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S100 Nijmegen

Inhoudsopgave

● Inleiding

● Plan van aanpak

● Geselecteerde maatregelen

● Aanbevelingen

● Prioritering maatregelen

● Factsheets maatregelen

Bijlagen

● I - Doelgroepenanalyse

● II - Beoordelingskader

● III - Selectie maatregelen

● IV - Design thinking sessie en online enquête
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S100 Nijmegen

Inleiding

Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid in de regio
Arnhem-Nijmegen de komende jaren fors onder druk komen
te staan. Nijmegen staat in de top 10 van meest filegevoelige
steden van Nederland. Door de diverse rivierkruisingen in de
regio is het mobiliteitsnetwerk beperkt robuust. Kleine
ongevallen hebben vaak grote consequenties. Daarnaast zorgt
al het verkeer voor negatieve effecten op de CO2-uitstoot en
het leefklimaat in de steden en kernen. Méér schone
kilometers in de dagelijkse verplaatsingen is het uitgangspunt.

Ook in Nijmegen wordt de komende jaren een substantiële
groei van de bevolking verwacht en dat zal naar alle
waarschijnlijkheid een negatief effect hebben op de
bereikbaarheid. Van oudsher loopt de doorgaande route
dwars door het centrum van Nijmegen. In 2013 is, om het
autoverkeer door het centrum te beperken, een rondweg
aangelegd: de S100. Deze rondweg is bedoeld als hoofdroute
voor verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn. Om deze
route aantrekkelijk te houden is het van belang dat deze
voldoende doorstroming biedt en toekomstvast is. In eerdere
trajecten is reeds onderzocht welke ‘harde’ infrastructurele
maatregelen genomen zouden kunnen worden om de
doorstroming te verbeteren.

Aanvullend op deze harde maatregelen heeft de gemeente
Nijmegen gevraagd te inventariseren welke zachte(re)
gedragsmaatregelen mogelijk zijn om de aantrekkelijkheid van
de S100 te bevorderen en deze stabiel en betrouwbaar te
laten zijn voor de gebruiker.

Movares, Gloedcommunicatie, Loendersloot Groep en Paul de
Kort hebben deze opgave uitgewerkt door antwoorden te
geven op de vragen:

● Hoe stimuleren we de doorstroming op de S100, nu en in
de toekomst?

● Hoe vergroten we het comfort en beleving van de S100
voor de weggebruiker?

● Hoe optimaliseren we de route informatie, bekendheid en
herkenbaarheid van de S100?

Leeswijzer

In dit rapport is de uitwerking van deze opgave beschreven.
Eerst is de methode kort beschreven, daarna een overzicht van
de uitgewerkte maatregelen, aanbevelingen en prioritering
van maatregelen. Daarna zijn de maatregelen in de vorm van
factsheets uitgewerkt. Alle onderzoeksstappen zijn beschreven
en gepresenteerd in bijlagen.

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot
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S100 Nijmegen

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit een trechteringsproces in vier
stappen:

1. Inventarisatie

2. Beoordelingskader

3. Selectie maatregelen

4. Samenstellen maatregelenpakket

Inventarisatie

In de inventarisatie is een verzameling gemaakt van zachte(re)
gedragsmaatregelen en is een doelgroepenanalyse gedaan. De
doelgroepen analyse staat in bijlage I.

Beoordelingskader

In het beoordelingskader staan criteria waaraan een maatregel
moet voldoen en criteria waarop de overgebleven
maatregelen vervolgens gescoord zijn. Het beoordelingskader
staat in bijlage II.

Selectie maatregelen

Op basis van het beoordelingskader is een eerste selectie van
maatregelen gemaakt. Deze staat in bijlage III.

Samenstellen maatregelenpakket

De selectie van maatregelen is vervolgens beoordeeld en
getoetst in:

● Een design thinking sessie (bijlage IV)

● Een online enquête (bijlage IV)

De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een nadere
prioritering/selectie van kansrijke maatregelen voor het
bevorderen van het gebruik van de S100. Deze maatregelen
zijn uitgewerkt in factsheets.

Op de volgende pagina staat een schematische weergave van
de aanpak.

Prioritering

Op basis van dit plan van aanpak hebben wij ook een
prioritering gemaakt van de maatregelen. Hierbij hebben we
gekeken naar maatregelen die direct zorgen voor een betere
doorstroming op de S100, de S100 aantrekkelijker maken en
verkeer van andere wegen afhaalt. Daarnaast hebben we ook
gekeken naar maatregelen die reizigers een andere modaliteit
laten kiezen. Hierdoor wordt het gebruik van de S100
aantrekkelijker ten opzichte van andere wegen.

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot
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S100 Nijmegen

Definitieve selectie aan maatregelen

De definitieve selectie van maatregelen bestaat uit een pakket van
maatregelen gericht op verkeersmanagement, reis- en
routeinformatie, (fiets)gedrag, werkgeversaanpak en functie en
herkenbaarheid van de S100. Deze zijn in onderstaande tabel
weergegeven.

Elke maatregel op zichzelf heeft een positief effect op de S100.
Echter, in samenhang kunnen ze meer effect opleveren dan de
effecten op zichzelf staand.

De maatregelen met betrekking tot functie en herkenbaarheid zijn
ondersteunend bij de overige maatregelen. Deze maatregelen
sorteren op zichzelf niet veel effect maar versterken het effect van
de overige maatregelen.

Verderop in deze rapportage zijn alle maatregelen weergegeven in
factsheets. Hierin zijn de volgende elementen aangegeven:
opleverdatum, doorlooptijd, kosteneffectiviteit, kostenindicatie,
bereik & doelgroep, effect op doorstroming, effect op leefbaarheid,
veiligheid en comfort en een beschrijving van de maatregel.

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot

Categorie Maatregel Nr.
Verkeersmanagement Uitbreiding groene golf 1
Verkeersmanagement Prioritering doelgroepen 2
Reis- en routeinformatie Reis- en routeinformatie (in-car en/of wegkant) 3
Reis- en routeinformatie Parkeerinformatie (in-car en/of wegkant) 4
(Fiets)gedrag Stimuleren e-bike 5
Werkgeversaanpak Slim roosteren 6
Functie en herkenbaarheid S100 Branding 7
Functie en herkenbaarheid S100 Continuïteit 8
Functie en herkenbaarheid S100 Visuele toegankelijkheid 9
Functie en herkenbaarheid S100 Hiërarchie op de S100 route 10
Functie en herkenbaarheid S100 Hiërarchie wegfuncties 11
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S100 Nijmegen

Aanbevelingen

● Er wordt nog geruime tijd gewerkt aan de renovatie van de
Waalbrug. Een maatregel zal meer impact hebben op de korte
termijn als deze een mooi alternatief biedt voor de Waalbrug.
Hierdoor zal de gedragsverandering op de langere termijn beter
beklijven.

● De aanbeveling is om afstemming met Talking Traffic te houden.
Dit vergroot het effect van de voorgestelde maatregelen en zorgt
voor versterkend effect van de maatregelen vanuit Talking traffic
en dit onderzoek op elkaar.

● De aanbeveling is om afstemming met omliggende
wegbeheerders te houden. Gemeentegrensoverschrijdende
maatregelen of op elkaar afgestemde maatregelen sorteren
meer effect.

● Voor de maatregelen met betrekking tot verkeersmanagement
en reis- en routeinformatie is het belangrijk dat data top 15 op
orde is. Dit blijkt uit ervaringen bij andere gemeenten. Hier
wordt al aandacht aan gegeven en de aanbeveling is dit te blijven
doen.

● Gezien het feit dat recentelijk de iVRI's zijn besteld/geleverd, is
het niet de verwachting dat er meer worden besteld. Echter, een
uitbreiding van de groene golf, zonder onderbrekingen vanwege
een rotonde (zonder VRI) is het meest effectief. Een dergelijke
onderbreking breekt het 'platoon' waardoor het verkeer niet
meer in de voorrang zit. Gekeken moet worden of er meer
kruisingen in de voorrang gezet kunnen worden.

● De aanbeveling is om een aantal belangrijke fietsverbindingen
richting het centrum te verbeteren. Dit vergroot het effect van
het stimuleren van de e-bike. Ook langs de S100 is een
verbetering mogelijk maar de verwachting is dat fietsers niet de
hele S100 route afleggen.

● De branding van de S100 zal de aantrekkelijkheid en de
herkenbaarheid van deze route vergroten. we hebben 5
maatregelen uitgewerkt voor functie en herkenbaarheid van de
S100. De meeste impact wordt gecreëerd door niet
incrementeel, maar juist het volledige pakket 'ineens' te
realiseren. Uiteraard dient dit vergezeld te gaan van een goede
communicatie richting de reizigers en inwoners van Nijmegen.

● Om de lijst van kansrijke maatregelen te toetsen bij de reiziger, is
een online panel opgezet. In totaal hebben ongeveer 400
reizigers hier aan deelgenomen; wat een zeer hoog resultaat is.
Voorgesteld wordt om deze community ook te betrekken bij een
verdere detail-uitwerking van de maatregelen. Eveneens kan dit
een opstap zijn richting een mobiliteitspanel in/voor de
gemeente Nijmegen.

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot
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S100 Nijmegen

Prioritering maatregelen
Op basis van de voorgaande stappen (beoordelingskader, 
online enquête, design thinking) is een inschatting gemaakt 
van de meest effectieve maatregelen, dit zijn: de groene golf, 
slim roosteren, branding en hiërarchie. Wij adviseren om eerst 
op deze maatregelen in te zetten.

Voor de uitbreiding van de groene golf is het nodig dat alle 
geregelde kruispunten iVRI’s, of software dat dusdanig 
aangestuurd kan worden, zodat de groene golf slim geregeld 
kan worden. Daarom adviseren wij om eerst hier op in te 
zetten en vervolgens de groene golf te implementeren. 

Slim roosteren vergt afstemming met verschillende partijen. 
Wij adviseren om voorbeeld te nemen aan Nijmegen 
Heijendaal (HAN en Radboud Universiteit) en hier op voort te 
bouwen met andere partijen. Dit kan op elk moment 
plaatsvinden omdat er hier geen lesroosters mee gemoeid 
zijn. De doorlooptijd zal aanzienlijk kleiner zijn omdat er al 
ervaring opgedaan is en het makkelijker zal zijn met bedrijven 
en andere partijen.

Branding en hiërarchie zijn visuele maatregelen die de S100 
herkenbaarder en aantrekkelijker maken. Dit zijn maatregelen 
aanvullende op de voorgaande maatregelen. Hiërarchie is een 
maatregel die direct genomen kan worden en effect heeft.

De maatregelen die hierna genomen kunnen worden zijn: 
prioritering doelgroepen, reis- en route informatie en 
stimuleren van de e-bike. 

Voor de prioritering van de doelgroepen is het ook belangrijk 
dat de iVRI’s geplaatst zijn. Daarna kan zowel de groene golf 
als prioritering van doelgroepen geïmplementeerd worden in 
de regeling.

Voor reis- en route informatie (en ook parkeerinformatie) is 
het belangrijk dat de data top 15 op orde is. Als deze data 
beschikbaar is kan deze met de reiziger zowel langs de 
wegkant als in-car op een eenduidige en uniforme manier 
gedeeld worden.

Voor het stimuleren van de e-bike is het noodzakelijk dat het 
fietsnetwerk ook op orde is. De route vanaf de S100 richting 
stadscentrum heeft nog een aantal ontbrekende schakels. Als 
deze (deels) gerealiseerd zijn kan de e-bike een goede 
vervanger zijn voor de auto.

Visuele toegankelijkheid en continuïteit voegen vooral waarde 
toe aan de functie en herkenbaarheid van de S100.

Op de volgende pagina is deze prioritering schematisch 
weergegeven.

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot
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1. Verkeersmanagement – Uitbreiding groene golf

Opleverdatum
Kwartaal 1 - 2020

Doorlooptijd
6 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep

Doorgaand verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Inwoners Nijmegen

Effect op doorstroming
Reistijdverkorting van 1 tot 2 minuten

Vermindert wachttijd bij VRI tot 30%.

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Minder uitstoot doordat motorvoertuigen minder vaak afremmen 
en optrekken.

Veiliger door minder fluctuatie in snelheid.

Comfortabeler doordat de reiziger constant door kan rijden.

Het toepassen van de groene golf zorgt ervoor dat de verkeersstroom op de S100 een aantal
verkeerslichten achter elkaar groen heeft. Dit moet gedaan worden door VRI’s of iVRI’s op elkaar
af te stemmen. De groene golf zorgt hier voor een betere doorstroming doordat de wachttijd
minder lang is.

Er is momenteel op een deel van de S100 een groene golf actief (namelijk: tussen Graafseweg en
Jonkerbosplein, tussen Graafseweg en Rosa de Limastraat, tussen Energieweg en
Hogelandseweg, tussen IJpenbroekweg en knooppunt Neerbosch). Deze groene golf kan worden
uitgebreid naar de gehele S100 om de doorstroming verder te optimaliseren.

De Groene Golf zorgt voor een comfortabele reis op de S100, omdat de één van de grootste
ergernissen van de reiziger verminderd wordt; namelijk de wachttijd voor verkeerslichten.

Op een aantal rotondes (op de Energieweg) staan momenteel geen VRI's en het verkeer op de
rotonde zit in de voorrang. Dit onderbreekt een volledige groene golf op de S100. Het plaatsen
van iVRI's op deze locaties zal een forse investering vergen. Aanbevolen wordt eerst te kijken wat
er met het huidige areaal aan iVRI's behaald kan worden.

Kostenindicatie
Investering: €100.000

Onderhoud: €10.000 per jaar
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2. Verkeersmanagement – Prioritering doelgroepen

Opleverdatum
Eind 2020 / begin 2021

Doorlooptijd
12 tot 18 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer

Gemotoriseerd auto- en vrachtverkeer
Langzaam Verkeer
Inwoners Nijmegen

Effect op doorstroming
Reistijdwinst voor de geprioriteerde 

weggebruiker.

NNB in aantal minuten

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Het prioriteren van doelgroepen bij VRI’s verbetert de 
veiligheid en vemindert uitstoot. Verder verhoogt deze 

maatregel het comfort voor de desbetreffende doelgroep.

Prioritering van doelgroepen wordt voornamelijk gerealiseerd bij VRI’s. Hierbij kan gedacht worden
aan het prioriteren van langzaam en vrachtverkeer om de veiligheid te verbeteren. Ook kan gedacht
worden aan het prioriteren van het openbaar vervoer, zodat deze een betrouwbaardere reistijd
oplevert.

Het prioriteren van doelgroepen kan samengaan met het optimaliseren van de huidige VRI’s,
waardoor de doorstroming eveneens verbetert op de S100. Een combinatie met de groene golf is voor
de hand liggend.

in het kader van Talking Traffic zijn recentelijk pilots gestart om te kijken hoe de use case prioriteit op
straat kan worden gezet. Aansluiting bij deze ontwikkeling is voor de hand liggend. Met de use-case
prioriteit kan de gemeente Nijmegen beleid maken welke doelgroepen (op welke tijd en locatie)
voorrang krijgt.

Het autoverkeer dat op de S100 rijdt, heeft momenteel prioriteit. Op de S100 rijdt weinig
vrachtverkeer en ook weinig (lijn)bussen. Voorgesteld wordt om nader te onderzoeken of afslaande
hoofdstromen van het autoverkeer in de prioriteit gezet kunnen worden en waar mogelijk conflicten
ontvlechten. Voorrang voor het langzaam verkeer is bij de S100 niet voor de hand liggend.

Kostenindicatie
investering: €100.000 tot €250.000

Beheer en onderhoudskosten: €10.000
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3. Reis- en Routeinformatie - Reis- en routeinformatie (in-car en/of wegkant)

Opleverdatum
Eind 2019 / Begin 2020

Doorlooptijd
0 tot 12 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Inwoners en bezoekers Nijmegen

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Geen direct effect op doorstroming, maar 

gemiddeld 10% van de reizigers verandert van 
route (tot 30% bij incidenten), wat uiteindelijk 

leidt tot betere doorstroming van de S100.

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Reis- en routeinformatie zorgt voor een betere 
bereikbaarheid, doordat men beter is geïnformeerd over 
de mogelijkheden van de tijd, plek en route van de reis.

Reis- en routeinformatie kan worden weergegeven aan de wegkant, maar ook als in-car dienst.
Voorbeelden van deze systemen zijn geoptimaliseerde navigatiesystemen met informatie over
routegeleiding of incidenten, maar ook weg kant systemen zoals de DRIP.

Het blijkt dat er nu te veel informatie langs de weg staat. Door deze te reguleren in in-car en
wegkantsystemen, hebben de gebruikers een beter overzicht van de informatie die beschikbaar is.

De herkenbaarheid van de s100 wordt door reis- en routeinformatie, zowel in-car als wegkant,
bevorderd. Dit zorgt voor extra rijcomfort en wordt het gebruik van de S100 aantrekkijker.

Gebruik de DRIPs om op toeleidende wegen de S100 te ‘promoten’ (hoe kom ik erop). Een melding
'volg S100 voor P-route' waarbij al rijdende op de S100 (dynamische) informatie wordt getoond over
de parkeerlocaties is ook een aantrekkelijke optie.

Ook dient de informatie in overeenstemming te zijn met de bewegwijzering en uiteraard zal dit
uniform en gelijksoortig dienen plaats te vinden.

De DRIP bij Lent kan gebruik worden om zoveel mogelijk verkeer richting de Oversteek te bewegen.

Uiteraard is het niet de bedoeling om meer informatie(borden) langs de S100 te plaatsen. Het is
wenselijk om bovenstaande punten mee te nemen in een actualisatie van de communicatie strategie
voor de DRIPS.

Kostenindicatie
Investering: €100.000

Onderhoud: € 0 tot €10.000

(afhankelijk van de gekozen systemen)
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4. Reis- en Routeinformatie – Parkeerinformatie (in-car en/of wegkant)

Opleverdatum

Eind 2019 / begin 2020
Doorlooptijd

0 tot 12 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Inwoners Nijmegen

Bestemmingsverkeer
Recreatief verkeer

Woon-werk verkeer

Effect op doorstroming
geen direct effect op de doorstroming, maar het 

zoekverkeer in de binnenstad wordt minder, 
waardoor dit effect heeft op de uiteindelijke 

doorstroming

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Het aanvullen en verbeteren van parkeerinformatie vermindert 
het zoekverkeer, waardoor de kans op ongelukken kleiner wordt. 

Parkeerinformatie verhoogt de herkenbaarheid, waardoor de 
s100 ook beter zal scoren op leefbaarheid en comfort.

Het bevorderen van de reis- en route informatie door middel van parkeerinformatie heeft als
voordeel dat er minder zoekverkeer in de binnenstad plaats vindt. Daarbij is de S100
aantrekkelijker omdat de informatie over parkeerplaatsen daar getoond wordt. Hierbij is het
belangrijk dat de informatie tot en met de parkeergarages beschikbaar is.

Het plaatsen van de borden aan de wegkant of het in-car aangeven dient echter wel te gebeuren
voordat de keuze gemaakt wordt om via de s100 en een andere route te rijden. Anders blijft het
verkeersgedrag op de s100 hetzelfde.

De herkenbaarheid van de s100 wordt door parkeerinformatie, zowel in-car als wegkant,
bevorderd. Wat uiteindelijk zorgt voor een ander gedrag van de weggebruikers.

Het beschikbaar stellen van parkeerinformatie (en mogelijk andere informatie) zal het gemak en
comfort vergroten. Hierdoor is de verwachting dat de s100 meer gebruikt zal worden en ook
'herkenbaarder' zal zijn.

Het tonen van parkeerinformatie langs de S100 zal bijdragen aan het gebruik van de S100 (P-
route volg S100). De dynamische parkeerdata is al beschikbaar. Dit kan gezien worden als een
'basiskado' voor iedereen die op de s100 rijdt.

Kostenindicatie
Investering: €100.000

Onderhoud: € 0 tot €10.000

(afhankelijk van de gekozen systemen)
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5. (Fiets)gedrag – Stimuleren E-bike met probeeractie

Opleverdatum
Kwartaal 3 - 2019

Doorlooptijd
2 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Werknemers regio Arnhem - Nijmegen

Automobilisten
Lokaal

Effect op doorstroming
Aantal automobilisten in spits neemt sterk 
af, 60% deelnemers stapt permanent over 

van auto op e-bike

Effect op leefbaarheid, 
veiligheid en comfort

Fietsende werknemers zijn 
gelukkiger

Verhoogde vitaliteit

Minder emissie

Minder autoverkeer dus 
veiliger

Een probeeractie voor elektrische fietsen is volgens betrokken partijen de meest
effectieve manier om de e-bike te stimuleren. Bij de deelnemers worden eventuele
vooroordelen weggenomen en de voordelen worden duidelijk. Door gratis te laten
proberen wordt de drempel tot deelname sterk verlaagd. In de periode na de
probeeractie heeft circa 60% van deelnemende automobilisten een e-bike aangeschaft
of overweegt dit op korte termijn te doen. Al deze overstappers zorgen voor minder
autoverkeer tijdens de spits.

Voor het realiseren van de maatregel kan de gemeente haar reeds gehanteerde aanpak
verder uitbouwen door een rondgang langs grotere werkgevers en bedrijventerreinen,
de focus kan hierbij liggen op locaties in de directe omgeving van de S100. Voorgesteld
wordt om deze maatregel samen te laten gaan met het opwaarderen van het
fietsnetwerk S100 – centrum.

Kostenindicatie
€20.000

Onderhoudskosten: €0,-
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6. Werkgeversaanpak – Slim Roosteren

Opleverdatum
Kwartaal 1 - 2020

Doorlooptijd
6 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Werknemers in Nijmegen

Auto, fiets en openbaar vervoer

Effect op doorstroming
Toename gemiddelde snelheid circa 20%

Afname gemiddelde wachttijd verkeerslichten circa 
10%

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Afname lokale uitstoot

Toename verkeersveiligheid

Minder vertraging

Door slim te roosteren kan de piekdrukte in de spits sterk afnemen. Bedrijven worden
gevraagd hun starttijden een kwartier te verschuiven. Hierbij kan de focus worden
gelegd op grotere werkgevers en bedrijventerreinen in de directe omgeving van de
S100.

De gemeente speelt hierin de rol van initiator en facilitator. Zij brengt de verschillende
partijen bij elkaar en zorgt voor de afstemming in het proces. Het project kan
vervolgens door één consultant opgezet worden. Afhankelijk van de omstandigheden
wordt hierbij uitgegaan dat het opzetten zes maanden zal duren.

Deze aanpak is reeds succesvol gebleken bij Nijmegen Heijendaal, een gebied met een
hoge bedrijvigheid en onderwijsinstellingen zoals de HAN en Radboud Universiteit. Dit
heeft geleid tot een vermindering van piekbelasting in trein, bus en fiets van
respectievelijk 19%, 27% en 19%.

Slim Roosteren kan worden meegenomen als mobiliteitsmaatregelen zijnde onderdeel
van de werkgeversaanpak en ook via de mobiliteitsmakelaar gepromoot worden.

Kostenindicatie
Tijdsinvestering: 20.000,-

Beheer & onderhoud: €0,-
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7. Functie en herkenbaarheid S100 - Branding

Opleverdatum
eind 2019 / begin 2020

Doorlooptijd
6 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer
Plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Aanvullend op overige type maatregelen

Effect comfort

Ik voel me veilig en gerust gesteld,

ik zit nog op de juiste route…

BRANDING

Ontwerp een logo en/of een ‘nickname’ voor de Nijmeegse 
S100. Een steeds terugkerend merkteken versterkt de 
herkenbaarheid (ik zit nog op de juiste route…)

Voorstel: 

Beeldmerk S100 als ‘tag’ in verkeersgroen (RAL6024) 
thermoplast op het asfalt. Dit beeldmerk ook laten 
terugkomen in de bebording.

Kostenindicatie
investering €25.000,--

Onderhoud €15.000,-- / 10 jaar
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8. Functie en herkenbaarheid S100 - Continuïteit

Opleverdatum
2020 - 2021

Doorlooptijd
meerdere jaren

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer
Plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Aanvullend op overige type maatregelen

Effect comfort

De S100 wordt visueel als een ‘laan’ ervaren, zoals de route nu al 
grotendeels wordt ervaren aan de zuidkant van Nijmegen. Het 
effect is een aangenaam routebeeld, ‘ruimtelijke kwaliteit’.

Continuïteit

Daar waar het enigszins mogelijk is vanuit veiligheid, 
ruimtebeslag en grondpositie laanvormig aanplanten 
van bomen in de lijn van de S100. 
De continuïteit van S100 als ‘groene route’ wordt beter 
herkend.

Ruimtelijke kwaliteit is een ‘zachte’ waarde die zich niet 
goed laat valideren in termen van ‘kosten effectiviteit’, 
maar het is een toegevoegde waarde die de S100 (over 
de tijd in toenemende mate) als een prettige en ‘mooie’ 
route zal doen ervaren voor de weggebruiker. 

Kostenindicatie
investering €150.000,--

Onderhoud €15.000,-- / jaar
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9. Functie en herkenbaarheid S100 – Visuele toegankelijkheid

Opleverdatum
2020

Doorlooptijd
18 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer
Plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Aanvullend op overige type maatregelen

Effect comfort

Visuele barrière wordt doorbroken.

Visuele toegankelijkheid

Met name als men vanaf Arnhem N325 Nijmegen 
nadert wordt de S100 visueel en gevoelsmatig 

geblokkeerd door de spoordijk.

Vanwege de zichthoek op de tunnel / onderdoorgang 
voelt ook deze niet als een verwelkoming naar de S100.

Door de wanden onder de tunnel spiegelend te maken, 
of te bekleden met foto’s van het achterliggende 

landschap, wordt de onderdoorgang niet ervaren als 
een obstakel, maar als een uitnodigend gebaar.

Kostenindicatie
investering €75.000,--

Onderhoud €5.000,-- / jaar
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10. Functie en herkenbaarheid S100 – Hiërarchie - S100 op route

Opleverdatum
eind 2019 / begin 2020

Doorlooptijd
6 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer
Plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Aanvullend op overige type maatregelen

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Comfort voor de weggebruiker.

HIERARCHIE

Bij splitsingen, aansluitingen en kruisingen de 
inrichting van de voorsorteervakken en aanduidingen 
op het wegdek (pijlen, belijningen etc..) altijd de S100 

als doorgaande route en hoofdrichting.

Hier kan gebruik gemaakt worden van de S100 
hectometerpaaltjes om, analoog aan de Rijkswegen, 

hier de wegvermelding op te plaatsen.

Kostenindicatie
investering €50.000,--

Onderhoud €15.000,-- / 10 jaar
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11. Functie en herkenbaarheid S100 – Hiërarchie - wegfuncties

Opleverdatum
eind 2019 / begin 2020

Doorlooptijd
6 maanden

Kosteneffectiviteit

Bereik & Doelgroep
Doorgaand verkeer
Plaatselijk verkeer

Gemotoriseerd verkeer

Effect op doorstroming
Aanvullend op overige type maatregelen

Effect op leefbaarheid, veiligheid en comfort

Doorgaand verkeer niet door het stadscentrum maar om 
het stadscentrum waardoor in het centrum de 

leefbaarheid beter wordt.

HIERARCHIE - wegfuncties

De huidige hiërarchie op basis van wegnummers staat 
links in het plaatjes.  De N-wegen zijn belangrijker dan 
S-wegen. De functie van een N-weg is een stroomweg. 
De functie van een S-weg is een 
gebiedsontsluitingsweg
Twee N-wegen hebben dubbele functie

N325 – S110
N326 – S103

Advies: elke weg één functie
Advies: nieuwe hiërarchie (rechter plaatje)
Advies : S100 richting Nijmegen oost afwaarderen en 
aangeven als “Nijmegen-Oost”

Kostenindicatie
investering €50.000,--
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S100 Nijmegen

Bijlage I: Doelgroepenanalyse

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot



S100 Nijmegen

Bijlage II: Beoordelingskader

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot



S100 Nijmegen

Bijlage III: Shortlist van maatregelen

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot



S100 Nijmegen

Bijlage IV: Design thinking sessie en online enquete

Onderzoek stedelijke slimme wegen pilot


	Stedelijke slimme wegen pilot S100 te Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide17
	Slide18
	Slide19
	Slide20
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen
	S100 Nijmegen

