
 

24 februari 2022 BI3418-MI-NT-220224-1300 1/4 

 

Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Mobility & Infrastructure 

Aan: Gemeente Nijmegen 

Van: Leon Leferink 

Datum: 24 februari 2022 

Kopie:   

Ons kenmerk: BI3418-MI-NT-220224-1300 

Classificatie: Projectgerelateerd 

Goedgekeurd door: Jasper Homrighausen 

  

Onderwerp: Afslag Mauritssingel Turennesingel 

  

 

Aanleiding 

In de huidige situatie biedt de aansluiting van de Mauritssingel op de Turennesingel geen gelegenheid 

om komend uit noordelijke richting linksaf te slaan. Dit betekent dat verkeer komend uit het noorden met 

een bestemming rond de Spiegelwaal al af moet slaan ter hoogte van de aansluiting met de 

Laauwikstraat en van daaruit via de Griftdijk zijn bestemming moet bereiken. Bewoners in Lent vinden dit 

verkeer ongewenst en zouden veel liever een linksafstrook zien op de Mauritssingel zodat verkeer zo 

lang mogelijk op de hoofdstructuur blijft. Hiervan is eerder aangegeven dat dat niet mogelijk is.  

Bewoners denken dat dit wel mogelijk is als de busbaan stadinwaarts gebruikt mag worden door alle 

verkeer. Zij denken dat opheffen van de busbaan kan omdat bij de renovatie van de brug de busbaan op 

de brug eerst niet en later toch kon worden opgeheven. 

 

Gemeentelijke verantwoordelijkheid 

De gemeente moet breder toetsen dan alleen de vraag of iets technisch mogelijk is. De gemeente zal 

naast de technische haalbaarheid op de locatie ook toetsen op beheer, kosten, veiligheid maar ook op 

realisatie van beleidsdoelen danwel strijdigheid met afspraken en besluiten rond prioriteit OV, 

verkeersmanagement, bereikbaarheid binnenstad.  

 

Opbouw memo 

Gegeven de vraag zoals deze is gesteld door de bewoners, behandelen we in de memo alle aspecten 

waarop de gemeente moet toetsen te beginnen bij de fysieke en regeltechnische inpassing.  

 

Haalbaarheid 

 

Fysieke inpassing 

Als de busbaan wordt opgeheven is in het dwarsprofiel voldoende fysieke ruimte beschikbaar om een 

linksafstrook te realiseren. De lengte die de bus nu gebruikt om vanaf de kruising voor de Waalbrug in te 

voegen is voldoende om de hoofdbijbanen aan te sluiten op de doorgaande stroken op de brug. Bij 

handhaving van de halte achter de kruising is die lengte echter heel beperkt (35m na de stopstreep). De 

bus moet in dat geval namelijk halteren in een haltekom in plaats van op de busbaan. De korte knik is 

nadelig voor de afrijcapaciteit en de continuïteit van het wegbeeld. Dit is belangrijk in het kader van het 

duurzaam veilig inrichten van de weg. 

 

Afwikkeling regeltechnisch 

Toevoeging van een linksafbeweging betekent dat verkeersregeling aangepast dient te worden. Door de 

toevoeging ontstaan extra conflicten in de regeling. De linksafbeweging conflicteert met alle 

verkeersbewegingen vanuit de stad, met de gecombineerde afslaande richtingen uit de Turennesingel en 
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met de voetgangersoversteek. Dit heeft consequenties voor de cyclustijd (tijd nodig om alle richtingen 

groen te geven) en de beschikbare groentijden per richting.  

Op basis van een coconberekening is gekeken of die ruimte in de regeling aanwezig is. In de berekening 

is de busbaan opgeheven om voldoende capaciteit te hebben voor het stad-ingaande verkeer. Er kan in 

deze berekening geen rekening gehouden worden met prioriteit voor het OV. Gerekend is met de 

modelintensiteiten voor 20201 aangezien verdere autonome toename vanuit mobiliteitsbeleid ongewenst 

is. De intensiteit op de linksafstrook is ingeschat op 30 voertuigen per uur2. 

 

In de starre situatie is een oplossing met linksafstrook regelbaar. De cyclustijd is dan in de ochtendspits 

105 seconden en de avondspits 93 seconden. Met name het verkeer vanaf de Waalbrug heeft weinig 

restcapaciteit. De verzadigingsgraad is in de regeling 87% waar maximaal 90% toelaatbaar is. Zoals 

aangegeven is in de regeling geen rekening gehouden met de gewenste prioriteit voor de bus. In het 

drukste uur zitten hier ongeveer 15 bussen per richting. In gemiddeld 3 van de 7 cycli is per richting een 

bus aanwezig. Het aantal bussen dat beïnvloed wordt door de ingreep is daarmee ten minste even groot 

als het redelijkerwijs te verwachten aantal linksafslaande voertuigen, het aantal passagiers vele malen 

groter. 

 

Prioriteit OV en verkeersmanagement 

Zoals aangegeven moet in de afweging rond de linksaffer meer meegewogen worden dan alleen de 

fysieke inpasbaarheid en de regeltechniek. De nieuwe situatie moet prioriteit voor het OV garanderen en 

mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten ten aanzien van verkeersmanagement voor Nijmegen als 

geheel.  

 

Verkeer stad uit 

In hoofdlijnen geldt dat verkeer dat de stad uit wil zoveel als mogelijk gefaciliteerd wordt. Stilstaand 

verkeer op Keizer Trajanusplein, singels en Keizer Karelplein is ongewenst. Het snel afwikkelen van 

autoverkeer op deze richting valt samen met de prioriteit voor het Openbaar vervoer op deze richting.  

 

Verkeer stad in 

Autoverkeer dat de stad in wil kan niet onbeperkt worden toegelaten. De capaciteit van het Trajanusplein 

is in deze maatgevend. Verkeer dat de stad in wil moet zoveel als mogelijk gebruik maken van de S100 

(Oversteek) Verkeer dat toch gebruik maakt van de route via de Waalbrug moet zo nodig gebufferd 

kunnen worden voor het via de Waalbrug de stad kan bereiken. Door de beschikbaarheid van de 

busbaan kan in de huidige situatie het reguliere verkeer worden gebufferd tussen Laauwikstraat en 

Turennesingel, terwijl de bus met prioriteit de stad ingeleid kan worden.  

Bij het realiseren van een linksafbeweging en het gelijktijdig opheffen van de busbaan staat met name de 

strategie3 voor verkeer dat de stad in wil onder druk. OV prioriteit geven kan dan alleen door te bufferen 

vóór de aansluiting Laauwikstraat of door niet meer te bufferen. In het eerste geval geldt dat bufferen 

door de koppeling van de regelingen Laauwikstraat en Splitsingspunt dan plaats moet vinden voor het 

splitsingspunt. Hiermee komt ook de bereikbaarheid van het alternatief via de Oversteek onder druk. 

Vanuit de onderhoudssituatie (renovatie Waalbrug) weten we dat deze situatie ook extra druk zet op de 

route Vrouwe Udasingel Turennesingel Waalbrug en op de route via de Griftdijk Zuid. Verkeer gebruikte 

deze routes om files op de Mauritssingel te ontlopen. 

In het niet langer bufferen van verkeer zal de afwikkeling van het Trajanusplein de toevoer niet 

aankunnen en daarmee de bereikbaarheid van de binnenstad in het gedrang komen. Het OV geen 

 
1 Model is gekalibreerd op telcijfers van voor de Corona-crisis 
2 Dit is drie keer meer dan de hoeveelheid verkeer die nu in omgekeerde richting wel in het model zit en 
nog geen procent uitmaakt van de intensiteit op de Mauritssingel 
3 Uitvoeringsagenda Verkeersmanagement Nijmegen 
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prioriteit geven maar wel bufferen is in strijd met beleidsuitgangspunten voor het OV en vraagt door de 

gemiddeld langere reistijd extra inzet van personeel en materieel voor het OV. Dit is niet in lijn met de 

huidige concessie van Breng. Daarnaast is het te verwachten dat bij het ontbreken van het OV als 

volwaardig alternatief de hoeveelheid autoverkeer verder zal groeien, waardoor de regeling verder onder 

druk komt te staan. 

 

Conclusie 

Aanleg van een linksafstrook is niet mogelijk zolang daarvoor de busbaan moet worden opgeheven. Op 

deze wijze aanleggen gaat ten koste van de afwikkeling van het openbaar vervoer en/of de 

bereikbaarheid van de binnenstad. De gesuggereerde oplossing is daarom niet te verenigen met het op 

die thema’s vastgestelde beleid. De voordelen voor 300 linksafslaande auto’s weegt niet op tegen de 

nadelen voor evenzovele bussen en 50.000 motorvoertuigen op de doorgaande richting 
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Bijlage, Coconberekeningen  


