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1. Hoofdstuk 
 

1.1. Projectomschrijving 

De N208 is een belangrijke interlokale wegverbinding die dwars door de gemeente Hillegom loopt. In 

2006 zijn op verzoek van de gemeenteraad de problemen rond de N208 in kaart gebracht en zijn de 

doelstellingen voor verbetering bepaald. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt en in 2008 is een 

voorkeursvariant voor de herinrichting opgesteld. 

 

Na de voorbereidingsfase is in 2012 gestart met de uitvoering van fase 1 en 2. Deze delen zijn 

inmiddels gereed en opengesteld voor verkeer. De aanpak en bevindingen zijn verwerkt in de 

herinrichting van de 3e fase. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2015 opgestart en inmiddels is het 

Voorlopig Ontwerp gereed voor vaststelling door het College en de Raad.  

 

Een belangrijke keuze in het ontwerp voor de herinrichting van de N208 3e fase is de kruispuntsvorm 

van de aansluiting Weeresteinstraat-Weerlaan/Pastoorslaan.  

In 2012 is hier reeds onderzoek naar gedaan. Het advies was destijds om een kruispunt met een 

verkeerslichten (VRI=VerkeersRegelInstallatie) te realiseren.  Dit advies was enerzijds gebaseerd op 

verkeersintensiteiten na aanleg van de Duinpolderweg en anderzijds op de motivatie, dat bij een VRI 

het openbaar vervoer middels detectielussen voorrang kan krijgen op het overige verkeer. 

Onduidelijk is echter hoe de verkeersprognoses voor een situatie met de Duinpolderweg tot stand 

zijn gekomen, omdat uit de recente studie (2015) naar de verschillende tracé alternatieven blijkt, dat 

de verkeersstromen op deze kruising sterk variëren met de keuze van het tracé voor de 

Duinpolderweg. 

 

In de aanloop naar de recente herstart van de ontwerpwerkzaamheden is daarom nieuw 

verkeersonderzoek uitgevoerd door een verkeerskundig adviesbureau. Omdat er nog veel 

onduidelijkheid is rondom de komst en de tracékeuze van de Duinpolderweg is hierbij gekeken naar 

de situatie zonder Duinpolderweg. Het uitgangspunt hierbij is, dat, als de Duinpolderweg er al komt, 

deze niet voor 2025 zal zijn gerealiseerd. Als prognosejaar is in de berekening daarom 2025 

aangehouden. Uit een verdere analyse van het verkeersmodel bleek, dat een gepland 

bedrijventerrein “Pastoorslaan” ten noordwesten van de kruising grote invloed heeft op de 

verkeersprognoses. Bij interne navraag binnen de gemeente bleek echter, dat de realisatie van dit 

bedrijventerrein nog lang niet vast staat. Als hier al een bedrijventerrein komt, worden de 

bouwactiviteiten zeker niet vóór 2025 verwacht. De eventuele komst van dit bedrijventerrein is dan 

ook buiten de berekening van de verkeersprognoses gehouden. Uit de hernieuwde berekening blijkt, 

dat een enkelstrooks rotonde de verkeersstromen tot 2025 goed moet kunnen verwerken. 

Om deze verkeerskundige benadering ook financieel te onderbouwen, is onderliggende analyse 

gemaakt van de kosten van een VRI gestuurde kruising versus een rotonde.  

 

 

1.2. LCC analyse 

Een LCC-analyse is bedoeld om de totale levensduurkosten van een systeem te bepalen. De 

levensduurkosten kunnen desgewenst per functionaliteit of systeem worden bepaald. De 

levensduurkosten bevatten de volgende componenten: 

 

• Initiële uitvoering 

• Preventief onderhoud 

• Vervanging 

• Correctief onderhoud 
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• Inspecties 

• Sloop 

 

 

 
 

 

2. Kruising met VRI 
 

2.1. Kosten Verkeers Regel Installatie 

Een kruising met een verkeersregelinstallatie omvat 

kortweg 2 onderdelen: 

De verharding en de regelinstallatie. Voor de 

verharding is uitgegaan van een kruising zoals deze 

nu aanwezig is. Dat betekent een verhard oppervlak 

van ca 2.400 m2 met een bijbehorend fietspad van 

600 m2. 

Voor de verkeersregelinstallatie is door Wattel 

Verkeerstechniek een analyse gemaakt van alle 

kostenbepalende onderdelen.  

Als uitgangspunt voor de berekening is een levensduur gehanteerd van 20 jaar. De analyse is gebaseerd 

op een periode van 40 jaar. 

 

Een uitgebreide onderbouwing is weergegeven in bijlage 1. 

 

Uit de analyse voor de installatie volgt een jaarlijkse afschrijving van € 13.700,- 
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2.2. Kosten verharding 

Voor de aanlegkosten van de verharding zijn op basis van eenheidsprijzen en oppervlakten de 

aanlegkosten bepaald. Tijdens de beschouwde periode (40 jaar) is gerekend met het 2x vervangen 

van de deklaag en 1x volledig vervangen van de constructie. Dit is in overeenstemming met de 

algemeen gehanteerde technische levensduur voor een dergelijke verharding. 

Een uitgebreide onderbouwing is weergegeven in bijlage 2. 

Uit deze analyse komt een jaarlijkse afschrijving van € 33.500 

 

De totale jaarlijkse kosten voor een kruising met VRI bedraagt hiermee € 47.200,- 

 

 

 

3. Rotonde 
De kosten voor de rotonde hebben enkel betrekking op de 

verharding. Bij de rotonde is voor de beschouwde periode 

van 40 jaar, rekening gehouden met het 2x vervangen van 

de deklaag en 1x volledig vervangen van de constructie.  

De verharding bestaat voor 1860 m2 uit rijbaan en voor 650 

m2 uit fietspad. 

 

Met bovengenoemde oppervlakten en vervangingscycli, 

komen de jaarlijkse kosten voor een rotonde op € 34.300,- 
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4. Conclusie en Aanbeveling 
 

Uit de analyse van de kosten, waarbij alle kosten over een termijn van 40 jaar zijn beschouwd, blijkt 

de aanleg van een rotonde financieel voordeliger te zijn t.o.v. een kruising met VRI. 

Daarnaast zijn voor een rotonde nog enkele andere voordelen te benoemen.  

Zo verminderd een rotonde het aantal potentiële conflicten op een kruispunt en zorgt ervoor dat er, 

afgezien van minder ernstige kop-staartconflicten, maar één type (dwars)conflict overblijft.  

(zie onderstaand figuur) 

 

 
Aantal potentiele conflicten op verschillende kruisingstypen 
Bron: SWOV, factsheet 2012 

 

Daarnaast verlaagt een rotonde de naderingssnelheid van het verkeer. De gewenste 

naderingssnelheid is ongeveer 30 km/uur, omdat bij die snelheid ongevallen tussen gemotoriseerd 

verkeer en voetgangers of fietsers in veel gevallen een afloop hebben zonder dodelijk letsel. 

 

De doorstroming van het verkeer op een rotonde hangt af van het verkeersaanbod op de 

toeleidende richtingen. Een evenwichtige verdeling over deze wegen zorgt voor een goede 

doorstroming. Bij een gelijkmatige aankomst van de voertuigen kan op een rotonde de wachttijd 

korter zijn dan op een kruispunt met verkeerslichten. Op kruispunten met een onevenwichtige 

belasting kan een rotonde (op een enkele toerit) tot een langere wachttijd leiden. Tijdens rustige 

uren is bij een rotonde nauwelijks sprake van wachttijd. Het is echter niet mogelijk om een bepaalde 

aanvoertak voorrang te geven door bijvoorbeeld een langere groentijd van de verkeerslichten, wat 

op een kruispunt wel kan. In de regel is op een rotonde, ook zonder voorrang, de wachttijd voor 

fietsers en voetgangers korter dan bij een verkeerslicht 

 

Gezien bovenstaande voordelen, tezamen met het financiële aspect, wordt geadviseerd de kruising 

Pastoorslaan-Weeresteinstraat uit te voeren als enkelstrooks rotonde. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Onderbouwing VRI 

 

Bijlage 2: Onderbouwing Rotonde 
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Projectkenmerk : 2016/16001 

Datum   : 11 mei 2016 

Betreft  : LCC analyse VRI Pastoorlaan-Weerlaan N208 in Hillegom 

 

 

 

MEMO 

 
In onderstaande LCC analyse van de VRI Pastoorlaan-Weerlaan N208 in Hillegom wordt 

de investering weergegeven voor de 1
e
 levensduur termijn van 20 jaar en daarna de 2

e
 

levensduur termijn van 20 tot 40 jaar van de verkeersregelinstallatie. 

 

In een periode van 40 jaar hoeven de masten en het kabelnet van de 

verkeersregelinstallatie een keer te worden aangeschaft, de afschrijvingstermijn 

hiervoor is 40 jaar. 

De afschrijvingstermijn van regeltoestel, lantaarns, detectie is 20 jaar. Deze moeten dus 

2 keer worden vervangen over een periode van 40 jaar. 

 

In deze analyse is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2% per jaar. De 

prijzen voor de investering na 20 jaar zijn dus gecorrigeerd met 40%. 

 

De investering voor de 1
e
 periode tot 20 jaar bedraagt € 264.904, dit is 1

e
 aanleg en 

inclusief beheer & onderhoudskosten. 

 

De investering voor de 2
e
 periode tot 40 jaar bedraagt € 282.072, dit is inclusief beheer 

& onderhoudskosten en het voor de tweede keer vervangen van het regeltoestel, 

lantaarns, detectie en drukknoppen. 

 

De totale investering voor de periode tot 40 jaar bedraagt € 546.976. Dit betekent per 

jaar een afschrijving van € 13.674,00.  
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INLICHTINGEN 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Wattel, bereikbaar op 

telefoonnummer 06 5020 7773 of per e-mail marcel.wattel@wattelvt.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wattel Verkeerstechniek B.V. 

 

 

 

 

 

ing. A.P.C. Wattel 
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VRI kruising Rotonde

1 Aanleg

1.1 Aanleg verharding 260.000,00€                  300.000,00€                         *

1.2 Aanleg en onderhoud VRI-installatie

0 - 20 jaar 265.000,00€                  

20 tot 40 jaar 283.000,00€                  

2 Vervangen deklaag (levensduur 10 jaar)

2.1 Kruising met VRI 

rijbaan (2x in 40 jaar) 2.610 m2 261.000,00€                  

fietspad (1x in 20 jaar) 560 m2 28.560,00€                     

2.2 Rotonde

rijbaan (2x in 40 jaar) 1.860 m2 186.000,00€                         

fietspad (1x in 20 jaar) 650 m2 66.300,00€                           

herstr rammelstrook (2x in 40 jaar) 150 m2 7.500,00€                             

3 Geheel vervangen asfaltconstructie 

3.1 Kruising met VRI 

verwijderen asfaltconstr (2x in 40 jaar) 2.610 m2 208.800,00€                  

aanbrengen volledige rijbaan (2x in 40 jaar) 2.610 m2 520.000,00€                  

3.2 Rotonde

verwijderen asfaltconstructie (2x in 40 jaar) 1.860 m2 148.800,00€                         

Aanbrengen rotonde (2x in 40 jaar) 1.860 m2 600.000,00€                         

Totale onderhoudskosten voor 40 jaar 60.000,00€                     60.000,00€                           

totaal: 1.886.360,00€               1.368.600,00€                     

Kosten per jaar: 47.200,00€                     34.300,00€                           

De aanlegkosten van de rotonde zijn gebasseerd op 

kengetallen. (€160/m2) Een rotonde bestaat uit meerdere 

(duurdere) componenten. Een kruising is eenvoudiger in 

aanleg en bevat standaard onderdelen.(€100/m2)


