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1 Inleiding 

Het complex Bisonspoor te Maarssen (gemeente Stichtse Vecht) bestaat uit een winkel-

centrum, kantoortorens en woningen. De parkeergelegenheid bestond uit twee afzonder-

lijke parkeergarages, genaamd P1 en P2. Tevens bestaat de mogelijkheid om te parkeren 

op een aantal maaiveld parkeerterreinen gevestigd in de openbare ruimte. De Safariweg 

is de doorgaande route die een groot deel van Maarssen-Broek ontsluit. Bisonspoor is de 

binnenring rondom het winkelcentrum. Bisonspoor is een éénrichtingsweg met een rij-

richting tegen de klok in. In figuur 1.1 zijn de locatie en wegvakken gepresenteerd. 

 

 
 

Figuur 1.1: Locatie complex Bisonspoor Maarssen-Broek (bron ondergrond: Google Maps) 
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Winter Trust BV is gestart met het aanpassen van de parkeersituatie. De huidige locatie 

van P2 is komen te laten vervallen en de capaciteit op locatie P1 is uitgebreid met de 

komst van de nieuwe parkeergarage. De parkeercapaciteit van het gebouw zal 1.125 par-

keerplaatsen bedragen. Door de ontwikkelingen veranderen de verkeerstromen op het 

Kruispunt Safariweg/Antilopespoor. In 2016 heeft Winter Trust aan Goudappel Coffeng de 

opdracht gegeven om de verkeerskundige gevolgen van de ontwikkeling (met name 

voor het kruispunt Safariweg/Antilopespoor) inzichtelijk te maken. Dit heeft geresulteerd 

in een notitie met het kenmerk WET001/Nbc0027.01. In deze notitie zijn de uitgangspun-

ten en de resultaten van de verschillende berekeningen verwoord. In juli 2018 heeft 

Goudappel Coffeng, in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, de berekeningen nog-

maals uitgevoerd met een aangepast programma, welke zijn weergegeven in de notitie 

met kenmerk 001846.20180716.N01.01.  

 

Ondertussen zijn de uitgangspunten aangevuld (toekomstig programma). In de onderlig-

gende notitie zijn de aangevulde uitgangspunten en de uitkomsten van de berekeningen 

opgenomen. Voorgenoemde berekeningen hebben betrekking op het kruispunt Bison-

spoor/Antilopenspoor/ontsluiting Parkeergarage (P1). In deze notitie is aanvullend tevens 

onderzocht of de wegvakken (Safariweg) de toekomstige intensiteiten kunnen verwer-

ken. 

 

2 Aanvullende uitgangspunten 

In aanvulling op de in het vorige onderzoek (WET001/Nbc0027.01) omschreven uitgangs-

punten is er in het meest recent uitgevoerde onderzoek naar de verkeersafwikkeling op 

het kruispunt Safariweg/Antilopespoor rekening gehouden met aanvullende uitgangs-

punten. Het betreft hier toekomstige ontwikkelingen, de locatie en invulling van het pro-

gramma zoals is weergegeven in onderstaande figuur 2.1. 
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Figuur 2.1.: Locatie en aantal toekomstig programma 

Ter plaatse van de beoogde ontwikkelingen zoals opgenomen in figuur 2.1 zijn momen-

teel functies gesitueerd, deze functies komen (deels) te vervallen. De functies die komen 

te vervallen of worden verplaatst (politiebureau) zijn schematisch weergegeven in de 

onderstaande figuur 2.2. 

 

 
Figuur 2.2.: Locatie en aantal vervallen/verplaatst programma 

 

De geplande ontwikkelingen generen verkeer, in de kruispuntberekeningen waarvan de 

uitkomst in deze notitie wordt gepresenteerd is rekening gehouden met dit extra ver-

keer. Ten gevolge van het vervallen/verplaatsen van bestaand programma wijzigen de 

verkeersstromen. Het verkeer als gevolg van de vervallen functies is in deze studie niet 

in mindering gebracht omdat een deel (kantoor) al leegstaat en de garage/brandstofver-

kooppunt voornamelijk gebruikt wordt door verkeer dat al langsrijdt. In bijlage 1 zijn de 

kruispuntstromen (avondspitsuur en zaterdagmiddagpiek) welke als basis dienen voor de 

kruispuntberekeningen weergegeven.  

 

3 Verkeerskundige analyse 

3.1 Kruispunt 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is mede afhankelijk van de vormgeving van een 

aansluiting. De analyse naar de vormgeving van het kruispunt welke de toekomstige in-

tensiteiten kan verwerken is al uitgevoerd in de notitie met kenmerk 

001846.20180716.N01.01. De uitkomst hiervan was dat een kruispunt zonder rechtstreeks 

linksaf de garage uit (zie onderstaande figuur 3.1 voor de vormgeving) voldoende capaci-

teit heeft om de verkeersintensiteiten te verwerken. Ten behoeve van de aanvullende 
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kruispuntberekeningen (met toekomstige ontwikkelingen) is voorgenoemde kruispunt 

als basis gebruikt. 

 

 

 
Figuur 3.1: schematische vormgeving van het kruispunt zonder rechtstreeks linksaf de ga-

rage uit 

 

De verkeersafwikkeling van het hierboven getoonde kruispunt is dynamisch doorgere-

kend. In de dynamische berekening is tevens rekening gehouden met een voetgangers-

oversteek in de voorrang aan de zijde van het politiebureau en een gecombineerde fiets- 

voetgangersoversteek aan de zijn van het Marcs gebouw. 

Hierbij is rekening gehouden met 60 voetgangers per richting per uur voor elke voetgan-

gersoversteek en 100 fietsers per uur per richting voor de fietsoversteek. 

 

De doorrekening van het zaterdagmiddag piekuur geeft dat het kruispunt de verkeers-

stromen niet met acceptabele verliestijden kan afwikkelen. De verliestijden voor met 

name het verkeer dat via Antilopenspoor de wijk wil verlaten zijn te hoog. Het kruispunt 

dient dus te worden aangepast om de toekomstige verkeerstromen te kunnen verwer-

ken.  
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Een logische oplossing om te zorgen voor een acceptabele doorstroming is het verkeer 

dat de wijk verlaat (en linksaf wil) eerst rechtsaf te laten rijden en middels een U-turn 

(net als al aan de zuidzijde ligt) te laten draaien en hun weg zuidwaarts te laten vervol-

gen. Door het vervallen van dit linksafslaande verkeer op het kruispunt is het mogelijk 

dat verkeer op de Safariweg komende vanuit de noordelijke richting direct bij het kruis-

punt linksaf kan slaan en niet eerst via de zuidelijke U-turn hoeft te rijden (zie onder-

staande figuur voor een schematische weergave van het kruispunt). 

 

 

 

 
Figuur 3.2: schematische vormgeving van het kruispunt met extra keerlus 

 

De hierboven getoonde kruispuntvorm is weer dynamisch doorgerekend en de uitkomst 

is dat de toekomstige verkeerstromen goed kunnen worden afgewikkeld. De verliestij-

den liggen allen onder het maximaal acceptabele niveau. Enkel de garage uit in het piek-

uur op de zaterdagmiddag ontstaat een wachtrij. In de garage is er voldoende fysieke 

ruimte om deze wachtrij te ‘stallen’. Het is algemeen geaccepteerd dat er op het drukste 

uur op een zaterdagmiddag een wachtrij een garage uit kan ontstaan, dit is ook niet 

waarop normaliter een kruispunt gedimensioneerd wordt. 
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3.2 Wegvakken 

Met behulp van de Wegenscan1 is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op wegvakni-

veau beoordeeld. Dit is gedaan voor de twee wegvakken zoals gepresenteerd in onder-

staande figuur 3.2, omdat op deze wegvakken de grootste toenames van de verkeersin-

tensiteit worden verwacht als gevolg van de geplande ontwikkeling en omdat beide 

wegvakken in de huidige vormgeving van elkaar verschillen. 

 
Figuur 3.2: Beoordeelde wegvakken 

 
1. Safariweg tussen Bisonspoor en Antilopespoor 

Uit de gehouden mechanische verkeerstellingen (middels telslangen waarmee 24/7 het 

passerende verkeer naar rijrichting is geregistreerd) in de periode van 6 april 2016 tot en 

met dinsdag 19 april 2016 zijn de volgende verkeersintensiteiten op een gemiddelde 

werkdag geregistreerd: 
• Richting Bisonspoor : ca. 6.980 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

• Richting Antilopespoor : ca. 7.680 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

• Totaal over beide richtingen: ca. 14.660 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

Nieuwe functies genereren verkeer. De geplande functies kennen een totale verkeers-

generatie (komen en gaan) van circa 3.200 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. 

Wanneer deze verkeersgeneratie evenredig over de wegvakken wordt verdeeld en re-

kening wordt gehouden met een autonome groei van 1% per jaar (tot 2030) neemt de 

verkeersintensiteit in de toekomst toe tot: 
• Richting Bisonspoor : ca. 9.630 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

• Richting Antilopespoor : ca. 10.430 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

• Totaal over beide richtingen: ca. 20.360 mvt/etmaal/gemiddelde werkdag 

                                                           
1  De Wegenscan is een tool ontwikkeld door Goudappel Coffeng waarmee op basis van weg-

kenmerken, zoals onder andere de wegbreedte en al dan niet de aanwezigheid van fiets- en 
voetgangersvoorzieningen. 
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De invoer van de wegenscan voor de wegvakken is opgenomen in bijlage 2 van deze no-

titie. De maximaal wenselijke verkeersintensiteit bedraagt op basis van de huidige vorm-

geving, met een brede middenberm en separate fietsvoorzieningen, circa 15.000 mvt/et-

maal per rijrichting (ca. 30.000 mvt/etmaal doorsnede). Maatgevend criterium betreft de 

oversteekbaarheid voor de voetgangers. De toekomstige verkeersintensiteit blijft hier op 

beide rijbanen in de toekomstige situatie ruim onder. Inclusief nieuwe functies is op ba-

sis van de huidige vormgeving sprake van een acceptabele verkeerssituatie. 

 
Figuur 3.3: Safariweg tussen Bisonspoor en Antilopespoor 

 

 
2. Safariweg tussen Antilopespoor en Station Maarssen 

Op het wegvak van de Safariweg tussen Antilopespoor en Station Maarssen zijn in 2016 

geen verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van de mechanische verkeerstellingen 

in combinatie met de visuele kruispunttelling welke is uitgevoerd op vrijdag 15 en zater-

dag 16 april 2016 is een aanname gedaan van de huidige verkeersintensiteit op het weg-

vak van de Safariweg tussen Antilopespoor en Station Maarssen. Dit heeft geleid tot de 

volgende huidige verkeersintensiteiten: 
• Richting Station Maarssen   : ca. 6.000 mvt/etmaal (toekomst 7.100) 
• Richting Antilopespoor   : ca. 5.000 mvt/etmaal (toekomst 6.100) 
• Totaal over beide richtingen: ca. 11.000 mvt/etmaal (toekomst (13.200) 

Als gevolg van de geplande woningen neemt de verkeersintensiteit op dit wegvak toe 

met circa 500 mvt/etmaal. 

Ook het wegvak voor het station Maarssen kent een profiel bestaande uit twee geschei-

den rijstroken middels een middenberm. Voor voetgangers zijn zebrapaden aanwezig. 

Wel zijn de middenberm en rijstroken smaller dan op het wegvak tussen Bisonspoor en 

Antilopespoor.  
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Figuur 3.4: Safariweg nabij station 

 

De maximaal wenselijke verkeersintensiteit bedraagt circa 10.000 mvt/etmaal per 

rijstrook (ca. 20.000 mvt/etmaal/doorsnede). Maatgevend criterium hierin is de 

wegbreedte. In de toekomstige situatie blijft de verkeersintensiteit onder de maximaal 

wenselijke verkeersintensiteit. 
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Bijlage 1 Gehanteerde kruispuntstromen 
 

 

 

 
Figuur B1.1: Kruispuntstromen bij 1.125 pp avondspitsuur 17.00 – 18.00 uur 
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Figuur B1.2: Kruispuntstromen bij 1.125 pp zaterdagmiddagpiek 13.00 – 14.00 uur 
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Bijlage 2 Invoer Wegenscan 
 

 

 
Figuur B2.1: Input Safariweg tussen Bisonspoor en Antilopespoor 
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Figuur B2.2: Input Safariweg tussen Antilopespoor en Station Maarssen  

 

 

 


