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Plan- en studiegebied 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 
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Probleemanalyse/Verkeer 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en 
Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg en de aansluitende wegen. De drukte 
neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt 
ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning 
gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven.

Figuur 1: IC-verhoudingen ochtendspits 2040 op basis van NRM-oost 2021 Figuur 3: Routes sluipverkeerFiguur 2: IC-verhoudingen avondspits 2040 op basis van NRM-oost 2021

 (Licensed to Royal Haskoning DHV)
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* WHO Advieswaarde: Om de effecten van de alternatieven op luchtkwaliteit en geluid in het kader van gezondheid te beoordelen, worden deze op basis van 
het aantal slaapverstoorden en blootgestelden in beeld gebracht. Tevens worden de waarden beschouwd (niet getoetst) ten opzichte van de WHO-advies 
waarden.  Eventuele wensen voor bovenwettelijke verbetering van de geluidbelasting en luchtkwaliteit (aan de hand van de WHO-normen) kunnen als  
meekoppelkans worden aangedragen, uitgewerkt en gefinancierd door andere partijen.
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Aspect Criterium Omschrijving Type Doelstelling

Doorstroming 

Reistijdfactor

De reistijdfactor geeft per traject aan wat de verhouding is tussen de 
ongestoorde (free flow) reistijd en de werkelijke reistijd. 
Alternatieven worden beoordeeld op mate waarin wordt voldaan 
aan streefwaarden voor de reistijden op snelwegtrajecten.

Kwantitatief, op basis van resultaten
NRM-modellering.

Reistijdfactoren voldoen aan de norm van 1,5 keer de reistijd 
in een ongestoorde situatie

Rijsnelheid in  
de spits

Analyse van de gemiddeld gereden rijsnelheid tijdens spitsmomen-
ten en de verbetering daarvan per alternatief.

Kwantitatief, op basis van resultaten
NRM-modellering Toename rijsnelheid in de spitsperioden

Netwerk effect

Verkeersprestatie/ voertuigkilometers
Beoordeling van alternatief op toename in verkeersprestatie HWN 
t.o.v. de autonome situatie 2040: verschuiving van het percentage 
voertuigkilometers OWN naar HWN.

Kwantitatief op basis van NRM-modellering. Uitgedrukt in 
voertuigkilometers per (spits)uur

Toename in verkeersprestatie hoofdwegennet (HWN) t.o.v. 
de AO 2040/ verschuiving van % voertuigkilometers 
onderliggend wegennet (OWN) naar HWN

Effect op I/C verhouding aangrenzende/ parallelle wegvakken 
(hoofdwegennet en belangrijkste wegen onderliggend wegennet)

Beoordeling van alternatieven op I/C waarden. Het is de verhouding 
tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van het wegennet in de 
spitsperioden; zowel als indicator voor de mate waarin de capaciteit 
op het wegennet wordt benut als een indicatie voor de maximale 
hoeveelheid verkeer die het wegennet ter plaatse per uur nog kan 
verwerken.

Kwantitatief op basis van NRM-modellering, mogelijk 
aangevuld met regionale modellen

Een I/C waarde van lager dan 0,8 binnen de spitsperiode: Een 
netwerk waarbij lokaal verkeer het onderliggend wegennet 
gebruikt, en doorgaand verkeer de snelweg

Betrouw baarheid Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de reistijd
Effect van een alternatief op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 
van de reistijd

Expert judgement (kwalitatief), onder bouwd met resultaten 
uit NRM-modellering

Een goed voorspelbare reistijd

Economische 
verlies kosten

Voertui g verliesuren
Afname van het aantal voertuigverliesuren binnen het studiegebied 
in de spitsmomenten en de verbetering daarvan per alternatief.

Kwantitatief, op basis van resultaten
NRM-modellering

Afname van het aantal voertuigverliesuren binnen het 
studiegebied

Verkeers veiligheid

Haalbaarheid ontwerp HWN
Mate waarin het ontwerp van het alternatief is mogelijk volgens 
richtlijn (ROA en Kader ontwerp en inrichting van spitsstroken).

Kwantitatief, op basis van kader Verkeers veiligheid

Expert judgement, kwalitatief, op basis van veilig -
heids analyse in het ontwerp proces en Kader 
verkeers veiligheid

Het traject binnen het plangebied biedt voldoende ruimte 
aan snel rijdend verkeer en vloeiende uitwisseling en 
verhoogt het huidige verkeersveiligheidsniveau

Kans op  
ongevallen HWN

Ontwerp met voldoende capaciteit en duidelijk en begrijpelijk 
wegbeeld. Configuratie sluit aan bij verkeersstromen en voorkomt 
knelpunten.

Verkeers veiligheid OWN
Mate waarin een alternatief een positieve/negatieve bijdrage levert 
aan de verkeersveiligheid op het OWN. Gerelateerd aan het effect op 
het onderdeel voertuigkilometers.

Langzaam verkeers verbindingen 
Bereikbaarheid langzaam verkeer OWN en bereikbaarheid omlig-
gende woon, werk- en recreatiegebieden

Kwantitatief, expert judgement
Behoud van doorkruisbaarheid van het plangebied voor 
langzaam verkeer op OWN

Externe veiligheid

Effect op plaatsgebonden risico
Beoordeling van significante effecten ten aanzien van externe 
veiligheid in de verschillende alternatieven.

Kwantitatief, op basis van contouren Plaatsgebonden Risico
Beschermen (geprojecteerd en beperkt) kwetsbare objecten 
met verhoogd risico

Effect op groepsrisico Kwantitatief

Effect op plasbrandaandachtsgebied Kwantitatief, op basis van contouren

Hoogwater
veiligheid

Risico’s voor hoogwaterveiligheid
Effect van het project op de primaire waterkeringen langs de Maas 
en de Waal beoordeeld

Expert judgement
Voorkomen omgevingsrisico’s als gevolg van mogelijke 
effecten op waterkeringen

Lucht kwaliteit*
Jaargemiddelde concentratie NO2, PM10 en PM2,5 bij woningen 
en gevoelige bestemmingen

Gevolgen van een alternatief op de luchtkwaliteit in het plan- en 
studiegebied.

Kwantitatief, op basis van modellering (AERIUS Lucht) en het 
“basisadministratie gemeenten (BAG)

Voorkomen toename personen in klassen met verminderde 
luchtkwaliteit

Geluid Geluids belasting en geluid  gehinderden
Onderzoek naar de effecten van het geluidsniveau van een alterna-
tief binnen het plan- en studiegebied.

Kwantitatief, op basis van modellering met SRM2 en o.b.v. 
het “basis administratie gemeenten (BAG)”

Voorkomen van een substantiële toename van het aantal 
(ernstig) gehinderde en slaapgestoorden binnen het 
studiegebiedKwantitatief, op basis van modellering

Gezondheid
Slaap verstoorden (geluid) en blootgestelden (luchtkwaliteit)

Gevolgen van een alternatief op de mogelijke toename van hinder 
voor de gezondheid van omwonenden in het plan- en studiegebied.

Kwantitatief, op basis van GIS en statistische analyse. Voorkomen van gezondheidsrisico’s op de omgeving

Ruimte-gebruik

Effect op woonfunctie
Een gebruiksfunctie of gebouwfunctie is de functie die aan een 
gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend.

Kwalitatief o.b.v. expert judgement, en o.b.v. GIS-analyse 
ruimtebeslag Evenwichtig effect op gebruiksruimte van functies in het 

plan- en studiegebied
Effect op werk functie (inclusief scheepvaart en landbouw)

Kwalitatief o.b.v. expert judgement, en o.b.v. GIS-analyse 
ruimtebeslag

Duur zaam heid CO2-uitstoot en energie in gebruiksfase
Gevolgen en kansen van een alternatief op het gebied van CO2-
uitstoot. Het gaat om de verandering in emissie en energiegebruik.

Kwalitatief, expert judgement, op basis van resultaten van 
de verkeersmodellering

Oplossing met minder emissies in de aanleg en
gebruiksfase

Gebieds bescherming

Instand houdings doelen Natura 2000 Effecten op Natura 2000 en NNN, in een passende beoordeling 
inclusief de gevolgen door stikstofdepositie
Juridische haalbaarheid (stikstofdepositie)

Expert judgement, kwalitatief en kwantitatief
Voorkomen oppervlakteverlies, verstoring, versnippering, 
verzuring/vermesting, verdroging en vernatting

Effecten op de wezenlijke ken mer ken en waarden Nederlands 
Natuurnetwerk (GNN en NNB)

Expert judgement, kwalitatief en kwantitatief
Voorkomen oppervlakteverlies, verstoring, versnippering, 
verzuring/vermesting, verdroging en vernatting

Beschermde en bedreigde 
soorten

Functionaliteit van leefgebied en instandhouding soorten
Gevolgen van een alternatief op de functionaliteit van leefgebieden 
en de instandhouding van soorten in het plan- en studiegebied

Expert judgement, kwalitatief en kwantitatief Voorkomen aantasting, direct of indirect, van soorten

Hout opstanden Veranderingen in areaal beschermde houtopstanden
Gevolgen van een alternatief op de in het plangebied aanwezig 
areaal beschermde houtopstanden

Kwantitatief
Voorkomen aantasting en inperking ruimtebeslag 
houtopstand

Landschap
Aantasting landschaps elementen, ruimtelijk-visuele kenmerken 
en aardkunde

Afzonderlijk effect van een alternatief op de genoemde landschaps-
elementen, ruimtelijk-visuele kenmerken en aardkunde.

Kwalitatief
Voorkomen aantasting, direct of indirect, van de genoemde 
landschapswaarden e.d.

Cultuur historie Aantasting / verbetering cultuurhistorische waarden
Effect van een alternatief op historisch-geografische elementen en 
archeologische (verwachtingen)waarden.

Kwalitatief Voorkomen aantasting cultuurhistorische waarden

Bodem
Puntbron  veront reiniging Gevolgen van alternatieven op bodemkwaliteit (verontreinigingen) 

en de effecten op (grond)water

Kwalitatief Voorkomen verslechtering bodemkwaliteit, aantasting 
bodemwaardenBeïnvloeding  van de diffuse bodemkwaliteit Kwalitatief

Water

Waterhuis houding, waterkwaliteit en grondwater  bescherming
Gevolgen van alternatieven op de (grond)waterkwaliteit en opper-
vlakte- en grondwaterkwantiteit (verontreinigingen) en de effecten 
op (grond)water binnen het watersysteem

Kwalitatief, expert judgement

Voorkomen verslechtering watersysteem en/of kwaliteitAantasting regionaal watersysteem Kwalitatief, expert judgement

Grond en oppervlaktewater kwaliteit - en kwantiteit Kwalitatief, expert judgement

Ruimtelijke kwaliteit Gebruikswaarde, Belevingswaarde, Toekomstwaarde 
De verhouding tussen herkomstwaarde, gebruikswaarde, belevings-
waarde en toekomstwaarde van de fysieke leefomgeving

Kwalitatief, expert judgement
Balans tussen behoud en ontwikkeling gebruiks-, belevings- 
herkomst- en toekomstwaarde van een gebied.

Klimaat adaptatie en
klimaat-
mitigatie

Klimaat gerelateerde risico’s
De gevolgen, risico’s en maatregelen bij de alternatieven op de 
klimaatrobuustheid van de omgeving. 

Kwalitatief, expert judgement Voorkomen toename van klimaat gerelateerde risico’s

Beoordelingskader
kansrijke alternatieven zeef II



Beoordelingskader MER 
MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven 
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 Oplossingsrichting 1:
2 x 3 Paalgraven – Bankhoef

Beschrijving van ‘2 x 3 P-B’
Paalgraven – Bankhoef: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Bankhoef 
en Paalgraven.

Bankhoef – Ewijk: niks doen
Op dit deeltraject wordt geen verbreding voorgesteld; hier blijft de huidige 
situatie met twee rijstroken in beide rijrichtingen gehandhaafd. Er wordt wel 
een aantal dynamisch-verkeersmanagement (dvm)-maatregelen (plaatsing van 
matrix-signaal borden) getroffen. 

Totaal beoordeling ‘2 x 3 P-B’

2x3 P-B is beoordeeld als mogelijk kansrijk om nader te verkennen. De 
oplossingsrichting scoort oranje/rood op het aspect ‘verkeersafwikkeling’ (en 
dan met name op het criterium I/C verhouding); het kan mogelijk 
onvoldoende voldoen aan het beoogde verkeerskundige doelbereik. Wel laat 
deze oplossingsrichting verbeteringen zien op de overige criteria: reistijd, 
rijsnelheid, voertuigkilometers en voertuigverliesuren. Daarnaast heeft deze 
oplossingsrichting relatief lage investeringskosten. Daarom heeft de 
stuurgroep het besluit genomen om oplossingsrichting 1 in de volgende fase 
van de verkenning verder uit te werken en als kansrijk alternatief te 
onderzoeken.

Verkeersafwikkeling Verkeersveiligheid Omgevingsaspecten Investeringskosten

Oplossingsrichting 1:
2 x 3  P-B

€ - €€€€

Aspect Beoordelings-
criterium

Toelichting

Reistijd factor Er zijn meerdere deeltrajecten waarop de werkelijke reistijd - in de spits - een factor 1,5 a 2,0 groter is dan 
de ongestoorde reistijd (‘free-flow’). De streefwaarde van < 1,5 wordt niet overal gehaald. Dit geldt voor 
deeltrajecten zowel binnen als buiten het plangebied én geldt zowel voor ochtend- als avondspits. Wel is 
er een beperkte verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

Verhouding 
intensiteit-
capaciteit

Een groot deel van de deeltrajecten binnen het plangebied heeft een I/C verhouding van ≥ 0,9. 
De capa citeit van de weg wordt (nagenoeg) maximaal gebruikt; er is weinig tot geen restcapaciteit. 
Dit is ongunstig voor een betrouwbare verkeersafwikkeling. Buiten het plangebied wordt de I/C verhouding 
slechter dan in de autonome ontwikkeling (dit is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een 
verbreding).

Rijsnelheid 
spits

Op een enkel deeltraject binnen het plangebied ligt de verwachte rijsnelheid lager dan 50 km/u (nl. 
Ewijk-Bankhoef in ochtendspits). Over het algemeen is er binnen het plangebied sprake van een beperkte 
toename van de rijsnelheid.   

Voertuig-
kilometers

Er vindt ten opzichte van de autonome ontwikkeling een substantiële verschuiving van het aantal 
voertuigkilometers plaats, van het OWN naar het HWN. De verkeersprestatie van het HWN neemt toe. Dit 
is een positief effect. 

Voertuig-
verliesuren

In de ochtendspits neemt het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied substantieel af. In de 
avondspits is er slechts een beperkte afname te zien. 

Verkeers-
veiligheid

Haalbaar heid 
ontwerp HWN

Het ontwerp bij deze oplossing is te maken conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA), met 
uitzondering van de hoofdrijbaan links bij Paalgraven. Hier zou beperkt moeten worden afgeweken van 
de ROA. 

Kans op 
ongevallen 
HWN 

Er is/blijft een kans op ongevallen als gevolg van filevorming. De korte afstand tussen Paalgraven en 
de verzorgingsplaatsen De Gagel en Ganzenven is een specifiek aandachtspunt. 

Verkeers-
veiligheid OWN

Er is sprake van een substantiële verschuiving van het aantal voertuig-kilometers van OWN naar HWN. 
Dit geeft een positief effect op de verkeersveiligheid op het OWN. 

Omgevings-
aspecten

Geluid In de huidige situatie is de geluidsbelasting in de directe omgeving hoog. De geluidbelasting op 
geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het HWN neemt relatief beperkt toe. Dit komt 
door de verkeersaantrekkende werking. Naar verwachting neemt het aantal gehinderden en 
slaapverstoorden toe. Er zijn mitigerende maatregelen nodig. De geluidbelasting blijft na het treffen van 
maatregelen binnen 
de wettelijke eisen.

Lucht kwaliteit Door autonome ontwikkelingen dalen de concentratie van verontreinigende stoffen richting 2040 en 
leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit, maar nemen als gevolg van het project wel toe. De 
concentraties van verontreinigende stoffen blijven na het uitvoeren van deze oplossing onder de wettelijke 
waarden zoals gesteld in de Omgevingswet. 

Gezondheid Gezondheid betreft meerdere milieuaspecten. Voor deze oplossing zijn extra geluidhinder (groot aandeel) 
en verontreinigende stoffen (klein aandeel) bepalend voor de gezondheidsklasse. Deze oplossing scoort 
‘matig’ voor gezondheid.

Binnen het plangebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Er vindt hierdoor geen directe aantasting 
van het N2000-netwerk plaats. In de (directe) omgeving van de A50 bevinden zich wel meerdere N2000-
gebieden. De verkeersaantrekkende werking op aangrenzende wegvakken kan voor de aspecten stikstof 
en geluid invloed hebben op de instandhoudingsdoelen binnen de N2000-gebieden. Er is 
verkeersaantrekkende werking, tot ruim buiten het projectgebied. Omdat er binnen de genoemde 
N2000-gebieden meerdere stikstofgevoelig habitat is gelegen, en er weinig tot geen mitigerende 
maatregelen voorhanden zijn die de effecten voorkomen, is het (stikstof)effect een reële showstopper.

Ecologie 
(soorten)

In de directe omgeving van de A50 bevinden verschillende (beschermde) soorten dieren en planten. De 
dichtheid van beschermde Rode Lijst soorten is beperkt. Het ruimtebeslag bevat 5 tot 10 m aan weerzijde 
van de weg, wat mogelijk leidt tot aanpassing van bestaande watergangen en bermen, waar beschermde 
soorten kunnen voorkomen. Er is sprake van (matige) toename van de geluidbelasting, waardoor 
geluidgevoelige soorten mogelijk hinder ondervinden. De kans dat negatieve effecten optreden is 
aanwezig.

Ecologie 
(netwerk)

In de directe omgeving bevindt zich het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied raakt op 
ca. 10 locaties het NNN. Er is sprake van extra ruimtebeslag en er is op meerdere locaties mogelijke 
aantasting van het NNN. Gezien de totale omvang van het NNN blijft het effect beperkt. 

Omgevings-
aspecten

Externe 
veiligheid

De A50 is onderdeel van het Basisnet, een landelijk aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De meest rechterrijstrook verschuift hier enkele meters richting gebouwen en installaties met een 
eigen veiligheidsrisico contour. Het groepsrisico en het plaatsgebonden risico kan hierdoor toenemen. 
De verwachte toename is klein vanwege de beperkte verschuiving van de rijstrook. De hoeveelheid 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg verandert niet. 

LCA Er bevinden zich verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in de directe 
omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen knooppunt 
Paalgraven. Het extra ruimtebeslag van deze oplossing is relatief beperkt. Aantasting van de LCA-waarden 
kan zich voordoen op meerdere locaties.

Bodem Direct langs de A50 bevinden zich gebieden met mogelijke (sterke) verontreiniging. Door het extra 
ruimtebeslag van deze oplossing is er een kans op het raken van de (sterk) verontreinigde gebieden. 
Bij het treffen van een verontreinig geldt een saneringsplicht. Er kan daarnaast sprake zijn van relatief veel 
grondverzet.

Water Er zijn geen (grond)waterbeschermingsgebieden aanwezig. Voor deze oplossing is het ruimtebeslag 
zodanig, dat verwacht wordt dat aanpassingen aan de aanwezige watergangen nodig is. Bij een nieuw 
kunstwerk over de Maas kan sprake zijn van extra opstuwing. Deze negatieve effecten zijn te naar 
verwachting te mitigeren met maatregelen. 

Investerings-
kosten

Kosten € - €€€€

EcologieEcologie
(gebied)(gebied)

Verkeers -Verkeers -
afwikkelingafwikkeling

Kleur Betekenis

De oplossingsrichting voldoet naar verwachting aan het beoogde doelbereik en/of laat een 
substantiële verbetering zien ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik behaald 
wordt en enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik behaald wordt 
en meerdere trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting kent een specifiek kritisch aandachtspunt (een rode beoordeling) op één 
van de onderliggende criteria (te weten: ‘verhouding I/C’ of ‘ecologie gebied’). In deze gevallen is 
aan de bestuurlijke partijen voorgelegd hoe ‘zwaar’ deze criteria in deze fase (zeef I) doorwegen 
in de overall beoordeling en selectie van kansrijke en niet-kansrijke oplossingsrichtingen

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik niet 
behaald wordt en kent op meerdere trajectdelen een substantiële verslechtering ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling. Dergelijke gevolgen zijn aangemerkt als ‘showstopper’ 

Investeringskosten

€ 100-200 mln. EUR

€€ 200-300 mln. EUR

€€€ 300-400 mln. EUR

€€€€ 400-500 mln. EUR

€€€€€ 500+ mln. EUR

Legenda



Aspect Beoordelings-
criterium

Toelichting

Verkeers -
afwikkeling

Reistijd factor Er zijn enkele deeltrajecten waarop de werkelijke reistijd - in de spits - een factor 1,5 a 2,0 groter is dan 
de ongestoorde reistijd (‘free-flow’). De streefwaarde van < 1,5 wordt niet overal gehaald. Dit geldt voor 
deeltrajecten zowel binnen als buiten het plangebied én geldt zowel voor ochtend- als avondspits. 
Wel is er een beperkte verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Verhouding 
intensiteit-
capaciteit

Een deel van de deeltrajecten binnen het plangebied heeft een I/C verhouding van ≥ 0,9. De capaciteit van 
de weg wordt (nagenoeg) maximaal gebruikt; er is weinig tot geen restcapaciteit. Dit is ongunstig voor een 
betrouwbare verkeersafwikkeling. Wel is er een beperkte verbetering ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling binnen het plangebied. Buiten het plangebied wordt de I/C verhouding slechter dan in de 
autonome ontwikkeling (dit is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een verbreding).

Rijsnelheid 
spits

Over het algemeen is er binnen het plangebied sprake van een beperkte toename van de rijsnelheid.   

Voertuig-
kilometers

Er vindt ten opzichte van de autonome ontwikkeling een substantiële verschuiving van het aantal 
voertuigkilometers plaats, van het OWN naar het HWN. De verkeersprestatie van het HWN neemt toe. Dit 
is een positief effect. 

Voertuig-
verliesuren

In zowel de ochtend- als de avondspits neemt het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied 
substantieel af. 

Verkeers-
veiligheid

Haalbaar heid 
ontwerp HWN

Het ontwerp bij deze oplossing is te maken conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA), 
met uitzondering van de hoofdrijbaan links bij Paalgraven. Hier zou beperkt moeten worden afgeweken 
van de ROA. 

Kans op 
ongevallen 
HWN 

Er is/blijft een kans op ongevallen als gevolg van filevorming. De korte afstand tussen Paalgraven en 
de verzorgingsplaatsen De Gagel en Ganzenven is een specifiek aandachtspunt. Het deeltraject Bankhoef-
Ewijk heeft bovendien geen vluchtstrook. 

Verkeers-
veiligheid OWN

Er is sprake van een substantiële verschuiving van het aantal voertuig-kilometers van OWN naar HWN. 
Dit geeft een positief effect op de verkeersveiligheid op het OWN.

Omgevings-
aspecten

Geluid In de huidige situatie is de geluidsbelasting in de directe omgeving hoog. De geluidbelasting op geluid-
gevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het HWN neemt relatief beperkt toe. Dit komt door 
de verkeersaantrekkende werking. Naar verwachting neemt het aantal gehinderden en slaapverstoorden 
toe. Er zijn mitigerende maatregelen nodig. De geluidbelasting blijft na het treffen van maatregelen binnen 
de wettelijke eisen. 

Lucht kwaliteit Door autonome ontwikkelingen dalen de concentratie van verontreinigende stoffen richting 2040 en 
leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit, maar nemen als gevolg van het project wel toe. 
De concentraties van verontreinigende stoffen blijven na het uitvoeren van deze oplossing onder de 
wettelijke waarden zoals gesteld in de Omgevingswet.

Gezondheid Gezondheid betreft meerdere milieuaspecten. Voor deze oplossing zijn extra geluidhinder (groot aandeel) 
en verontreinigende stoffen (klein aandeel) bepalend voor de gezondheidsklasse. Deze oplossing scoort 
‘matig’ voor gezondheid.

Binnen het plangebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Er vindt hierdoor geen directe aantasting 
van het N2000-netwerk plaats. In de (directe) omgeving van de A50 bevinden zich wel meerdere N2000-
gebieden.De verkeersaantrekkende werking op aangrenzende wegvakken kan voor de aspecten stikstof en 
geluid invloed hebben op de instandhoudingsdoelen binnen de N2000-gebieden. Er is 
verkeersaantrekkende werking, tot ruim buiten het projectgebied. Omdat er binnen de genoemde 
N2000-gebieden meerdere stikstofgevoelig habitat is gelegen, en er weinig tot geen mitigerende 
maatregelen voorhanden zijn die de effecten voorkomen, is het (stikstof)effect een reële showstopper.

Ecologie 
(soorten)

In de directe omgeving van de A50 bevinden verschillende (beschermde) soorten dieren en planten. De 
dichtheid van beschermde Rode Lijst soorten is beperkt. Het ruimtebeslag bevat 5 tot 10 m. aan weerzijde 
van de weg, wat mogelijk leidt tot aanpassing van bestaande watergangen en bermen, waar beschermde 
soorten kunnen voorkomen. Er is sprake van (matige) toename van de geluidbelasting, waardoor 
geluidgevoelige soorten mogelijk hinder ondervinden. De kans dat negatieve effecten optreden is 
aanwezig.

Ecologie 
(netwerk)

In de directe omgeving bevindt zich het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied raakt op 
ca. 10 locaties het NNN. Er is sprake van extra ruimtebeslag en er is op meerdere locaties mogelijke 
aantasting van het NNN. Gezien de totale omvang van het NNN blijft het effect beperkt. 

Omgevings-
aspecten

Externe 
veiligheid

De A50 is onderdeel van het Basisnet, een landelijk aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De meest rechterrijstrook verschuift enkele meters richting gebouwen en installaties met een 
eigen veiligheidsrisico contour. Het groepsrisico en het plaatsgebonden risico kan hierdoor toenemen. 
De verwachte toename is klein vanwege de beperkte verschuiving van de rijstrook. De hoeveelheid 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg verandert niet. 

LCA Er bevinden zich verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische  waarden in de 
directe omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen 
knooppunt Paalgraven. Het ruimtebeslag is relatief groter. Aantasting van de LCA-waarden kan zich 
voordoen op meerdere locaties.

Bodem Direct langs de A50 bevinden zich gebieden met mogelijke (sterke) verontreiniging. Door het extra 
ruimtebeslag van deze oplossing is er een kans op het raken van de (sterk) verontreinigde gebieden. 
Bij het treffen van een verontreinig geldt een saneringsplicht. Er kan daarnaast sprake zijn van relatief veel 
grondverzet.

Water Er zijn geen (grond)waterbeschermingsgebieden aanwezig. Het ruimtebeslag is zodanig dat verwacht 
wordt dat aanpassingen aan de aanwezige watergangen nodig is. Bij een nieuw kunstwerk over de Maas 
kan sprake zijn van extra opstuwing. Deze negatieve effecten zijn te naar verwachting te mitigeren met 
maatregelen. 

Investerings-
kosten

Kosten €€ - €€€€

 Oplossingsrichting 2:
2 x 3 Paalgraven – Bankhoef + 
spitsstrook Bankhoef – Ewijk

Beschrijving ‘2 x 3 P-B + spitsstrook B-E’
Paalgraven – Bankhoef: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Bankhoef 
en Paalgraven.

Bankhoef – Ewijk: spitsstrook
Op dit deeltraject wordt een spitsstrook voorgesteld, hiervoor wordt de 
bestaande vluchtstrook in beide rijrichtingen tussen knooppunt Ewijk en 
Bankhoef gebruikt. 

Totaal beoordeling ‘2 x 3 P-B + spitsstrook B-E’

‘2 x 3 P-B + spitsstrook B-E’ is beoordeeld als kansrijk om nader te verkennen. 
De oplossingsrichting scoort op alle aspecten acceptabel/voldoende.

EcologieEcologie
(gebied)(gebied)

Kleur Betekenis

De oplossingsrichting voldoet naar verwachting aan het beoogde doelbereik en/of laat een 
substantiële verbetering zien ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik behaald 
wordt en enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik behaald wordt 
en meerdere trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting kent een specifiek kritisch aandachtspunt (een rode beoordeling) op één 
van de onderliggende criteria (te weten: ‘verhouding I/C’ of ‘ecologie gebied’). In deze gevallen is 
aan de bestuurlijke partijen voorgelegd hoe ‘zwaar’ deze criteria in deze fase (zeef I) doorwegen 
in de overall beoordeling en selectie van kansrijke en niet-kansrijke oplossingsrichtingen

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik niet 
behaald wordt en kent op meerdere trajectdelen een substantiële verslechtering ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling. Dergelijke gevolgen zijn aangemerkt als ‘showstopper’ 

Investeringskosten

€ 100-200 mln. EUR

€€ 200-300 mln. EUR

€€€ 300-400 mln. EUR

€€€€ 400-500 mln. EUR

€€€€€ 500+ mln. EUR

Legenda

Verkeersafwikkeling Verkeersveiligheid Omgevingsaspecten Investeringskosten

Oplossingsrichting 2:
2 x 3 P-B + spitsstrook B-E

€€ - €€€€



Aspect Beoordelings-
criterium

Toelichting

Verkeers -
afwikkeling

Reistijd factor Er zijn enkele deeltrajecten waarop de werkelijke reistijd - in de spits - een factor 1,5 a 2,0 groter is dan 
de ongestoorde reistijd (‘free-flow’). De streefwaarde van < 1,5 wordt niet overal gehaald. Dit geldt voor 
deeltrajecten zowel binnen als buiten het plangebied én geldt zowel voor ochtend- als avondspits. 
Wel is er een beperkte verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Verhouding 
intensiteit-
capaciteit

Een deel van de deeltrajecten binnen het plangebied heeft een I/C verhouding van ≥ 0,9. De capaciteit van 
de weg wordt (nagenoeg) maximaal gebruikt; er is weinig tot geen restcapaciteit. Dit is ongunstig voor 
een betrouwbare verkeersafwikkeling. Wel is er een beperkte verbetering ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling binnen het plangebied. Buiten het plangebied wordt de I/C verhouding slechter dan in de 
autonome ontwikkeling (dit is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een verbreding).

Rijsnelheid 
spits

Over het algemeen is er binnen het plangebied sprake van een beperkte toename van de rijsnelheid.   

Voertuig-
kilometers

Er vindt ten opzichte van de autonome ontwikkeling een substantiële verschuiving van het aantal 
voertuigkilometers plaats, van het OWN naar het HWN. De verkeersprestatie van het HWN neemt toe. Dit 
is een positief effect. 

Voertuig-
verliesuren

In zowel de ochtend- als de avondspits neemt het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied 
substantieel af. 

Verkeers-
veiligheid

Haalbaar heid 
ontwerp HWN

Het ontwerp bij deze oplossing is te maken conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA), met 
uitzondering van de hoofdrijbaan links bij Paalgraven. Hier zou beperkt moeten worden afgeweken van 
de ROA. 

Kans op 
ongevallen 
HWN 

Er is/blijft een kans op ongevallen als gevolg van filevorming. De korte afstand tussen Paalgraven en 
de verzorgingsplaatsen De Gagel en Ganzenven is een specifiek aandachtspunt. 

Verkeers-
veiligheid OWN

Er is sprake van een substantiële verschuiving van het aantal voertuig-kilometers van OWN naar HWN. 
Dit geeft een positief effect op de verkeersveiligheid op het OWN.

Omgevings-
aspecten

Geluid In de huidige situatie is de geluidsbelasting in de directe omgeving hoog. De geluidbelasting op geluid-
gevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het HWN neemt relatief beperkt toe. Dit komt door 
de verkeersaantrekkende werking. Naar verwachting neemt het aantal gehinderden en slaapverstoorden 
toe. Er zijn mitigerende maatregelen nodig. De geluidbelasting blijft na het treffen van maatregelen binnen 
de wettelijke eisen. 

Lucht kwaliteit Door autonome ontwikkelingen dalen de concentratie van verontreinigende stoffen richting 2040 en 
leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit, maar nemen als gevolg van het project wel toe. 
De concentraties van verontreinigende stoffen blijven na het uitvoeren van deze oplossing onder 
de wettelijke waarden zoals gesteld in de Omgevingswet.

Gezondheid Gezondheid betreft meerdere milieuaspecten. Voor deze oplossing zijn extra geluidhinder (groot aandeel) 
en verontreinigende stoffen (klein aandeel) bepalend voor de gezondheidsklasse. Deze oplossing scoort 
‘matig’ voor gezondheid.

Binnen het plangebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Er vindt hierdoor geen directe aantasting 
van het N2000-netwerk plaats. In de (directe) omgeving van de A50 bevinden zich wel meerdere N2000-
gebieden. De verkeersaantrekkende werking op aangrenzende wegvakken kan voor de aspecten stikstof 
en geluid invloed hebben op de instandhoudingsdoelen die gelden de N2000-gebieden. Er is 
verkeersaantrekkende werking, tot ruim buiten het projectgebied. Omdat er binnen de N2000-gebieden 
meerdere stikstofgevoelig habitat is gelegen, en er weinig tot geen mitigerende maatregelen voorhanden 
zijn die de effecten voorkomen, is het (stikstof)effect een reële showstopper.

Ecologie 
(soorten)

In de directe omgeving van de A50 bevinden verschillende (beschermde) soorten dieren en planten. 
De dichtheid van beschermde Rode Lijst soorten is beperkt. Het ruimtebeslag bevat 5 tot 10 meter aan 
weerszijde van de weg, wat mogelijk leidt tot aanpassing van bestaande watergangen en bermen, waar 
beschermde soorten kunnen voorkomen. Er is sprake van (matige) toename van de geluidbelasting, 
waardoor geluidgevoelige soorten mogelijk hinder ondervinden. De kans dat negatieve effecten optreden 
is aanwezig.

Ecologie 
(netwerk)

In de directe omgeving bevindt zich het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied raakt op 
ca. 10 locaties het NNN. Er is sprake van extra ruimtebeslag en er is op meerdere locaties mogelijke 
aantasting van het NNN. Gezien de totale omvang van het NNN blijft het effect beperkt. 

Omgevings-
aspecten

Externe 
veiligheid

De A50 is onderdeel van het Basisnet, een landelijk aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De meest rechterrijstrook verschuift enkele meters richting gebouwen en installaties met een 
eigen veiligheidsrisico contour. Het groepsrisico en het plaatsgebonden risico kan hierdoor toenemen. 
De verwachte toename is klein vanwege de beperkte verschuiving van de rijstrook. De hoeveelheid 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg verandert niet. 

LCA Er bevinden zich verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische  waarden in de 
directe omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen 
knooppunt Paalgraven. Het ruimtebeslag is relatief groter. Aantasting van de LCA-waarden kan zich 
voordoen op meerdere locaties.

Bodem Direct langs de A50 bevinden zich gebieden met mogelijke (sterke) verontreiniging. Door het extra 
ruimtebeslag van deze oplossing is er een kans op het raken van de (sterk) verontreinigde gebieden. 
Bij het treffen van een verontreinig geldt een saneringsplicht. Er kan daarnaast sprake zijn van relatief veel 
grondverzet.

Water Er zijn geen (grond)waterbeschermingsgebieden aanwezig. Het ruimtebeslag is zodanig dat verwacht 
wordt dat aanpassingen aan de aanwezige watergangen nodig is. Bij een nieuw kunstwerk over de Maas 
kan sprake zijn van extra opstuwing. Deze negatieve effecten zijn te naar verwachting te mitigeren met 
maatregelen. 

Investerings-
kosten

Kosten €€- €€€€€

 Oplossingsrichting 3:
2 x 3 Paalgraven – Ewijk

Beschrijving ‘2 x 3  P-E’
Bankhoef – Paalgraven: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Bankhoef 
en Paalgraven.

Ewijk – Bankhoef: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Ewijk en 
Bankhoef.

Totaal beoordeling ‘2 x 3 P-E’

‘2 x 3  P-E’ is beoordeeld als kansrijk om nader te verkennen. De oplossings-
richting scoort op alle aspecten voldoende.

EcologieEcologie
(gebied)(gebied)

Kleur Betekenis

De oplossingsrichting voldoet naar verwachting aan het beoogde doelbereik en/of laat een 
substantiële verbetering zien ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik behaald 
wordt en enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik behaald wordt 
en meerdere trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting kent een specifiek kritisch aandachtspunt (een rode beoordeling) op één 
van de onderliggende criteria (te weten: ‘verhouding I/C’ of ‘ecologie gebied’). In deze gevallen is 
aan de bestuurlijke partijen voorgelegd hoe ‘zwaar’ deze criteria in deze fase (zeef I) doorwegen 
in de overall beoordeling en selectie van kansrijke en niet-kansrijke oplossingsrichtingen

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik niet 
behaald wordt en kent op meerdere trajectdelen een substantiële verslechtering ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling. Dergelijke gevolgen zijn aangemerkt als ‘showstopper’ 

Investeringskosten

€ 100-200 mln. EUR

€€ 200-300 mln. EUR

€€€ 300-400 mln. EUR

€€€€ 400-500 mln. EUR

€€€€€ 500+ mln. EUR

Legenda

Verkeersafwikkeling Verkeersveiligheid Omgevingsaspecten Investeringskosten

Oplossingsrichting 3:
2 x 3  P-E

€€ - €€€€€



Aspect Beoordelings-
criterium

Toelichting

Verkeers -
afwikkeling

Reistijd factor Op deeltrajecten binnen het plangebied is de werkelijke reistijd - in de spits -  < 1,5 x groter dan de 
ongestoorde reistijd (‘free-flow’). Dat geldt zowel voor de ochtend- als avondspits. De streefwaarde wordt 
hier dus gehaald. Overall (binnen én buiten plangebied) is er een substantiële verbetering van de reistijd 
ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Verhouding 
intensiteit-
capaciteit

Een enkel deeltraject binnen het plangebied heeft een I/C verhouding van ≥ 0,9. Overall binnen het 
plangebied is er een substantiële verbetering van de I/C verhouding ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling. Buiten het plangebied wordt de I/C verhouding slechter dan in de autonome ontwikkeling 
(dit is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een verbreding). 

Rijsnelheid 
spits

De verwachte rijsnelheid binnen het plangebied is overal > 50 km/u en voor de meeste deeltrajecten > 75 
km/u. Buiten het plangebied komt op een enkel deeltraject de rijsnelheid < 50 km/u te liggen (nl. Ewi-Val in 
zowel ochtend- als avondspits).

Voertuig-
kilometers

Er vindt ten opzichte van de autonome ontwikkeling een substantiële verschuiving van het aantal 
voertuigkilometers plaats, van het OWN naar het HWN. De verkeersprestatie van het HWN neemt toe. Dit 
is een positief effect. 

Voertuig-
verliesuren

In zowel de ochtend- als de avondspits neemt het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied 
substantieel af. 

Verkeers-
veiligheid

Haalbaar heid 
ontwerp HWN

Het ontwerp bij deze oplossing is te maken conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA), met 
uitzondering van de hoofdrijbaan links bij Paalgraven. Hier zou beperkt moeten worden afgeweken van 
de ROA. 

Kans op 
ongevallen 
HWN 

Er is lokaal kans op ongevallen door ongebruikelijke vorm of kans op filevorming. De korte afstand tussen 
Paalgraven en de verzorgingsplaatsen De Gagel en Ganzenven is een specifiek aandachtspunt.

Verkeers-
veiligheid OWN

Er is sprake van een substantiële verschuiving van het aantal voertuigkilometers van OWN naar HWN. 
Dit geeft een positief effect op de verkeersveiligheid op het OWN.

Omgevings-
aspecten

Geluid In de huidige situatie is de geluidsbelasting in de directe omgeving hoog. De geluidbelasting op geluid-
gevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het HWN neemt toe en is mogelijks substantieel. 
Dit komt door de substantiële verkeerstoename binnen het projectgebied als de aangrenzende wegvakken 
en rijstroken die dichter bij bebouwing komen te liggen. Naar verwachting zijn er meerdere mitigerende 
maatregelen als geluidwerende voorzieningen nodig. De geluidbelasting blijft na het treffen van 
maatregelen binnen de wettelijke eisen.

Lucht kwaliteit Door autonome ontwikkelingen dalen de concentratie van verontreinigende stoffen richting 2040 en 
leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit, maar nemen als gevolg van het project wel toe. 
De concentraties van verontreinigende stoffen blijven na het uitvoeren van deze oplossing onder 
de wettelijke waarden zoals gesteld in de Omgevingswet.

Gezondheid Gezondheid betreft meerdere milieuaspecten. Voor deze oplossing zijn extra geluidhinder (groot aandeel) 
en verontreinigende stoffen (klein aandeel) bepalend voor de gezondheidsklasse. Deze oplossing scoort 
‘slecht’ voor gezondheid.

Binnen het plangebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Er vindt hierdoor geen directe aantasting 
van het N2000-netwerk plaats. In de (directe) omgeving van de A50 bevinden zich wel meerdere N2000-
gebieden.De grotere verkeersaantrekkende werking op aangrenzende wegvakken kan voor de aspecten 
stikstof en geluid invloed hebben op de instandhoudingsdoelen voor de N2000-gebieden. 
De verkeersaantrekkende werking is groter, tot ruim buiten het projectgebied. Ook reikt de invloed verder, 
waaronder (grotere) delen van de Veluwe. Omdat er binnen de N2000-gebieden meerdere (zeer) 
stikstofgevoelig habitat is gelegen, zijn significante negatieve effecten zeer lastig zijn uit te sluiten. 
Ondanks salderingsmaatregelen is het (stikstof)effect een zeer reële showstopper.

Ecologie 
(soorten)

Binnen de directe omgeving van de A50 bevinden verschillende (beschermde) soorten dieren en planten. 
De dichtheid van beschermde Rode Lijst soorten is beperkt. Het ruimtebeslag bevat 10 tot 20 meter aan 
weerszijde van de weg en de verkeersintensiteit neemt toe. De kans op vernietiging van leefgebied van 
soorten en verstoring door extra geluid, licht en beweging is reëel. Mitigerende maatregelen zijn mogelijk 
maar moeten fors zijn.

Ecologie 
(netwerk)

In de directe omgeving bevindt zich het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied raakt op 
ongeveer 10 locaties het NNN. Het extra ruimtebeslag is het grootst. Naar verwachting treedt zeer 
waarschijnlijk verstoring en vernietiging van het NNN op, al blijft de omvang relatief beperkt. 

Omgevings-
aspecten

Externe 
veiligheid

De A50 is onderdeel van het Basisnet, een landelijk aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De meest rechterrijstrook verschuift mogelijk 10-20 meter richting gebouwen en installaties met 
een eigen veiligheidsrisico contour. Het groepsrisico, het plaatsgebonden risico en het 
‘plasbrandaandachtsgebied’ kan hierdoor noemenswaardig toenemen. De hoeveelheid transport van 
gevaarlijke stoffen over de weg verandert niet. 

LCA Er bevinden zich verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische  waarden in de 
directe omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen 
knooppunt Paalgraven. Het ruimtebeslag van deze oplossing is groot. Verstoring en aantastingen van de 
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische aarden is op voorhand niet uit te sluiten.

Bodem Direct langs de A50 bevinden zich gebieden met mogelijke (sterke) verontreiniging. Door het relatief 
grotere ruimtebeslag is er een kans op het raken van de (sterk) verontreinigde gebieden. Bij het eventueel 
treffen van een verontreinig geldt een saneringsplicht. Er is daarnaast sprake van relatief meer grondverzet.

Water Er zijn geen (grond)waterbeschermingsgebieden aanwezig. Het ruimtebeslag is zodanig dat verwacht 
wordt dat aanpassingen aan de aanwezige watergangen nodig is en er een substantiële compensatie 
opgave ligt. Bij een nieuw kunstwerk over de Maas kan sprake zijn van extra opstuwing. Deze negatieve 
effecten zijn te naar verwachting te mitigeren met maatregelen. 

Investerings-
kosten

Kosten €€€€€

 Oplossingsrichting 8:
2 x 4 Paalgraven – Bankhoef +
2 x 3 Bankhoef – Ewijk

Beschrijving van ‘2 x 4 P-B + 2 x 3 B-E’
Bankhoef – Paalgraven: 2x4
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde en vierde 
reguliere rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt 
Bankhoef en Paalgraven.

Ewijk – Bankhoef: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Ewijk en 
Bankhoef.

Totaal beoordeling ‘2 x 4 P-B + 2 x 3 B-E’

‘2 x 4 P-B + 2 x 3 B-E’ is beoordeeld als kansrijk om nader te verkennen. De 
oplossingsrichting scoort op alle aspecten voldoende. Aandachtspunt zijn de 
hoge investeringskosten.

EcologieEcologie
(gebied)(gebied)

Kleur Betekenis

De oplossingsrichting voldoet naar verwachting aan het beoogde doelbereik en/of laat een 
substantiële verbetering zien ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik behaald 
wordt en enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik behaald wordt 
en meerdere trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting kent een specifiek kritisch aandachtspunt (een rode beoordeling) op één 
van de onderliggende criteria (te weten: ‘verhouding I/C’ of ‘ecologie gebied’). In deze gevallen is 
aan de bestuurlijke partijen voorgelegd hoe ‘zwaar’ deze criteria in deze fase (zeef I) doorwegen 
in de overall beoordeling en selectie van kansrijke en niet-kansrijke oplossingsrichtingen

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik niet 
behaald wordt en kent op meerdere trajectdelen een substantiële verslechtering ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling. Dergelijke gevolgen zijn aangemerkt als ‘showstopper’ 

Investeringskosten

€ 100-200 mln. EUR

€€ 200-300 mln. EUR

€€€ 300-400 mln. EUR

€€€€ 400-500 mln. EUR

€€€€€ 500+ mln. EUR

Legenda

Verkeersafwikkeling Verkeersveiligheid Omgevingsaspecten Investeringskosten

Oplossingsrichting 8:
2 x 4 P-B + 2 x 3 B-E

€€€€€



Aspect Beoordelings-
criterium

Toelichting

Verkeers -
afwikkeling

Reistijd factor Op deeltrajecten binnen het plangebied is de werkelijke reistijd - in de spits - < 1,5 x groter dan de 
ongestoorde reistijd (‘free-flow’). Dat geldt zowel voor de ochtend- als avondspits. De streefwaarde wordt 
hier dus gehaald. Overall (binnen én buiten plangebied) is er een substantiële verbetering van de reistijd 
ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Verhouding 
intensiteit-
capaciteit

Een deel van de deeltrajecten binnen het plangebied heeft een I/C verhouding van ≥ 0,9. De capaciteit van 
de weg wordt daar (nagenoeg) maximaal gebruikt; er is weinig tot geen restcapaciteit. Dit is ongunstig 
voor een betrouwbare verkeersafwikkeling. Wel is er een beperkte verbetering ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling binnen het plangebied. Buiten het plangebied wordt de I/C verhouding slechter 
dan in de autonome ontwikkeling (dit is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een 
verbreding).

Rijsnelheid 
spits

De verwachte rijsnelheid binnen het plangebied is overal > 50 km/u en voor de meeste deeltrajecten > 75 
km/u. Buiten het plangebied komt op een enkel deeltraject de rijsnelheid < 50 km/u te liggen (nl. Ewi-Val in 
de avondspits).

Voertuig-
kilometers

Er vindt ten opzichte van de autonome ontwikkeling een substantiële verschuiving van het aantal 
voertuigkilometers plaats, van het OWN naar het HWN. De verkeersprestatie van het HWN neemt toe. Dit 
is een positief effect. 

Voertuig-
verliesuren

In zowel de ochtend- als de avondspits neemt het aantal voertuigverliesuren in het studiegebied 
substantieel af. 

Verkeers-
veiligheid

Haalbaar heid 
ontwerp HWN

Het ontwerp bij deze oplossing is te maken conform de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA),  
met uitzondering van de hoofdrijbaan links bij Paalgraven. Hier zou beperkt moeten worden afgeweken 
van de ROA. 

Kans op 
ongevallen 
HWN 

Er is lokaal kans op ongevallen door ongebruikelijke vorm of kans op filevorming. 

Verkeers-
veiligheid OWN

Er is sprake van een substantiële verschuiving van het aantal voertuig-kilometers van OWN naar HWN.  
Dit geeft een positief effect op de verkeersveiligheid op het OWN.

Omgevings-
aspecten

Geluid In de huidige situatie is de geluidsbelasting in de directe omgeving hoog. De geluidbelasting op geluid-
gevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het HWN neemt relatief beperkt toe. Dit komt door 
de verkeersaantrekkende werking. Naar verwachting neemt het aantal gehinderden en slaapverstoorden 
toe. Er zijn mitigerende maatregelen nodig. De geluidbelasting blijft na het treffen van maatregelen binnen 
de wettelijke eisen.

Lucht kwaliteit Door autonome ontwikkelingen dalen de concentratie van verontreinigende stoffen richting 2040 en 
leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit, maar nemen als gevolg van het project wel toe. 
De concentraties van verontreinigende stoffen blijven na het uitvoeren van deze oplossing onder 
de wettelijke waarden zoals gesteld in de Omgevingswet.

Gezondheid Gezondheid betreft meerdere milieuaspecten. Voor deze oplossing zijn extra geluidhinder (groot aandeel) 
en verontreinigende stoffen (klein aandeel) bepalend voor de gezondheidsklasse. Deze oplossing scoort 
‘slecht’ voor gezondheid.

Binnen het plangebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Er vindt hierdoor geen directe aantasting 
van het N2000-netwerk plaats. In de (directe) omgeving van de A50 bevinden zich wel meerdere N2000-
gebieden. De verkeersaantrekkende werking op aangrenzende wegvakken kan voor de aspecten stikstof 
en geluid invloed hebben op de instandhoudingsdoelen voor de N2000-gebieden. Er is 
verkeersaantrekkende werking, tot ruim buiten het projectgebied. Omdat er binnen de N2000-gebieden 
meerdere stikstofgevoelig habitat is gelegen, en er weinig tot geen mitigerende maatregelen voorhanden 
zijn die 
de effecten voorkomen, is het (stikstof)effect een reële showstopper.

Ecologie 
(soorten)

Binnen de directe omgeving van de A50 bevinden verschillende (beschermde) soorten dieren en planten. 
De dichtheid van beschermde Rode Lijst soorten is beperkt. Het ruimtebeslag bevat 5 tot 10 meter aan 
weerszijde van de weg, wat mogelijk leidt tot aanpassing van bestaande watergangen en bermen, 
waar beschermde soorten kunnen voorkomen. Er is sprake van (matige) toename van de geluidbelasting, 
waardoor geluidgevoelige soorten mogelijk hinder ondervinden. De kans dat negatieve effecten optreden 
is aanwezig.

Ecologie 
(netwerk)

In de directe omgeving bevindt zich het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het plangebied raakt op 
ongeveer 10 locaties het NNN. Het extra ruimtebeslag is zeer beperkt. Naar verwachting is er geen sprake 
van verstoring of vernietiging van het NNN of er is zeer beperkte impact.

Omgevings-
aspecten

Externe 
veiligheid

De A50 is onderdeel van het Basisnet, een landelijk aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De meest rechterrijstrook verschuift enkele meters richting gebouwen en installaties met een 
eigen veiligheidsrisico contour. Het groepsrisico en het plaatsgebonden risico kan hierdoor toenemen.  
De verwachte toename is klein vanwege de beperkte verschuiving van de rijstrook. De hoeveelheid 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg verandert niet.

LCA Er bevinden zich verschillende archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden in de directe 
omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen knooppunt 
Paalgraven. Het ruimtebeslag is relatief groter. Aantasting van de LCA-waarden is mogelijk op meerdere 
locaties.

Bodem Er bevinden zich verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische  waarden in de 
directe omgeving. Enkele waarden zijn wettelijk beschermd, zoals het archeologische terrein binnen 
knooppunt Paalgraven. Het ruimtebeslag is relatief groter. Aantasting van de LCA-waarden kan zich 
voordoen op meerdere locaties.

Water Er zijn geen (grond)waterbeschermingsgebieden aanwezig. Het ruimtebeslag is zodanig dat verwacht 
wordt dat aanpassingen aan de aanwezige watergangen nodig is. Bij een nieuw kunstwerk over de Maas 
kan sprake zijn van extra opstuwing. Deze negatieve effecten zijn te naar verwachting te mitigeren met 
maatregelen. 

Investerings-
kosten

Kosten €€€€ - €€€€€

 Oplossingsrichting 10:
2 x 3 Paalgraven – Ravenstein + 
2 x 4 Ravenstein – Bankhoef + 
2 x 3 Bankhoef – Ewijk

Beschrijving van ‘2 x 3 P-R + 2 x 4 R-B + 2 x 3 B-E’
Ravenstein – Paalgraven: 2x3
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Bankhoef 
en Paalgraven.

Bankhoef Ravenstein: 2x4
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde en vierde 
reguliere rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt 
Bankhoef en Ravenstein.

Ewijk – Bankhoef: 2x3 
Deze oplossingsrichting gaat uit van de aanleg van een derde reguliere 
rijstrook (plus vluchtstrook) in beide rijrichtingen tussen knooppunt Ewijk en 
Bankhoef.

Totaal beoordeling ‘2 x 3 P-R + 2 x 4 R-B + 2 x 3 B-E’

‘2 x 3 P-R + 2 x 4 R-B + 2 x 3 B-E’ is beoordeeld als kansrijk om nader te 
verkennen.  De oplossingsrichting scoort op alle aspecten voldoende. 
Aandachtspunt zijn de hoge investeringskosten. 

EcologieEcologie
(gebied)(gebied)

Kleur Betekenis

De oplossingsrichting voldoet naar verwachting aan het beoogde doelbereik en/of laat een 
substantiële verbetering zien ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik behaald 
wordt en enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting bevat enkele trajectdelen waarop het beoogde doelbereik behaald wordt 
en meerdere trajectdelen waarop het beoogde doelbereik niet gehaald wordt, maar kent 
overall wel een verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkeling

De oplossingsrichting kent een specifiek kritisch aandachtspunt (een rode beoordeling) op één 
van de onderliggende criteria (te weten: ‘verhouding I/C’ of ‘ecologie gebied’). In deze gevallen is 
aan de bestuurlijke partijen voorgelegd hoe ‘zwaar’ deze criteria in deze fase (zeef I) doorwegen 
in de overall beoordeling en selectie van kansrijke en niet-kansrijke oplossingsrichtingen

De oplossingsrichting bevat meerdere trajectdelen waarop het beoogde doel bereik niet 
behaald wordt en kent op meerdere trajectdelen een substantiële verslechtering ten opzichte 
van de autonome ontwikkeling. Dergelijke gevolgen zijn aangemerkt als ‘showstopper’ 

Investeringskosten

€ 100-200 mln. EUR

€€ 200-300 mln. EUR

€€€ 300-400 mln. EUR

€€€€ 400-500 mln. EUR

€€€€€ 500+ mln. EUR

Legenda

Verkeersafwikkeling Verkeersveiligheid Omgevingsaspecten Investeringskosten

Oplossingsrichting 10:
2 x 3 P-R + 2 x 4 R-B + 2 x 3 B-E

€€€€ - €€€€€



A50-corridor
Nijmegen – Eindhoven 
Strategische agenda en mobiliteitsaanpak

Initiatiefprojecten

Connectiviteit Bundelen Infra en Slim

Bus Rapid  
Transit/HOV

Mobiliteits-HUBS Shared warehousing
Kleine  

inframaatregelen

Ondersteuningsprojecten

Connectiviteit
Connectiviteit/

Mobiliteitskeuze
Mobiliteitskeuze Bundelen

Opwaarderen 
HOV-lijnen

SFR Oss-Nijmegen Werkgevers -
benadering gedrag/

fietsstimulering

Elektrische  
deelmobiliteit

IC-verbinding 
Nijmegen-Eindhoven

SFR  
Veghel-Eindhoven

Voor- en natransport  
van/naar huis/
Ov-haltes en  
Modal Shift

Fiets- 
loopverbindingen

SFR Veghel –  
’s-Hertogenbosch

stallingscapaciteit
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