Maximale capaciteit bereikt
Uit metingen van Rijkswaterstaat komt naar voren dat het verkeersaanbod op de A15 in Rivierenland varieert
tussen de 58.000 en 68.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit is weergegeven in tabel 1. Richtlijnen geven aan
dat 2 x 2 autosnelwegen 63.000 à 70.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen verwerken. Dit betekent dat de
A15 in Rivierenland de maximale capaciteit heeft bereikt. Vooral tussen de knooppunten Deil en Valburg is dat
het geval.

Intensiteiten A15 (werkdaggemiddelde/nvt)

2005 		

2010 		

Groei 2005 – 2010

Meetpunt 1 Arkel – Leerdam			

54.852		

62.738		

13%

Meetpunt 2 Leerdam – knooppunt Deil		

50.689		

58.753		

14%

Meetpunt 3: knooppunt Deil – Meteren

62.628		

67.924		

8%

Meetpunt 4: Echteld – Ochtend 		

57.256		

65.964		

13%

Meetpunt 5: Andelst – knooppunt Valburg

56.284		

63.122		

11%

Tabel 1: ontwikkeling intensiteitgegevens (bron: Rijkswaterstaat)

De files concentreren zich bij de op- en afritten van de A15. Het wegvak kan daar het doorstromende en invoegende verkeer niet of nauwelijks goed afwikkelen. Dit alles wordt versterkt door het grote aandeel van het
vrachtverkeer.

Oproep tot samenwerking!
Het georganiseerde bedrijfsleven wil samen met (regionale) overheden naar oplossingen zoeken voor de knelpunten op de A15 in Rivierenland. Het bedrijfsleven stelt voor een gezamenlijke lobbyorganisatie op te richten

A15 Rivierenland loopt vast!

die gerichte acties onderneemt om structurele oplossingen voor de A15 te realiseren. Met het oog op de aanleg
van de Tweede Maasvlakte en het doortrekken van de A15 tot aan de A12 moeten er oplossingen komen voor de
hele A15-corridor. Dat kan variëren van langere in- en uitvoegstroken, spitsstroken, informatiepanelen boven de
weg tot aan grootschalige verbreding.

Informatie en reactie
Voor meer informatie of een reactie kunt u contact opnemen met Ruben Hurenkamp van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, telefoon 0344 – 637710 of ruben.hurenkamp@kvk.nl. Dit onderzoek is uitgevoerd
in samenwerking met EVO, TLN, VNO-NCW Rivierenland, VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en MKB
Nederland / Midden.
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