Sinds 1998 levert Wegen naar de Toekomst verschillende innovatieve perspectieven
en proefprojecten op, zoals Automatische Voertuiggeleiding, Dynamische rijstrookmarkering, prefab asfalt, nieuwe mogelijkheden voor geluidsreductie, ontwerpen
voor snelwegwonen en diverse convenanten tussen overheid en bedrijfsleven op het
gebied van vrachtvervoer. In 2002 is Wegen naar de Toekomst begonnen aan de
derde cyclus waarin weer nieuwe langetermijnperspectieven de basis zijn voor
concrete proefprojecten en demonstraties.
Dialoog & samenwerking. Creativiteit & vernieuwing. Korte & lange termijn.
Het zijn vaste ingrediënten van Wegen naar de Toekomst.

Wegen naar de Toekomst is een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.
Het programma geeft toekomstvaste impulsen voor bereikbaarheidsproblemen, in
samenspraak en in samenwerking met externe partners, zoals belangenorganisaties,
deskundigen en weggebruikers.
Wegen naar de Toekomst ontwikkelt langetermijnperspectieven en concrete proefprojecten en demonstraties, waarbij denken op lange termijn gekoppeld wordt aan
doen op korte termijn.

Demonstratiedag voor de Pilots de Rij-Assistent, Belonitor
en Wijzer op Weg. Locatie RWD Lelystad
24 mei

Wegen naar de Toekomst

Nederland Onderweg om 19.30 RTL5: In deze aflevering
over nieuwe wegen, aandacht voor De reinigende weg en
Stil Transport, een stil wegdek uit de pilot Geluid.
9 april

Via WnT nieuws informeert Wegen naar de Toekomst alle bij het innovatieprogramma
betrokken mensen en overige geïnteresseerden. WnT nieuws verschijnt vijf keer per
jaar. Wilt u WnT nieuws ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens onder
vermelding van ‘WnT nieuws’ naar studiownt@avv.rws.minvenw.nl

Nederland Onderweg om 19.30 RTL5: In deze aflevering over
de A2, aandacht voor de geluidsbarrier van Durisol uit de
pilot Geluid.
5 maart

Abonnement op WnT nieuws

Wijzer op weg in Fileplanontbijt, locatie Mobiliteitsfabriek,
Schiecentrale te Rotterdam. Meer informatie op
http://www.fileplanregiorotterdam.nl/
23 februari

Agenda

>> Pilotleiders
Jan Hoskam heeft sinds 1 februari een nieuwe functie binnen Rijkswaterstaat en stopt
daarom als pilotleider van ‘Verzorgingsplaats van de toekomst´. Martijn Koster neemt
zijn taken tijdelijk waar. Lex Dekker is de nieuwe pilotleider voor ´de Rij-Assistent.
Lex Dekker neemt de pilot over van Gerben Bootsma, die wel betrokken blijft als
aanspreekpunt voor de inhoud.

>> Contractonderhandelingen ‘ICT in Bereikbaarheid’ van start
De pilot ‘Reistijdverwachting’ participeert sinds begin 2004 in het project ‘ICT in
Bereikbaarheid’, dat als doel heeft de (beleving van) mobiliteit in de regio Haaglanden
te verbeteren. Het stadsgewest Haaglanden heeft vorig jaar een Europese aanbesteding
uitgeschreven. Gevraagd werd om actuele en adequate dienstverlening op het gebied
van mobiliteitsinformatie te ontwikkelen en te exploiteren. Naar aanleiding van hun
bieding is nu het consortium TripleVia uitgenodigd voor directe onderhandelingen.
In de komende twee maanden zal stadsgewest Haaglanden in onderhandeling met
TripleVia concrete afspraken maken over de ontwikkeling en de exploitatie van dit
unieke en innovatieve project. Als partijen het eens worden zal aan TripleVia een startsubsidie van EUR 3,5 miljoen worden verleend. De aard en inhoud van de nieuwe
dienstverlening wordt openbaar gemaakt als de onderhandelingen succesvol zijn voltooid.

>> WnT neemt afscheid op succesvol Seminar Stadsbox
Donderdag 27 januari heeft het Stadsboxconsortium de resultaten tot nu toe gepresenteerd en een aftrap gegeven voor een volgende fase. Henk van Hoorn heeft het eerste
prototype van de Stadsbox onthuld en daarmee de rol van WnT symbolisch overgedragen aan Joan Rijsenbrij, de projectleider van het Stadsboxconsortium. Het is nu de taak
van lokale overheden en marktpartijen om het Stadsboxconcept uit te werken in een
praktijkproef.

Inmiddels zijn alle LeasePlan proefauto’s van Belonitor
apparatuur voorzien. De berijders krijgen in de auto op het
feedback-display continu informatie over hun volggedrag
en snelheidsgedrag. De verdiende punten voor goed gedrag
kunnen de proefdeelnemers op het besloten deel van de
website www.belonitor.com zien.
>> Belonitor

Prijswinnaars Reinigende Weg over WnT
WnT Vervolgd: Routeontwerp A12
Relatie WnT en IPG Van prototype naar volwassen wegdek

Kort Nieuws

>> Winnend ontwerp Verzorgingsplaats bekend
‘Rimpeling in het landschap’, de inzending van Noordwestzes Architecten, heeft de
prijsvraag Verzorgingsplaats van de toekomst gewonnen. Het pilotteam kwam tot
haar keuze omdat dit ontwerp het best voldeed aan de criteria en beter inzicht geeft in
de wijze van beheer en onderhoud, alsmede in (het beheersen van) de kosten ervan.
Meer informatie op www.wegennaardetoekomst.nl

De ‘kale weg’ komt dichterbij
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INTERVIEW > Simon Bos (Tauw), Harm Aantjes (GeoDelft)

‘...omdat WnT ons goede kansen biedt’

Realisatie pilot Wijzer op weg in 2005

De ‘kale weg’ komt dichterbij
Een aantal pilots van Wegen naar de Toekomst is
inmiddels in de realisatiefase beland. Zoals de
prijsvraag voor De reinigende weg, waarmee WnT
de markt uitdaagde om met ideeën te komen voor
het reinigen van baggerspecie via de snelweg. Uit
ruim twintig inzendingen selecteerde de jury twee
winnaars: de Rijksweg Sawa van Tauw en Reef Infra
en de Baggerspeciematras van GeoDelft en Boskalis
Westminster Dredging. Deze ontwerpen worden in
2005 daadwerkelijk beproefd. WnT interviewde de
projectleiders: Simon Bos, productiemanager
Waterbodems van Tauw en Harm Aantjes,
accountmanager bij GeoDelft.

Stuur de reiziger beter geïnformeerd op weg door gebruik te maken van (nieuwe)
communicatiemiddelen in de auto, vergroot daarmee het comfort en de verkeersveiligheid
en vereenvoudig de verkeersbeheersingstaak: dat is het doel van de pilot Wijzer op weg.
De pilot staat vlak voor een aantal belangrijke mijlpalen. Pilottrekker Coen Raaphorst en
trekker van het rijsimulatiegedeelte Rob Visscher doen een boekje open.

Kernvragen
‘Welke consequenties heeft het als je de reiziger tijdens het rijden
voorziet van visuele en auditieve informatie in de auto? Kan hij
zich blijven concentreren op de verkeerssituatie en tegelijkertijd
een goede keuze maken op basis van de reisinformatie die hem
– op maat – wordt aangeboden? Kunnen we de verkeersveiligheid
verhogen door alleen op maat informatie in de auto aan te
bieden? Op die vragen willen we met deze pilot een bevredigend
antwoord geven,’ legt Raaphorst uit.
5 werkpakketten
Wijzer op weg is ingedeeld in een aantal werkpakketten: een
virtual reality-pakket waarbij de gebruiker het autorijden in de
toekomst kan ervaren; een rijsimulator waarbij de rij-ervaring
met het in-car systeem wordt gesimuleerd maar heel dicht de
werkelijkheid nadert; een velddemonstratie waarbij praktijkervaring wordt vastgelegd en onderzocht; een belevingsonderzoek
waarbij de behoefte van de potentiële gebruikers in kaart wordt
gebracht en een modelonderzoek waarbij de effecten op de verkeersafwikkeling worden berekend. De verschillende pakketten
volgen elkaar niet chronologisch op, maar worden deels parallel
uitgevoerd, deels serieel. Op dit moment beleeft het pilotteam
een spannend moment: de proef met de rijsimulator is in januari
van start gegaan. Raaphorst: ‘Alleen als de resultaten positief zijn,
kan WnT in april met de velddemonstratie beginnen. Want
natuurlijk willen we eerst in laboratoriumomgeving onderzoeken
welke consequenties onze plannen hebben ten aanzien van de
verkeersveiligheid voordat we daadwerkelijk de weg op gaan.’

Na de rijsimulatieproef start de pilot in april een velddemonstratie, die drie maanden in beslag neemt. De velddemonstratie wordt uitgevoerd door het consortium TTACT
dat bestaat uit Technolution, ARS T&TT en TNO TPD.
Eind 2005 presenteert WnT de integrale pilotresultaten.

De rijsimulator
De proef met de rijsimulator vindt bij TNO plaats. Visscher:
‘Je moet je een auto voorstellen op een bewegend onderstel, dat
hydraulisch wordt aangedreven. De bestuurder zit op een
vaste plek maar de simulator gedraagt zich als een gewone auto
die overhelt in de bochten en je in de gordels werpt als je remt.
Om je heen wordt een film geprojecteerd van een werkelijke
weg in het landschap. Je kunt afslagen nemen, komt bebouwing
tegen, je moet door een scherpe bocht: alles is heel realistisch.
Tijdens de simulatierit word je gevoed met auditieve en visuele
reisinformatie. Om te kunnen beoordelen hoezeer dat je afleidt,
laten we aan de zijkant van het blikveld op willekeurige momenten flitsen zien, waarop je met een tikje van de vinger op het
stuur moet reageren. Als je een flits mist, kan dat betekenen dat
je zwaarder belast bent. Dat testen we bij zowel een ‘blanco’ rit
als tijdens een rit waarin het in-car systeem actief is.’

Rijsimulator en display in de auto (inzet)

bestaat uit 36 personen die minimaal 15000 km per jaar rijden,
ervaren automobilisten dus. Er zal dan ook vervolgonderzoek
moeten plaatsvinden met andere groepen weggebruikers dan
‘veelrijders’, bijvoorbeeld jongeren en ouderen, om onze conclusies te kunnen staven.’

Veilig?
Er zijn veel situaties denkbaar waarbij de reiziger snel een keuze
moet maken en bovendien ook snel allerlei handelingen moet
verrichten die ten koste kunnen gaan van zijn oplettendheid in
het verkeer. ‘In geval van filevorming bijvoorbeeld, ter hoogte
van een snel naderende afslag, waarbij de vrachtwagen voor je
remt, en jij op hetzelfde moment via het communicatiesysteem in
je auto een alternatieve route aangeboden krijgt waarvoor je deze
afslag moet nemen. Op dat moment zou het in-car systeem zo
moeten werken dat het de alternatieve route niet – of later - kenbaar maakt, zodat de verkeersveiligheid niet in het geding komt.’
Raaphorst en Visscher kijken reikhalzend uit naar de resultaten
van de rijsimulatieproef.

Beter beheer
Voor Rijkswaterstaat is het niet alleen belangrijk om te weten wat
de invloed op de verkeersveiligheid is, maar ook of het systeem
gebruikt kan worden voor een betere verkeersbeheersing. We verwachten dat de verkeerscentrales beter kunnen communiceren
met de weggebruiker via in-car systemen dan via systemen langs
de weg, zoals dat nu gebeurt. Visscher: ‘Op grote stukken weg zijn
geen portalen te vinden. Bovendien missen automobilisten vaak
de aanduiding terwijl in-car systemen hen meteen ter plaatse
de juiste informatie geven. Omgekeerd gaat de informatie-inwinning voor de verkeerscentrales via in-car systemen ook sneller
en preciezer dan via lus-, radar- of cameradetectie.’

Keuzemoment
In de proef is veel aandacht voor veiligheid. ‘In-car systemen
kunnen anticiperen op een incident, maar in hoeverre kan de
gebruiker daar veilig in mee gaan? Wat is de minimale veilige
afstand tussen het incident en het keuzemoment? Is de gebruiker
het signaleringsbord en de verdrijfpijl dan al voorbij? Begrijpt
de gebruiker het advies? Onze referentiegroep voor deze proef

Voorwaarts
Wijzer op weg vraagt om brede afstemming. ‘Voor de ontwikkeling van de in-car systemen en een veilig communicatieconcept
werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de industrie, die al veel
langer bezig is met in-car systemen. Over de verkeersveiligheid
wisselen we informatie uit met bijvoorbeeld de SWOV,’ zegt
Raaphorst. ‘Samen zetten we een grote stap voorwaarts. In deze

pilot zie je verschillende rollen van Rijkswaterstaat samenkomen.
Omdat we onderdeel uitmaken van Verkeer en W aterstaat laat
Rijkswaterstaat zien dat zij vanuit het bewaken van collectieve
belangen enerzijds staat voor een verkeersveilige normering van
wat er in de auto mag. Daaraan voegen we iets toe: de koppeling
van informatievoorziening aan onze verkeersbeheersingstaak.
Nu hebben we daarvoor de DRIPs, we verwachten dat straks de
ICT in de auto het werk doet en kunnen we in de verre toekomst
volstaan met een kale weg. Dan zal er bovendien ook eindelijk
sprake zijn van tweerichtingsverkeer – er wordt over en
weer gecommuniceerd tussen gebruiker en beheerder – terwijl
Rijkswaterstaat de regie houdt.’
Europa
‘Voor de duidelijkheid: met deze pilot introduceert WnT geen
nieuw systeem, maar een nieuwe functionaliteit die aan bestaande in-car systemen kan worden toegevoegd,’ stelt Raaphorst.
‘Het is kraakhelder dat onze toekomst ligt in een slimmere weg
en een slimmere auto. Dat perspectief wordt door partners in
Europa gedragen. Ik zou dan ook een groot voorstander zijn van
een integraal Europees onderzoek dat de verschillen tussen de
landen en verkeerscentrales boven water haalt. Voertuigen zullen
zich namelijk niets meer van landsgrenzen aantrekken. Wij
moeten er voor zorgen dat onze infrastructuur en ons verkeersmanagement daar ook op berekend is.’

Daarom meedoen
‘Voor ons is het aantrekkelijk om mee te doen met zo’n prijsvraag omdat je, als je wint, garantie hebt op realisatie,’ zegt Bos.
‘Rijkswaterstaat besteedt het winnende idee niet aan maar geeft
ons exclusief de ruimte om het idee te vervolmaken. Tegen de
tijd dat er wel moet worden aanbesteed, hebben wij een flinke
voorsprong op onze concurrenten.’ GeoDelft doet om andere
redenen mee. Aantjes: ‘GeoDelft is in de eerste plaats een
kennisinstituut, dus ligt bij ons de nadruk op onderzoeksachtig
werk. Dat kost veel tijd. Normaal gesproken kan het tot tien
jaar duren om een innovatie van de grond te trekken, maar
WnT kan die tien jaar fiks korter maken. Er is geld en ondersteuning om een innovatief project snel, soms binnen enkele
jaren, te realiseren. Daarnaast is WnT in staat om voor vernieuwende ideeën veel aandacht te vragen. Voor ons zijn dat
belangrijke redenen om mee te doen.’
Geboorte
Beide initiatiefnemers waren al in een vroeg stadium op de
hoogte van het project en vonden het idee voor een ‘zelfreinigende snelweg’ inspirerend. De inlichtingenochtend zette
Tauw zelfs direct aan tot een concreet idee. ‘In de auto terug
naar Deventer filosofeerde ik nog even door met mijn collega
en werd ons idee voor de Rijksweg Sawa als vanzelf geboren.
Eigenlijk is het niet meer dan een slimme schakeling van
bestaande technieken. In de zomer breken bacteriën organische
componenten in de baggerspecie af, in de winter spoelen we
de bagger door met zout water dat we afvangen van de weg.
De zware metalen in de bagger spoelen daardoor los en worden
opgenomen door het zoute water, dat in het bermmaaiselfilter
terecht komt. Een depot in de berm scheidt de bagger en
het verontreinigende bermmaaisel van het zoute water, dat
weer wordt gerouleerd.’
Duurzame baggerspeciematras
Ook voor GeoDelft was de oplossingsrichting als snel duidelijk,
maar de uitwerking van het idee vroeg wat meer tijd. ‘Hoe
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Links: SAWA Rechts: Baggerspeciematras

kunnen we de vloeibare bagger transformeren tot een sterke,
lichte en poreuze bouwstof, die het zand onder de weg kan vervangen?’ Samen met Boskalis concentreerde GeoDelft zich op
die vraag én vond een antwoord: met perskaden in het wegvak
maakt het consortium een soort badkuip waar de bagger – vlak
voor het erin loopt – enkele bewerkingslagen passeert, die de
bagger in korte tijd laat opstijven en waardoor via uitloogprocessen de verontreinigingen vrijkomen. Vervolgens wordt
er regenwater door de zo gevormde matras van bagger geleid.
Op die manier worden de verontreinigingen gecontroleerd naar
de zijkanten van de weg afgevoerd en blijft een herbruikbare
bouwstof achter. ‘En dat is niet het enige voordeel van dit ontwerp,’ zegt Aantjes enthousiast: ‘De achterblijvende bagger is
minder zwaar dan zand, waardoor de zakkingsgraad van de
weg lager is, er minder onderhoud nodig is, de verkeersveiligheid toeneemt en Rijkswaterstaat dus ook kosten bespaart.’
1-op-1 proef
Beide ideeën zijn inmiddels in het laboratorium getest.
‘Maar zonder een praktijkproef kun je niet,’ zegt Aantjes beslist.
‘Buiten komt er immers zoveel meer bij kijken. Hoe lang heb
je nodig om te bouwen, hoe kun je dat doen zonder al te veel
hinder voor de omgeving, wanneer heb je de juiste mengverhouding, wat zijn de temperatuursinvloeden?’ Ook Bos ziet uit
naar de praktijkproef: ‘Prachtig dat WnT ons de kans biedt om
ons idee uit te testen in de praktijk. Want daarmee kunnen
we laten zien wat ons idee werkelijk waard is.’
Rijkswaterstaat spontaan
Waarschijnlijk starten beide consortia in april 2005 met de
bouw van de proeven, die een jaar zullen duren. GeoDelft koos
voor een locatie langs de A2, aangeboden door Rijkswaterstaat
Oost-Nederland , en Tauw voor een bermlocatie langs de A7,
aangeboden door Rijkswaterstaat Noord-Holland. Aantjes: ‘Die
spontaniteit illustreert het breed gedragen enthousiasme voor
innovatie binnen Rijkswaterstaat. Dat maakt samenwerking
mogelijk. Als vanzelf zie je de partnerships ontstaan. Een betere
voedingsbodem voor succesvol innoveren is er niet.’
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WnT vervolgd
‘Innovaties moeten doorwerken in de organisatie, anders verdampen ze.’

Dat geldt ook voor de innovaties van Wegen naar de Toekomst. Wat gebeurt er eigenlijk met de pilots
van de eerste en tweede cyclus van WnT? Waar, door wie en op welke manier worden er vervolgstappen
ondernomen? In deze rubriek volgt WnT telkens een van de ‘oude’ WnT-pilots. In dit nummer: de pilots
Snelweghuis, de Fenomenale weg en Holland Avenue. Hebben deze pilots invloed gehad op het grote
Routeontwerp A12-project?
Voor wie het nog niet was opgevallen: onze snelwegen blinken
niet bepaald uit in eenduidigheid. Allerlei types geluidsschermen, viaducten, wegverlichting en berminrichting geven een
versnipperde indruk van de snelweg en zijn omgeving. ‘Er
bestaat een stuk snelweg van 20 kilometer waar twaalf soorten
geluidsschermen staan’, vertelt Jan Bouwens, interim hoofd
van het interdepartementale steunpunt Routeontwerp.
‘Die verrommeling van de weg is onder meer een gevolg van
verschillende beheersgebieden van regionale directies van
Rijkswaterstaat en de invloed van verschillende architecten op
de weginrichting. Ook de wegomgeving heeft te lijden van
bestuurlijke versnippering. Gemeentelijke bedrijfsterreinen bijvoorbeeld, die met de achterzijde naar de snelweg toe staan.
In de Architectuurnota 2000-2004 stond daarom, als een van
de speerpunten, het verbeteren van de weginrichting en de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.’

Seminar Stadsbox 27 januari jongstleden

Karakter
Het project Routeontwerp A12 nam vanaf begin 2001 de taak
op zich om deze eenduidigheid vorm te geven. De ervaring
en kennis zal in de komende jaren worden gebruikt bij de aanpassing van de A12 en voor het routeontwerp voor andere
snelwegen. Eind 2004 werd het project afgerond. Bouwens:
‘Het boekwerk ‘Koers van het Routeontwerp’ werd in januari
aangeboden aan de minister en de gedeputeerden van de drie
provincies waar de A12 doorheen loopt. Aan de wegeigenaar
én de beheerders van omliggende gebieden dus, want ze zullen
er samen mee aan de slag moeten.’

DUBBELBEELD

Van prototype naar volwassen wegdek

Ingebed
Peter Heerema van adviesbureau Locus is nauw betrokken bij
het project Routeontwerp A12. ‘Ik denk dat met name de WnTpilot Holland Avenue invloed heeft gehad op de manier van
denken over snelwegen binnen het project: de weg en zijn
omgeving werd meer als integraal ontwerpvraagstuk benaderd.
Het idee achter de pilot, namelijk een eigen, verfraaide identi-

Het Innovatieprogramma Geluid (IPG) is een gezamenlijk initiatief van V&W en VROM dat
is gericht op het toepasbaar maken van kosteneffectieve geluidsmaatregelen voor zowel
spoor- als wegverkeer. Het IPG adopteerde een aantal kansrijke WnT-innovaties op het gebied
van geluidsreductie en maakt brede toepassing mogelijk. In dit interview praat WnT-manager
Doorwerking Aad de Winter met Ruud Nijland, programmamanager wegverkeer van het IPG.

Kosten besparen
‘Als we het geluidsprobleem blijven aanpakken volgens de reguliere methoden zoals het bouwen van geluidsschermen, dan
zal dat ons miljarden blijven kosten. Hoe kunnen we daarop
bezuinigen en toch de gewenste geluidsreductie behalen? Dat is
de belangrijkste opgave voor het Innovatieprogramma Geluid,’
stelt Nijland. ‘Wij doen dat door ervoor te zorgen dat bestaande,
kansrijke innovaties op het gebied van geluidsreductie daadwerkelijk kunnen worden toegepast’.
IPG mooie vervolgstap
‘Voor WnT-innovaties op het gebied van geluidsreductie biedt
het Innovatieprogramma Geluid een mooie vervolgstap,’ zegt
De Winter. ‘WnT heeft de afgelopen jaren meerdere pilots op
het gebied van geluidsreductie opgeleverd die het waard zijn om
door te ontwikkelen. Voor ons is het dan ook erg prettig dat
IPG het roer overneemt en de volgende stap richting de praktijk
kan zetten.’

‘Voor WnT-innovaties op het
gebied van geluidsreductie biedt
IPG een mooie vervolgstap’

Adoptie
IPG adopteerde prototypes van WnT die ontwikkeld werden
in de pilot Modulair Wegdek en de pilot Geluid. ‘Die adoptie
moet je letterlijk zien,’ zegt Nijland. ‘We vereenzelvigen ons met
het idee en voeden het verder op. Een WnT-innovatie wordt
dus gewoon een IPG-product.’
Inmiddels zijn er onder regie van IPG onder meer botsproeven
uitgevoerd op de geluidsbarrier van Durisol, Haitsma en DLA+
Landscape Architects en is op de A50 bij Ravenstein een proefvak gerealiseerd met ‘Stil Transport’, een stil asfalt van KWS.
Complementair
WnT en IPG werken in elkaars verlengde, vindt Nijland: ‘WnT
neemt de lange termijn als uitgangspunt voor het genereren van
oplossingen, zowel voor de lange als de korte termijn, en maakt
die oplossingen tastbaar in pilots en demonstraties. IPG zorgt
ervoor dat die bestaande, kansrijke innovaties ook daadwerkelijk worden toegepast.’ De Winter vult aan: ‘Juist die aansluiting
tussen WnT en de praktijk is van groot belang voor het welslagen van innovaties. Voor geluid zorgt IPG voor deze aansluiting.’
Kansrijk, hoe bepaal je dat?
Hoe bepaal je nu eigenlijk of een pilot kansrijk genoeg is voor
doorontwikkeling? ‘Daar gaat een zorgvuldig onderzoek aan
vooraf,’ zegt De Winter. ‘Uiteindelijk brengen we advies uit aan
het bestuur van WnT. Op basis daarvan beslist het bestuur of de
ontwikkeling een vervolg dient te krijgen. Hieraan voorafgaand
zijn er natuurlijk al de nodige gesprekken gevoerd om te bepalen of andere partijen de verantwoordelijkheid willen dragen
voor zo’n vervolg.’

Viaduct huidige situatie

teit van de snelweg, is in dit project verder vertaald. Hoe? Niet
alleen de weg zelf, maar ook de verschillende landschappen
waarin de weg is ingebed, moeten een herkenbaar en aantrekkelijk gezicht krijgen. Daarom is – via een prijsvraag – gekozen
voor de naam ‘Regenboogroute’ voor de A12.’
Visitekaartje
Dat betekent in de praktijk: meegaan met het aanwezige landschap. Het open uitzicht op bijvoorbeeld veenweidegebieden
moet niet verstopt worden achter een dichte bomenrij langs de
route. En stedelijk gebied mag uiteraard stedelijk zijn, maar
graag wel zonder de lelijke rafelranden van nu. Heerema: ‘Door
bijvoorbeeld straatwanden te maken, zoals bij de Zuid-As in
Amsterdam, wordt het stedelijke karakter veel eenduidiger en
kan het gebied als visitekaartje van de stad fungeren. De
bebouwing aan de rand van de stad kan bovendien veel consistenter: met kantoren, maar ook met prettig wonen naast de
snelweg, zoals in de pilot Snelweghuis van WnT al was uitgewerkt. Een ander mooi voorbeeld is de verandering in denken
over de verzorgingsplaats. In het routeontwerp sluit een verzorgingsplaats veel directer aan op de identiteit van het landschap
dan nu vaak het geval is. Hier ligt een directe link met de huidige pilot ‘Verzorgingsplaats van de toekomst’ van WnT.
Kortom: de filosofie van de WnT-pilots is zonder meer terug te
herkennen in de sfeer van het Routeontwerp A12. Een weg is
meer dan een weg, die enkel vlot en goedkoop moet zijn. Dat
is een behoorlijk innoverende manier van kijken binnen RWS’.
Meer info: www.regenboogroute.nl

Het praktische vervolg van het Routeontwerp A12
bestaat uit de implementatie van het Routeontwerp A12
en het ontwikkelen van een visie op het routeontwerp
van de A2, A4 en A27. Daarnaast komt er een interdepartementaal steunpunt binnen RWS, gevestigd in het
Atelier van de Rijksbouwmeester in Den Haag. Bouwens:
‘VROM en LNV zijn ook participanten hierin, zodat we
samen de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Het
steunpunt is bedoeld voor alle partijen binnen de drie
bestuurslagen die belangstelling hebben voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de weg en zijn
omgeving.’

Viaduct toekomstige situatie

Aad de Winter en Ruud Nijland

Toepasbaarheid in de praktijk
Bij IPG staat ook de brede toepasbaarheid in de praktijk centraal. Nijland: ‘Innovaties kunnen ons niet concreet genoeg zijn.
Ze moeten leiden tot kostenbesparing en tot een aanzienlijke
geluidsreductie. Toch is dat niet zo simpel in kaart te brengen.
Vanwege onzekerheid over de veiligheid en de kosten verloopt

het opschalingsproces vaak trager dan we willen: werkt het wel,
hoe snel gaat het kapot, wat zijn onze risico’s ten aanzien van
onderhoud? Sommige innovaties sneuvelen, voor andere gaan
we over tot opschaling: dan wordt een prototype een volwassen
wegdek.’
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>> Management

Hans Wesseling
Saskia Flesch
Aad de Winter
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Ton van den Brink
Mattieu Nuijten
Martijn Koster
Coen Raaphorst
Ben Wildenberg

Reistijdverrijking
Vervoer in de Toekomst
De Multifunctionele Weg
Info op Maat
Intelligente Netwerken

>> Redactieadres
Wegen naar de Toekomst
Kluyverweg 4, 2629 HT Delft
tel. 015 2517425, fax 015 2517429
e-mail: studiownt@avv.rws.minvenw.nl
internet: www.wegennaardetoekomst.nl
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