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ROTONDE OF VRI

Nog steeds verschijnen er meer rotondes in het straatbeeld. Maar ook worden regelmatig rotondes omgebouwd tot een 
normaal kruispunt met verkeerslichten. Wat is beter: een rotonde of VRI? Of moet je het allebei doen?

Hans van Meurs van ASTRIN-lid Peek Traffic krijgt regelmatig van wegbeheerders de vraag wat verstandiger is: 
verkeerslichten plaatsen of een kruispunt ombouwen tot rotonde. “Op deze vraag bestaat geen pasklaar antwoord”, 
schrijft hij in zijn bijdrage aan Doorstroom Digitaal. “Elke oplossing is locatiegebonden, en een kritische afweging is 
noodzakelijk.” Wel geeft hij in zijn artikel een overzicht van zaken die een rol spelen bij het maken van een keuze:

Veiligheid

Uit het oogpunt van veiligheid is het ombouwen van een normaal, ongeregeld kruispunt tot een rotonde altijd een 

verbetering. Op een rotonde liggen de snelheden lager, waardoor zowel het aantal als de ernst van letselongevallen 

afneemt. Wel bestaat op rotondes nog steeds het risico van voorrangsfouten. Ook vergt een rotonde ruimte die er niet 

altijd is. Verkeerslichten zijn dan een goed alternatief.

Capaciteit 
Ten opzichte van een ongeregeld kruispunt kunnen rotondes de doorstroming verbeteren. Vaak zit er wel een grens aan 
hun capaciteit. Bij het maken van een afweging is het ook belangrijk te kijken naar de verdeling van de intensiteit over de 
verschillende afslaande bewegingen. In tegenstelling tot een kruispunt met verkeerslichten telt een rotonde namelijk 
twee punten waar links afslaand verkeer elkaar hindert.

OV en hulpdiensten  
Op dit punt hebben VRI’s een duidelijk voordeel: met verkeerslichten kun je het openbaar vervoer of hulpdiensten 
voorrang verlenen. Met rotondes kan dat niet, en vooral hulpdiensten hebben daar vaak last van.

Milieu 
Veel milieuwinst is te behalen met het voorkomen van stops. Dat kan met rotondes, maar ook VRI’s worden steeds vaker 
geoptimaliseerd in de vorm van een ‘groene golf’ of het zogenoemde ‘Tovergroen’. Als binnen zo’n geoptimaliseerde 
streng één kruispunt vervangen wordt door een rotonde, waarschuwt Van Meurs, gaat de behaalde milieuwinst van een 
groene golf verloren.

Allebei doen? 
Van Meurs wijst in zijn artikel ook op de mogelijkheid een rotonde en VRI te combineren. Daarmee combineer je de 
sterke punten van beide methoden. Het grote voordeel van VRI’s blijft dat het grotere ‘hiaten’ in verkeersstromen creëert, 
en daardoor meer ruimte voor dwarsverkeer om over te steken of in te voegen.

 

 
 

 

Verder lezen? Lees het volledige artikel van Hans van Meurs: “Rotonde of verkeerslichten?”
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