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Handig, ook in Scrabble
Nuth en Schinnen krij-
gen een primeur op
verkeersgebied in
Limburg. De provin-
cie maakte bekend
een ‘zwevend’
verkeersplein boven
de A76 te willen aan-
leggen dat het verkeer
in goede banen moet
leiden. Een uitzonder-
lijk plan.

door Stefan Gillissen

HH et is dagelijks terugke-
rende ellende: aanschui-
ven in de file. Ergernis
op pad richting werk.

Diepe ergernis op de weg naar
huis, nog eens versterkt door men-
sen die via de vluchtstrook enkele
plekken opschuiven. Tegen de tijd
dat je aan het avondeten zit, komt
de stoom uit je oren.
Tal van plannen zijn gelanceerd
om files in Nederland tegen te gaan
en dat is niet zo vreemd. Het stil-
staan kost ons land miljarden eu-
ro’s. Meestal gaat het bij filebestrij-
ding om uitbreiding van rijstroken
of het graven van tunnels. Heel
soms komt een visionair met een
plan dat wél werkt.
Zoals het turboverkeersplein. Dé
oplossing voor verkeersopstoppin-
gen. Tenminste, dat vindt de pro-
vincie.
De provincie presenteerde in Nuth
een plan voor zo’n turboverkeers-
plein. Dat moet het fileprobleem
oplossen en de dorpen Schinnen,
Nuth en Vaesrade aansluiten op
A76 en Buitenring.
Volgens de bedenker, ingenieur Ber-
tus Fortuijn van TU Delft, kan het
systeem tot 10.000 auto’s per uur
verwerken.
Hoe dat kan?
Eén oplossing is te vinden in een
rapport van de provincie Zuid-Hol-
land. Daar is het eerste turbover-
keersplein aangelegd op de Burge-

meester Elsenweg bij Westland.
Overigens met succes, want het
aantal files is drastisch gedaald.
Maar je moet wiskundig wel een
beetje onderlegd zijn om te begrij-
pen hoe het werkt (indien §>0,75
geldt I tot de macht 7=I tot 8=I tot
9 = 0,25X, dan geldt etc.). Mmm.
Toch maar even contact zoeken
met Fortuijn, die overigens eerder
met de superrotonde op de prop-

pen kwam. Tot 10.000 auto’s per
uur, dat lijkt science fiction?
„Het principe is niet algemeen be-
kend en zelfs wetenschappers wa-
ren er verbaasd over. Ik heb het
concept in 2003 gepubliceerd. Ro-
tondes en kruisingen hebben het
probleem dat verkeersstromen el-
kaar blokkeren. Zo moet je aan ver-
keer op een rotonde altijd voorrang
verlenen. Of je hebt last van in- en

uitvoegend verkeer. Dat komt op
een turboplein niet voor.”
Verkeer wordt nog vóór het plein
op de juiste rijstrook gedirigeerd.
Daar zijn onlangs nieuwe borden
voor ontwikkeld. Op het plein
hoeft verkeer niet meer van stro-
ken te verwisselen. En omdat er
veel opstelruimte is en stoplichten
snel schakelen is de doorstroming
optimaal.

Bijzonderheid is dat het geheel zes
meter boven de A76 zal ‘zweven’.
Daarmee is volgens de projectlei-
der van de provincie een groot pro-
bleem opgelost, namelijk het hoog-
teverschil in het gebied. Het plein
moet een landmark worden, de
poort van Parkstad.
Natuurlijk moet veel meer gebeu-
ren in Nuth en Schinnen. Om het
verkeer richting turboverkeersplein

te dirigeren en voor de aanleg van
de Buitenring moet de infrastruc-
tuur behoorlijk op de schop. Zo
wordt de Reijmersbekerweg een
80-kilometer weg, die verkeer bui-
ten de dorpen moet houden.
Maar meest in het oog springend
blijft het turboverkeersplein. Niet
alleen goed tegen files, maar ook
voor een extreem aantal punten bij
Scrabble.

VERKEER
� Het verkeer in Nuth en Schinnen en op de A76 groeit

volgens prognoses fors.
� Tal van plannen voor aanleg van de Buitenring en aan-

sluiting op de A76 werden gemaakt. Door problemen
rond natuurgebieden, sluipverkeer en de aanwezigheid

van voetbalvelden in het plangebied, werden de voor-
stellen niet met veel gejuich ontvangen.

� Deze week werd alternatief 15 gepresenteerd. Gedetail-
leerde informatie daarover is verkrijgbaar bij de ge-
meente Nuth en/of provincie.

Ir. Bertus Fortuijn, uitvinder turboplein:
„Hoe het werkt is niet gemakkelijk uit te leggen. Zelfs wetenschappers zijn verbaasd over de
hoeveelheid auto’s dat een turboplein kan verwerken. Maar het plein in Zuid-Holland heeft be-
wezen dat het functioneert.”
Inmiddels worden praktisch dagelijks excursies naar de vinding georganiseerd.

Ir. Bertus Fortuijn, uitvinder turboplein:
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