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Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp naar Schipholtunnel zijn diverse FOSIM-simulaties uitgevoerd. Rijkswaterstaat WNN, GPO en WVL zijn 
daarbij betrokken geweest in 2015.
Overzicht van de locaties waar de wegconfiguratie aangelegd wordt en (nagenoeg) gereed is. Links is in noord-zuidrichting de Zwanenburgbaan 
en van oost naar west de Buitenveldertbaan zichtbaar.
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A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept 
paars/blauw weergegeven.
De grote parkeerplaats is de P3 Long term parking (lang parkeren) voor passagiers.
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A4 van knooppunt Badhoevedorp naar Schipholtunnel in FOSIM. Het verkeer gaat van links naar rechts. De hoofrijbaan uit Amsterdam is de 
bovenste rijbaan (stroken 1-3), de middelste rijbaan (stroken 4-5) is de parallelbaan van Amsterdam en via verbindingsweg uit A9 Amstelveen, de 
onderste rijbaan (stroken 6+7) is de verbindingsweg van A9 aansluiting Badhoevedorp en Haarlem. Het 2+2 weefvak op de parallelbaan vormt de 
toegang tot A4 hoofrijbaan naar Den Haag en parallelrijbaan (2 rijstroken) naar luchthaven Schiphol. 
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A4 hoofdrijbaan met 3 rijstroken knooppunt Badhoevedorp richting Schipholtunnel, toekomstige samenvoeging 3+2 met de 2 rijstroken vanuit 
het 2+2 weefvak in de parallelbaan in aanleg (in mei 2016)
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A4 parallelbaan ter plaatse van het 2+2 weefvak is gereed. De Linker 2 rijstroken richting hoofdrijbaan naar Den Haag zijn nog afgesloten.
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Eerste ontwerp. De samenvoeging van hoofd- en parallelbaan is met afvallende linkerrijstrook 3 + 2 -> 5 ->  4 vormgegeven. De lengte van de 5 
rijstroken was 425 m gedacht. Dit voldoet niet aan de ROA.
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Omdat de lengte van 425 m te kort is voor een goede doorstroming is een alternatief een taper met een lengte van 250 m toe te passen.
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Een ander alternatief is de lengte van de 5 rijstroken te vergroten tot 600 m. Dit is de minimumlengte volgens de ROA. Bij een maximum snelheid 
van 100 km/h is dit zeker mogelijk. De afstand tussen einde van de afstreping van de 5e rijstrook en de Schipholtunnel wordt kleiner t.o.v. het 
eerste ontwerp (lengte 425 m). Met FOSIM is ook een lengte van 750 m gesimuleerd. Dit is fysiek praktisch niet te realiseren maar wel 
interessant ter vergelijking.
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Het rood gekleurde rijstrookwisselgebied voor de 5e rijstrook van 600 m heeft een lengte van 500 m. In diverse simulatie zijn 4 basisvarianten 
doorgerekend (lengte 425 m, 600 m en 750 m & taper 250 m). Voor de variant met een lengte van 600 m en 750 m zijn diverse lengtes van 
rijstrookwisselgebieden als gevoeligheidsanalyse gesimuleerd.
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In de eerste kolom “variant” staat aangeven met twee getallen met deelstreep aangegeven de lengte van verplicht rijstrook wisselen (eerste 
getal) en de lengte van gewenst rijstrook wisselen (tweede getal).
Bij een lengte van 425 m van de 5 rijstroken tussen samenvoeging en afvallende linker rijstrook is de capaciteit (5e rij, 8.154, afgerond 8.200 
vtg/h bij ca. 7% vrachtverkeer) duidelijk lager dan bij een lengte van 600 m (afgerond tussen 8.400 en 8.900 vtg/h, ca. 7% vrachtverkeer). De 
taper heeft een wat hogere capaciteit maar FOSIM is niet gekalibreerd voor tapers. Bij een lengte van 750 m stijgt de capaciteit tot 9.000 vtg/h. 
De capaciteit wordt altijd stroomafwaarts gemeten op detector 1. In deze simulatie zijn dat de 4 rijstroken van de hoofdrijbaan richting 
Schipholtunnel en Den Haag.
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Conclusies
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FOSIM simuleert de capaciteitswaarden van autosnelwegen, zoals het Handboek CIA versie 4 uit 2015 aangeeft voor standaard situaties (toe- en 
afritten, afvallende rijstroken en weefvakken)
Smalle rijstroken, wegvakken met wegwerkzaamheden (WIU) en trajectcontrole zijn vooralsnog niet mogelijk. 
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Deze aandachtspunten zijn belangrijk voor een goede capaciteitsberekening. Uiteraard zijn meer zaken van belang.

Presentatie gegeven op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van  woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater)
te Utrecht.

13



Deze aandachtspunten zijn belangrijk voor een goede capaciteitsberekening. Uiteraard zijn meer zaken van belang.

Presentatie gegeven op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van  woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater)
te Utrecht.

14


