen op de
wachtrij middels signalering.

Knelpunt 7. Parkeerhaven met frietkraam ten zuiden Zandkreeksluis
Fysieke rijbaanscheiding

Veiligheid

Sluiten van de frietkraam

Veiligheid

Verplaatsen van de frietkraam

Veiligheid

Sluiting van de parkeerplaats

Veiligheid

Afdraaiend verkeer vanaf het noorden is .
niet meer mogelijk.
Door de sluiting van de frietkraam zal
verkeer minder vaak stoppen op de
.
parkeerplaats. Met name afdraaiend
verkeer vanaf het noorden wordt minder.
Door de verplaatsing van de frietkraam
.
zal verkeer minder vaak stoppen op de
I parkeerplaats.
Parkeerplaats sluiten. Hierdoor geen
afdraaiend verkeer meer.

Geen afdraaiend verkeer meer. Dit
bevordert de verkeersveiligheid.
Minder afdraaiend verkeer. Dit
bevordert de verkeersveiligheid.
Minder afdraaiend verkeer. Dit
bevordert de verkeersveiligheid.
Geen afdraaiend verkeer meer. Dit
bevordert de verkeersveiligheid.

Knelpunt 8. Blokkade Zandkreeksluis voor landbouwverkeer
Vergroten gebruik vrachtwagens Landbouw

Gebruik van vrachtwagens in plaats van
landbouwvoertuigen voor transport wordt .
onderzocht binnen project Kwaliteitsnel
Landbouwverkeer.

Informeren landbouwvoertuigen
Landbouw
over openingen

Bestuurders informeren over
sluisopeningen bijvoorbeeld via sms of
app.

Landbouwverkeer om-en-om
regeling op het fietspad van de
bypass

Landbouwverkeer in laten
voegen op autoverkeer bij de
bypass

Landbouwverkeer tussen
tunnels op de rijbaan

Landbouw

Landbouw

Landbouw

.

Deze maatregel wordt onderzocht binnen
het project Kwaliteitsnel
Landbouwverkeer. De maatregel heeft
.
geen effect op de doorstroming van het
autoverkeer. De verkeersveiligheid voor
fietsers is een aandachtspunt.
Deze maatregel wordt onderzocht binnen
het project Kwaliteitsnel
Landbouwverkeer. Vanuit
knelpuntenanalyse N256 is deze
maatregel niet wenselijk in verband met
het negatieve effect op de doorstroming.
Doorstroming auto staat voorop.
Deze maatregel wordt onderzocht binnen
het project Kwaliteitsnel
Landbouwverkeer. Vanuit
.
knelpuntenanalyse N256 heeft deze
maatregel niet wenselijk in verband met
het negatieve effect op de doorstroming.
Doorstroming auto staat voorop.

Stimuleren van transport per
vrachtwagen. Hierdoor minder
landbouwverkeer op parallelweg en
Zandkreeksluis.
Landbouwverkeer kan rekening houden
met openingstijden sluis, maar deze
niet passeren wanneer deze in werking
is.
Tijdens brugopeningen wisselen
landbouwverkeer en fietsers in het
gebruik van de bypass.
Landbouwverkeer kan sluis passeren
wanneer deze in werking is.
Tijdens brugopeningen voegt het
landbouwverkeer in op het autoverkeer.
Doorstroming autoverkeer op N256
verslechtert. Landbouwverkeer kan
sluis passeren wanneer deze in
werking is.
Tijdens brugopeningen voegt het
landbouwverkeer in ter hoogte van de
frietkraam om zo gebruik te kunnen
maken van de bypass. Doorstroming
autoverkeer op N256 verslechtert.
Landbouwverkeer kan sluis passeren
wanneer deze in werking is.

Knelpunt 9. Kop-staart botsingen N256 ten noorden van Zandkreeksluis
Filewaarschuwing via
signalering

Veiligheid

Plaatsen van dynamische
filewaarschuwingsborden. Hoge kosten.
Doorstromingsmaalregelen aan
Zandkreeksluis dragen bij oplossing
knelpunt.

De maatregel moet kop-staart
ongevallen voorkomen door
weggebruikers te attenderen op de
wachtrij middels signalering.

Knelpunt 11. Dubbele rijstrook bij aansluiting N255

2x1 rijbaan indeling voor N256
in tijdelijke vorm

2x1 rijbaan indeling voor N256
in permanente vorm

Nu al wordt met topdrukte een rijbaan
afgezet met kegels, waardoor het
wegprofiel van 2x2 teruggebracht wordt Doorstroming
naar 2x1. Deze maatregel kan vaker
ingezet worden. Hiervoor dient een
[protocol voor worden opgesteld.
Weghalen van één rijstrook per rijrichting.
Wegprofiel sluit aan bij functie van de
weg, namelijk GOW. Voor weggebruikers
Doorstroming kan dit als verkeerd signaal overkomen. .
Het weghalen van infrastructuur om de
doorstroming te verbeteren. Kosten zijn
aanzienlijk.
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Door de maatregel kan het verkeer niet
meer inhalen en verbetert de
doorstroming

Door de maatregel kan het verkeer niet
meer inhalen en verbetert de
doorstroming
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Maatregel

Type
knelpunt

Toelichting

Type maatregel

Effect

Knelpunt 12. VRI Noordlangeweg
Optimaliseren VRI

Wachttijden voor autoverkeer
Doorstroming verminderen door betere afstelling van
de VRI. Geringe kosten.

Minder wachttijd, effect op
doorstroming is gering. Op
trajectniveau is de winst minimaal.

Knelpunt 13. Toegankelijkheid Zeelandbrug voor landbouwverkeer

's Nachts landbouwverkeer
toelaten

Landbouw

Binnen het project Kwaliteitsnel
Landbouwverkeer wordt deze maatregel
onderzocht. Het is de bedoeling dat
landbouwverkeer in de rustige nachtelijke
uren gebruik mag gaan maken van de
Zeelandbruq.

De verkeersintensiteiten op de
Zeelandbrug zijn 's nachts het laagst.
Verkeer ondervindt weinig hinder van
landbouwverkeer.

Knelpunt 14. Brugopening Zeelandbrug
Door verkeer te informeren over
Inzet DRIP voor informeren over
brugopening Zeelandbrug wordt de
Benutten
Doorstroming
brugopening
mogelijkheid geboden om een andere
route te kiezen via N255 en N57.
Indien het aantal brugopeningen lager
wordt, zal de duur van een opening
Terugbrengen van het aantal
Benutten
Doorstroming
toenemen. Het positieve effect van
brugopeningen
minder openinqen komt zo te vervallen.
In de huidige situatie is reeds signalering
aanwezig over een lengte van 600m . Bij
Veiligheid
Signalering/filewaarschuwing
lange wachtrijen gaat de staart van de
file voorbij de signalering

Informeren van automobilisten over
andere, snellere omleidingsroute.

Geen effect op doorstroming
autoverkeer.
Uitbreiding van de signalering zorgt
ervoor dat de staart van de file binnen
de signalering blijft vallen. Dit verhoogt
de verkeersveiligheid.

Knelpunt 15. Bocht ten noorden van Zeelandbrug
Bochtverbreding

Veiligheid

Toevoegen uitvoegstrook
richting restaurant

Veiligheid
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De huidige bocht ruimer vormgeven door
De maatregel is positief voor
meer ruimte toe te voegen. Hoge
Aanpassen intra
doorstroming en veiligheid.
aanlegkosten i.v.m. dijken.
Verkeer kan door de uitvoeger
voorsorteren en het doorgaande verkeer
Verkeersveiligheid en doorstroming
beter doorstromen. Het verplaatsen of
Aanpassen intra
worden bevorderd.
opheffen van de aanwezige bushalte kan
in de benodigde ruimte voorzien.
Aanzienlijke kosten.
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RESULTAAT
De N256 maakt onderdeel uit van het Zeeuwse hoofdwegennetwerk. De weg is daarmee een belangrijke
verbinding tussen de eilanden en vervult een belangrijke functie voor de afwikkeling van recreatieverkeer.
De weg heeft echter tussen Goes en Zierikzee te maken met verkeersknelpunten, vooral in de drukke
zomerperiode en op feestdagen wanneer extra recreatieverkeer van de weg gebruikmaakt Op het traject
zijn in totaal zestien verkeersknelpunten benoemd ten aanzien van verkeersdoorstroming en -veiligheid,
landbouwverkeer, fietsverkeer, goederenvervoer, openbaar vervoer en weginrichting.

Wensbeeld N256
De Provincie Zeeland wil in het kader van de aantrekkelijkheid van Zeeland als recreatieve bestemming en
vanuit economisch perspectief dat de verkeersdoorstroming op de N256 verbetert. Het (primaire)
wensbeeld bestaat uit een verbeterde verkeersdoorstroming die ook de recreatieve verkeersdrukte vlot en
veilig kan afwikkelen, waarbij het zuidelijke trajectdeel ingericht is als regionale stroomweg.
Op basis van dit primaire wensbeeld zijn de zestien knelpunten op het traject teruggebracht tot een zestal
maatgevende knelpunten die opgelost moeten worden om aan het wensbeeld te voldoen. Drie van deze
knelpunten bepalen op dit moment de (maximale) doorlaat van het verkeer. Het betreft de met
verkeerslichten geregelde kruispunten N256-N664 en N256-Langeweg en de Zandkreeksluis. Voor deze
selectie van knelpunten is een maatregelenoverzicht opgesteld dat met behulp de Ladder van Verdaas
gefaseerd is in de volgorde 'benutten -aanpassen van infrastructuur- aanleg van nieuwe infrastructuur'.

Maatregelen voor vergroten maximale verkeersdoorlaat
De maximale doorlaat van verkeer op de N256 kan verhoogd worden door het treffen van
kruispuntmaatregelen. Bij de N664 kan gedacht worden aan het optimaliseren van de regeling en
verminderen van busprioriteit (benutten) tot het onttrekken van de noordelijke oversteek bij VRI-kruispunt
N664 en op een andere locatie ontsluiten van het tuincentrum (aanpassen intra). Bij de VRI N256Langeweg zijn maatregelen als optimaliseren van de verkeersregeling en prioriteren van de
verkeersstroom op de N256 (benutten) en het verdubbelen van het aantal opstelstroken voor rechtdoor
gaand verkeer (aanpassen intra) effectief. Bij de Zandkreeksluis zijn de mogelijkheden voor
doorstromingsverbeteringen gering en bovendien kostbaar.

Ingrijpende maatregelen nodig voor bereiken wensbeeld
De maatregelen die de verkeersdoorlaat vergroten zijn effectief voor de korte termijn, maar voor de lange
termijn minder effectief. De toekomstvastheid van deze maatregelen is gering. Om het wensbeeld te
bereiken dient de weg uiteindelijk heringericht te worden tot stroomweg. Dit betekent dat de kruispunten
N256-N664, N256-Langeweg en de Zandkreeksluis ongelijkvloers moeten worden vormgegeven. Hierdoor
kan het verkeer ongehinderd, zonder reistijdverlies, passeren. Bij de N664 en Langeweg kan gekozen
worden voor bovengrondse infrastructuur, bij de Zandkreeksluis is vanwege de scheepvaart een tunnel de
meest voor de hand liggende optie. De herinrichting van de weg tot stroomweg betekent (bij voorkeur) dat
het N256-traject tussen de N664 en N255 uitgevoerd wordt met twee rijstroken per rijrichting (2x2-profiel).
Ruimtebeslag van een dergelijke stroomweg is groot en de kosten zijn hoog.
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Op donderdag 21 november 2013 is samen met de kantonniers van Provincie Zeeland een schouw
uitgevoerd op de N256. Hieronder de bevindingen:
•
Snelheidverlaging van 100 km/u naar 80 km/u is uitgevoerd om de capaciteit op de N256 te vergroten.
•
De snelheidswijziging is niet opgenomen in de navigatiesystemen, in de auto wordt nog altijd 1OOkm/u
aangegeven.
•
Ten noorden van de Zeelandbrug bevindt zich een slinger in de weg die bij veel wind te problemen
leidt bij vrachtverkeer en verkeer met aanhangers.
•
Indien er een stremming is op de Zeelandbrug, wordt het verkeer omgeleid via de
Oosterscheldekering.
•
3 matrixborden ter hoogte van de Zeelandbrug, de Provincie heeft 2 tekstkarren beschikbaar. Langs
de N256 zijn verschillende cado's naar de parallelweg.
•
Over de Zeelandbrug is nu trajectcontrole voor 80 km/u.
•
Veel landbouwverkeer maakt gebruik van de parallelweg N256. Er is een duidelijke relatie tussen
Noord Beverland en Zuid Beverland voor het landbouwverkeer ivm grondeigendom.
•
Het landbouwverkeer mengt zich op de parallelweg met het fietsverkeer. De parallelweg is (op delen)
erg smal, namelijk< 5,5 meter breed.
•
De parallelweg N256 is een belangrijke route voor schoolgaand fietsverkeer
•
Ter hoogte van de Zandkreeksluis gebeurt er veel voor de weggebruiker, veel bebording inclusief
verlichting.
•
De by pass bij de Zandkreeksluis wordt niet altijd goed gebruikt. (Vracht)autoverkeer ziet/ begrijpt niet
altijd de omleiding en blokkeert dan de route voor het overig verkeer.
•
Als de by pass open is moet het landbouwverkeer wachten.
•
Verkeerslichten bij Wilhelminadorp geven prioriteit aan het verkeer uit Goes ipv verkeer op de N256.
•
Tankstations nabij N255 worden verplaats naar op en afritten N255. Dit gebeurd ivm de veiligheid, nu
is er onvoldoende mogelijkheid om goed in te voegen.
•
Op de fietsdoorsteek ter hoogte van de Langeweg is slecht zicht voor het wegverkeer.
•
Door bewegwijzering na de sluis heeft de weggebruikers slecht zicht op de verkeerslichten
Wilhelminadorp. Hierdoor zijn bij hectometer 7,4 veel kop-staart ongevallen.
•
Is rijbaanscheiding een mogelijkheid?
•
De check in en check out van de vakantieparken is duidelijk terug te herkennen in de drukte op de
N256. De check in op vrijdagmiddag 15 uur en de check out is op maandag ochtend 11 uur.
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Kruispuntstromen VRI's

Provincie Zeeland/Een vlotte en verkeersveilige doorstroming op de N256
AE!WvG/SS/R_ MO-EH20140082
Klant vertrouwelijk

bijlage 2

-1-

Bronnen
NRM 2030: regionaal model met basisjaar 2004 en prognosejaar 2030.
Model Goes: gemeentelijk model basisjaar 2013 en prognosejaar 2030,
Kruispunttelling verkeersregelautomaat 21 maart 2013 {input voor studie DTV Consultants).
Vast verkeerstelpunt N256 {tussen Deltaweg en Noord Beveland).

Analyses
Het NRM 2030 is in principe voor de Provincie Zeeland het uitgangpunt voor de grote infrastructurele
uitbreidingen/aanpassingen. Echter is de verkeersgroei niet reëel in dit model. Gegeven de aanleiding van
het onderzoek: het optimaliseren van de afwikkeling op drukke dagen met recreatieverkeer door middel
van kleinschalige aanpassingen rechtvaardigt een andere intensiteiten set.
Het gemeentelijk verkeersmodel van de gemeente Goes is een recent model met prognosejaar 2013. Dit
model is gekalibreerd aan de hand van telpunten. Deze telpunten zijn voornamelijk in Goes gelegen en
vertonen afwijkingen ten opzichte van de kruispunttellingen van 21 maart 2013.
Om die reden is de telling van 21 maart 2013 als uitgangspunt genomen voor de spits. Maart is een
maatgevende {relatief drukke) periode voor wat betreft woon-werk verkeer {er zijn geen schoolvakanties
en vaak is het weer nog niet goed genoeg voor verschuivingen in de modal split richting het fietsgebruik).
21 maart 2013 was een droge, weinig zonnige en erg koude dag {gemiddelde temperatuur in Vlissingen
op die dag van 2.6').
Het vast verkeerstelpunt is gebruikt om de trends op de N256 in beeld te brengen. Enkele van deze trends
zijn weergegeven in de bijlage. Uit deze analyse komt naar voren dat:
•
De vrijdagen de drukste dagen van de week zijn {zie bijlage).
•
De drukste dag een intensiteit van 25.300 mvtletmaal {totaal beide richtingen) heeft.
•
De gemiddelde intensiteit 16.700 mvt bedraagt {gemiddelde etmaalintensiteit over 2013 t/m
november).
•
Er enkele dagen zijn met een intensiteit boven de 24.000 mvt/etmaal.
•
De gemiddelde etmaalintensiteit voor de 6" tot en met de 15" drukste dag is bepaald. Deze is 22.756.
•
Deze gemiddelde etmaalintensiteit voor de 6" tot en met de 15" drukste dag is 36% hoger dan de
jaargemiddelde etmaalintensiteit
•
De etmaalintensiteit op 21 maart 2013 gemeten vanuit dit vaste telpunt bedraagt 16.700.
•
Het spitsverloop op een recreatiedag is anders opgebouwd dan op een werkdag {de recreatiedag blijft
druk terwijl de werkdag echt een dalperiode kent tussen de beide spitsen).

Aanpak
De volgende aanpak wordt gekozen:
•
De absolute waarden op de recreatiedag zijn in de ochtend en avond beperkt hoger dan de waarden
op een werkdag {21 maart). Om die reden mag de gemiddelde etmaaldag niet omgerekend worden
naar spits periode en vervolgens naar de spits van een recreatiedag door middel van de factor 1,36
{een aantal bullets hierboven bepaald).
•
De werkdag 21 maart heeft relatief een drukke spitswaarde, echter komt de etmaalwaarde niet hoog
terug in de bepaling van de drukste dagen.
•
Gekozen wordt om voor deze verkenning de rechtdoorgaande richtingen op de N256 handmatig op te
hogen naar de spitswaarden van een recreatieve dag. Dit is een worst case situatie. DE zijrichtingen
zijn namelijk net zo druk als in een woon-werk middagspits en de hoofdrichtingen zijn net zo druk als
de gemiddelde waarde van de 6" tot en met de 15" drukste dag.
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•

In absolute waarde komt het er op neer dat de volgende waarden op de doorgaande stroom gezet
worden (afgeleid uit de laatste afbeelding in de bijlage):
• Richting Goes: 200 mvtper uur.
• Richting Zierikzee: 150 mvt per uur.

Aangepaste kruispuntstromen
Door ophoging van de intensiteiten op de hoofdrichting (N256) veranderen de kruispuntstromen. Voor de
vier kruispunten zijn de kruispuntstromen aangegeven. Zie volgende pagina.
De omschrijvingen van de knelpunten zijn als volgt onderverdeeld.
•
Knelpunten op basis van doorstroming.
•
Knelpunten op basis verkeersveiligheid.
•
Knelpunten op basis van intensiteit.
•
Knelpunten uit de simulatie.
Intensiteiten kruispunt Deltaweg -Nieuwe Rijksweg

Intensiteiten kruispunt N256 - Langeweg

AvondspilS 21 maart 2013 (mvt). opgehoogd

Avondspits 21 maart 2013 (mvt) • opgehoogd
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Knelpuntenoverzicht N256
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1

Locatie knelpunten
A. Fokkerstraat

2

Kruispunt N664

3/10 Deltaweg i.r.t.
Igoederenvervoer
4a/b Parallelweg

Wanneer
Regulier ochtendspits,
in mindere mate de
avondsoits
Regulier

Regulier, urgenter in
de zomermaanden
Regulier, urgenter in
de zomermaanden

Oorzaak
Capaciteit van de rotondes is te
beperkt.
Capaciteit VRI bereikt
Complexe kruising
Busprioriteit
Oversteekbaarheid fietsers
noord/zuid gelijkvloers
IC verhouding is te hoog voor het
goederenvervoer, namelijk >0,8
Mengen landbouwverkeer met
fietsers
Smalle oarallelweo
Onvoldoende gebruik tunnels
(afhankelijk van w ind)

Uitstraling
Op de afrit aan Goese zijde ontstaan wachtrijen in
de ochtendspits . Deze slaan ver terug op de
stroomweo.
De hoofdrijrichting heeft veel verstoringen.

vanuit het PVVP geldt dat de IC verhouding niet
boven de 0,8 uitkomt.
De verkeersveiligheid staat (gevoelsmatig)
onderdruk door het mengen van de grote zware
voertuioen met fietsers.
De verkeersveiligheid staat (gevoelsmatig)
onderdruk door het mengen van de grote zware
voertuigen met fietsers.
De hoofdrijrichting lijkt minder prioriteit te hebben
dan de zijrichringen.
De wachtrijen op de N256 creëren verkeersenveilig
situaties (knelpunt 5).

4a

Parallelweg

Regulier, urgenter in
de zomermaanden

5

Kruispunt Langeweg

Regulier, urgenter in
zomermaanden

6

Regulier, urgenter in
de zomermaanden
Regulier, urgenter in
de zomermaanden

Automobilisten die frietkot
benaderen vanuit zijde Zierikzee

sa

N256 tussen
Zandkreeksluis en VRI
Langeweg (km 7.4)
Parkeerhaven met
frietkraam i.c.m.
doorgetrokken streep
Zandkreeksluis, bypass

Regeling is niet optimaal
Restcapaciteit onvoldoende
Lange wachtrijen vanuit Zierikzee
(korte wachtrijen vanuit
Wilhelminadorp)
Roodlicht neaatie fiets
Kop-staartbotsingen einde wachtrij Wachtrij VRI Langeweg wordt niet goed opgemerkt
door bewegwijzeringsbord.

Regulier, urgenter in
zomermaanden

Verminderde doorstroming
Stilstaande voertuigen blokkeren
bypass
Veel armatuur

Sb

Zandkreeksluis

Regulier

Regulier, urgenter in
zomermaanden

11

N256t.n.v.
Zandkreeksluis (km
8,5)
Viaduct N255

12

Noordlangeweg

13

Zeelandbrug,
landbouwverkeer

7

9

Zomermaanden

Regulier, urgenter in
zomermaanden
Regulier

14a Zeelandbrug,
verkeersveiligheid

Regulier

14b

Zeelandbrug,
doorstroming

Regulier

14c

Zeelandbrug,
goederenvervoer

Regulier

15

Bocht na Zeelandbrug
(zijde Zierikzee)

Regulier

16

Traject N256 tussen
Goes en N255

Toekomst

De verkeersveiligheid en de doorstroming worden
benadeeld.

De doorstroming op N256 vermindert tijdens
werking bypass. Indien voertuigen bypass niet
opmerken, blokkeren zij de doorgang van de
bypass. Bij de sluis is veel armatuur aanwezig.
Hierdoor kan het niet helder zijn wat verwacht
wordt van de weggebruiker.
Wachttijden voor eht landbouwverkeer tot meer
Landbouwverkeer heeft geen
doorgang bij inwerking zijn bypass dan een half uur. Omwonenden die overlast
ervaren van wachtende voertuigen.
Kop-staart botsingen in combinatie Verkeersenveilige situaties
met invoegend verkeer van
tankstations
Dubbele rijstroken zorgen voor
De lengte van dubbele stroken is beperkt. De
doorstroming vermindert door het inhalen.
inhaalgedrag, met name bij
filevorming en verminderen
doorstroming
Doorstroming voor de hoofdrijrichting kan worden
Regeling is niet optimaal
verbeterd.
Landbouwverkeer kan gebruik maken van
Landbouwverkeer mag geen
gebruik maken van de Zeelandbrug Oosterseheldekering of middels transport de
Zeelandbrug gebruik.
Verkeersveiligheid
Smal wegprofiel
Geen uitwijkmogelijkheden
Kop-staart botsingen
Voor de brug zijn voor het scheepvaartverkeer
Brugopeningen verstoren de
bloktijden van kracht. Max 1 opening in de
doorstroming van het
gemotoriseerd verkeer
avondspits. De wachtrijen hebben een negatief
effect op de doorstroming.
Brugopeningen verstoren de
Voor de brug zijn voor het scheepvaartverkeer
bloktijden van kracht. Max 1 opening in de
doorstroming van het
gemotoriseerd verkeer
avondspits. De wachtrijen hebben een negatief
effect op de doorstroming.
Verkeersveiligheid punt van aandacht door de
Krappe bocht met veel hoogte
bocht en de beperkte ruimte voor het
verschil
Veel armatuur
[gemotoriseerde verkeer.
Weginrichting past niet bij
In het Kwaliteitsnel wegencategorisering Bubeko
gewenste functie (stroomweg)
wordt de N256 aangemerkt als stroomweg. Met de
huidige inrichting kan de weg niet als zodanig
functioneren.
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Effect oplossingsrichtingen VRI's
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Door ophoging van de intensiteiten op de hoofdrichting (N256) veranderen de kruispuntstromen en
daarmee ook de belasting voor de kruispunten. Voor de vier VAl-geregelde kruispunten zijn nieuwe
Cocon-analyses uitgevoerd. Dit om te bepalen of deze kruispunten mogelijk een knelpunt vormen.
Kruispunt N256- Nieuwe Rijksweg
•

Huidig ontwerp:
Huidig ontwerp

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

3-5-8-12
140 seconden
0,73
negatief

Conclusie: Te hoge cyclustijd. Bij 6% minder verkeer kan het binnen de 120 seconden verwerkt worden.
Hierbij is uitgegaan van intensiteitsverdeling van 50%/50% op signaalgroep 5. Er heeft geen correctie van
mvt/uur naar pae/uur plaatsgevonden, dus in werkelijkheid is er meer dan 6% tekort aan capaciteit.
• Variant sg68 en 8 dubbel en sg4 in de regeling
Bij deze variant is signaalgroep 68 en 8 (Nieuwe Rijksweg rechtdoor) dubbel uitgevoerd en draait ook
signaalgroep 4 (Deltaweg rechtsaf) mee in de regeling.
Variant sg68 en 8 dubbel en sg 4 in de regling

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

3-5-8-12
100 seconden
0,61
12%

Conclusie: Maatregel is effectief ter verbetering van de doorstroming. Voldoende restcapaciteit aanwezig.
Door maatregelen wel meer gebruik van N664.
NB: Na afsluiten N664 zal huidig ontwerp ook voldoen door afname van de conflictbelasting.
Kruispunt N256- Langeweg
•

Huidig ontwerp:
Huidig ontwerp

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

4-8-11-31
144 seconden
0,68
negatief

Conclusie: Te hoge cyclustijd. Bij 10% minder verkeer kan VRI het verkeer binnen de 120 seconden
verwerken. Er heeft geen correctie van mvt/uur naar pae/uur plaatsgevonden, dus in werkelijkheid is er
meer dan 10% tekort aan capaciteit. Voetgangersoversteek sg. 33/34 is buiten beschouwing gelaten.

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

4-8-21 -11
123 seconden
0,68
negatief
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Conclusie: Te hoge cyclustijd. Ook zonder voetgangersoversteek te weinig capaciteit, dus maatregelen
zijn wenselijk.
•

Geoptimaliseerd ontwerp (situatie zonder sg. 07 en sg. 08 dubbel):

Bij dit ontwerp is de signaalgroep 08 (Deltaweg rechtdoor) dubbel uitgevoerd. Signaalgroep 07 (Deltaweg

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

2-5-41-9-11
91 seconden
0,54
22%

Conclusie: Maatregel is effectief ter verbetering van de doorstroming. Zonder voetgangers is de
restcapaciteit hetzelfde omdat de signaalgroepen zich niet in de maatgevende conflictgroep bevinden.
Kruispunt N256- Noordlangeweg

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

2 - 42 - 5 - 9 - 11
80 seconden
0,52
32%

Conclusie: Huidig kruispunt kan het verkeer goed verwerken. De opgehoogde intensiteiten op de
doorgaande richting (N256) zijn op dit kruispunt 100% toegedeeld. Dus geen 50% van/naar de N255 en
50% van/naar Zierikzee. Restcapaciteit zonder voetgangersoversteek: 36%.
Kruispunt N256- Julianastraat

Conflictgroep
Cyclustijd
Conflictbelasting
Restcapaciteit

2 - 11 - 9 - 5
76 seconden
0,59
26%

Conclusie: Huidig kruispunt kan het verkeer goed verwerken. De opgehoogde intensiteiten op de
doorgaande richting (N256) zijn op dit kruispunt 100% toegedeeld. Dus geen 50% van/naar de N255 en
50% van/naar Zierikzee.
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Mogelijke oplossingsrichtingen
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In onderstaande tabel zijn per knelpunt oplossingsrichtingen benoemd door de werkgroep in de 2e
workshop.
Oplosslngsrlchtlng
• Realiseren verkeerslichten of turbo rotondes op onderliggend wegennet
• Optimaliseren regeling
• Piek I topdrukte regeling met meer prioriteit hoofdrichting
• Bufferen in goes
• Busprioriteit aanpassen
• Bebording (d04) vervallen
• Landbouwverkeer oversteken via hoofdrichting
• Vereenvoudigen van de configuratie (beperken van richtingkeuze):
• N664 richting Goes voorzien 2x rechtdoor
• Dubbel uitvoeren linksaf vanuit Zierikzee richting Goes
• Verlengen van de samenvoeger richting Zierikzee
• Tuincentrum anders bereikbaar maken, loskoppelen van kruispunt
• Linksaf vak N256 richting Goes dubbel rechtdoor uitvoeren
• Vervallen ventweg N664
• Kruising ongelijkviaers uitvoeren
3/10 IC-verhouding N664- Langeweg
• Extra rijstrook
en Langeweg - N255
• 2x1 + 1 rijstroken
• Extra rijstrook
Parallelweg
4
• Aanleg fietspaden
VRI Langeweg
5
• Optimaliseren regeling
• Koppelen VRI met zandkreeksluis
• Piek I topdrukte regeling met meer prioriteit hoofdrichting
• Prioriteit VRI fiets verhogen (tegen roodlicht negatie)
• Wachttijdvoorspeller voor fietsers
• Opheffen bushalte
• Kruispuntindeling configureren, rechtsaf en rechtdoor combineren
• Fietserstunnel
• Kruising ongelijkviaers
N256 thv hp 7,4
6
• Bewegwijzeringsbord op paal plaatsen
• Signalering VAllangeweg bij drukte
7
Parkeerhaven met frietkot
• Sluiten van de parkeerplaats
• Verplaatsen van frietkraam
• Sluiten frietkraam
• Middengeleiderf rijbaanscheiding
Zandkreeksluis
Ba
• Verminderen hoeveelheid armatuur
• Drip/ dynamische signalering boven de weg
• Bloktijden voor scheepvaart
Sb
Zandkreeksluis
• Vergroten gebruik vrachtwagen ipv landbouwvoertuigen
• Informeren landbouwvoertuigen over openingen
• Landbouwverkeer om-en-om regeling op het fietspad van de bypass
• Landbouwverkeer in laten voegen op autoverkeer op bypass
• Landbouwverkeer tussen tunnels op de rijbaan. invoegen bij frietkraam
N256 thv hp 8.9
9
• Signalering/filewaarschuwing
Aansluiting N255
11
• 2x1 rijbaan indeling voor N256 met belijning
• 2x1 rijbaan indeling voor N256 permanent
• Bufferen noord-zuid verkeer bij vri noordlangeweg
Gebruik drip voor omleidingen via afrit N255 (zuid noord richting)
12
VRI Noordlangeweg
• Optimaliseren regeling
13
Zeelandbrug
• 's Nachts landbouwverkeer toelaten
14a Zeelandbrug
• Waarschuwen filevorming
14b/c Zeelandbrug
• Terugbrengen van het aantal brugopeningen
• Bufferen noord-zuid verkeer voor instroom verkeer vanaf n255
• Bij brugopeningen autoverkeer over Oosterseheldekering leiden
• Watersport beter informeren over brugopeningen
Bocht voor Zeelandbrug
15
• Opheffen bushalte
• Toevoegen uitvoeger restaurant
• Bochtverbreding
• Verleggen weg
16
N256 wordt stroomweg, maar is
• Aanleg ongelijkvloerse kruisingen bij kruispunten N664 en Langeweg
ingericht als gebiedsontsluitingsweg • Ongelijkvloerse kruising van de zandkreeksluis.
1
2

Knelpunt
A. Fokkerstraat
Kruispunt N664

.

Maatregelen netwerkniveau

• Regelscenario piek I topdrukte
• Monitoring op orde
• Verkeersmanagement inzetten
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