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Mededeling 

Onderwerp 
resultaten verkenning Waterlandseweg 

Doel van deze mededeling: 

u op de hoogte stellen van de resultaten van de verkenning Waterlandseweg en 
het besluit van GS over de voorkeursvariant. 

Toezegging/motie/amendement: 

nvt 

Inleiding: 

De provincie Flevoland heeft een verkenning laten uitvoeren naar de wijze van 
verbreden van de Waterlandseweg. De verbreding van deze weg, één van de 
stadsautowegen in Almere waarvan het eigendom en het beheer in handen is van 
de provincie, komt voort uit de MIRT verkenning stedelijke bereikbaarheid Alme
re (SBA) die in 2010 en 2011 is uitgevoerd. 

In de verkenning zijn 3 varianten beoordeeld op kosten, oplossend vermogen, 
functie van de weg en inpassing: 

1. gehele Waterlandseweg 100 km met ongelijkvloers kruisingen; 
2. gehele Waterlandseweg 80 km met gelijkvloerse kruisingen; 
3. een combivariant van 100 en 80 km per uur. 

De tweede variant kwam in de beoordeling als beste naar voren (voorkeursvari
ant). De eerste variant viel af vanwege de hoge kosten (€66 miljoen) en de 
laatste vanwege het feit dat in deze variant het gedeelte waar 100 km per uur 
zou kunnen worden gereden zeer beperkt was (ca 1 km). 
Bij de uitwerking van de voorkeursvariant is rekening gehouden met wensen van 
omwonenden en weggebruikers. 
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Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de verkenning Waterlandseweg een 
voorkeursvariant gekozen, waarvan de belangrijkste maatregelen zijn: 

• Verbreden van de weg van 1x2 naar 2x2 rijstroken door een uitbreiding 
aan de zuidkant, passend binnen de bestaande bestemmingsplannen. 

• handhaven van de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur. 
• Handhaven van de huidige gelijkvloerse kruispunten met verkeerslich

ten. 
O Brede middenberm in verband met een goede landschappelijke inpas

sing. 

Er Is in deze fase van de verkenning een schetsontwerp gemaakt van de voor
keursvariant. Deze zal verder geoptimaliseerd worden in de planuitwerkingsfase, 
waarbij omwonenden en gebruikers weer zullen worden betrokken. Het schets
ontwerp past binnen de bestaande bestemmingsplannen, maar in verband met de 
doorkruising van een archeologisch selectiegebied ten noorden van bedrijventer
rein Stichtse Kant, kan het nodig zijn dat ter hoogte van dit gebied de begrenzing 
van het ontwerp wordt aangepast, dan wel dat extra kosten dienen te worden 
gemaakt, afhankelijk van de resultaten van nader onderzoek. 

De kosten van het project blijven met €19,6 miljoen incl BTW ( ± 30%) binnen 
het budget (21.5 miljoen euro)dat hiervoor in het PMIRT 2013 - 2017 is opgeno-
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men en dat ook in het PMIRT 2014-2018 zal worden verwerkt. Een deel van het budget (€3 miljoen) 
is afkomstig van de gemeente Almere. 

Op 22 augustus 2013 is een persmoment gepland. Het besluit is uitgesteld onenhaar tc t̂ dat mo-
ment.  

Het vervolg 

De voorkeursvariant wordt in 2013 en 2014 verder uitgewerkt. In 2015 en 2016 vindt de realisatie 
plaats. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 
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Samenvatting Verkenning Waterlandseweg 

Aanleiding 
De voorgenomen verbreding van de Waterlandseweg komt voort uit het project stedelijke 
bereikbaarheid Almere (SBA). Binnen dat project hebben rijk, provincie Flevoland en gemeente 
Almere via een MIRT verkenning een maatregelenpakket uitgewerkt gericht op het op peil houden van 
de bereikbaarheid van Almere in verband met de schaalsprong van deze stad. Uit onderzoek blijkt dat 
bij een schaalsprong zonder extra investeringen de reistijden voor autoverkeer sterk worden 
verhoogd, dit vanwege congestie in en rondom de bestaande stad. De knelpunten doen zich verspreid 
in de stad voor en ze vertonen onderlinge samenhang. 

De verbreding van de Waterlandseweg van 2x1 naar 2x2 rijstroken is onderdeel van het eerste deel 
van pakket 1 van de SBA. De provincie is verantwoordelijk voor de verbreding van de weg. Er is 
afgesproken dat de verbreding uiterlijk in 2016 is uitgevoerd. 

Tijdens het opstellen van de Verkenning is gewerkt aan het verkrijgen van een breed gedragen beeld 
van de problematiek, de ambities en de ontwikkeling van een voorkeursoplossing voor de verbreding 
van de Waterlandseweg tussen de aansluitingen A6 en A27. De aansluitingen zelf maken geen 
onderdeel uit van het project. 

Probleemstelling 
De probleemstelling is drieledig: 
• Weqintensiteit en -capaciteit. 

De verkeersintensiteiten liggen in de toekomst tussen de 25.000 en 30.000 motorvoertuigen per 
etmaal. Provinciaal beleid stelt dat een 2x1 verbinding bij deze intensiteiten ongewenst is. 
Afhankelijk van het al dan niet doorzetten van infrastructurele maatregelen buiten de 
Waterlandseweg (bijvoorbeeld verdubbelen Gooiseweg naar 2x2) kunnen de intensiteiten nog 
hoger komen te liggen. Bovendien heeft de weg een regionaal verbindende functie, complementair 
aan de A27. In geval van calamiteiten of wegwerkzaamheden moet de weg een goed 
functionerende alternatieve route kunnen bieden. 

• Verkeersveiligheid. 
De weg is bij de kruispunten gedeeltelijk verdubbeld. Het teruggaan van 2x2 naar 2x1 rijstrook 
voorbij de kruisingen leidt tot onveilige verkeersbewegingen; er wordt geregeld gebruik gemaakt 
van de verdrijvingsvlakken. Daarnaast is er tussen de huidige rijbanen geen fysieke afscherming, 
waardoor weggebruikers op de andere weghelft kunnen komen en frontaal kunnen botsen met 
tegenliggers. Ook is het hierdoor - ondanks het inhaalverbod - mogelijk om in te halen. De kruising 
bij de Vogelweg - Merelweg kent een onvoldoende veilige inrichting. De oversteeksituatie voor 
langzaam verkeer heeft bij de bushaltes specifieke aandacht nodig. Langs de Waterlandseweg 
vinden regelmatig aanrijdingen met wild plaats. 

• Economische functie. 
De Waterlandseweg is een belangrijke verbinding binnen de gemeente Almere waar meerdere 
ontwikkelingen langs plaatsvinden. Ook heeft de weg een belangrijke regionale functie. De weg is 
een van de toegangswegen tot de stad. Het waarborgen van de bereikbaarheid is van belang voor 
de ontwikkeling van de stad Almere. 

Doelstelling 
De Verkenning heeft tot doel te komen tot een gedragen toekomstvaste, robuuste en verkeersveilige 
uitwerking van een verbredingsvariant 2x2 voor de Waterlandseweg met voldoende oplossend 
vermogen voor de hierboven beschreven problemen. 

De uitwerking dient: 
• te passen bij de functie die de weg heeft binnen het regionaal/nationaal wegennet. 
• toekomstvast te zijn, afgestemd op ruimtelijke ontwikkelingen. 
• de veiligheid te verbeteren. 
• zich te kenmerken door een verantwoorde inpassing in de omgeving en met oog voor optredende 

omgevingseffecten. 



• in samenhang met de aansluitingen op A6 en A27 uitgewerkt te worden, er mogen geen 
verstoringen plaatsvinden op de rijkswegen. 

Drie varianten 
De Waterlandseweg behoort met de A6, A27, Gooiseweg em Nijkerkerweg tot de 
hoofdwegenstructuur van zuidelijk Flevoland. De vormgeving van de weg is afhankelijk van de functie 
van de weg. De weg heeft in de huidige situatie een stroomfunctie (regionaal verkeer en 
calamiteitenroute voor A27), maar ook een ontsluitende functie (woon- en werklocaties Almere). De 
functies zijn de basis voor uitwerking van functiebeelden gekoppeld aan maximum rijsnelheden: 
• Functiebeeld 100 km/uur. De weg wordt uitgevoerd als autoweg en heeft een niet overschrijdbare, 

voertuigkerende rijrichtingscheiding of een middenberm van voldoende breedte. De aansluitingen 
zijn ongelijkvloers. Indien dit niet mogelijk is moet uitgegaan worden van verkeerslichten, ter 
plaatse van de aansluitingen moet de snelheid dan worden verlaagd. 

• Functiebeeld 80 km/uur. Bij dit functiebeeld komt de stroomfunctie minder goed tot zijn recht. De 
weg combineert meerdere aansluitingen aan een redelijke doorstroomkwaliteit. Kruispunten 
worden uitgevoerd met verkeerslichten, ter plaatse van de aansluitingen zou de snelheid verlaagd 
kunnen worden. 

Op basis van de functiebeelden zijn 3 principiële varianten onderscheiden. De eerste 2 varianten 
geven een optimale uitwerking van de beschreven functiebeelden. De derde variant betreft een 
combinatievariant waarin een snelheidsovergang van 80 km/uur naar 100 km/uur is voorzien; richting 
de stad geldt een lagere rijsnelheid dan richting Zeewolde. 

In de derde variant is de kruising met de Vogelweg de meest logische locatie om de 
snelheidsovergang in te zetten, dit betekent dat de kruising met de Vogelweg in deze variant 
gelijkvloers wordt Dit leidt er toe dat om de weg consistent vorm te geven, alleen de kruising met de 
Stichtsekant in deze variant een ongelijkvloerse kruising heeft. 

Maximum snelheid Waterlandseweg Kruisingen 
Variant 1 100 km/uur Alles ongelijkvloers 
Variant 2 80 km/uur Alles gelijkvloers 
Variant 3 zuid 100 km/uur, noord 80 km/uur Alleen Stichtsekant ongelijkvloers 
Tabel SI: Varianten verdubbeling Waterlandseweg 2x2. 

Oversteek voor langzaam verkeer bij de Vogelweg 
De parallelweg langs de Vogelweg kent in de huidige situatie een oversteek die vooral door langzaam 
verkeer en landbouwverkeer wordt gebruikt. Dit leidt met regelmaat tot onveilige en niet toegestane 
verkeersmanoeuvres. Voor het langzaam verkeer zijn voor de oversteeksituatie ter hoogte van de 
parallelweg 3 varianten verkend: VRl-geregelde kruising, fietsbrug en fietstunnel. Het 
landbouwverkeer steekt in deze varianten over via de Vogelweg, en bevindt zich dan dus niet meer op 
de parallelweg. 

Een fietsbrug of fietstunnel geeft geen conflicten meer met gemotoriseerd verkeer, maar kennen een 
grote ruimtelijke en landschappelijke inpassingsopgave en zijn niet realiseerbaar binnen het 
beschikbaar budget. Een VRl-geregelde kruising is eenvoudig inpasbaar, is conform veiligheidseisen 
te ontwerpen en lijkt ter realiseren binnen het beschikbaar budget De VRl-geregelde kruising ter 
hoogte van de parallelweg van de Vogelweg heeft hier vooralsnog de voorkeur. 

Afweging van drie varianten tot voorkeursvariant 
In de beoordeling van verkeers- en omgevingseffecten komt variant 2 als meest gunstige variant naar 
voren. Deze variant sluit goed aan bij de lokale/regionale functie van de weg, er wordt weinig tot geen 
onbedoeld verkeer aangetrokken en er liggen mogelijkheden om de weg op een goede wijze in te 
passen in zijn omgeving. Daarnaast blijkt dat deze variant op basis van een eerste globale 
kosteninschatting bijna past binnen het beschikbaar budget 



Variant 1 Variant 2 Variant 3 
100 km/uur 80 km/uur 100-80 km/uur 

Verkeersdoorstroming + + + -1-

Verkeersveiligheid + + + 
Eenduidig wegbeeld + -
Landschappelijke inpassing + 0/-
Geluid en lucht - -
Kosten 0 -
Tabel S2: Beoordeling varianten verdubbeling Watedandseweg 2x2. 

Toelichting op de beoordeling: 
• Verkeersdoorstrominq. De doorstroming verbetert in alle varianten, er zijn per rijrichting 2 rijstroken 

beschikbaar. Variant 1 levert buiten de spits een reistijdwinst van bijna 2 minuten. De reistijd van 
variant 2 komt overeen met de huidige reistijd van ongeveer 6 minuten. 

• Verkeersveiliqheid. Het teruggaan van 2x2 naar 2x1 rijstrook komt in alle varianten niet meer voor. 
Ook frontale botsingen zijn niet meer mogelijk. In variant 1 neemt het aantal kop-staart ongevallen 
af door de ongelijkvloerse kruisingen. In een later planstadium worden de mogelijkheden 
onderzocht om ook maatregelen te treffen om overstekend wild te voorkomen. 

• Eenduidig weqbeeld. De provincie streeft vanwege overzichtelijkheid en herkenbaarheid voor de 
weggebruiker naar een eenduidig wegbeeld. Dit wordt het meest bereikt in variant 1 en 2, waar het 
functiebeeld over het gehele traject wordt doorgezet. 

• Landschappelijke inpassing. De noodzaak tot het inpassen van ongelijkvloerse kruisingen leidt tot 
grote ruimtelijke maatregelen. De impact in variant 1 is groot, maar ook variant 3 kent een 
ongelijkvloerse kruising. Daarnaast geldt dat een weg met 100 km/uur een groter ruimtebeslag 
kent dan een weg met 80 km/uur. 

• Geluid en lucht Alle varianten kennen een toename van de verkeersintensiteiten en daarmee een 
toename van geluidsbelasting. Ter plaatse van de (bestaande) geluidgevoelige bestemmingen 
woonboten. Overgooi, Ecudorp en woonbestemmingen op Kemphaan neemt de geluidsbelasting 
toe. Ook een hogere rijsnelheid leidt tot een grotere geluidsbelasting. Ten aanzien van 
luchtkwaliteit zijn nu en in de toekomst geen problemen te verwachten. 

• Kosten. Voor de 3 varianten is een globale kosteninschatting (inclusief BTW) opgesteld. De 
investeringskosten voor variant 1 komen op € 66 miljoen, voor variant 2 op € 23 miljoen en voor 
variant 3 op € 38 miljoen. 

Uitwerking voorkeursvariant 
De voorkeursvariant is gebaseerd op variant 2 en kent de volgende ontwerptechnische ingrediënten: 
• Een brede middenberm van circa 13 meter met de mogelijkheid van het planten van bomen in de 

middenberm zonder afschermingvoorzieningen 
• Op het wegvak A6 - Kemphaanweg ligt de nieuwe rijbaan en het nieuwe viaduct over de Lange 

Wetering aan de zuidzijde van de bestaande rijbaan. De verbrede Waterlandseweg sluit aan op 
een geoptimaliseerd SAA A6 ontwerp. 

• Een volledig 4-taks kruispunt Vogelweg (het kruispunt wordt zodanig ontworpen dat op termijn 
deze 4^ tak zonder maatregelen aan de Waterlandseweg mogelijk is) met een geregelde 
gelijkvloerse oversteek voor fietsers. 

• Een voetgangersbrug ter plaatse van de bushalten ten westen van de Nederstichtselaan in 
verband met een betere sociale veiligheid en eventuele aansluiting van een brug over de Hoge 
Vaart. 

• De huidige duikers en recreatieve en/of ecologische onderdoorgangen (onder andere in de 
omgeving van de Kemphaan) worden over een grotere afstand verlengd ten gevolge van de 
bredere middenberm. 



Initiatieven en ideeën in de omgeving Waterlandseweg 
In de omgevingsanalyse, in het overleg met de klankbordgroep en tijdens de informatieavond zijn 
diverse ruimtelijke ontwikkelingen,'recreatieve en ecologische initiatieven aan de orde gekomen. Deze 
ontwikkelingen hebben geen directe relatie met de verdubbeling van de weg en komen als zodanig 
ook niet terug in de voorkeursvariant. 

Provincie wil naar aanleiding van de aanleg van infrastructuur kansen voor gebiedsontwikkeling 
benutten, waarbij gezamenlijk de mogelijkheden voorfinanciering worden onderzocht Partijen worden 
daarom in een vroegtijdig stadium betrokken; ook in de planuitwerkingsfase. 

Landschappelijke inpassing voorl<eursvariant 
Het karakter van de weg en van de omgeving wisselt langs de Waterlandseweg. Er is een 
landschappelijke knip waarneembaar ter hoogte van de Stichtsekant De knip maakt het onderscheid 
tussen enerzijds een hoogwaardig bosgebied met landgoederen (o.a. Kemphaan, Cirkelbos, 
toekomstige Floriade) en anderzijds een gebied waarbij het open polderlandschap van Flevoland 
meer waarneembaar wordt 

in de landschappelijke uitwerking van de verdubbeling van de Waterlandseweg geeft de 
landschappelijke en stedenbouwkundige context aanleiding een gevarieerd wegbeeld te creëren dat 
reageert op het landschap. In het wegprofiel wordt ten noorden van de Stichtsekant een bossfeer 
gecreëerd en vanaf Stichtsekant een poldersfeer. 

In gemeentelijke en provinciale visies en plannen geldt dat bij een eventuele verbreding van de weg er 
een sterke voorkeur is om deze van een brede en ingeplante middenberm te voorzien. De ligging van 
de weg in het bos blijft hierbij behouden en een te brede 'knip' in het bos - van vier rijstroken - wordt 
voorkomen. De bosbeleving van automobilist én bosgebruiker staat dan voorop. Om de continuïteit en 
de schaal van de weg voor te zetten wordt deze breedte van de middenberm ook buiten het bos 
doorgezet Daar creëert de brede middenberm een sfeer die past bij de poldersfeer. Om de openheid 
te benadrukken kan de middenberm enigszins verlaagd worden aangelegd. 

Er geldt een obstakelvrije zone van 6 meter in de bermen, dit houdt in dat binnen deze afstand van de 
weg geen beplanting met een diameter groter dan 8 cm mag voorkomen (een aanrijding kan in dat 
geval fatale gevolgen hebben). 

Figuur S1: Inpassingprincipes, bossfeer ten noorden van Stichtsekant en poidersfeer vanaf Stichtsekant 



Inschatting effecten 
Onderstaand overzicht geeft een inschatting van de effecten. In de planuitwerkingsfase is specifiek 
onderzoek naar effecten noodzakelijk en moeten ook eventueel noodzakelijke mitigerende en 
compenserende maatregelen uitgevoerd worden. 

Omgevingsaspecten Effecten en noodzaak vervolgonderzoek 
Verkeer • De wegverbreding heeft w^einig invloed op de belasting van de omliggende w/egen. 

• Er treedt een uitwfisseling op tussen het verkeer op de A27 en de Waterlandseweg. 
Geluid • Verkennende berekeningen tonen aan dat sprake zal zijn van een geluidstoename ter 

hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen (wet Geluidhinder) langs het tracé. 
• Het is niet uit te sluiten dat de toename binnen de 1,5 dB blijft. Dit Is de grens waarbij 

nader onderzoek naar maatregelen om toename weg te nemen ofte verminderen 
verplicht is. 

Luchtkwaliteit • Toename van verkeer leidt tot een toename In de emissies. Door de lage 
achtergrondconcentraties Is de venwachting dat de grenswaarden niet worden 
overschreden. 

Externe veiligheid • De weg kent minimale risico's en een relatief landelijke ligging. De verwachting is dat 
de externe veiligheidsrisico's als gevolg van de verdubbeling niet wijzigen. In de 
planuitwerkingsfase moet een definitieve berekening worden uitgevoerd. 

Natuur • De Almeerderhout is onderdeel van de EHS. In de EHS-begrenzIng is een strook 
rondom de weg vrijgehouden. Indien alle werkzaamheden buiten de EHS uitgevoerd 
worden is geen nadere toetsing nodig. Als dit niet het geval is moet in de 
planuitwerkingsfase een 'Nee, tenzij' toets uitgevoerd worden. Ook moet dan EHS-
compensatle plaatsvinden. 

• Ingrepen binnen de begrenzing van de gemeentelijke ecologische verbindingszone 
zijn alleen toegestaan met toestemming van de gemeente Almere. Dit is een 
aandachtspunt In de planuitwerkingsfase. 

• Er moet een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd worden naar beschennde 
soorten planten en dieren Flora- en faunawet. 

• Bij de uitvoering van werkzaamheden Is bij het kappen van bomen de Boswet relevant 
in verband met mogelijke meldings-, compensatie- of herplantplicht. 

Water • De bestaande waterstructuur blijft zoveel mogelijk intact of wordt hersteld. 
• Bij verdubbeling van de weg moet voldoende watercompensatie (6% van toename 

verhard oppervlak) plaatsvinden. 
Bodem • De verwachting is dat er geen verontreinigingen In het gebied aanwezig zijn. In het 

vervolg moet onderzoek plaatsvinden om dit definitief uit te kunnen sluiten. 
Archeologie • Ter hoogte van Stichtsekant kruist de Waterlandseweg een archeologisch 

'selectiegebied' over circa 550 meter. 
• In de planuitwerkingsfase Is vooronderzoek noodzakelijk. Dit omvat in ieder geval een 

verkennende en een karterende fase. Als er harde archeologische Indicatoren worden 
aangetroffen, moet tevens een waarderend onderzoek worden uitgevoerd. 

Kosten en financiering voorkeursvariant 
De investeringskosten voor de voorkeursvariant zijn geraamd op € 19,6 miljoen, inclusief BTW. Dit 
betreft een raming met een marge van circa 30 a 40%, inclusief BTW. Het beschikbaar budget is € 
21,5 miljoen inclusief BTW. 

Procedure 
In de uitwerking van de voorkeursvariant wordt gezocht naar optimalisatie van het traject binnen het 
vigerende bestemmingsplan. Er hoeft dan geen planologische procedure doorlopen te worden. Ook is 
de afstand tot Natura-2000 gebieden dusdanig groot dat verstoringseffecten uitgesloten kunnen 
worden. Een m.e.r.-(beoordelings)procedure is daarom niet aan de orde. 

In de planuitwerkingsfase moeten de noodzakelijke vervolgonderzoeken uitgevoerd worden. Ook moet 
in de realisatiefase een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 



Planning 
Het onderzoek naar de verdubbeling van de Waterlandseweg is opgebouwd in 3 fasen. 
• 2012 / 2013 Verkenningfase. 
• 2013/2014 Planfase. 
• 2015 / 2016 Realisatiefase. 
In alle fasen zal overieg en afstemming plaatsvinden met bewoners en belanghebbenden. 


