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Samenvatting

Achtergrond
Rijkswaterstaat richt met het koepelproject Wegen IZU~~de Toekomsf ( WnT)
de blik op het jaar 2027. Innovatieve oplossingsrichtingen zijn nodig om de
dan geldende verkeers- en vervoersproblemen het hoofd te kunnen bieden.
Onder de koepel van WnT vallen onder andere de projecten Transport in de
Toekomst, Injììa op Maat en Automatische Voertuiggeleiding.
Dyrzmbhe DoeIgmeps&oken is een pilot van het project Transport in de
Toekomst (TidT). Er zijn sterke raakvlakken met Infra op Maat (IoM), in
het kader waarvan een andere pilot uitgewerkt wordt: Dynamische Murkering (‘een streep die aan en uit kan’).
De term ‘doelgroep’ wordt in dit project breder ge’ïnterpreteerd dan alleen
carpoolers en vrachtauto’s. Betalend verkeer kan bij voorbeeld ook een doelgroep zijn. Op langere termijn dient ook rekening te worden gehouden met
doelgroepen als man-wide vehicles en automatisch geleide voertuigen. Anders gezegd:
Een doelgroep is een deelgroep van het verkeer die in aanmerking komt voor
een voorkeursbehandeling. (Om welke reden dan ook, op wat voor tijdstip
dan ook. Op grond van de kenmerken van de deelgroep wordt besloten wel
of geen voorkeursbehandeling te verlenen.)
Scheiding van verkeerssoorten
De schaarse ruimte in Nederland legt een druk op de bereikbaarheid. Beter
en slimmer benutten van de infrastructuur is dus noodzakelijk. Scheiding van
verkeerssoorten kan een middel zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. In
eerste instantie door bepaalde doelgroepen een voorkeursbehandeling te
verlenen, hetgeen in tweede instantie kan doorwerken als sturingsmechanisme op het verplaatsings- en transportpatroon als geheel.
Het is uiterst wenselijk om de scheiding van verkeerssoorten zo efficiënt mogelijk te doen. Wanneer de capaciteit van een doelgroepvoorziening niet goed
wordt uitgenut, kan het leed voor het overige verkeer onnodig groot zijn.
Onder andere uit de creatieve sessieskomt dynamiek naar voren als mogelijke
oplossingsrichting om de benutting en vormgeving van doelgroepstroken te
verbeteren.
Uit een gehouden expert-workshop is een flink ‘aantal kansrijke varianten
naar voren gekomen. Met het oog op de doelstelling van de pilot DDS zijn
drie korte-termijnvarianten gekozen voor een uitgebreide haalbaarheidsstudie.
In het voorliggende document wordt verslag gedaan van deze haalbaarheidsstudie. De behandelde voorstellen voor dynamische doelgroepstroken zijn:
l
dynambche vrachtstrook;
l
HOT-strook (Hoogbezet of Tol / High Occupancy Toll);
l
dynamischebestemmingsstrook.
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Samenvaíting

Aanpak van deze haalbaarheidsstudie
Voorop staat telkens dat het gaat om ‘korte-termijn’ varianten. Dit betekent
dat meer fundamentele oplossingsrichtingen soms wel worden opgemerkt,
maar niet uitgewerkt. Men kan zich bijvoorbeeld met recht afvragen of uitbreiding van een weggedeelte met 2 doelgroepstroken niet veel effectiever en
flexibeler is dan uitbreiding met 1 zo’n strook. Denk hierbij aan een wisselend gebruik als betaalstroken, (carpool?)wisselstroken, op termijn AVG,
maar ook Werk in Uitvoering en Incident Management. Echter, een dergelijke uitbreiding wordt ingeschat als ‘lange-tetijn’,
en wordt in deze studie
dus niet verder uitgewerkt.
In deze studie is voor ieder van de drie korte-termijnvarianten gezocht naar een
relatief ‘moeilijke versie, waar op de dynamische nitvoeriug echt gestudeerd
moet worden. De studie is zo opgezet, dat makkelijkere versies relatief eenvoudig kunnen worden afgeleid.
Dit leidt tot de volgende keuze.
Uitgangspunten Dynamische Vrachtstrook en HOT-strook:
l
de maatregel is bedoeld voor gevallen van congestie voor een duidelijke, te
lokaliseren bottleneck op een tweestrooksrijbaan van een autosnelweg;
l
het verhelpen van de bottleneck zelf wordt niet beschouwd;
l
over beperkte lengte voor de bottleneck kan worden uitgebreid met 1 rijstrook;
l
(er is ruimte om deze rijstrook fysiek te scheiden van de overige twee).
Uitgangspunten Dynamische Bestemmingsstrook:
de maatregel is bedoeld voor gevallen van congestie bij een splitsing, op
autosnelwegen, van een driestrooksrijbaan in twee tweestrooksrijbanen;
l
op ieder van de twee bestemmingen doet zich regelmatig congestie voor,
die terugslaat tot voor de splitsing, en zo het verkeer met de andere bestemming ‘onnodig’ blokkeert. De doelgroep is telkens het verkeer dat
‘onnodig’ hinder zou ondervinden;
l
er is geen of weinig ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur.
l

Ergo: de doelgroepmaatregelen zorgen ervoor dat het doelgroepverkeer langs

de fle heen rijdt, maar niet de bottleneck omzeilt (bij vrachtstrook en HoTstrook).
De term bottleneck wordt hier gebruikt in de volgende betekenis: capaciteitsbeperking die niet of slechts tegen zeer hoge ‘kosten’, en/of slechts op lange
termijn is te verhelpen.

Daarbij valt te denken aan bruggen, tunnels, dichtbebouwd stedelijk gebied,
of het geval dat de eerstvolgende tientallen kilometers ‘slechts’ als tweestrooks zijn uitgevoerd, enz.
Wanneer als makkelijker uitgangspunt geldt dat de doelgroepvoorziening een
echte capaciteitsuitbreiding geeft, dan zal dynamische uitvoering ook meer
winst te zien geven ten opzichte van een statische. De principes zijn daarbij niet
wezenlijk anders dan in deze studie, maar het effect zal groter zijn.
De belangrijkste discussiepunten zijn steeds:
doelgroep;
l
dynamiek;
l
wegontwerp, in relatie tot verkeersveiligheid en handhaving:
- fysiek scheiden of alleen markering;
- aansluitingen op het onderliggend wegennet;
l
flexibiliteit van de infrastructuur;
l
kosten en baten.
l
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Samenvaltmg

Modelberekeningen
De uitgewerkte ontwerpen zijn modehnatig beoordeeld. Hierbij zijn per variant (vrachtstrook, HOT-strook of bestemmingsstrook) drie subvarianten
gemodelleerd. De nulvariant kent een uitbreiding met een rijstrook die toegankelijk is voor al het verkeer, zonder onderscheid naar doelgroepen. Naast
de dynamische doelgroepstrook is echter ook een corresponderende statische
versie doorgerekend. De door het model berekende voertuigverliesuren zijn
met behulp van reistijdwaarderingen omgerekend naar directe economische
baten (dus kosten niet meegerekend), die eerder een vergelijkend dan een
absoluut karakter hebben. Het totale kosten-baten verhaal is ingewikkelder
en verdient nadere studie, liefst per concreet geval.
Kwalitatieve model-resultaten
In elk van de drie doelgroepstrook-varianten scoort de dynamische variant
duidelijk beter dan de statische, die eveneens duidelijk beter scoort dan de
nulvariant. De score is overigens sterk afhankelijk van de verkeerssamenstelling in de spits. Bij de HOT-strook valt op dat bij een te verwachten toename
van het verkeer reeds een geringe toename van het percentage carpoolers
leidt tot een fors hogere score. Bij de dynamische vrachtstrook valt op dat
(conform de verwachtingen van experts) ‘gelijkvloerse aansluitingen” op het
onderliggend wegennet de effectiviteit van de vrachtstrook ernstig aantasten.
Bestuurlijk-Juridische resultaten
Daarnaast zijn de varianten ook uitgebreid onderzocht en beoordeeld op
bestuurlijk-juridische haalbaarheid. Samenvattend kan worden gezegd dat
alle varianten juridisch haalbaar zijn, mits. Voor de HOT-strook is een wet in
formele zin nodig op ‘betaald rijden’. Deze wet is ook nodig voor andere
vormen van betaalstroken (‘paylanes’). Daarnaast dient voor zowel de dynamische vrachtstrook als de HOT-strook het RW aangepast te worden. De
hiervoor benodigde termijn ( + 1 jaar) is gelet op de tijd die gemoeid is met
planning en aanleg relatief kort. Tenslotte dient bij de dynamische bestemmingsstrook het benodigde product ‘dynamische markering’ dusdanig uitontwikkeld te zijn dat de wegbeheerder zijn aansprakelijkheid naar eer en
geweten durft te dragen.
Ontwerp
Bij het ontwerpproces is aandacht besteed aan een aantal onderwerpen. Als
belangrijke randvoorwaarde geldt de verkeersveiligheid, al dan niet neergelegd in ontwerp-richtlijnen. In hoeverre de kosten van aanleg en vooral het
ruimtebeslag harde of minder harde beperkingen met zich mee brengen, zal
pas duidelijk worden bij een concrete locatie. De huidige studie heeft een
generiek karakter. Mogelijke knelpunten zijn echter wel aangegeven.
Resulterende varianten
Dynamische vrachtstrook

Een dynamische vrachtstrook is zinvol op congestiegevoelige wegvakken
waar relatief veel vrachtverkeer is, en voldoende andere voertuigen met een
bedrijfskarakter (grijze kentekens). Aan de rechterzijde van de rijbaan ligt
over een vaste lengte en fysiek gescheidenvan de overige rijstroken, een doelgroepstrook. De scheiding bestaat uit een betonnen banier en is derhalve
voertuigkerend. Links daarvan ligt een vluchtstrook ten behoeve van de overige rijstroken.
De doelgroepstrook is permanent open voor de primaire doelgroep: vrachtauto’s en bussen. Andere voertuigen met een bedrijfskarakter (criterium: grijs
kenteken) worden ook op de strook toegelaten, voor zover ze erbij passen
’ Hiermeewordt bedoelddat uit- en invoegendoverigverkeerde stroom rechtdoorgaandvrachtverkeermoet doorkruisen.
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zonder de verkeersafwikkeling op de strook te verstoren. Binnen deze secundaire doelgroep wordt op basis van afmetingen/gewicht nog onderscheid
gemaakt tussen twee deelgroepen. De openstelling voor de secundaire doelgroep geschiedt op basis van het actuele verkeersaanbod.
Bij eventuele tussenliggende aansluitingen op het onderliggende wegennet
(OWN) worden de reguliere rijbaan en de vrachtstrook op slimme wijze
praktisch afzonderlijk aangesloten: de menging van de beide verkeerssoorten
vindt pas plaats dicht bij de feitelijke kruising met het OWN; onnodige extra
verstoring van het verkeer op de hoofdrijbaan wordt hierdoor voorkomen.
De vrachtstrook mondt uit in één van de twee rijstroken die door de bottleneck gaan. Het overige verkeer mag zich daar ook op de rechter rijstrook
begeven. Hiermee wordt de bottleneck-capaciteit zo goed mogelijk uitgenut.
De ‘operationele’ informatievoorziening bestaat uit de nodige wegmarkering
en wisselbewegwijzering voor de ingang van de strook.
HOT-strook

De HOT-strook vindt ruwweg toepassing waar veel personenauto’s rijden,
want hij richt zich op het efficiënte personenvervoer. De HOT-strook ligt
over een vaste lengte aan de linkerzijde van de rijbaan, door middel van een
betonnen barrier fysiek gescheiden van de overige twee rijstroken. Tussen de
HOT-strook en de barrier ligt een vluchtstrook.
De strook is gedurende elke spits open voor carpoolers-2+ * en autobussen,
de primaire doelgroep (‘Hoogbezet’). Als secundaire doelgroep geldt overig
personenautoverkeer dat bereid is te betalen (‘of Tol’). De betaling geschiedt
zonder snelheid te minderen, via radiografische communicatie tussen voertuig en wal, zoals in andere projecten van betaald rijden (onder andere rekeningrijden) uitgezocht wordt. De tariefhoogte is een instrument om van de
overige verkeersstroom het gewenste deel af te splitsen, namelijk zo veel als er
op de HOT-strook nog bij past. De tariefhoogte is daarom dynamisch, en
staat in relatie tot de actuele hoeveelheid vertraging op de reguliere rijbaan,
de reistijdwaardering van de potentiële betalers en het actuele verkeersaanbod.
De HOT-strook mondt uit in een eigen rijstrook. Na enige afstand wordt de
rechter rijstrook afgestreept. Hiermee wordt in de spits de bottleneckcapaciteit zo goed mogelijk uitgenut. Buiten de spits, bij gesloten HoTstrook, kan er eventueel met behulp van dynamische markering voor gezorgd
worden dat de reguliere rijstroken normaal (zonder afstreping) richting
bottleneck voeren.
De HOT-strook slaat aansluitingen met het onderliggende wegennet over.
De ‘operationele’ informatievoorziening bestaat uit de nodige wegmarkering,
wisselbewegwijzering voor de ingang van de strook, en dynamische informatiepanelen met informatie over reistijden/vertragingen en tarieven.
Dynamische bestemmingsstrook

Bij een splitsing (bijvoorbeeld een afrit) zijn twee uitgaande takken, A en B;
beide uitgangen hebben een bottleneck, waarvan de capaciteit overschreden
wordt, echter niet tegelijkertijd (bijvoorbeeld ‘s ochtends richting A, ‘s
avonds richting B). De file bouwt zich op tot voor het splitsingspunt, en
blokkeert daar ook de vrije richting. Door nu de verkeersstromen met beide
bestemmingen te scheiden, wordt de doorgang voor de vrije richting gegarandeerd.
Daartoe wordt een doorgetrokken streep met variabele lengte gehanteerd.
Langs deze streep liggen twee smalle rijstroken voor richting A en aan de
andere kant twee smalle voor richting B. De overgang van drie naar vier rij2Omdat de HOT-strook naasteen tweestrooksrijbaan ligt, is beperking tot carpoolers-3+niet nodig.
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stroken is met inzet van dynamische markering op verschillende plaatsen te
realiseren.
De lengte van de doorgetrokken streep is afhankelijk van de hoeveelheid file.
Uitgangssituatie is lengte gelijk aan nul: een splitsing van drie rijstroken naar
2 + 2 rijstroken, vormgegeven als een taperuitvoeging.
Het verkeer voor de vrije richting heeft een vluchtstrook, links en rechts zijn
permanent vluchthavens aanwezig.
Voor het verkeer dat langs de file rijdt, geldt wel een snelheidsbeperking. (‘70’
of zelfs ‘50’ op de signaalgevers).
De ‘operationele’ informatievoorziening bestaat voor een belangrijk deel uit
dynamische markering, die ondersteund wordt door wisselbewegwijzering.
Het voornaamste effect van de bestemmingsstrook is dat de doorgang wordt
vrijgehouden. De statische variant (permanent voor één richting, scheiding
permanent over maximale lengte) zorgt daar reeds voor. De dynamische variant heeft als toegevoegde waarde dat de scheiding over niet grotere lengte
dan strikt noodzakelijk, wordt aangebracht, en dat adequaat omgegaan
wordt met het feit dat de file dan weer op de ene uitgaande tak staat, dan
weer op de andere. Het effect van de scheiding heeft behalve een doorstromingseffect een effect op de verkeersveiligheid: ongewenste gedragingen, in
de ‘huidige situatie’ aan de orde van de dag, worden teruggedrongen.
De dynamische bestemmingsstrook is wat betreft de complete uitvoering zoals in deze studie beschreven sterk afhankelijk van de toepasbaarheid van
dynamische markering. In complete uitvoering (geschikt voor file op wisselende uitgaande takken) komt de dynamische variant het best tot zijn recht
ten opzichte van de statische variant. De techniek van dynamische markering
verkeert echter nog in een experimenteel stadium.
Bij minder volle uitvoering van de dynamiek (b.v. slechts ingericht voor file
op de rechtsaf-tak) of wanneer toevoegen van enige verhardingsbreedte mogelijk is, is deze afhankelijkheid van dynamische markering minder sterk.
Vooruitlopend op dynamische markering kan als tussenoplossing mogelijk
gewerkt worden met statische markering van een bijzonder karakter in combinatie met dynamische bebording (zoals bij de huidige vrachtautostrook en
de huidige spitsstroken).
Vervolg
Dit hoofdrapport kan, samen met eventueel de verslaglegging van meer gedetailleerde technische uitwerkingen, als leidraad gebruikt worden voor concrete gevallen waar doelgroepvoorzieningen geopperd worden als oplossing. Dit
geldt voor lokale toepassingen van doelgroepstroken, maar ook, zie de aansluitingen-problematiek, voor toepassing op het niveau van corridors of wegennetwerken.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrondborgeschiedenis

Rijkswaterstaat richt met het koepelproject Wegen naar de Toekomst ( WnT)
de blik op het jaar 2027. Innovatieve oplossingsrichtingen zijn nodig om de
dan geldende verkeers- en vervoersproblemen het hoofd te kunnen bieden.
Wegen naar de Toekomst, een samenwerkingsverband van de vier ‘droge’
specialistische diensten van RWS en het hoofdkantoor van RWS, wil deze
innovatie nu reeds een flinke impuls geven. Hierbij mag het huidige beleid
niet beperkend werken op het creatieve denkproces. Het is eerder andersom:
bij voorkeur geven de innovatieve ideeën voeding aan nieuw te vormen beleid
of beleidsinzichten. Daarnaast streeft WnT naar sterke samenspraak met
burgers en belangenorganisaties. Zij worden regelmatig geraadpleegd en gevraagd naar creatieve oplossingen.
De zes projecten die onder de koepel van WnT vallen zijn in dergelijke samenspraak ontstaan: Infra op Maat, Transport in de Toekomst, Automatische
Voertuiggeleiding, Congestievrij Wegonderhoud, Communicatie Voertuig- Wal,
Perspectieven Hoofdwegennet.

De werkwijze is telkens grotendeels identiek. Eerst worden ideeën rondom
verkeer en vervoer in het jaar 2027 gegenereerd, vaak in creatieve sessies.
Vervolgens worden deze ideeën uitgewerkt en beoordeeld op hun merites.
Daarna zet men een pad in de tijd uit met behulp van stapstenen (‘stepping
stones’), die voeren naar een gewenst resultaat in 2027. De allereerste stapsteen wordt als pilot daadwerkelijk uitgevoerd, meestal binnen een looptijd
van 1 jaar. Niet helemaal toevallig voeren deze pilots dus tot een concreet
innovatief resultaat in 1998, het jaar waarin RWS 200 jaar bestaat.
Dyoamiccbe Doelgroepstroken is een pilot van het project Transport in de
Toekomst (TidT). Er zijn ook sterke raakvlakken met Infra op Maat (IoM),
waar in de visie op 2027 het verkeer via ‘verdeelpunten’ over de infrastructuur wordt geleid en verdeeld. Scheiding van verkeerssoorten op het hoofdwegennet is hierin een essentieel element. Bij IoM wordt een andere pilot
uitgewerkt: Dynamische Markering (‘een streep die aan en uit kan’). Deze zal
nog dit jaar op de Al5 worden gerealiseerd in een spitsstrookvoorziening.
Tenslotte zijn de discussies rondom dynamische doelgroepstroken nog van
belang voor het project Automatische Voertuiggeleiding (AVG). Immers,
automatisch geleide voertuigen zijn wellicht een belangrijke toekomstige
doelgroep.
Scheiding van verkeerssoorten is in principe niet nieuw, het staat bekend
onder de verzamelnaam ‘doelgroepmaatregelen’. Bekend zijn de gereserveerde stroken voor bussen, vooral binnen de bebouwde kom. Wat betreft autosnelwegen is de primeur in Nederland de doelgroepstrook voor vrachtauto’s
langs de Al6 over de Van Brienenoordbrug (26 mei 1993). Een experiment
op de Al met een voor carpoolers gereserveerde rijstrook (in de Verenigde
Staten een ingeburgerd verschijnsel) is in 1993 om uiteenlopende redenen
mislukt.

4 Grontmij / Wegen naar de Toekomst

13van73

De term ‘doelgroep’ wordt uiteraard breder geïnterpreteerd dan alleen carpoolers en vrachtauto’s. Voor alle duidelijkheid volgt een definitie, waaruit
blijkt dat bijvoorbeeld ook betalend verkeer een doelgroep kan zijn. Op langere termijn dient ook nadrukkelijk rekening te worden gehouden met doelgroepen als man-wide vehicles en automatisch geleide voertuigen.
Deftitie van een doelgroep: een deelgroep van het verkeer die in aanmerking
komt voor een voorkeursbehandeling. (Om welke reden dan ook, op wat voor
tijdstip dan ook. Het zijn uiteraard de kenmerken van de deelgroep op grond
waarvan besloten wordt een voorkeursbehandeling te verlenen.)
Waarom scheiding van verkeerssoorten? De ruimte in Nederland is schaars, en
deze schaarste zal in de toekomst vermoedelijk alleen maar groter worden.
Dit legt een druk op de bereikbaarheid, omdat we onze infrastructuur maar
moeilijk zullen kunnen uitbreiden. Beter, slimmer, maar ook selectief benutten van de infrastructuur is dus noodzakelijk. Scheiding van verkeerssoorten
kan een middel zijn om de bereikbaarheid te verbeteren. In eerste instantie
door bepaalde doelgroepen een voorkeursbehandeling te verlenen, hetgeen in
tweede instantie kan doorwerken als sturingsmechanisme op het verplaatsings- en transportpatroon als geheel.
Waarom dme
doelgroepstroken? Doelgroepstroken zijn een middel om
scheiding van verkeerssoorten te bewerkstelligen. Maar het is, gegeven de
druk op de bereikbaarheid, uiterst wenselijk om dit zo efficiënt mogelijk te
doen. Wanneer de capaciteit van een doelgroepvoorziening niet goed wordt
uitgenut is het leed voor het overige verkeer onnodig groot. Het fundamentele dilemma is derhalve: hoe gebruiken wij onze infrastructuur optimaal,
terwijl we voorrang verlenen aan groep X of Y? Onder andere uit de creatieve
sessieskomt dynamiek naar voren als mogelijke oplossingsrichting om de
benutting en vormgeving van doelgroepstroken te optimaliseren. (Gedacht
wordt bijvoorbeeld aan het toelaten van secundaire doelgroepen op momenten dat de primaire doelgroep nog ruim capaciteit over laat op de doelgroepvoorziening. Ook andere mechanismen komen aan bod.)
Vandaar dat Dynamische Doelgroepstroken (DDS) een pilot is geworden
van Wegen naar de Toekomst. De projectgroep DDS heeft in december 1997
een expert-workshop georganiseerd, waaruit een flink aantal kansrijke varianten naar voren zijn gekomen3. Van negen varianten wordt ingeschat dat
deze pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Negen andere lijken
op korte termijn realiseerbaar. Met het oog op de doelstelling van de pilot
DDS zijn drie korte-termijnvarianten gekozen voor een uitgebreide haalbaarheidsstudie.
Het voorliggende document gaat in op drie voorstellen voor dynamische
doelgroepstroken:
,
l
dynamische vrachtstrook;
l
HOT-strook (Hoogbezet of Tol / High Occupancy Toll);
l
dynamische bestemmingsstrook.
1.2

Haalbaarheidsstudie

Doel van de studie is het in beeld brengen van de varianten op een aantal
relevante aspecten, variërend van technisch ontwerp tot effectiviteit en maatschappelijke haalbaarheid. De discussie en argumenten die ten grondslag
liggen aan doelgroepstroken in het algemeen komen hier grotendeels ook aan
de orde. Aandacht voor het (benodigde) juridische kader is er in breder
WnT-verband.
3 Verslag expert workshop DDS, TratXc Test, januari 1998.
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Inhoudelijke resultaten zijn op enkele cruciale momenten voorgelegd aan ter
zake kundige experts van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
1.3
Vertrekpunt studie
Voorop staat telkens dat het gaat om ‘korte-termijn’ varianten. Dit betekent
dat meer fundamentele oplossingsrichtingen soms wel worden opgemerkt,
maar niet uitgewerkt. Men kan zich bijvoorbeeld met recht afvragen of uitbreiding van een weggedeelte met 2 doelgroepstroken niet veel effectiever en
flexibeler is dan uitbreiding met 1 zo’n strook. Denk hierbij aan een wisselend gebruik als betaalstroken, (carpool?) wisselstroken, op termijn AVG,
maar ook Werk in Uitvoering en Incident Management. Echter, een dergelijke uitbreiding wordt ingeschat als ‘lange-termijn’, en wordt in deze studie
dus niet verder uitgewerkt.

Uitgangspunten zijn lopende het onderzoek helder gemaakt en belangrijk
aangescherpt. Voor een deel zijn ze echter ook bedoeld om deze studie beheersbaar te houden. Zoals gezegd zijn de uitgangspunten, conform de gedachte achter WnT, niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming met huidig
beleid. Wel gevolgd is de opgedane beleidswijsheid: doelgroepmaatregelen
alleen bij uitbreiding van de infrastructuur.

Een belangrijke functie van het onderzoek is om de gedachten, die alle kanten opgaan, te concretiseren tot drie ‘kant-en-klare’ varianten, die vervolgens
wel de nodige discussies zullen oproepen juist vanwege de concrete keuzen
die zijn gemaakt. Hier ligt de kiem voor een vruchtbaar vervolg, want nu
kunnen we ‘weten waar we over praten’. Uiteraard zijn de gemaakte keuzen
gebaseerd op een zorgvuldig afwegingsproces, maar zij laten de mogelijkheid
van ‘anders kiezen’ in principe open.
In deze studie is voor ieder van de drie korte-termijnvarianten gezocht naar een
relatief ‘moeilijke’ versie, waar de dynamiek complex is. De studie is zo opgezet, dat makkelijkere versies relatief eenvoudig kunnen worden afgeleid.
Dit leidt tot de volgende keuze.
Uitgangspunten Dynamische Vrachtstrook en HoTstrook:
l
de maatregel is bedoeld voor gevallen van congestie voor een duidelijke, te
lokaliseren bottleneck op een tweestrooksrijbaan van een autosnelweg;
l
het verhelpen van de bottleneck zelf wordt niet beschouwd;
l
over beperkte lengte voor de bottleneck kan worden uitgebreid met 1 rijstrook;
l
(er is ruimte om deze rijstrook fysiek te scheiden van de overige twee).
Uitgangspunten Dynamische Bestemmingsstrook:
l
de maatregel is bedoeld voor gevallen van congestie bij een splitsing, op
autosnelwegen, van een driestrooksrijbaan in twee tweestrooksrijbanen;
l
op ieder van de twee bestemmingen doet zich regelmatig congestie voor,
die terugslaat tot voor de splitsing, en zo het verkeer met de andere bestemming ‘onnodig’ blokkeert. De doelgroep is telkens het verkeer dat
‘onnodig’ hinder zou ondervinden;
l
er is geen of weinig ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur.
Ergo: de doelgroepmaatregelen zorgen ervoor dat het doelgroepverkeer langs

de file heen rijdt, maar niet de bottleneck omzeilt (bij vrachtstrook en HoTstrook).
Het omzeilen van een bottleneck zou een te gemakkelijke oplossing zijn,
waarbij onmiddellijk de vraag rijst of deze de facto capaciteitsuitbreiding van
6 Grontmij / Wegen naar de Toekomst
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de bottleneck, indien voor iedereen beschikbaar, de congestie niet beter oplost.
Deze overweging leidt ertoe de term bottleneck hier te gebruiken in de volgende betekenis: capaciteitsbeperking die niet of slechts tegen zeer hoge
‘kosten ; enlof slechts op lange term@ is te verhelpen.

Daarbij valt te denken aan bruggen, tunnels, dichtbebouwd stedelijk gebied,
of het geval dat de eerstvolgende tientallen kilometers ‘slechts’ als tweestrooks zijn uitgevoerd, enz.
Wegontwerp
Richtlijnen voor wegontwerp worden zo mogelijk gerespecteerd. Er wordt
van uitgegaan dat dynamische belijning toegepast kan worden. Daaraan
wordt aandacht besteed in het WnT-project Infa op Maat.
Dynamiek
De dynamiek wordt in deze studie aan de hand van keuzen nader ingeperkt,
vanaf een startpunt waar in principe ‘alles’ dynamisch is: doelgroepen, lengte
en/of breedte van de strook, tarieven, enzovoorts kunnen variëren in de tijd.
Effectiviteit
De meerwaarde van dynamische uitvoering dient bekeken te worden ten opzichte van een statische/vaste doelgroepvoorziening. Het streven bij de dynamische vrachtstrook en HOT-strook is om de capaciteit van de doelgroepstrook niet onderbenut te laten4.
Hierbij past de volgende kanttekening. Door als ‘moeilijke’ uitgangssituatie
te kiezen voor het niet verhelpen van de bottleneck, gaat de capaciteit van de
bottleneck ook niet omhoog door het toevoegen van een doelgroepstrook. In
feite is de doelgroepvoorziening daarmee een voorrangsstrook geworden.
Het effect ervan berust puur op het voordeel dat behaald kan worden door
sommige groepen voorrang te verlenen ‘ten koste’ van andere. Dynamische
uitvoering leidt wel tot voordeel ten opzichte van statische uitvoering in die
zin dat de beide stroken afzonderlijk al goed gevuld zijn, zodat de kans op
verstoringen vlak voor de bottleneck geminimaliseerd wordt.
Wanneer als makkelijker uitgangspunt geldt dat de doelgroepvoorziening
een echte capaciteitsuitbreiding geeft, dan zal dynamische uitvoering ook
meer winst te zien geven ten opzichte van een statische. De principes zijn
daarbij niet wezenlijk anders dan in deze studie, maar het effect zal groter
zijn.
Doelgroepen
Ieder ‘omschrijfbaar’ deel van de verkeersstroom kan in principe als doelgroep aangewezen worden (zie definitie hiervoor). Op technische en juridische herkenningsmogelijkheden wordt in eerste instantie niet gelet, later uiteraard wel.
Bestuurlijk-Juridische context
In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek is ook aandacht besteed aan de
bestuurlijk-juridische context. De betreffende werkzaamheden zijn in direct
contact met juridische deskundigen van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd en
worden vanwege het specialistische karakter als aparte bijlage in hun totaliteit gerapporteerd.
Van de belangrijkste elementen is waar relevant in het hoofdrapport getracht
een voor de leek begrijpelijke samenvatting te geven.
Vermeldenswaard is dat in de bestuurlijk-juridische bijlage per variant een
checklist is opgenomen voor toekomstige projectleiders van realisatie van een
dynamische doelgroepstrook.
4 Voorbeeld: carpoolvoorzieningen in San Diego en Houston worden momenteel beter benut
door er betalend verkeer op toe te laten.
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In het vorige hoofdstuk is een algemeen kader geschetst voor deze haalbaarheidsstudie. Ook zijn daar de meest fundamentele uitgangspunten van de
drie gekozen varianten uiteengezet. In dit hoofdstuk worden enkele algemene
/ gemeenschappelijke aspecten van de drie varianten, en doelgroepstroken in
het algemeen, beschreven.
De belangrijkste discussiepunten zijn steeds:
l
doelgroep;
l
dynamiek;
l
wegontwerp, in relatie tot verkeersveiligheid en handhaving:
- fysiek scheiden of alleen markering;
- aansluitingen op het onderliggend wegennet;
l
flexibiliteit van de infrastructuur;
l
kosten en baten.
2.1
Doel van de maatregelen
Zoals gezegd in het vorige hoofdstuk kan scheiding van verkeerssoorten een

middel zijn om de bereikbaarheid (selectief) te verbeteren. In eerste instantie
door bepaalde doelgroepen een voorkeursbehandeling te verlenen, hetgeen in
tweede instantie kan doorwerken als sturingsmechanisme op het verplaatsings- en transportpatroon als geheel.
Om in voorkomende gevallen een concrete doelgroep aan te wijzen zijn
meerdere soorten overwegingen mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden.
Mogelijke doelstellingen

1. Minimaliseren van de geschatte economische schade ten gevolge van vertragingen’;
2. Optimaliseren van de vervoersprestatie in aantal personen per uur;
3. Optimaliseren van de verkeersprestatie in aantal voertuigen per uur;
4. ‘Vrije’ keuze: wie congestie erg vindt kan betalen voor filevrij rijden;
5. Verbeteren verkeersveiligheid6;
6. Minimaliseren van brandstofgebruik en voertuigemissies;
7. Stimuleren samenrijden/optimaliseren vervoersprestatie in aantal personen per autorit;
8 . ....
In deze studie komen een aantal van bovengenoemde mogelijke doelstellingen aan bod. Bij de dynamische vrachtstrook staat doelstelling 1 centraal; bij
de dynamische HOT-strook spelen doelstelling 2, 4 en 7 de belangrijkste rol;
terwijl bij de dynamische bestemmingsstrook interessant genoeg doelstelling 3
de leidraad is. Doelstelling 7 is verwant met doelstelling 2, maar dan gecorrigeerd voor verschuivingen in het totale verkeersaanbod.
Overigens is duidelijk dat de verschillende doelstellingen niet los van elkaar
staan: wie één doelstelling uit het rijtje 1 t/m 4 realiseert, boekt vaak ook
resultaat wat betreft de andere doelstellingen.
’ Reistijdwaardering(in guldenper verliesuur)door vracht-, zakelijk, woon-werk- en
recreatiefverkeerverschillennamelijk.
6Bij ‘DuurzaamVeilig’ wordt gedachtaan ‘scheidingvan massa’.
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Alleen verkeersveiligheid roept op dit punt discussie op. Het scheiden van
verkeerssoorten kan op verschillende manieren, die verschillend scoren qua
verkeersveiligheid. De prangende vraag is telkens: hoe veilig moet de voorziening zijn, gegeven de veiligheidsdoelstellingen, maar ook gegeven wat je
nu of in de toekomst elders op het hoofdwegennet accepteert (‘niet roomser
dan de paus’)?
21

Afwegingskader

Bovenstaande doelstellingen zijn te smal om een verantwoorde integrale afweging ‘wel of niet’ te kunnen maken. Bij de hoofddoelstelling (verbeteren
van de bereikbaarheid) ontbreken vooralsnog goede indicatoren om de varianten op te toetsen. Last but not least moeten voor een gedegen afweging
vrijwel alle effecten, ook secundaire, van daadwerkelijke uitvoering goed
worden ingeschat. Het is binnen het kader van deze studie niet mogelijk om
een dergelijke integrale afweging zinvol te maken.
Wat dan wel? Getracht wordt om zoveel mogelijk elementen boven water te
krijgen die bij daadwerkelijke uitvoering een rol zouden kunnen spelen in het
afwegingsproces (kosten, baten, knelpunten, .. .). Er wordt een referentiekader
opgezet, dat dient om de vraag te kunnen beantwoorden: wat is de meerwaarde van een dynamische doelgroepstrook ten opzichte van. een statische
doelgroepstrook en van beiden ten opzichte van een gewone uitbreiding met
een rijstrook? Tenslotte worden met de resultaten van modelsimulaties de
varianten op hun bijpassende doelstelling (genoemd in 2.1) beoordeeld, binnen dat referentiekader.
Eerst worden nu de dynamische vrachtstrook en de HOT-strook behandeld,
omdat deze veel gemeenschappelijke elementen kermen.
2.3

Globaal ontwerp

Er wordt, bij mogelijke uitvoering, gedacht aan een huidige situatie van twee
rijstroken (die toeleidend zijn naar een bottleneck), die wordt uitgebreid met
een extra rijstrook. Deze derde rijstrook kan gereserveerd worden voor doelgroepenverkeer, of niet.

---------

---------

--------Huidzge situatie, 2 rostroken

Nulvarùmt: 3 rrjstrokm voor alle
verkeer
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Doelgroepvarirmt: 2 rijstroken voor het
overige verkeer, 1 rijstrook voor aé doelgroep
(scheiding met markering)
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Het onttrekken van een bestaande rijstrook aan het overige verkeer om deze
als doelgroepstrook aan te wenden (inbreiding), stuit in het algemeen op
maatschappelijke acceptatieproblemen, onder meer omdat de toch vaak al
aanwezige congestie voor het overige verkeer dan sterk zal toenemen. Vandaar dat gekozen wordt voor bestudering van de maatregel in de context van
uitbreiding.

Deze context houdt in dat er relatief veel tijd gemoeid is met de realisatie: er
zal in ieder geval eerst gebouwd moeten worden. Een wellicht gunstige keerzijde hiervan is dat voor de inrichting als doelgroepvoorziening enige ruimte
ontstaat om beter uitgeruste vormen ter hand te nemen.
De nulvariant bestaat uit een situatie met 3 rijstroken, altijd voor iedereen
opengesteld. In de doelgroepvariant wordt de derde strook gebruikt als doelgroepstrook; de twee overblijvende stroken (de reguliere rijstroken) zijn toegankelijk voor al het verkeer, ook wel overig verkeer genoemd.
2.4

Dynamiek en Doelgroep

Stel dat men kiest voor een doelgroepvariant. Dan is het, gegeven de druk op
de bereikbaarheid, uiterst wenselijk om dit zo efficiënt mogelijk te doen.
Wanneer de capaciteit van een doelgroepvoorziening niet goed wordt uitgenut, wordt het overige verkeer onnodig benadeeld. Dit kan vervolgens leiden
tot maatschappelijke weerstand die groter is dan op grond van de objectieve
gegevenszou worden verwacht. Bij carpoolstroken in de VS spreekt men wel
van het empty-Zane syndrome, zelfs als een dergelijke strook meer personen
per uur vervoert dan de gewone rijstroken. Immers, zover reikt de perceptie
van de overige weggebruikers meestal niet.
Dynamiek kan een middel zijn om de capaciteit van de doelgroepstrook zo
goed mogelijk uit te nutten. Het achterliggende mechanisme is gebaseerd op
een indeling van het verkeer in:
1. Primaire doelgroep;
2. Secundaire doelgroepen;
3. Overig verkeer.

Voor de primaire doelgroep is de doelgroepvoorziening in tijden van congestie altijd toegankelijk. Ook garandeert de doelgroepvoorziening een bepaald
serviceniveau. Het verkeersaanbod van de primaire doelgroep is echter vaak
niet constant. Dat betekent dat er soms ruimte is om nog een tweede
(secundaire) doelgroep toe te laten, zonder dat het serviceniveau
van de doelgroepvoorziening in gevaar komt. En misschien kan er soms nog
wel een derde (secundaire) doelgroep bij.
Het empty-lane syndrome wordt bestreden, en mogelijk wordt ook het overige verkeer ontlast. In rustige perioden kan de strook in principe dicht, tenzij
er andere redenen zijn om de primaire doelgroep te scheiden van het overige
verkeer (bijvoorbeeld verkeersveiligheid).
Er is een goede reden om het overig verkeer nooit volledig tot secundaire
doelgroep te verklaren. Ben belangrijke ervaringswijsheid uit de VS is de volgende: stel een doelgroepvoorziening nooit open voor al het verkeer (tenzij
als kortdurende uitzonderingssituatie, bij een incident bijvoorbeeld). Wanneer het overig verkeer aan het gebruik van de doelgroepstrook gewend
raakt, daalt de acceptatie van het exclusieve gebruik door de doelgroep in
sterke mate. Zorg er derhalve voor dat de doelgroepvoorziening altijd
‘speciaal’ is.
De capaciteit dient zo goed mogelijk te worden benut, echter zonder het serviceniveau in gevaar te brengen. Daarom zou men het secundaire doelgroepverkeer in principe het liefst opdelen in verschillende secundaire doelgroepen
van niet al te grote omvang.
4 Grontmij / Wegen naar de Taekomst
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In de praktijk zal men terwille van de begrijpelijkheid waarschijnlijk concessies doen ten aanzien van het aantal secundaire doelgroepen dat onderscheiden wordt.
Ter onderscheid van secundaire doelgroepen komen bijvoorbeeld lichte
vrachtauto’s, kleinere auto’s met grijze kentekens, zakelijk verkeer, carpoolers, betalend verkeer, ... in aanmerking. In algemene zin kan onder andere
aan het volgende gedacht worden, al dan niet in combinaties:
l
voertuigeigenschappen: lengte (bijvoorbeeld groterkleiner dan 1250 m),
maximum toelaatbaar gewicht (bijvoorbeeld groterkleiner dan 3.500 kg;
type kentekenbewijs (geel of grijs); benodigd type rijbewijs; automatisch
geleid of niet; breedte (man-wide, gewoon);
0 ‘Lading ‘-eigenschappen: bulkhoogwaardige
lading; beladingsgraad;
hoogbezet personenvervoer: bussen, carpoolers;
l
ritmotieven: vrachtverkeer; woon-werkverkeer; zakelijke rijders; recreatief
verkeer; sociaal verkeer;
l
ritkenmerken: lange-afstandsverkeer, korte-afstandsverkeer;
l
marktprincipe (betalen).
Een opdeling van de verkeersstroom aan de hand van een marktprincipe
wordt verkregen door te laten betalen voor het gebruik van de doelgroepstrook. Tegenover betaling staat dan een goede afwikkelingskwaliteit.
Doordat de reistijdwaardering niet voor iedere passant hetzelfde is, kan de
relatieve omvang van wel- en niet-betalers be’mvloed worden. In het hoofdstuk over de HOT-strook wordt hier nader op ingegaan.
Het referentiekader voor de dynamische vrachtstrook en de dynamische HoTstrook bestaat derhalve uit drie varianten: de nulvariant, de statische doelgroepvariant, en de dynamische doelgroepvariant. In de nulvariant is er geen
doelgroepvoorziening (3 gewone rijstroken). In de statische doelgroepvariant
is de doelgroepvoorziening alleen open voor de primaire doelgroep, en nooit
voor de secundaire doelgroepen of het overig verkeer.
2.5

Flexibiliteit

van de infrastructuur

Flexibiliteit van de infrastructuur is iets wezenlijk anders dan ‘dynamiek’.
Een bepaalde voorziening wordt dynamisch genoemd wanneer deze voorziening is ingericht op dynamisch (voortdurende wisselend) gebruik binnen een
gegeven kader. Maar wat te doen wanneer het kader verandert? Een voorziening heet flexibel indien bij een veranderd kader de voorziening zonder al te
grote kosten / moeite is aan te passen om aan het nieuwe kader te voldoen.
Met flexibiliteit wordt dus veeleer aan een langere tijdschaal gedacht. Stel dat
vanwege maatschappelijke ontwikkelingen er een herprioritering in het beleid
plaatsvindt (andere doelgroepen worden belangrijk), kan dezelfde voorziening dan nog worden gebruikt, of moeten ineens flinke investeringen worden
gepleegd om de voorziening aan te passen? Of stel dat de omvang van de in
eerste instantie beoogde doelgroep drastisch verandert, bijvoorbeeld door
een nieuwe technologiedoorbraak
of andere handels- en woonwerkpatronen, of door de aanleg van nieuwe verbindingen in het hoofdwegennet. Kan de gerealiseerde infrastructuur dan nog zinvol worden gebruikt?
Voorbeeld in 2015: er is na lang wikken en wegen een vrachtverbod voor de
spits ingesteld. Daarnaast is het tidal-flow mechanisme veel sterker toegenomen dan voorzien. Men zou dan ook graag de in 2005 gerealiseerde vrachtstrook als wisselvoorziening gaan gebruiken. Echter de geschatte kosten voor
aanpassing zijn vooralsnog hoger dan het te verwachten economisch rendement...
Ander voorbeeld: is het zeker dat ook in de toekomst gestreefd wordt naar
scheiding van verkeersstromen op het hoofdwegennet, en zo ja in welke ver& Grontmij / Wegen naar de Toekomst
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houding? Of moet vanwege de onzekerheid hierin de beschikbaarheid van de
gehele verharding als 1 rijbaan binnen bereik blijven?
Een tussensituatie betreft perioden van Werk in Uitvoering (WiU). Is het
ontwerp daarop goed ingericht? Kan het wellicht zelfs bijdragen aan congestievrij wegonderhoud? En dan is er ook nog Incident Management, met vergelijkbare vragen.
2.6

Wegontwerp

in relatie tot verkeersveiligheid

en handhaving

In en nabij stedelijke omgevingen, waar de congestie zich vaak voordoet,
bestaat vaak een duidelijk spanningsveld tussen ‘beschikbare’ ruimte en
wegontwerp. Dit leidt geregeld tot discussies over wegen in het algemeen, en
over doelgroepvoorzieningen in het bijzonder. Omwille van de verkeersveiligheid en/of handhaving wordt voor het laatste vaak een fysieke scheiding,
en derhalve een flink breder dwarsprofiel, geclaimd. De meningen daarover
zijn zeer verdeeld.
In het kader van dit onderzoek wordt geen eenduidige uitspraak gedaan over
welke keuzen de beste zijn. Veeleer wordt getracht de knelpunten helder te
analyseren en te formuleren, en mogelijke consequenties van sommige keuzen weer te geven. Aanbevolen wordt het opstellen van een duidelijk beoordelingskader, voor het in de praktijk daadwerkelijk verantwoord kunnen
maken van keuzen.
Voorstel voor een beoordelingskader: zoveel mogelijk relevante factoren monetariseren. Dat wil onder andere zeggen een goede raming van:
l

l

l

l

l

verschil in aanlegkosten (inclusief grondverwerving etc.) en onderhoudskosten tussen de ontwerpen;
verschil in te verwachten verkeersongevallen tussen de ontwerpen (risicoanalyse). Dit verschil vervolgens monetariseren op grond van door de
SWOV en de EU vastgestelde cijfers’;
verschil in handhavingskosten (aanleg en onderhoud van alle benodigde
apparatuur, en personeelsinzet, inclusief die van het OM);
verschil in benuttingsbaten (zowel qua doorstroming als betrouwbaarheid);
verschil in flexibiliteit. Het monetariseren hiervan is wellicht lastig’.

Het voordeel van een dergelijke monetarisering is dat men niet alleen de directe en korte-termijnkosten maar ook de indirecte en lange-termijnkosten
afweegt.
In de richtlijnen voor het ontwerp van autosnelwegen (ROA) zijn vanzelfsprekend veiligheidseisen en -uitgangspunten verwerkt. Deze richtlijnen ondergaan momenteel een herziening, waarin onder andere de veiligheidseisen
en -uitgangspunten worden aangescherpt in het kader van ‘Duurzaam Veilig’. Desalniettemin is er nog geen duidelijke consensus over de ontwerpeisen
aan doelgroepvoorzieningen; het hierboven geschetste spanningsveld is hier
mede debet aan. Dat dit spanningsveld zich nu al naar de praktijk vertaalt
blijkt uit het uitgevoerde, doch niet ROA-conforme, ontwerp van de eerste
vrachtautostrook (Van Brienenoordbrug): scheiding slechts door markering.
Om de discussie open te houden worden de richtlijnen in deze studie niet
overal rigoureus gevolgd. Uiteraard moeten bij praktische toepassing de con-

’ Totale kostenvan eenverkeersdodebijvoorbeeld bedragenvoorzichtig berekendal
meerdan NLG Imiljoen. De EU gaat er bij infrastructuur vanuit dat eeninvestering
van 3,5 miljoen euro in eenmaatregeldie 1 verkecrsdodevoorkómt, nog altijd kosteneffectiefis.
’ Zie de discussiein 2.5
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sequenties goed worden afgewogen (waarbij het voorstel hierboven hopelijk
dienst kan doen).
Enkele algemene vragen ten aanzien van het ontwerp passeren hier de revue.
Uitgebreider behandeling volgt later per variant:
l
hoe lang moet de voorziening zijn?
l
wordt de file links of rechts voorbijgereden?
l
fysiek gescheiden of niet?
l
worden doelgroep en de rest afzonderlijk aangesloten op het onderliggende wegennet?
Hoe lang moet & voorziening zijn?

De voorziening dient langer te zijn dan de file, anders is zij niet goed bereikbaar voor de doelgroep. Omdat de file niet altijd eenzelfde lengte heeft, en
ook qua maximum van dag tot dag kan variëren, dient enige marge aangehouden te worden om te voorkomen dat de voorziening bij tijd en wijle onbereikbaar wordt. Indien een dynamische lengte gehanteerd wordt, gelden
deze opmerkingen voor de maximaal te realiseren lengte.
Wordt de file links of rechts voorbijgereden?

l
----- mE-!MLz

------------------------ZEEy-=cz-~/ïï

Fysiek gescheiden of niet?

Zie de figuur voor het geval van een rechtsliggende vrachtstrook.

~~~~~~~--~~~~~~~~
-D

@ml
verkeer

Vrachtverkeer

Een niet-fysieke scheiding tussen doelgroepstroken en stroken voor overig
verkeer kan gemaakt worden door een afwijkende streeplijn (zie bovenste
figuur), markeringen op de rijstrook zelf en/of een afwijkende kleur van de
rijstrook.
Een fysieke scheiding tussen doelgroep en overig verkeer is gewenst vanuit
het oogpunt van verkeersveiligheid en handhaving, maar legt onder andere
een groter beslag op de ruimte. Bij een fysieke scheiding is een belangrijk
eigenschap het voertuigkerende vermogen. Een fysieke scheiding zonder kerend vermogen is ‘lek’ voor ‘botsingsprodukten’, maar kan nog wel handhaving / naleving vergemakkelijken.
Beide mogelijkheden (wel en niet fysiek scheiden) worden in deze studie per
variant in beeld gebracht. De algemene voor- en nadelen staan in Tabel 2-1
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weergegeven. Dit is echter slechts een indicatie van de achterliggende discussie die ingewikkelder is.
Tabel 2-lAlge !mene voor- en nadelen van fysieke scheiding
Nadelen
Voordelen
l
niet dynamisch m te stellen
fysieke schei,- l grotere verkeersveiligheld
. haudhaviug op bewust misbruik
dwarsprofiel
cw%
met
kerenc1
l
geendynamische lengte
relatief eenvoudig
l
weinig onbewust misbruik
l
groot
ruimtebeslag (extra
vermogen
vluchtstrook nodig)
l
geen snelheidsbeperking voor doel0 grotere aanlegkosten
groep
l
detectie ten behoeve van handhaving l op doelgroepstrook kan niet
ingehaald worden
alleen aan begin en/of eind
l
congestie is niet van invloed op snel- l met alle weggebnukers voelen
zich lekker op 1 enkele strook
heden doelgroep
l
kan gebruikt worden bij incidenten l blokkadegevoelig bj incidenop de hoofdrijbaan
ten op de strook zelf
l
kan gebruikt worden bij WiU
l
vormt aan begin obstakel
l
kan wellicht gebruikt worden als
wrsselstrook
scheiding dool .
markering
l
l
l

lengte dynamrsch in te stellen
1l
geenextra ruimtebeslag
l
geenextra aanlegkosten
bij blokkade op de strook zelf kan l
snel een uitweg gebodenworden
l

l

kleinere verkeemveihgheid
controle op bewust misbruik
moet over gehelelengte
onbewust misbruik is mogelijk
en levert onveilige situaties op
bij congestie ook snelheidsbeperking opleggen aan doelgroepverkeer
Bij een incident op de
hoofdrijbaau raakt de doelgroepstrook
waarschijnlijk
ook geblokkeerd

Bij scheiding door markering is tussentijds fysieke uitwisseling mogelijk, zowel van doelgroepstrook naar overige stroken als andersom. In perioden dat
er geen congestie is, en de voorziening overbodig is, is daar weinig bezwaar
tegen. Als er wel congestie is, zijn de snelheidsverschillen zo groot dat dergelijke strookwisselingen gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Dit is een reden om ten minste een doorgetrokken lijn als scheiding te hanteren daar
waar file staat.
Worden doelgroep en de rest afzonderlijk
wegennet?

aangesloten op het onderliggende

Het gescheiden aansluiten van doelgroepstrook en overigverkeerstrook
(reguliere rijbaan) heeft de voorkeur vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en ongestoorde verkeersafwikkeling” voor de doelgroep. Daarbij dient
bedacht te worden dat de verkeersafwikkeling in dynamische varianten bovendien kwetsbaarder is dan bij statische doelgroepstroken, omdat gestreefd
wordt naar een goede vulling van de doelgroepstrook. Gescheiden aansluiten
kost daarentegen soms weer meer ruimte, en het brengt hogere aanlegkosten
met zich mee. Het verschil in flexibiliteit zou zorgvuldig bestudeerd moeten
worden.
Een aantal algemene voor- en nadelen staan inTabel 2-2 weergegeven.

’ Zie de modelberekeningen (hoofdstuk 6)
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Tabel 2-2: Algemene voor- en nadelen van gescheiden aansluiting
van doelgroepstrook
nadelen
Voordelen
l
hogere aanlegkosten (kunstwerken)
gescheiden
l
verkeersveilig
aansluiten
l
kleine kans op versto- l groter ruimtebeslag in de breedte
ring doelgroepverkeer l lange realisatietermijn
l
vormgeving niet gemakkelijk om te bouwen
l
grotere capaciteit
l
scheiding geldt voor
tot standaardontwerp
geheletraject op HWN
aansluiten
l
door gelijk- *
vloers uitwisselen

beperkte aanlegkosten
na verwijderen scheidiug ontstaat generiek
ontwerp, mits hoogteprofiel dat toelaat.

l

l

l

l

2.7

Handhaving

van/naar links in- en uitvoegen minder gewenst vanuit W-oogpunt
over grotere lengte extra breedte nodig
(tweetraps in/uitvoegen om van langzaam
naar snel en omgekeerd te komen)
kleinere capaciteit op doelgroepstrook, zeker
als doelgroepstrook rechts ligt
grotere kans op verstormg doelgroep

en naleving

De doelgroepvoorziening kan pas functioneren wanneer de toegangseisen
voldoende worden nageleefd. Het niet naleven van de regels voor toegang tot
de doelgroepvoorziening heet misbruik. Vanuit verkeerskundig oogpunt gezien is het doel van de handhaving om misbruik van signifícante omvang te
voorkomen. Andere argumenten (zoals verkeersveiligheid) vragen om striktere handhaving.
Misbruik kent de volgende vormen:
l
bewust misbruik;
l
onbewust misbruik.
Bewust misbruik plegen weggebruikers die van het rijtijdvoordeel willen genieten terwijl ze er geen recht op hebben. Onbewust misbruik kan optreden

wanneer de informatievoorziening (bebording, belijning, wegbeeld e.d.) niet
voor iedereen op elke plek duidelijk is. Misbruik kan in beide gevallen gepaard gaan met verkeersonveilige bewegingen.
Beide vormen van misbruik zijn ongewenst. Om bewust misbruik tegen te
gaan pleegt men handhaving. Handhaving vereist een technische en organisatorische inspanning, die gestoeld dient te zijn op een goede juridische basis.
Handhaving bestrijdt ook het onbewust misbruik, maar het zorgen voor
adequate informatievoorziening en een ontwerp dat vergissingen helpt voorkomen verdienen daar toch de voorkeur.
Een ander aspect dat de naleving beïnvloedt is de herkenbaarheid van de
doelgroep. Een goede uiterlijke herkenbaarheid van de doelgroep heeft
meerdere voordelen: het helpt tegen onbewust misbruik, het bevordert
‘sociale controle’ en het vergemakkelijkt de technische handhaving.
De wijze waarop de handhaving op juist gebruik van de voorziening plaats
kan vinden, is in belangrijke mate afhankelijk van het wegontwerp. Ook kan
gedacht worden aan aanvullende technische maatregelen om ongewenst gedrag tijdig bij te sturen.
Handhaving op bewust misbruik vereist een technische inspanning die groter
is naarmate de doelgroepen moeilijker te onderscheiden zijn. De detectietechnieken zijn echter zodanig omwikkeld dat dit veelal niet meer als knelpunt wordt gezien. Uiteindelijk blijkt het echte knelpunt vaak te liggen in een
niet toereikend bestuurlijk / politiek / maatschappelijk draagvlak.
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Het gaat bij technische handhaving bijvoorbeeld om detectie van de volgende
eigenschappen: voertuigcategorie, lengte, massa, soort kenteken, aantal personen in auto, wel / niet betaald hebben.
In het laatste geval is er een sterke relatie met het betaalsysteem en wijze van
afhandeling: onder andere tolvignet wel / niet aanwezig, transponder wel /
niet aanwezig, geld wel / niet afgeboekt, etc.
2.8

Informatievoorziening

De informatievoorziening moet zodanig zijn dat er een juist en veilig gebruik
gemaakt kan worden van de stroken voor overig verkeer en van de doelgroepstrook. Op de weg ter hoogte van de voorziening en voorafgaand eraan
moet daarvoor het een en ander ingericht worden. Het betreft voor een deel
statische en derhalve reeds bekende elementen, voor een ander deel gaat het
om dynamische instrumenten.
De informatie dient duidelijk en van beperkte omvang te zijn, om verwarring
en onoverzichtelijkheid en daaruit mogelijk voortkomende verkeersonveilige
gedragingen te voorkomen.
Het betreft allereerst het wegbeeld, waaronder de markering. Deze laatste
kan eventueel dynamisch uitgevoerd worden (zie hiervoor Infra op Maat).
Voor de bewegwijzering en bebording bestaat behoefte aan wisselborden”. Dit
kan voor ieder van de varianten uitgevoerd worden, zelfs indien aan dynamische lengte van de doelgroepvoorziening gedacht wordt. Voor het aangeven
van de openstelling bestaat behoefte aan voldoende duidelijke pictogrammen. Mogelijk moeten nieuwe in het RW worden opgenomen. Een beperkte
aanpassing in het verkeerssignaleringsalgoritme kan wenselijk zijn om de
gewenste snelheidsaanduidingen te kunnen tonen.
Ter ondersteuning van de keuze door de weggebruiker staan instrumenten ter
beschikking als dynamische route-informatiepanelen (drips) en andere wijzen
van (lokale) verstrekking van verkeersinformatie, bijvoorbeeld in-carsystemen. Vooral bij de HOT-strook is info over vertraging belangrijk.
Uitleg aan het publiek door middel van een publiciteitscampagne is zinvol.
Van groot belang is dat de met de situatie ter plaatse onbekende weggebruikers geen onveilige bewegingen uitvoeren. Zij moeten niet in verwarring geraken. Het blijven bieden van een vertrouwde wijze (weg, wegbeeld etc.) om
het wegvak af te leggen, naast de ‘nieuwe’/ ‘ingewikkelde’/ ‘enge’ doelgroepvoorziening, draagt zeker bij aan de veiligheid. Het laten uitmonden van
iedere inkomende rijstrook op de reguliere rijbaan, samen met standaard
uitziende bebording, draagt daaraan bij.
2.9

Betrouwbaarheid

voor de secundaire doelgroep

Een belangrijk punt van aandacht bij de dynamische vrachtstrook en HoTstrook is de zekerheid / onzekerheid die de secundaire doelgroepen hebben
omtrent toegang tot de voorziening. Het is natuurlijk waar dat zij ten opzichte van een statische doelgroepvoorziening altijd beter uit zijn, maar toch is
betrouwbaarheid een belangrijke factor. Het kan zijn dat er zorgvuldig gecommuniceerd moet worden om aan de secundaire doelgroep de voordelen
duidelijk te maken, en te blijven maken.
Verwacht kan echter worden dat bij een dagelijks terugkerend aanbodpatroon zich ook een min of meer stabiel toelatingspatroon ontwikkelt. Een
uitweg zou kunnen zijn dat het patroon, met aanhouden van enige marge,
vastgelegd wordt in iedere dag geldende tijdvensters. Nader onderzoek naar

*OOp diverseplaatsenzijn reedsbewegwijzeringspanelen
in bedrijf die kunnen wisselen russendrie verschillendeweergaven(spitsstrokenA27 / A28, panelenrond Arena,
etc)
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de beleving / acceptatie van de secundaire doelgroep met betrekking tot dit
onderwerp zal bij realisatie zeker gedaan moeten worden.
2.10

Bestuurlijk-juridische

context

Bij het nemen van infrastructurele maatregelen - in dit rapport: de
dynamische vrachtstrook, de dynamische HOT-strook en de dynamische
bestemmingsstrook - spelen bepaalde juridische aspecten altijd een rol.
De ge’mteresseerde lezer(es) wordt sterk aangeraden om de afzonderlijke
bijlage ‘Bestuurlijk-Juridische aspecten van Dynamische Doelgroepstroken’
te lezen.
In paragraaf 2.2 van die bijlage komen enkele algemene beginselen van
behoorlijk bestuur aan de orde. De daaropvolgende paragrafen behandelen
de handhaving (2.3), het Besluit milieu-effectrapportage (2.4), de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken (2.5), de Wet geluidhinder (2.6), het Besluit
administratieve bepalingen inzake wegverkeer (2.7), de aansprakelijkheid op
grond van het Burgerlijk Wetboek (2.8) en de juridische onderwerpen, die zo
algemeen zijn dat zij helemaal buiten beschouwing worden gelaten (2.9).
De variantgebonden uitwerkingen/bijzonderheden worden genoemd in de
hoofdstukken 3,4 en 5 van de bijlage.
Een samenvattend oordeel over de juridische haalbaarheid van elke variant is
opgenomen aan het eind van de hoofdstukken 3, 4, en 5 van dit hoofdrapport.
Milieu-effectrapportage (m.e.r.)
Dit onderwerp trekt vaak de aandacht. Hieronder volgt een samenvatting
van de conclusies uit de bijlage.
Ter beantwoording van de vraag of voIgens het &sIidl M.e.r. een milieueffectrapport moet worden opgesteld bij de realisering van de
doelgroepstroken, worden de volgende voorvragen gesteld:
1. Is er sprake van fysieke verbreding van de weg, m.a.w. komt er asfalt bij?
en
2. Verbindt het verbrede weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar?
Tabel 2-3: M.e.r.-plicht doelgroepstroken
Vrachtstrook

Verbreding?
ja

HOT-strook
Bestemmingsstrook

ia
aibankelijk
variant

Verbinding?
afhankelijk
locatie
nee
van afhankelijk
locatie

M.e.r.-plicht?
van afhankelijk
locatie
nee
van aflunkelijk
wriadocatie

van
van

Inmiddels is duidelijk, in het bijzonder door een uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, 24 oktober 1996, C-72/95 dat er
op zijn minst sprake is van enige spanning tussen’ de EGrí&thjn ìbzake de
m.e.r. en de implementatie in het Besluit m.e.r.
Gezien de niet uit te sluiten rechtstreekse werking van de EG-richtlijn is het
noodzakelijk om - als de conclusie luidt dat geen m.e.r.-plicht ontstaat
ingevolge de bepalingen van het Besluit m.e.r. - tevens te onderzoeken of de
voorgestelde maatregelen niet een aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben.
In het geval dat er sprake is van een aanzienlijk

milieu-effect, lijkt de conclusie
gewettigd dat er sprake is van een m.e.r.-plicht, ook al zou het Besluit m.e.r. tot
een andere conclusie leiden.
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3

Dynamische

3.1

Globaal ontwerp

vrachtstrook

De vrachtstrook wordt (conform de uitgangspunten van de voorliggende
studie) toegepast op een wegvak stroomopwaarts van een knelpunt. Met bij
voorkeur beperkte middelen en op korte termijn wordt een ‘bypass’ voor een
doelgroep gecreëerd.

Figuur 3-1: Toepassingvrachtstrook stroomopwaarts van bottleneck
3.2

Doelgroepen

Voor de vrachtstrookvariant is gekozen voor de volgende primaire doelgroep
(voor welke de vrachtstrook altijd opengesteld is):
vrachtauto’s waarvan het toegestane maximum gewicht groter is dan 3500
l
kg;
l
autobussen ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
Als gedurende een zekere periode de vrachtstrook onvoldoende gevuld is met
verkeer uit de primaire doelgroep, wordt aan één of meer andere doelgroepen
toegestaan van de vrachtstrook gebruik te maken. Als secundaire doelgroep
wordt hier gekozen: alle overige voertuigen met een grijs kenteken. De volgende onderverdeling wordt alvast gemaakt, in volgorde van prioriteit met
betrekking tot toelating:
grotere voertuigen met een grijs kenteken (qua gewicht of lengte);
l
kleinere voertuigen met een grijs kenteken (qua gewicht of lengte).
l
De redenen om voor deze secundaire doelgroep te kiezen zijn onder andere:
grijze kentekens vervoeren vaak vracht of vrachtjes, de doelgroep past dus
zowel qua karakter als qua economische doelstelling bij de primaire doelgroep;
herkenbaarheid: een grijs kenteken vereist een aantal uiterlijke kenmerken
l
van het voertuig, hetgeen handhaving, sociale controle en duidelijkheid
bevordert;
handhaving: grijze kentekens zijn geregistreerd, er kan dus naast op uiterl
lijke kenmerken ook op kenteken gehandhaafd worden.
l

De groep grijze kentekens kan nog nader opgedeeld worden, mocht de totale
omvang dat nodig maken (zie 2.4 Dynamiek en Doelgroep). En en ander zal
per locatie bekeken moeten worden.
Het kan zijn dat de toegestane maximumsnelheid van een deel van de secundaire doelgroep hoger ligt dan de 80 km/u van de primaire doelgroep.
De vrachtstrook wordt doelbewust nooit opengesteld voor alle verkeer, indachtig de wijsheid: ‘de doelgroepstrook is altijd speciaal’ (zie 2.4 Dynamiek
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Dynamischevrachtstrook

en Doelgroep). Hiermee wordt ook voorkomen dat onduidelijke situaties
ontstaan die leiden tot verkeersonveiligheid.
3.3

Ontwerp begin; plaats in dwarsprofiel

Omdat vrachtauto’s en bussen zich in de regel aan de rechterzijde van de
rijbaan bevinden, ligt het voor de hand om de vrachtstrook aan de rechterzijde te leggen. Een keuze voor de rechterzijde brengt echter met zich mee dat
aansluitingen op het OWN problemen veroorzaken, terwijl bij een keuze
voor de linkerzijde dergelijke aansluitingen eventueel overgeslagen kunnen
worden voor de doelgroep. Op grond van diverse overwegingen is hier toch
gekozen voor rechtsligging, zodat ook het korte-afstandsvrachtverkeer wordt
gefaciliteerd. Zie Figuur 3-2 voor de vormgeving van het begin, afhankelijk
van wel of niet fysieke scheiding.
overg
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Figuur 3-2 Vormgevingbegin vande wachtstrook

Voor argumenten met betrekking tot al dan niet fysiek scheiden wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
3.4

Ontwerp rechte stuk

Twee dwarsprofielen (met markering als scheiding en met een banier als
scheiding) zijn weergegevenin Figuur 3-3 en Figuur 3-4.

14.80 m
Figuur 3-3 Dwarsprofiel met markering ~I!Sscheiding

20.05 m
Figuur 3-4 Dwarsprofiel met barrier als scheiding

Wat ontwerpsnelheid betreft is 90 km/uur voldoende voor de vrachtstrook.
De getoonde dwarsprofielen zijn daarmee in overeenstemming. Om eventueel
ander gebruik in de toekomst (al dan niet als gevolg van gewijzigd beleid)
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mogelijk te houden, is hanteren van een ontwerpsnelheid van 120 km/uur
wenselijk. Dat zou leiden tot een 25 cm breder dwarsprofiel.
Bij rechtse ligging zonder fysieke scheiding zou in geval van file de markering
als doorgetrokken streep uitgevoerd moeten worden. In de overige perioden
is de vrachtstrook in ieder geval open voor vrachtauto’s. Om gedurende deze
perioden het inhalen mogelijk te maken, zou dan een onderbroken streep
aanwezig moeten zijn. Toepassing van dynamische belijning maakt het mogelijk om de belijning af te stemmen op de verkeerssituatie. Op de Van Brienenoordbrug is destijds gekozen voor een permanente speciale blokmarkering.
3.5

Ontwerp

einde vrachtstrook

Het ligt voor de hand om de vrachtstrook te laten uitmonden in de rechter
rijstrook. Hierdoor kan het doelgroepverkeer relatief ongehinderd doorrijden na het verlaten van de vrachtstrook. De rijbaan versmalt op enige afstand stroomafwaarts van de samenvoeging tot twee rijstroken, door afstreping van de linker rijstrook. Omdat het overige verkeer op de twee linker
rijstroken aankomt, wordt dit verkeer als gevolg hiervan gedoseerd toegelaten in de richting van de bottleneck. De afstand van het samenvoegpunt tot
de afstreping speelt hierin een cruciale rol.

\
/
----------_--------------------------------___-____________________________________--------b’rachtstfook
I

I
f

samenvoegen:
x meter

I

’ geencongestie

Figuur 3-5 Vormgeving einde vrachtstrook (schematisch)

Figur 3-6 Vormgeving einde wachtstrook (semi-schematisch)

3.6

Ontwerp

aansluiting

Er wordt van uitgegaan dat de bestaande aansluitingen op het onderliggend
wegennet bereikbaar moeten zijn voor zowel het doelgroepverkeer als het
overige verkeer. Dit maakt het volgende probleem onontkoombaar:
Het uit- en invoegende overig verkeer moet de stroom rechtdoorgaand doelgroepverkeer kruisen.

Er kan aan gedacht worden om het uit- en invoegende overige verkeer de
vrachtstrook gelijkvloers te laten doorkruisen. Het zal duidelijk zijn dat dit
maar moeilijk gaat op het moment dat de vrachtstrook vrij vol zit met relatief snel rijdend en zwaar doelgroepverkeer. Ook uit modelberekeningen
(hoofdstuk 6) blijkt dat gelijkvloers kruisen tot doorstromingsproblemen
kan leiden, zelfs bij relatief geringe intensiteit van de kruisende stroom.
Bij gelijkvloerse doorkruising ontkomt men er daarom niet aan om voldoende gaten in de doelgroepstroom te garanderen voor het uit- en invoegende
verkeer. Dit heeft echter als gevolg dat de capaciteit van de vrachtstrook onderbenut moet blijven, en dit sterker naarmate de stroom uitwisselend ver-
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keer groter is in omvang. Hiermee wordt de effectiviteit van de strook aangetast. Per locatie kan bekeken worden of dit eventueel toch toelaatbaar is.
Ongelijkvloerse kruising van uit- en invoegend overig verkeer met rechtdoorgaand doelgroepverkeer verdient de voorkeur. Een mogelijke oplossing is in
Figuur 3-7 schematisch weergegeven. Zowel het afslaand verkeer van de overige stroken als het vrachtverkeer voegt uit en komt vervolgens samen op een
strook die aansluit op het OWN. Het vrachtverkeer voegt, vanaf de vrachtstrook, links uit. Het overige verkeer voegt rechts uit.

onderhggend
wegennet
Fzgxau3-7 Ongelijkvloerse aanslurting 0 WN

Figuur 3-8 Detail aaduiting 0 m

(Er zijn ook schetsen voorhanden van de gelijkvloerse doorkruising, met de
genoemde nadelen voor de afwikkeling op de doelgroepstrook. In deze schetsen is voorzien in tussenliggende acceleratiestroken om het uitvoegend fileverkeer vanuit stilstand te laten optrekken om met een aangepaste snelheid
door het vrachtverkeer heen te kunnen strookwisselen. Voor het invoegende
verkeer zijn tussenliggende deceleratiestroken opgenomen.
Een andere gelijkvloerse oplossing voor de aansluitingenproblematiek lijkt
wellicht het openstellen van de vrachtstrook voor herkomst- en bestemmingsverkeer. Dit heeft echter vele andere nadelen).
Verzorgingsplaatsen (denk aan benzinestations) liggen veelal op dezelfde
fysieke hoogte als de autosnelweg. De bereikbaarheid kan geregeld worden
door de vrachtstrook aan de achterzijde langs de verzorgingsplaats te voeren. De uit- en invoegingen kunnen als boven vormgegeven worden, echter
zonder hoogteverschillen, maar daarentegen met een grotere ruimtebehoefte
in de breedte.
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Voor verzorgingsplaatsen geldt verder dat er geen of weinig relatie met het
OWN is. Verplaatsing van de verzorgingsplaats over enkele kilometers is
derhalve een alternatief dat overwogen kan worden.
3.7

Informatievoorziening

De informatievoorziening geschiedt via wegmarkering, bebording en informatiepanelen. Belangrijk is dat een en ander zodanig geschiedt dat de met de
situatie onbekende weggebruiker geen onveilig weggedrag gaat vertonen.
Sommige weggebruikers zullen mogelijk ‘overweldigd’ worden door de hoeveelheid informatie (hoewel de omvang daarvan in feite meevalt).
De vrachtstrook en de informatievoorziening ervoor zijn ‘speciaal’. Er wordt
additionele informatie verstrekt, die onoverwogen gebruik ervan ontmoedigt. Met de situatie onbekende weggebruikers kunnen zich verlaten op de
onderdelen van weg, markering en bebording van de reguliere rijstroken, die
er normaal uitzien.
Markering
Wanneer met de situatie onbekende weggebruikers zich ‘gewoon’ aan de
strook houden waarop ze aan komen rijden, kan er bij het voorkeursontwerp
niets fout gaan. Iemand die de vrachtstrook betreedt moet een extra handeling, namelijk een uitvoegbeweging, uitvoeren.
Bij fysieke scheiding van de rijstroken kan de belijning volgens de richtlijnen
uitgevoerd worden. Wanneer de fysieke scheiding ontbreekt zal de markering
duidelijk moeten maken dat een afwijkende strook aanwezig is. Voorgesteld
wordt om dezelfde markering aan te houden als de SDG-strook op de
Al6/A20, dus een streeplijn (9-3 systeem) met een breedte van 30 cm, en in
een fileperiode liefst een doorgetrokken streep met die breedte.
Bebording
De bord-technische regeling van toegang behoeft nadere aandacht:
l
positief: door de primaire (en eventueel de secundaire) doelgroep
expliciet toe te staan de vrachtstrook te gebruiken. en impliciet de rest uit te
sluiten;
l
negatief: door iedereen uit te sluiten, en door middel van een uitzonderingsonderbord de primaire (en eventueel de secundaire) doelgroep
toe te laten”. Dit is de huidige praktijk;
l
neutraal: van elke groep aangeven waar zij wel en niet mag rijden. Dit
houdt ook bebording voor de reguliere rijbaan in.
Bij voorkeur geschiedt de aanduiding van groepen door middel van pictogrammen voor afzonderlijke groepen, dan wel voor combinaties.
Bij fysieke scheiding van de vrachtstrook volstaat het de aanduidingen van
primaire en secundaire doelgroep op vooraankondigingen en bij het begin
van de vrachtstrook te tonen. Bij niet-fysieke scheiding is het wenselijk om de
boodschap regelmatig te herhalen.
Technieken
Het dynamische deel van de borden kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd. Bestaande technieken hiervoor zijn: kantelwalsuitvoering van
bewegwijzeringspanelen; LED-paneel; omklapborden.
Een kantelwalspaneel ziet er vrijwel hetzelfde uit als een standaard paneel, en
heeft derhalve een goede leesbaarheid. Doorgaans worden driezijdige walsen
toegepast. Door eventueel te werken met verschillende tekstvelden in een
” Mogelijk probleemis dat buitenlandershet woord ‘uitgezonderd’ niet begrijpen, en
denkendat er ‘verbodalleenbedoeldvoor’ staat.
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groot paneel, kunnen veel verschillende beeldemteksten getoond worden al
naar gelang de situatie. Lichtgevende letters en/of paneeldelen hebben een
grotere attentiewaarde, maar een iets mindere leesbaarheid.
Pictogrammen
Aan het ontwerp van pictogrammen zal nog aandacht besteed moeten worden, omdat de bestaande afbeeldingen van voertuigcategorieën met toereikend zijn om het hier benodigde scala te verbeelden. Hoe wordt bijvoorbeeld
de categorie voertuigen met een grijs kenteken en een minimale lengte van
5.10 m in een pictogram weergegeven?
3.8

Handhaving

Er zijn meerdere manieren om de handhaving technisch te ondersteunen.
Automatische kentekenplaatherkenning voldoet in principe. Auto’s zonder
grijs kenteken zijn altijd overtreders. Binnen de groep grijze kentekens
(waaronder ook de primaire doelgroep!) kan nader onderscheid gemaakt
worden door te vergelijken met een tabel waarin van ieder kenteken enkele
voertuigeigenschappen staan (lengte/gewicht etc.). Privacy-gevoelige gegevens kunnen buiten de tabel gehouden worden, zodat deze alleen opgezocht
hoeven te worden als er werkelijk een overtreding is begaan.
Daarnaast of daarvoor in de plaats kunnen lussen gebruikt worden en/of
cameracomputers die automatisch visuele kenmerken herkennen (zoals op de
A16). Handhaving is ook nog mogelijk door automatische voertuigidentifrcatie. Bij voorbeeld door een elektronische, vast aan het voertuig verankerde
tag, met voertuig-wal-communicatie.
Belangrijk is dat het handhavingssysteem gekoppeld is aan het toelatingssysteem. Bijvoorbeeld: 1 minuut nadat op de bebording de vrachtstrook gesloten wordt verklaard voor de secundaire doelgroep, treedt het handhavingssysteem daadwerkelijk op tegen alle voertuigen die de strook oprijden en niet
in de primaire doelgroep vallen. En: 30 seconden voordat op de bebording de
vrachtstrook geopend wordt verklaard voor de secundaire doelgroep, stopt
het handhavingssysteem met optreden tegen voertuigen die de strook oprijden en in de secundaire doelgroep vallen.
3.9

Regelalgoritme

De vrachtstrook mag niet tot aan haar capaciteit gevuld worden, omdat dan
ook op de vrachtstrook congestie kan ontstaan. Om een optimale benutting
te bereiken dient ze ook niet onnodig ‘leeg’ te zijn. Een zinvolle streefwaarde
voor de belasting van de strook lijkt 1500 motorvoertuigen per uur. Omdat
het gaat om vrachtauto’s, dient terdege rekening gehouden te worden met de
pae-waarde (personen-auto-equivalenten). Zinvol lijkt het om bij voorbeeld
2000 pae/uur als waarde te hanteren.
De strook is altijd open voor de primaire doelgroep: vrachtauto’s (alleen die
in principe zwaarder mogen zijn dan 3500 kg) en autobussen. Afhankelijk
van de (bij voorkeur actuele) omstandigheden wordt de strook ook opengesteld voor secundaire doelgroepen, waarbij wordt gestreefd naar een optimale bezetting van de strook. Er zal daarom slechts rekening gehouden worden met de omvang van ieder van de secundaire doelgroepen, en niet met hoe
belangrijk (in welk opzicht dan ook) de leden van die groepen zijn.
Gegevens op basis waarvan het regelalgoritme werkt, zijn bij voorkeur actuele gegevens,al dan niet in combinatie met historische gegevens.Het is zinvol
om de lokale en/of actuele samenstelling qua afmetingen te betrekken in het
algoritme: veel grote vrachtauto’s leggen een groter beslag op de capaciteit
dan evenveel kleinere.
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Het regelalgoritme dient zodanig ingericht te zijn dat de toelating niet te vaak
wisselt. Per minuut wisselen lijkt ongewenst. Niet vaker wisselen dan per vijf
of tien minuten lijkt zinvoller.
3.10

Toepassing

Aanwezigheid van congestie en veel vrachtverkeer wijst op mogelijk zinvolle
uitvoering van een vrachtstrook. Als er vooral vrachtauto’s rijden, en niet
zozeer kleinere voertuigen met een grijs kenteken, dan kan statische uitvoering mogelijk reeds effect sorteren. Dit kan het geval zijn voor langeafstandsvrachtverkeer, zoals op achterlandverbindingen.
Als er ook veel kleinere voertuigen met grijze kentekens op het betreffende
wegvak rijden, kan het de moeite waard zijn om deze via dynamische toelating ook gebruik te laten maken van de doelgroepstrook. Te denken valt aan
grootstedelijke gebieden.
3.11

Globale effecten

De vrachtstrook, uitgevoerd stroomopwaarts van een bottleneck, kan ook
een voorrangstrook genoemd worden. Een voertuig uit de doelgroep wordt
met voorrang behandeld, ‘ten koste’ van een voertuig uit de stroom overig
verkeer. Op de prestatie in voertuigen per uur is er in die zin geen positief
effect te verwachten, eerder mogelijk een licht negatief. Het positieve effect
wordt behaald door de juiste groep voorrang te geven.
3.11 .l

Te vergelijken

varianten

De nulvariant bestaat uit drie stroken, waarvan het verkeer door de tweestrooksbottleneck moet. In de statische vrachtstrookvariant is de doelgroepvoorziening altijd uitsluitend open voor de primaire doelgroep.
In de dynamische vrachtstrookvariant
worden, voor zover ze erbij passen,
ook andere voertuigen met een grijs kenteken toegelaten op de doelgroepvoorziening.
3.11.2

Effectbeschouwing

Een mogelijke maatstaf voor het beoordelen van een vrachtstrook is het
eventuele voordeel in economisch opzicht, hoewel in hoofdstuk 2 al is aangegeven dat het lastig is dit integraal te bepalen. Deze studie beperkt zich tot
het uitrekenen van de economische effecten uitgaande van de voertuigverliesuren.
Het overig verkeer krijgt met meer vertraging te maken. Dit kan het gebruik
van andere vervoerwijzen stimuleren. Dit maatschappelijke tweede-ordeeffect kan mogelijk worden gemonetariseerd, een poging wordt hier niet gedaan. Ook is het lastig het verkeersveiligheidseffect te monetariseren. Door
een scheiding in massa aan te brengen is te verwachten dat zich minder ongevallen met groot effect zullen voordoen.
Veel grijze kentekenritten zullen een hoger economisch belang hebben, anders gezegd: verliesuren van ‘grijze’ voertuigen zijn duurder dan niet-grijze
voertuigverliesuren. Vrachtauto’s worden beschouwd als de ‘duurste’ verkeersvoim; daarom bestaat de primaire doelgroep uit vrachtauto’s. Op grond
hiervan leeft de verwachting dat er economisch voordeel te behalen is met een
doelgroepstrook. Een nadere beschouwing van kwantitatieve effecten wordt
gegeven in hoofdstuk 6. Duidelijk blijkt dat de vrachtstrook een voorrangstrook is, die ertoe leidt dat vertraging uitgewisseld wordt tussen doelgroep en
overig verkeer. Tabel 3-1 met economische baten is hieronder opgenomen,
onder nadrukkelijke vermelding dat aan de berekening een aantal aannamen
ten grondslag ligt (zie hoofdstuk 6).
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Tabel 3-1: Economische baten vrachtstrook op jaarbasis ten opzichte van de nulvariant
Dymmìsckvariant
statischevarisnt
Licht-, middelzwaar en zwaar vrachtDoelgroepverkeer
Vrachtauto’s en bussen
verkeer en bussen
+ 4,0 miljoen
Baten doelaroepverkeer + 3,0 milioen
- 1,Omiljoen
Lasten ove& verkeer
- Oj m$oen
+ 3,0 miljoen
Totale baten op jaarbasis + 2,5 miljoen
(bedragenin guldens)
3.12

Maatschappelijke

acceptatie

Het effect van het toepassen van een vrachtstrook is sterk afhankelijk van de
acceptatie van de maatregel door alle weggebruikers. De uitvoering moet
helder zijn en een geaccepteerd doel nastreven.
Het succesvan de strook zal in grote mate afhangen van de betrouwbaarheid
voor de weggebruiker, ofwel de zekerheid (of onzekerheid) dat de strook
open is of juist dicht. Met name de secundaire doelgroep weet pas kort van te
voren (bij de bebording die de vooraanduidingen toont) of de strook toegankelijk is of dat men in een file aan moet sluiten. Vooral dit onderdeel komt in
aanmerking voor nader onderzoek.
3.13

Bestuurlijk-juridische

context

Uit de inventarisatie van de bestuurlijk-juridische aspecten komen voor de
dynamische vrachtstrook de volgende punten naar voren
1. Voor wat de toegang van de primaire doelgroep betreft, zijn er geen
juridische onmogelijkheden. Integendeel het bestaande recht biedt
voldoende mogelijkheden om die toegang middels bebording te regelen.
2. In dat geval kan de handhaving zich beperken tot het controleren van de
maximum-snelheid en het aan de hand van de omschrijving in het RW
1990 controleren of de voertuigen die zich op de vrachtstrook bevinden,
behoren tot de primaire doelgroep.
3. Voor wat de toegang van de secundaire doelgroep betreft, zijn er wel
problemen, die echter op relatief korte termijn kunnen worden opgelost.
Het oordeel luidt dan ook: juridisch haalbaar, mits.
4. De doelgroep overige voertuigen met grijs kenteken is namelijk op dit
moment niet omschreven in het RW. Daarmee is de benodigde
duidelijkheid er niet en wordt de juridische handhaving ernstig
bemoeilijkt.
5. Aanbevolen wordt om de beschrijving van overige voertuigen met grijs
kenteken en een pictogram op te nemen in het RW. Aanpassing van het
RW zal al snel een jaar in beslag nemen. Gezien de tijd die nodig is voor
planning en aanleg is dit een relatief korte termijn.
6. Verder dient uitgezocht te worden of de RDW medewerking zal verlenen,
een en ander afhankelijk van tijd/mankracht bij een online-verbinding en
het beleid van de RDW inzake het kopiëren van eigen bestanden, mede
met het oog op mogelijke complicaties in verband met de privacybescherming.
Tussenoplossing
l

l

In afwachting van de wijziging kan besloten worden om de vrachtstrook
slechts open te stellen voor de primaire doelgroep. Daarmee is overigens
niet langer sprake van een dynamische doelgroepstrook.
Op termijn - zodra de regelgeving is aangepast - kan dan de
geslotenverklaring met uitzonderingen worden uitgebreid met die van de
overige voertuigen met grijs kenteken.
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3.14

Realisatie

De vrachtstrook zoals in deze variant beschreven kan op korte termijn gerealiseerd worden. Belangrijkste aandachtspunt is de informatievoorziening: de
informatie die op de bebording getoond moet worden en de wijze waarop
deze gerepresenteerd moet worden (pictogrammen).
Wanneer tot aanleg van de vrachtstrook overgegaan wordt , zal allereerst een
geschikte locatie gevonden moeten worden. Afhankelijk van de karakteristieken van de locatie kan de aanlegtermijn nader bepaald worden.
Op basis van al hetgeen hiervoor beschreven is, is Tabel 3-2 opgesteld.
Tabel 3-2: Globale aanlegkosten vrachtstrook
per km weg- per m kunstVak
werk
Uitbreiding 2 naar 3 riJstroken
Uitbrc
f 1.265.600
600
fj 11.000
Vrachtstrook niet fysiek gescheiden 1f 1.321.600 f 11 200
Vrachtstrook fysiek gescheiden
[ff 3.407.600
3407.600
f 32.200
In- of uitvoeger compact vrachtstrook
In- of uitvoeger ROAconform vracht-

per in- of uitvoetmg

?v
f 1.006.180

j 2.922.24ss

Wanneer de uitbreiding van twee naar drie rijstroken conform ROA’93 zou
worden uitgevoerd, zouden de kosten f 1.531.600,OOper kilometer bedragen, en f 14.800 per meter kunstwerk. Het in de tabel genoemde bedrag
geldt voor het geval dat slechts aan de rechterzijde verbreed wordt.
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Globaal ontwerp
De HOT-strook wordt net als de vrachtstrook toegepast op een wegvak
stroomopwaarts van een knelpunt. Met bij voorkeur beperkte middelen en
op korte termijn wordt een ‘by-pass voor een doelgroep gecreëerd.

4.1

Figzau 4-1 toepassingHOT-strook stroomopwaartsvan bottleneck

4.2
Doelgroep
De HOT-strook kent als primaire doelgroep het efficiënte of hoogbezet personenvervoer. Deze groep bestaat uit:
l
personenauto’s met twee of meer inzittenden (carpoolers-2+);
l
autobussen ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de
bestuurder daaronder niet begrepen.
Voor deze groep is de strook open op congestiegevoelige tijden, en bij incidentele congestie. Buiten deze tijden is de strook voor iedereen dicht.
Gedurende de openstelling biedt de HOT-strook daarnaast, indien de vulling
dat toelaat, tegen betaling ruimte aan personenauto’s met slechts één inzittende. De secundaire doelgroep bestaat derhalve uit het betalend personenautoverkeer.
De primaire doelgroep voor de HOT-strook bestaat uit carpoolers-2+ en bussen. Een onderscheid tussen carpoolers-2 en carpoolers-3+ hoeft hier in eerste instantie niet gemaakt te worden: de hoeveelheid carpoolers-2+ afkomstig
uit een ‘normaal’ opgebouwde verkeersstroom op twee rijstroken past op één
rijstrook l2. Maar bij een HOT-strook naast drie andere stroken kan het wellicht zinnig zijn de carpoolers-2 tot secundaire doelgroep te verklaren, of de
HOT-baan tweestrooks te maken.
Afhankelijk van de vulling door carpoolers-2+ bestaat ruimte voor betalers.
Het mechanisme op grond waarvan mensen ervoor kiezen om tegen betaling
gebruik te maken van de HOT-strook mag complex verondersteld worden.
Zeker wanneer de tarieven dynamisch zijn, waar in deze variant van wordt
uitgegaan.
In werkelijkheid zullen allerlei verschillende gedragsaspecten meespelen. Het
kiezen voor de HOT-strook kan na verloop van tijd gewoontegedrag zijn, het
kan te maken hebben met status, of met een eenvoudige ‘instructie’ van de
werkgever als het gaat om zakenreizen. Het kan ook een rationele afweging
l2 Bij de Al-carpoolstrook werd wel een onderscheid nodig geacht.Daar waren de carpoolers
afkomstig mt de verkeersstroom op drie rijstroken.
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zijn in termen van geschatte reistijdwinst, reistijdwaardering en geldend tarief. Maar ook spelen zaken als de (subjectief ervaren) betrouwbaarheid in
termen van reistijd, de subjectieve reistijdwinst, het een hekel hebben aan filerijden, het gevoel van ‘ik ben nu voor mijn werk op pad, dus dit zijn gewoon
onkosten’, enz.
Ondanks dit complexe spel van factoren kan men stellen dat bij een zeer
hoog tarief maar weinig mensen bereid zijn tot betalen, en bij een zeer laag
tarief in principe vrij veel mensen. Het tarief kan dus gebruikt worden om de
omvang van de groep betalers te beïnvloeden.
Reistijdwaardering en tarief
Verschillende weggebruikers hebben een verschillende reistijdwaardering.
(Zie Figuur 4-2.) Dit geeft de mogelijkheid om, bij een gegeven hoeveelheid
vertraging op de overige rijstroken, een deel van het verkeer te verleiden tot
betalen en over de HOT-strook te rijden.

t
Perceiage
weggebruikers

+

Tarief per minuut
--@ww

Rastijdwaardering(gld/min) -

Frgmu 4-2 reistijdwaardering (schematisch)

De omvang van de groep betalers kan gestuurd worden door het tarief &numisch af te stemmen op drie grootheden: de hoeveelheid vertraging, het

totale verkeersaanbod en de ruimte op de HOT-strook.
De werking van het tarief kan geïllustreerd worden door het volgende. Stel
dat we de belasting van de HOT-strook constant willen houden, terwijl de
drie grootheden wijzigen. Afzonderlijke toename van elk van de drie grootheden leidt tot een toename van het tarief:
l
bij toenemende vertraging dient het tarief proportioneel te stijgen; de reistijdwaardering geldt nl. per minuut vertraging;
l
bij toenemend totaal verkeersaanbod dient het tarief te stijgen, omdat een
lager percentage betalers geselecteerd moet worden; de tweedeling in figuur 4.2 schuift naar rechts;
l
bij toename van het aantal carpoolers op de HOT-strook is er minder
ruimte beschikbaar voor betalers. Door het tarief te verhogen, wordt bereikt dat minder betalers de HOT-strook betreden; de tweedeling in figuur
4.2 schuift naar rechts.
Bij afname van deze factoren dient het tarief navenant te dalen.
Aan een minder dynamisch of vast tarief liggen in principe dezelfde overwegingen ten grondslag. Er moet dan voor een ‘afronding naar boven’ gezorgd
worden.
Bij een volledig vast tarief, en keuzevrijheid voor iedereen, moet het tarief
afgestemd zijn op maximaal voorkomend aanbod, maximaal voorkomende
vertraging op de reguliere rijbaan, en maximale belasting van de HOT-strook
door carpoolers. De HOT-strook is dan vaak onderbenut. Een alternatief is
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het op voorhand beperken van het aantal betalers, bij voorbeeld door slechts
aan een beperkt aantal weggebruikers een transponder te verkopen / verstrekken.
4.3

BetaalwijzeHechniek

Voor de techniek en organisatie van het betalen is een en ander beschreven in
de studie Select Systeem en voor het project Rekening Rijden. Via zogeheten
transponders in de voertuigen en apparatuur langs of boven de weg kan de
noodzakelijke communicatie met de voertuigen elektronisch en bij kruissnelheid plaatsvinden. Of het zinvol is om het aantal uit te geven transponders te
limiteren, zou nader onderzocht moeten worden. Wellicht is limiteren verstandig in de beginfase van openstelling, en kan op basis van de ontwikkelingen besloten worden om meer transponders uit te geven.
Daarnaast moet gekozen worden of betalingen direct worden afgehandeld
(b.v. via in transponder te steken ChipknipEhipper)
of dat ter plaatse met
voertuigidentificatie volstaan kan worden en afboeking van een centrale rekening plaatsvindt. De registratiekamer dringt aan op het eerste.
Ontwerp begin; plaats in dwarsprofiel

4.4

Omdat een belangrijk deel van de doelgroep uit personenauto’s bestaat, ligt
het voor de hand om de HOT-strook aan de linkerzijde aan te leggen. Dit
biedt tevens de mogelijkheid om de uitwissehngsproblematiek bij aansluitingen op het OWN (zie vrachtstrook) te ontlopen, simpelweg door deze aansluitingen over te slaan voor het doelgroepverkeer.
Bij ligging aan de linkerzijde kan de strook eenvoudig aangepast worden tot
wisselstrook, mochten de ontwikkelingen dat wenselijk maken.
Het begin van de HOT-strook is geschetst in Figuur 4-3 zowel voor het geval
dat er een fysieke scheiding is, als voor het geval dat markering als scheiding
dient. In beide gevallen begint de HOT-strook als een linkse uitvoeging uit de
reguliere tweestrooksrijbaan.

-pvel

------------

verkeer-

Dm.D--------------------

HOT-verkeer
J-L

verkeer

.

Figuur 4-3: bep van de HOT-strook
4.5

Ontwerp rechte stuk: geen aansluitingen

Het dwarsprofiel voor de beide scheidingsmogelijkheden is gegeven in Figuur
4-4 en Figuur 4-5.
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15.05 m

20.30 m
Figuur 4-5 dwarsprofiel metfysieke scheiding

Gekozen is om aansluitingen niet toegankelijk te maken voor het HoTverkeer (zie paragraaf 4.4). Door de HOT-strook links te leggen, kan de reguliere rijbaan op de standaardwijze aangesloten kan worden. De ontwerpsnelheid is 120 km/uur.
4.6

Ontwerp

einde HOT-strook

Het einde van de HOT-strook ligt op korte afstand voor de bottleneck. De
samenvoeging kan verkeerstechnisch op verschillende wijzen vormgegeven
worden. Door het laten uitmonden van de HOT-strook in een toegevoegde
rijstrook wordt het HOT-verkeer een redelijk ongestoorde afwikkeling geboden. Wel dient de resterende capaciteitsruimte van de bottleneck op natuurlijke wijze opgevuld te worden met overig verkeer. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de afstand tussen het begin van de samenvoeging en
de afstreping13.
Het verkeer op de reguliere rijstroken ondervindt wel een capaciteitsbeperking als gevolg van de afstreping, en bovendien moet het verkeer op de
rechter rijstrook (waaronder het meeste vrachtverkeer) van strook wisselen.
Onder congestie-omstandigheden kan dit gezien worden als een consequentie
van de keuze voor HOT-verkeer als doelgroep. Gedurende de rustige uren
kan dit nadeel verholpen worden door de HOT-strook te sluiten, en de belijning dynamisch aan te passen, zie Figuur 4-6 onderste deel.

HOT-strook geopend
I

,

I

HOT-strook gesloten
Figuur 4-6 vomgemg einde HOT-strook

l3Onderzocht zou kunnen worden of dezeafstand dynamischzou moetenzijn.
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4.7

Ontwerp aansluiting

Gekozen is om aansluitingen niet toegankelijk te maken voor het HoTverkeer. Bij voorbeeld bij uitzonderlijk lange HOT-stroken en/of realisatie
van een compleet duaal wegennet kan verbinding van de HOT-strook met het
OWN toch gewenst zijn. Wanneer men kiest voor aansluiten van het HoTverkeer, dan doet zich het volgende probleem voor14:
Het uit- en invoegende doelgroepverkeer moet de stroom rechtdoorgaand overig
verkeer kruisen.

Ter illustratie is in Figuur 4-7 en Figuur 4-8 de uitvoering als gelijkvloerse
doorkruising geschetst, met daarin een deceleratiestrook en een acceleratiestrook.

+

Hol verkeer

+
-0

\ Barrier
Figuur 4-7 Uitvoegvtg van HOT-strook naar reguliere rijbama

rBarrler

Figuur 4-8 Invoeging van reguliere rijbarm naar HOT-strook

Mede uit de modelberekeningen van de HOT-strook (hoofdstuk 6) blijkt dat
het gelijkvloers uitwisselen gevoelig is voor blokkades van de HOT-strook op
het moment dat uitvoegers geconfronteerd worden met een te doorkruisen
file op de reguliere rijbaan.
Op de uitvoering als ongelijkvloerse kruising zou nader gestudeerd moeten
worden; de ongelijkvloerse oplossing van de vrachtstrook voldoet hier met:
het links uitvoegen vanaf de rechtsliggende tweestrooks rijbaan is vooral voor
vrachtverkeer zeer bezwaarlijk.
Verzorgingsplaatsen
Gebruik van een verzorgingsplaats door HOT-verkeer zal in vele gevallen het
op de HOT-strook geboekte reistijdvoordeel weer teniet doen. Derhalve is
afgezien van aansluiting van de HOT-strook op de verzorgingsplaatsen.
Een omslachtig alternatief is het verplaatsen van een eventuele verzorgingsplaats naar voor of na de HOT-strook, dan wel naar de middenberm.

l4Bij de vrachtstrook is het probleem‘gespiegeld’en daardoor fundamenteelanders.
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4.8

Informatievooniening

Op de bebording stroomopwaarts van de toegang tot de HOT-strook zal aan
de weggebruiker duidelijk moeten worden gemaakt welke categorieën op dat
moment van de strook gebruik mogen maken. Hiervoor ligt toepassing van
wisselbewegwijzering voor de hand. Indien de strook open is voor betalers, is
verder een tekstpaneel een mogelijkheid om aan te geven tegen welk tarief
men de HOT-strook kan gebruiken. Om een goede keuze te kunnen maken,
zal ook informatie over de hoeveelheid congestie gegeven moeten worden, bij
voorkeur in aantal minuten vertraging.
De HOT-strook en de informatievoorziening ervoor zijn ‘speciaal’. Er wordt
additionele informatie verstrekt, die onoverwogen gebruik van de HoTstrook ontmoedigt. Met de situatie onbekende weggebruikers kunnen zich
verlaten op de onderdelen van weg, markering en bebording van de reguliere
rijstroken, die er normaal uitzien.
Markering
Wanneer met de situatie onbekende weggebruikers zich ‘gewoon’ aan de
strook houden waarop ze aan komen rijden, kan er bij het voorkeursontwerp
niets fout gaan. Iemand die de HOT-strook betreedt moet een extra handeling uitvoeren, namelijk een uitvoegbeweging maken.
Bij fysieke scheiding van de rijstroken kan de belijning volgens de richtlijnen
uitgevoerd worden. Wanneer de fysieke scheiding ontbreekt zal de markering
duidelijk moeten maken dat een afwijkende strook aanwezig is.
Bebording
De bordtechnische regeling van toegang behoeft nadere aandacht.
l
positief: door de primaire (en eventueel de secundaire) doelgroep
expliciet toe te staan de HOT-strook te gebruiken, en impliciet de rest uit te
sluiten;
l
negatief: door iedereen uit te sluiten, en door middel van een uitzonderingsonderbord de primaire (en eventueel de secundaire) doelgroep
toe te laten”;
l
neutraal: van elke groep aangeven waar zij wel en niet mag rijden.
Bij voorkeur geschiedt de aanduiding van groepen door middel van pictogrammen voor afzonderlijke groepen, dan wel voor combinaties.
Bij fysieke scheiding van de HOT-strook volstaat het de aanduidingen van
primaire en secundaire doelgroep op vooraankondigingen en bij het begin
van de HOT-strook te tonen. Bij niet-fysieke scheiding is het wenselijk om de
boodschap regelmatig te herhalen.
Technieken
Het dynamische deel van de borden kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd. Bestaande technieken hiervoor zijn: kantelwalsuitvoering van
bewegwijzeringspanelen; LED-paneel; omklapborden. Zie de opmerkingen
bij de vrachtstrook.
Pictogrammen
Aan het ontwerp van pictogrammen zal nog aandacht besteed moeten worden. Benodigd dan wel zeer wenselijk zijn een pictogram voor carpoolers-2+
en een pictogram voor betalers; een pictogram voor autobussen bestaat al.

” Mogelijk probleemis dat buitenlanders het woord ‘uitgezonderd’ niet begrijpen,en
denkendat er ‘verbod alleen bedoeld voor’ staat.
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4.9

Handhaving

Er zijn perioden dat er alleen carpoolers en bussen op de strook mogen. Het
aantal inzittenden van een voertuig zal daarom (al dan niet steekproefsgewijs) gecontroleerd moeten worden. Er zijn nu al automatische detectietechnieken, gebaseerd op videotechnologie. Voor verbaliseren is staandehouding wellicht vereist16.
Als er ook betalers op de HOT-strook mogen, worden deze op aanwezigheid
van een transponder gecontroleerd. Een transponderbezitter die carpoolt kan
de transponder uitschakelen. De handhaving richt zich verder op het al dan
niet betaald hebben (voldoende saldo op de chipkaart, daadwerkelijke afboeking), op dezelfde manier zoals is uitgewerkt voor Rekening Rijden en
Select Systeem.
4.10

Regelalgoritme

Het is van belang om voor de HOT-strook een betrouwbaar regelalgoritme te
maken.
4.10.1

Dynamiek

bij grote belasting

De HOT-strook mag niet tot aan haar capaciteit gevuld worden, omdat dan
de verkeersafwikkeling op de HOT-strook nadelig beïnvloed wordt. Om een
optimale benutting te bereiken dient ze ook niet onnodig ‘leeg’ te zijn en
vooral niet ‘onnodig leeg’ te lijken (empty-lane syndrome). Een zinvolle
streefwaarde voor de belasting van de strook lijkt 1500 motorvoertuigen per
UUT.

Het algoritme moet beslissen of de strook open is voor carpoolers en/of betalers, en ook aangeven welk tarief moet gelden. Naast detectie van het totale
verkeersaanbod zijn hiervoor extra gegevens nodig. Waarschijnlijk voldoende is detectie van het aantal carpoolauto’s op de HOT-strook en het aantal
betalers op de HOT-strook, naast een goede schatting van het aantal weggebruikers dat een bepaald tarief zal willen betalen. Het gebruikmaken van
historische ofwel ervaringsgegevens kan hierin zinvol zijn.
Dynamische toltarieven zijn belangrijk om een efficiënte vulling van de HoT-

strook te verkrijgen. Deze hangt samen met de wijze waarop het verkeersaanbod aan betalers te beïnvloeden is. Een dynamisch tarief is een
voorwaarde om de omvang van de groep betalers af te kunnen stemmen op
de beschikbare (rest)capaciteit op de HOT-strook, zonder dat deze overbelast
raakt.
4.102

Openstellingstijden

De HOT-strook is opgezet voor de perioden dat het totale aanbod met op de
reguliere rijstroken past. De strook hoeft daarom niet het gehele etmaal open
te zijn, maar dient wel bijtijds beschikbaar te zijn als er congestie gaat ontstaan. Als het regelalgoritme goed is, bepaalt het verkeersproces de openstelling. Uit respect voor de menselijke component kan evenwel overwogen worden om de HOT-strook gedurende vaste tijdsvensters open te stellen (in congestiegevoelige tijden), en daarbuiten incidenteel, op basis van het verkeersproces.
4.10.3

Situatie bij incident

of calamiteit

Buiten het normale patroon vallende snelheidsdaling van de verkeersstroom
wijst op een incident op de reguliere rijbaan. De HOT-strook dient dan, voor
zover gesloten, zo snel mogelijk geopend te worden. Ook het tarief behoeft
aandacht.
Een licht incident op de reguliere rijbaan mag niet ten nadele gaan van de
afwikkeling op de HOT-strook. De vertraging op de reguliere rijbaan neemt
l6 Anders heeft men het excuus dat het van buiten niet zichtbare personen (kleine kinderen)
waren.
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bij een incident echter sterk toe, wat zonder snel ingrijpen tot een overbelasting van de HOT-strook kan leiden, omdat meer weggebruikers het tarief
ervoor over zullen hebben. Een snelle verhoging van het tarief ligt voor de
hand. Zo nodig moet de HOT-strook gesloten worden voor betalers, zodat in
ieder geval de carpoolers en bussen nog door kunnen rijden.
Bij grotere incidenten en calamiteiten is het aan de wegbeheerder en politie
om afwijkende toegang tot de HOT-strook en de reguliere rijbaan te bepalen.
Zo nodig kan een gedeelte van de barrier verplaatst worden om een doorsteek mogelijk te maken.
4.11

Toepassing

De HOT-strook is wellicht zinvol in die gevallen waar voldoende carpoolers
in de verkeersstroom aanwezig zijn om er een strook voor in te richten, maar
te weinig om de strook goed te benutten. Het accent kan eventueel gemakkelijk richting betalers verlegd worden, in welk geval het een betaalstrook
wordt (flexibiliteit). Over toepassingslocaties en -gebieden wordt in breder
verband nagedacht.
4.12

Globale effecten

4.12.1

Te vergelijken

varianten

De nulvariant bestaat uit drie stroken, waarvan het verkeer door de tweestrooksbottleneck moet. In de statische doelgroepvariant is de doelgroepvoorziening altijd uitsluitend open voor de primaire doelgroep.
In de dynamische HOT-strookvariant worden, voor zover ze erbij passen, ook
betalers toegelaten op de doelgroepvoorziening.
4.12.2

Effectbeschouwing

Omdat er niets aan de capaciteit van de bottleneck gedaan wordt, kan zowel
de vrachtstrook als de HOT-strook in feite omschreven worden als
‘voorrang’strook: ruwweg is er bij ieder voertuig dat voordeel heeft een voertuig dat nadeel heeft. Wat betreft prestatie van de bottleneck in termen van
voertuigen per uur onderscheiden de varianten zich niet erg veel van elkaar.
Evenmin in aantal voertuigverliesuren.
Een relevantere indicator om de effectiviteit van de HOT-strook mee te beoordelen is de prestatie van de bottleneck in personen per uur dan wel het
aantal personenverliesuren. Om ook de betalers erbij te betrekken is het zinvol deze personenverliesuren te monetariseren door middel van de reistijdwaardering.
Duidelijk is dat een eventuele verschuiving in het percentage carpoolers ook
een belangrijke indicator is om de effectiviteit van de HOT-strook mee te
beoordelen”.
De prestatie van de bottleneck zal, gemeten in aantal personenpassages per
uur, in het drukste deel van de spits toenemen door instelling van een HoTstrook. Gedurende dit drukste deel is ter plaatse van de bottleneck de dichtheid aan carpoolers groter omdat ze op dat moment voorrang krijgen ten
opzichte van de overige weggebruikers. Over de gehele spits gemeten zal dit
effect weer rechtgetrokken worden. Kort gezegd: de personenprestatie over
de gehele spitsperiode hangt puur af van het totale personenaanbod in die
periode. Daarentegen is de besparing op personenverliesuren een blijvend
effect.
Een carpoolvoorziening kan ook stimulerend werken op het carpoolen, en zo
een verhoging van het percentage carpoolers teweegbrengen. Als het aantal
reizigers gelijk blijft, maar in minder auto’s dan voorheen op pad gaat, stijgt
de personenprestatie in het drukste uur, en tegelijkertijd zal het voertui” Een absolute groei kan veroorzaaktworden door groei van het totale aanbod;de
vervoersprestatiewordt paskwalitatief beter bij relatievegroei.
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genaanbod over de gehele spits genomen dalen. Het gevolg laat zich zien in
een vermindering van het aantal voertuigverliesuren, en een nog grotere vermindering in het aantal personenverliesuren.
Wanneer tegelijkertijd het verkeersaanbod groeit, dan wordt dit effect gemaskeerd.
Indicatoren die bestand zijn tegen groei zijn het aantal voertuigverliesuren per
voertuig en het aantal personenverliesuren per persoon.
Het secundaire effect van de HOT-strook op het aantal carpoolers is echter
vooralsnog moeilijk in te schatten. Waarschijnlijk wordt het voor mensen
aantrekkelijker om een carpool te vormen, maar in welke mate?
Door toelaten van betalers op de doelgroepstrook zal het effect op de reizigersprestatie niet groter worden. Betalers zijn in economische zin wel van
groter belang dan automobilisten met een lagere reistijdwaardering, die het
geld er (kennelijk) niet voor over hebben. Naar verwachting is er dus ook een
economisch voordeel te behalen met een HOT-strook ten opzichte van een
statische carpoolstrook.
Voor meer kwantitatieve gegevensmet betrekking tot de effecten wordt verwezen naar hoofdstuk 6. De economische baten worden hieronder samengevat weergegeven, onder de vermelding dat aan de berekening ervan een aantal aannamen ten grondslag ligt (zie hoofdstuk 6). In Tabel 4-1 is de gevoeligheid aangegeven voor toename van vrachtverkeer, en voor toename van
samen rijden.
Tabel 4-1: Economische baten HOT-strook op jaarbasis
variant (in guldens)
statische variant
Standaardsimulatie
j0,6miljoen
Toename aandeelvrachtverkeer tot 16% j0,3miljoen
Stimuleren carpoolen
j 2,5 miljoen

4.13

Maatschappelijke

ten opzichte

van de nul-

dynamische variant
j 0,9 miljoen
j0,4miIjoen
j 2,s miljoen

acceptatie

Voorwaarde voor realisatie van een doelgroepvoorziening is dat de voorziening maatschappelijk voordeel oplevert. Als dit maatschappelijk voordeel
duidelijk gemaakt kan worden aan het publiek, zal de acceptatie verbeteren.
Desalniettemin moet communicatie zich op meer aspecten richten dan alleen
het uitleggen van de maatregel, zeker bij infrastructuur waarvoor betaald
kan / moet worden. Bij gedragsonderzoek van de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer rondom Rekening Rijden en Select Systeem worden vier posities
onderscheiden die mensen kunnen innemen’8. Deze posities staan hieronder
met een korte voorbeeldzin, om aan te geven wat voor rol zij mogelijk spelen
bij acceptatie van de HOT-strook:
l
slachtoffer: zie je wel, zij kruipen voor en ik sta langer in dejìle;
l
logica: als je alles goed afweegt is het wel zinvol;
l
ruil: het kost wat, maar je schiet wel lekker op of ik heb het er nog niet voor
over om te gaan carpoolen;
l

sociale vergelijking: dat ze met z’n tweeën in de auto zitten wil nog niet zeggen dat ze belangrijker zijn of schandalig dat de rijken weer voorrang krijgen.

De HOT-strook is niet altijd toegankelijk voor betalers. Deze relatieve onbetrouwbaarheid levert mogelijk acceptatieproblemen. Zie ook hoofdstuk 2.

‘* Gedrag op Maat (1 en 11),199~1997,AW
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4.14

Bestuurlijk-juridische

context

Uit de inventarisatie van de bestuurlijk-juridische aspecten komen voor de
dynamische HOT-strook de volgende punten naar voren.
1. De geslotenverklaring voor het vrachtverkeer levert geen problemen op.
De bestaande regelgeving voorziet in de benodigde bebording.
2. De toegang tot de HOT-strook voor busvervoer levert evenmin problemen
op, omdat de doelgroep omschreven is in het RW. Door middel van een
geslotenverklaring met uitzondering kunnen bussen toegelaten worden tot
de HOT-strook.
3. Met de huidige regelgeving in het RW kan de toegang voor carpoolers
niet goed geregeld worden. Aanbevolen wordt een omschrijving inclusief
pictogram op te nemen in het RW. Een wijziging van het RW zal al snel
een jaar in beslag nemen. Gezien de tijd die gemoeid is met de planning en
aanleg is dit een relatief korte termijn.
4. Ten behoeve van het betaald rijden zal een wet in formele zin voor de nu
nog ontbrekende juridische grondslag moeten zorgen.
5. Vanwege de vele initiatieven maar ook discussies rondom RekeningRijden
en betaalstroken is het moeilijk te voorspellen of een dergelijke wet er op
korte termijn komt.
6. Het oordeel over het verschaffen van toegang voor de secundaire
doelgroep, het betalend verkeer, tot de HOT-strook luidt om die reden:
juridisch haalbaar, mits het betaald rijden per wet in formele zin geregeld
wordt.
7. Het oordeel over de HOT-strook luidt derhalve in zijn totaliteit: juridisch
haalbaar, mits.
Tussenoplossing:
l

l

Zodra de carpoolregeling in werking is getreden, maar er nog geen wet in
formele zin voor belasting/retributie is, ontstaat er een tussenoplossing, nl.
een strook die slechts voor de primaire doelgroep open staat.
Daarmee is net als bij de vrachtstrook niet langer sprake van een
dynamische doelgroepstrook.

4.15

Realisatie

De HOT-strook is in theorie op korte termijn (enkele jaren) te realiseren.
Aandachtspunten zijn de handhaving, het betaalsysteem en de vormgeving
van het einde van de strook. Wanneer tot aanleg wordt besloten is de termijn
van realisatie sterk afhankelijk van de locatie waar de HOT-strook toegepast
zal worden.
Op basis van al hetgeen hiervoor beschreven is, is een globale kostenraming
opgesteld. Enigszins gespecificeerd zijn de kosten als volgt.
Tabel 4-2 : Globale aanlegkosten

HOT-strook
per km weg- per m kunst- per in- of uitvoeVak
werk
tzJw
f 1.265600 j 11.000
Uitbreiding 2 naar 3 rijstroken
f 1.391.600 f 12.200
HOT-strook niet fysiek gescheiden
f 3.477.600 j 33.200
HOT-strook fyuek gescheiden
j 1.006.180
In- of uitxoeger compact HOT-strook
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4.16

Voorbeelden

4.16.1

San Diego

uit de VS

Carpoolwisselvoorziening sinds 1988: twee stroken, alternerend per richting.
Overig verkeer heeft vier a vijf rijstroken.
Met carpoolers-2+ werd de voorziening onvoldoende benut. Door het ook
toelaten van betalend verkeer is de gedachte dat ook de reguliere rijstroken
ontlast worden. In eerste instantie leek het effect klein. De mogelijk verbeterde verkeersaftikeling
viel binnen de normale fluctuaties. Er gold echter een
beperking van het aantal uitgegeven vergunningen / transponders. Transponderbezitters betaalden een vaste prijs per maand voor gebruik van de
voorziening. Sinds kort is er meer dynamiek: per trip betalen met een dynamisch tarief (per 6 minuten bijgesteld) dat gerelateerd is aan de werkelijke
vertraging die op de reguliere rijstroken opgelopen wordt. De eerste berichten hiervan zijn dat het meer klanten trekt. Het ‘carpooler-met-eentransponder’-probleem is opgelost door betalers via een extra ‘poortje’ (korte
extra rijstrook met transponder-wal-communicatie) te laten rijden.
4.16.2

Houston

Sinds 1982 carpoolwisselstrook. Begonnen als strook voor carpoolers-2+. In
het drukste uur ontstond wel eens congestie op de strook zelf. Daarom werd
in het drukste uur (6:45 h - 800 h respectievelijk 17:00 h - 18:00 h) de toegang
aan duorijders (carpoolers-2) ontzegd. De daardoor ontstane onderbenutting
wordt gedeeltelijk opgevuld door betalers toe te laten. Aanvankelijk alleen
voor duorijders, nu ook voor solorijders. Er geldt een vaste prijs per trip: $2.
Gestreefd wordt naar een belasting van 1200 veh/h op de HOT-lane, hoewel
andere carpoolstroken in Texas 1500 veh/h verwerken, zonder grote problemen.
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5

Dynamische

5.1

Probleemstelling

bestemmingsstrook

De maatregel is bedoeld voor gevallen van congestie rond een splitsing, op
autosnelwegen, van een driestrooksrijbaan in twee tweestrooksrijbanen. Op
ieder van de twee bestemmingen doet zich regelmatig congestie voor, die terugslaat tot voor de splitsing, en zo het verkeer met de andere bestemming
‘onnodig’ blokkeert. De doelgroep is telkens het verkeer dat ‘onnodig’ hinder
zou ondervinden. Er is geen of weinig ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur.
Als geen volledige blokkade van het verkeer stroomopwaarts van de splitsing
optreedt, treden veelal wel de volgende ongewenste/onveilige gedragingen op:
l - laat in de file invoegen;
l
uit de file ‘ontsnappen’.

figuur 5-1 Nuivariant:jìle richting A

jìguur 5-2Nulvanant:file richting B

Mogelijk doet zich dit probleem niet zo vaak voor op het Nederlandse wegennet. Het probleem betreft een combinatie van deelproblemen die wel afzonderlijk voorkomen: file op een afrit die het doorgaande verkeer blokkeert,
onbereikbare afrit door file op de hoofdrijbaan. Wat afrit betreft is het geval
met twee stroken het meest uitdagend.
5.2

Principe van de dynamische

bestemmingsstrook

Het principe van de dynamische bestemmin gsstrook is om het verkeer met de
filebestemming te scheiden van het verkeer met de fdevrije bestemming, en
wel zo dat het verkeer met de filevrije bestemming niet in de file terechtkomt.
Om dit te bewerkstelligen wordt het puntstuk van de splitsing dynamisch
stroomopwaarts verschoven, over een lengte die afhangt van de mate van
congestie. Door de scheiding worden ook ongewenste/onveilige gedragingen
tot overtredingen.
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Vluchthavens
voor fileverkeer

Vluchtstrookvoor qdend verkeer
\

Vluchtstmokvcm rijdend verkeer

figuur 5-3 globaal ontwerp bestemmingsstrook

Het fileverkeer wordt gebufferd op twee smalle rijstroken, zonder vluchtstrook maar met vluchthavens. Het fievrije verkeer krijgt eveneens twee
smalle rijstroken ter beschikking, naast een vluchtstrook. Het fievrije verkeer kan zo doorrijden, zij het met een opgelegde snelheidsbeperking uit
oogpunt van verkeersveiligheid.
De ‘dynamische bestemmingsstrook’ is derhalve niet zozeer een enkele
strook, maar betreft de gehele inrichting van een wegvak vlak voor een splitsing. Daarbij wordt opgemerkt dat de splitsing ook een afrit kan zijn.
Uit de figuren en de beschrijving blijkt dat er een overgang plaatsvindt van
drie gewone naar vier versmalde rijstroken, voor de splitsing. Een versmalde
vluchtstrook blijft beschikbaar. De overgang van drie naar vier rijstroken is
een belangrijk onderdeel van de variant, en wordt ook nader beschreven,
maar valt buiten het in figuur 5.1 weergegeven deel. De belijning wordt gerealiseerd met behulp van dynamische markering.
Het doel van de bestemmingsstrook is om het verkeer richting de nietoverbelaste bottleneck vrije doorgang te verlenen. In de huidige situatie rijden in de praktijk veel voertuigen over de vluchtstrook en passeren op deze
wijze de file. Door de vroegtijdige scheiding van de verkeersstromen zal geen
strookwisseling tussen rijstroken met langzaam en snehijdende voertuigen
meer voorkomen.
De doelgroep wordt bij deze variant gevormd door al het verkeer dat als bestemming de congestievrije uitgaande tak heeft. Binnen dit verkeer wordt
geen onderscheid gemaakt naar voertuigcategorie, verplaatsingsmotief of
lading.
5.3

Wegontwerp:

nulvariant

Bestemming A

Bestemming B

&uur 5-4 nulvariant: een rapersplitsing
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5.4

Wegontwerp

begin

Aan het begin van de bestemmingsstrook dient de rijbaan van drie rijstroken
plus vluchtstrook aan te sluiten op de vier rijstroken met een vluchtstrook
links of rechts. Schematisch is dat weergegeven in
figuur 5-5 en in figuur 5-6.

------------Vluchtstrook

-

Vlucht.strook

-5,--m---,,-

--

---

-----------Be- I I

-A

------Be----

Vluchthavens

___________
-------------

------------_-I I I
--------_____

Vluchtstrook

Vluchthavens

Vluchtsmok

figuur 5-6jìle richting A

figuur 5-5jìle richting B

Het beginpunt wordt afhankelijk van de lengte van de file verlegd (zie paragraaf 5.9). Dynamische markering maakt dit mogelijk.
5.5

Wegontwerp

rechte stuk

Meest bepalend voor de variant is de inrichting van het rechte stuk: het gedeelte tussen het stroomopwaarts verplaatste keuzepunt en de fysieke splitsing. Op dit rechte stuk zijn de verkeersstromen voor de beide bestemmingen
van elkaar gescheiden. Voor de scheiding is gebruik gemaakt van een
(dubbele) doorgetrokken streep. Aan de breedte/duidelijkheid ervan zou
echter nog aandacht besteed kunnen worden. De dynamiek uit zich op twee
manieren:
l
de plaats van deze scheiding in het dwarsprofiel is afhankelijk van op welke uitgaande tak de actuele file staat. Dit geldt ook voor de ligging van de
vluchtstrook;
l
de lengte van het rechte stuk kan dynamisch worden ingesteld.
Over de lengte van de scheiding van de verkeersstromen geldt een snelheidslimiet, ook voor het rijdende verkeer. De verkeerssignalering zal in huidige
uitvoering reeds “70” tonen; het tonen van “50” of minder zou wenselijk
kunnen zijn. In de huidige signalering is minder dan ‘50’ echter niet mogelijk.
Bij congestie behelst de dynamische bestemmingsstrook het vermeerderen
van het aantal rijstroken. De belangrijkste reden hiervoor is dat het fileverkeer zo op twee stroken kan worden opgesteld (gebufferd). Een 1-strooks
buffer zou zelf een kleinere capaciteit hebben dan de bottleneck stroomafwaarts van de splitsing.

geen file
14.75m

file A
(links)

,

.

,

75.80m

file B
(rechts)
jìguur 5-7 Dwarsprojìel bestemmingsstrook
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In figuur 5-7 is het dwarsprofiel geschetst. Over de lengte van de scheiding
kent het dwarsprofiel smallere rijstroken dan normaal: 3.00 m in plaats van
3.50 m. Dit op zichzelf dwingt een lagere snelheid af voor het rijdende verkeer. Door de smallere rijstroken is nauwelijks extra asfaltbreedte nodig.
De totale verhardingsbreedte komt op 15.80 m. De lijnen van de filevarianten liggen op dezelfde plaatsen in het dwarsprofiel, en verschillen
slechts qua karakter: doorgetrokken, streep, blok, dubbele doorgetrokken
streep.
Vluchtstroken en -havens
Twee functies dienen ondersteund te worden:
l
het bieden van een heenkomen uit een rijdende stroom auto’s;
l
het garanderen van de bereikbaarheid voor hulpdiensten.
Het rijdende verkeer heeft de beschikking over een vluchtstrook. Het verkeer
in de file niet. Voor het geval de file rechts staat, ligt de vluchtstrook uiterst
links. Deze geldt niet alleen voor de meest linkse rijstrook, maar ook voor de
ernaast liggende strooklg. (Een vluchtstrook in het midden levert mogelijk
verkeersonveilige situaties op.) Het verkeer in de file kan bij pech uitwijken
naar vluchthavens. Deze zijn zowel links als rechts permanent aanwezig.
De bereikbaarheid voor hulpdiensten van eventuele op de uitgaande takken
voorgevallen incidenten verloopt tot aan de fysieke splitsing via de gefaciliteerde richting. Aldaar moet eventueel de file doorkruist worden om de reguliere vluchtstrook van de betreffende tak te bereiken.
5.6

Wegontwerp

einde

Aan het einde van de bestemmingsstrook wordt ter hoogte van het puntstuk
aangesloten op het dwarsprofiel van de gebruikelijke tapersplitsing. Dit omdat dit dwarsprofiel vaak qua alignement (boogstralen etc.) deel uitmaakt
van het ontwerp stroomafwaarts. In knooppunten van autosnelwegen volgt
veelal direct na het puntstuk een boog.
5.7

Wegontwerp

aansluiting

Aansluitingen vormen geen probleem voor de periode dat de file niet reikt tot
aan de aansluiting. Indien dat wel het geval is, volstaat het wat betreft de
afrit om dit bijtijds op de bewegwijzering aan te geven. De toerit is nu het
grootste probleem, omdat de bestemming A niet meer bereikt kan worden
gedurende de periode dat de scheiding tot aan of voorbij die toerit reikt. Bij
realisatie is de ernst hiervan afhankelijk van de lokale structuur van het
HWN en OWN. Goede (dynamische) bewegwijzering op zowel HWN als
OWN is in ieder geval noodzakelijk.
5.8

Wegontwerp:

belijning/markering

Deze variant is zeer afhankelijk van dynamische markering. Deze wordt gebruikt om:
l
op elke doorsnede de drie dwarsprofielen te kunnen tonen (nulvariant,
dynamisch file A, dynamisch file B);
l
op regelmatige afstanden (zie dynamiek/algoritme) over te kunnen gaan
van drie naar vier rijstroken;
l
aan het einde (ter hoogte van de fysieke splitsing) ieder van de drie mogelijke dwarsprofielen aan te sluiten op de statische vormgeving.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de systematiek die door RWS is ontwikkeld in Infra op Maat2’, een ander WnT-project.

lg Bij een reguliere vierstrooks-rijbaan is linker vluchtstrook vooral bedoeld voor het verkeer
op de linker rijstrook. Bij een driesrrooksrijbaan ligt immers slechts rechts een vluchtstrook
zOWnT, IoM, Projectteam Ontwerp
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5.9

Informatievoorziening

Het informeren van de weggebruikers omtrent de locatie en omvang van
congestie, kan worden opgepakt in DRIP-projecten in het gebied.
De bebording moet de weggebruiker duidelijk maken dat hij moet voorsorteren op enige afstand stroomopwaarts van de fysieke splitsing van de weg.
Deze afstand is afhankelijk van de lengte waarover de verkeersstromen gescheiden worden, en dus van de hoeveelheid file.
De stroken voor bestemming A liggen bij iedere stand (nulstand, file A, file
B) op een andere plaats in het dwarsprofiel. De bewegwijzering voor A moet
echter bij iedere stand in voldoende mate boven die rijstroken hangen. Hetzelfde geldt voor bestemming B. Dit is te realiseren met behulp van wisselbewegwijzering. Eventuele vooraankondigingen schuiven ook mee. Een andere
mogelijkheid is om de bewegwijzering te integreren in een rijbaanbrede
DRIP. Dit heeft ook voordelen voor wat betreft de signaalgevers.
Het dynamisch uitvoeren van de bewegwijzering op het onderliggende wegennet is wellicht nodig in het geval zich ter hoogte van de dynamische bestemmingsstrook een toerit bevindt (zie 5.7 Wegontwerp: aansluitingen).
Ook de signaalgevers van het verkeerssignaleringssysteem dienen boven de
rijstroken te hangen. Dit is te realiseren door middel van langs de portalen
schuiíbare elementen, of door dubbele uitvoering. Een andere mogelijkheid is
om de signaalgevers te integreren in een rijbaanbrede DRIP (zie boven).
Tenslotte moet de detectie van het verkeer op de rijstroken kunnen omgaan
met de variërende ligging van de rijstroken. Met de huidige techniek is dubbele uitvoering van lusdetectie een mogelijkheid, of het draaibaar of verschuifbaar opstellen van automatische cameradetectie (met de functionaliteit
van lusdetectie).
5.10

Handhaving

Op het wegdeel stroomopwaarts van het keuzepunt is strookwisselen voor al
het verkeer toegestaan. Stroomafwaarts van het keuzepunt zijn wisselingen
tussen de bestemming A en de bestemming B niet meer toegestaan.
De hele werking van de maatregel berust hier op. De naleving en daarmee de
handhaving zijn van essentieel belang voor het slagen.
Twee soorten ongewenste gedragingen zijn fysiek mogelijk:
l
doorrijden op de strook voor vrij rijdend doelgroepverkeer en vervolgens
ter hoogte van de fysieke splitsing ‘inpiepen’ in de file, ofwel voordringen;
l
het uit de file uitvoegen naar de stroken met rijdend verkeer.
Beide gedragingen leveren verkeersonveilige situaties op. Vanwege de doorgetrokken lijn zijn beide gedragingen overtredingen, doch er is geen fysieke
ondersteuning. De handhaving verdient derhalve de nodige aandacht. De
kennisgeving “wij waken met video over uw gedrag” zou nodig kunnen zijn.
5.11

DynamieWalgoritme

De dynamiek in deze ontwerpvariant komt naar voren in de volgende aspecten:
l
de doelgroep (het verkeer met een bepaalde bestemming) die op een bepaald moment gefaciliteerd wordt;
l
afstemming van het dwarsprofiel op de te faciliteren doelgroep;
l
afstemming van de lengte van de bestemmingsstrook op de omvang van
file.
Ook markering en bebording zijn dynamisch.
Op de continu variërende lengte van de file zou ingespeeld kunnen worden
met een eveneens continu variërende lengte van de scheiding. Het is echter
niet bezwaarlijk om dat in stappen te doen. Wat uitvoering betreft heeft dat
zelfs de voorkeur. Voor bewegwijzering wordt in de regel een interval van 600
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m aangehouden. Het ligt daarom voor de hand om de scheiding te verlengen
en verkorten in stappen van 600 m.
5.1 1.1

Algoritme

Er is een nulstand, een A-stand en een B-stand. Bij congestievrije verkeersafwikkeling kiest het algoritme voor de nulstand: de gebruikelijke tapersplitsing. Bij congestie dient het algoritme het volgende te bepalen:
l
welke richting gefaciliteerd moet worden: richting A of richting B;
l
de lengte van de scheiding.
Het algoritme dient te reageren op de actuele congestie stroomafwaarts van
de fysieke splitsing. Enig anticiperen kan geschieden door gebruik te maken
van historische gegevensen actuele gegevens betreffende verkeersaanbod en
hoeveelheid verkeer die aan de kop van de file wegrijdt.
Van belang is dat de lengte waarover de scheiding wordt toegepast snel genoeg groeit, zodat de scheiding niet wordt ‘ingehaald’ door de aangroeiende
file. Hiermee dient ervaring opgedaan te worden.
5.12

Toepassing

Deze variant komt tot zijn recht in situaties dat op beide uitgaande takken,
liefst op verschillende momenten van de dag/week, file kan ontstaan. De variant is minder geschikt als beide uitgangen vast staan.
De hier uitgewerkte variant biedt een oplossing voor gevallen dat het doorgaande verkeer twee rijstroken nodig heeft. Conform het uitgangspunt van
deze studie is dit een relatief moeilijke versie. Indien 1 rijstrook zou volstaan
voor de vrije richting, kan een vergelijkbare maar eenvoudigere oplossing
bedacht worden, waarbij echter ook dynamische markering nodig zal zijn.
Ben andere vereenvoudiging is die waarbij op een van de uitgaande takken
nooit file ontstaat21.
5.13

Globale effecten

De variant streeft twee doelen na: het garanderen van de doorstroming op de
filevrije richting en het terugdringen van verkeersonveilige gedragingen.
In de nulsituatie worden bij file op slechts één bestemming toch beide richtingen ontoegankelijk. Dit levert ook onveilige situaties op, omdat automobilisten zo lang mogelijk doorrijden in de filevrije richting, om op het laatste
moment, zo ver mogelijk vooraan, nog in te voegen in de file.
De dynamische bestemmingsstrook verbetert de verkeersprestatie als geheel.
Daarnaast kan het de verkeersveiligheid verbeteren. Immers, door de doorgetrokken scheidingslijn worden ongewenste gedragingen tot overtredingen,
zodat handhaving mogelijk wordt.
5.13.1

Te vergelijken

varianten

Onderscheiden worden een nulvariant, een statische variant en een dynamische variant.
De nulvariant is de nulstand van het geheel: de gebruikelijke tapersplitsing
van 3 naar 2+2 rijstroken.
Als statische variant is gekozen voor een in één van de twee standen
‘bevroren’ dynamische strook, en wel met een vaste lengte: de maximale.
5.13.2

Effectbeschouwing

In feite is de variant succesvol als aan de hierboven beschreven verwachtingen kan worden voldaan. De winst ten opzichte van de nulvariant geldt in
ieder geval de verkeersveiligheid. Of de doorstroming er in de praktijk echt
beter van wordt hangt ook af van het huidige gedrag van de gezamenlijke
weggebruikers op de betrokken locatie. Vaak wordt de doorgang nog enigs21In eenvervolgfasevan de studie, eennadereuitwerkiug, is dezevereenvoudiging
aangehouden.
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zins vrijgehouden. Dit lijkt echter vaker te gebeuren voor verkeer richting A
(met file op B) dan voor verkeer richting B (met file op A).
De statische variant is altijd en slechts ingericht op het faciliteren van verkeer
met bestemming A. Gedurende het grootste deel van de tijd is de voorziening
overbodig. In een beperkt deel van de tijd (congestie op tak A) is de imichting niet ideaal voor het verkeersbeeld.
Het best scoort derhalve de dynamische variant: de doorgang wordt gewaarborgd, juist voor die perioden dat het nodig is, terwijl onveilige gedragingen
teruggedrongen worden.
Hieronder wordt de samenvattende tabel van hoofdstuk 6 gegeven, met vermelding dat deze met terughoudendheid geïnterpreteerd moet worden.
Tabel 5-1 Economische baten Bestemmingsstrook op jaarbasis ten opzichte van de
nulvariant
Dymmis&variant
Statlscllevaríant
Verkeer H -> A
f 0,6 nnljoen
f 0,6 dJWIl
f 0,15 dJCM3l
f 0,29 miljoen
Verkeer H -> B
f 0,89mdJoen
Totale baten op jaarbasis f 0,75 miljoen

5.14

Maatschappelijke

acceptatie

Aan deze variant kleven volgens eerste inzicht nauwelijks acceptatieproblemen. Het succeszal liggen in de gegarandeerde doorstroming van verkeer dat
op zijn verdere rit geen file tegen komt.
Mogelijke weerstand kan ontstaan tegen het met video vastleggen van de
gedragingen, en door mogelijk relatief hoge boetes voor overtredingen. Ook
de voorlopig hoge aanlegkosten (dynamische markering verkeert in het prototypestadium) kunnen op maatschappelijke weerstand stuiten.
5.15

Bestuurlijk-juridische

context

Uit de inventarisatie van de bestuurlijk-juridische aspecten komen voor de
dynamische bestennningsstrook de volgende punten naar voren.
1. Het bestaande recht staat niet in de weg bij de totstandkoming van een
bestemmingsstrook.
2. Wel kunnen handhavingsproblemen worden verwacht om o.a. het
‘inpiepen’ tegen te gaan. Het gaat dan eerder om politiekbestuurlijke
handhavingsproblemen, die wellicht opgelost kunnen worden door goede
afspraken te maken met KLPD en Justitie.
3. Daarnaast vraagt de toepassing van dynamische wegmarkering om meer
aandacht voor de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.
5.16

Realisatie

De varianten die in deze studie zijn onderzocht, zijn in theorie op korte termijn (enkele jaren) te realiseren. Probleem zou de grootschalige toepassing
van dynamische markering kunnen zijn. Wellicht zijn hiervoor eerst enige
praktijkproefnemingen te prefereren die een minder ingrijpende invloed op
het dwarsprofiel hebben. Bijvoorbeeld: dynamische verlenging van een uitvoegstrook (een eenvoudigere variant van de bestemmingsstrook).
Er is op basis van al hetgeen hiervoor beschreven is, een globale kostenraming opgesteld. Enkele bedragen zijn in de tabel weergegeven.
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tabel 5-1 Globale aanlegkosten dynamische bestemmingsstrook
per km weg- per m kunstwerk
Vak
Uitbreiding 2 naar 3 rijstroken
f 1.531.600 f
Bestemingsstrookmimmaal
Bestemmingsstrook met variabele

per in- of uhoeg;mg

f 48.851408

f 12.857408

De belangrijkste kostenpost is die van de dynamische markering. Deze is
volgens de betrokkenen vooral zo hoog omdat de techniek nog in het stadium van prototype verkeert. Na verder ontwikkelen en een toename in produktie zullen de kosten dalen. Een indicatie van de omvang van de daling
kan echter nog niet gegevenworden.
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Doelstelling

6.1

modelberekeningen

In de voorgaande hoofdstukken is de uitwerking van drie varianten beschreven. De varianten en de verkeersaftikkeling binnen de varianten is ook met
behulp van een dynamisch model bestudeerd. De modelstudie heeft een
tweeledig doel:
l
het modelleren van de varianten dwingt tot concreet nadenken over de
operationele aspecten van de varianten en hoe de voorgestelde varianten
in de praktijk gemaakt dan wel uitgevoerd kunnen of moeten worden;
l
modelberekeningen leiden tevens tot inzicht in de kwantitatieve effecten
van de voorgestelde varianten.
Specifieke vormen van de drie varianten zijn met het simulatieprogramma
FLEXSYT-II- gemodelleerd en doorgerekend. Om te besparen op de doorlooptijd zijn de modelleringswerkzaamheden in een vroeg stadium ter hand
genomen. Er is niet gewacht tot het in de voorgaande hoofdstukken beschreven denk- en keuzeproces was afgerond, uitmondend in een aantal gerichte
vragen waarop de modelberekeningen specifiek antwoord zouden moeten
geven.
Een volledige beschrijving van de berekeningen en de resultaten is te vinden
in de technische rapportage. Hier worden de hoofdlijnen geschetst.
6.2

Uitgangspunten

modelberekeningen

Bij de modellering zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:
l
omvang en samenstelling van het verkeersaanbod dat aan het ‘systeem’ is
toegevoerd, zijn afgestemd op de situatie die de positieve en negatieve eigenschappen van de specifieke variant goed in beeld brengt, echter zonder
onrealistische samenstellingen van het verkeersaanbod te kiezen. 100%
vrachtverkeer is bij voorbeeld een extreem onrealistisch aanbod;
Verkeersaanbod

I~lulmn
pr 5mlnumn

(cumulatief)
~-__--

450r ---------

I

n

N\

l

-_---_--

n

50
0

vrachtstrook

I
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voor de gegevens is uitgegaan van de verkeersstroom en -verdeling op de
Al 5, traject Gorinchem - Papendrecht, gemeten op 18 november 1997
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tussen 6:00 uur en 10:00 uur. Daarbij zijn de gegevens per 5 minuten verzameld;
de afzonderlijke intensiteitscurven voor ieder gespecificeerd voertuigtype
zijn op verschillende wijzen samengesteld tot maatwerk; zie de bijgevoegde grafiek voor het aanbod in de vrachtstrookvariant;
het model simuleert een spitsperiode van vier uur;
kentallen met betrekking tot het aandeel carpoolers zijn gebaseerd op
eerder 0nderzoek.q
het verkeersaanbod is zo gekozen dat er sprake is van structurele file op de
hoofdrijbaan voor het niet-doelgroepverkeer. Op deze manier wordt de
reistijdwinst voor het doelgroepverkeer optimaal;
effecten van handhaving, acceptatieproblematiek, informatievoorziening
e.d. kunnen niet worden gesimuleerd;
de functionaliteit van een scheiding tussen rijstroken kan gemodelleerd
worden, de al dan niet fysieke bekrachtiging ervan niet. Ook het al dan
niet aanwezig zijn van een vluchtstrook is niet expliciet te modelleren;
intensiteit, capaciteit, snelheid, lengte en aantal mogelijkheden voor rijstrookwisselingen zijn, waar relevant, zo veel mogelijk gelijk gehouden
voor de nulvariant, de statische variant en de dynamische variant;
er is reeds een voor de modelberekeningen toereikend algoritme ge’ïmplementeerd. Het zelfde geldt voor verkeerssignalering;
het model genereert een aantal resultaten met betrekking over de gehele
spits:
- verliestijd per voertuigtype, gezien over de hele streng: van begin van
het modelnetwerk tot aan het einde van het modelnetwerk, uitgedrukt
in seconden;
- totale gereisde afstand, in aantal voertuigkilometers per uur;
- totaal doorgebrachte tijd, in aantal voertuiguren per uur;
- totaal aantal stops, in aantal voertuigstops per uur;
- totale vertraging, in aantal voertuigverliesurenper uur.
In Tabel 6-1 is de gehanteerde verdeling over de ritmotieven weergegeven.
Tabel 61
Verdeling ritmotief personenauto’s
Aandeel in het verkeersaanbod
Ritmotief
0,74
Woon-werkverkeer
0,lO
Zakelijk verkeer
0,lO
Overig
Vrachtverkeer
O,ofj
bron: DoelgroepenonderzoekRondomAmsterdam (DORA. 1995)

Voorbehoud
Bij realiseren in de praktijk kunnen de resultaten aftijken van de hier gegeven, onder de omstandigheden best mogelijke, resultaten. Oorzaken liggen
in:
l
afwijkingen van verkeersaanbod en samenstelling;
l
afwijking model - werkelijkheid;
l
gemaakte aannamen;
l
het anders uitpakken van het gedrag, vooral ten aanzien van het betalen is
nog weinig ervaring.
Een belangrijke opmerking geldt het hierna te noemen monetariseren van de
effecten. De gebruikte gegevensdaarin zijn slechts een inschatting. De resultaten dienen vooral om gevoel te krijgen voor de orde van grootte, en om de
doelgroepvarianten ten opzichte van de referentie te kunnen beoordelen.
Vooral voor de verdere ophoging naar jaarbasis geldt dat de uitkomst niet in

22Doelgroepenonderzoek Rondom Amsterdam (DORA) (GrontmiJ, 1995/1996).
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absolute zin gelezen kan worden. Het op basis van de uitkomsten bepalen
van de terugverdientermijn van de aanlegkosten is niet aan te raden.
6.3

Monetarisering

van de effecten

De economische waarde is bepaald door de totale vertraging(tota1 delay) in
voertuigverliesuren per uur te vermenigvuldigen met de reistijdwaardering in
guldens per uur. De gemiddelde reistijdwaardering is weergegeven in Tabel 62.
Tabel 5-2

Reistijdwaardering wegverkeer (1995)
Ritmotief

Personenverkeer

Woon-werkverkeer
ZakeliJk verkeer

Restijdwaardering
(guldens’uur)
15
45

10
75
zwaar
45
middelzwaar en licht
bron: “Hondboek EconomischEffecten Infrastructuur ” (Adviesdrenst Verkeeren Vervoer)
Overig

Vrachtverkeer

Voor de berekeningen in deze studie zijn daarop aanvullingen nodig. Tabel
6-3 bevat een inschatting, waarbij verondersteld is dat de gegevens in Tabel
6-2 betrekking hebben op gemiddelde bezettingen per auto.
Tabel 63
Ritmotief

reistijdwaardering

uitgewerkt voor deze studie
Restijdwaardering
(gulde&@
13

woon-werkverkeer solo
woon-werkverkeer carpool
zakelijk personenautoverkeer solo
zakelijk personenautoverkeer carpool
zuinige betalers (= m ieder geval b.v. woonwerk solo)
grage betalers (= in ieder geval zakelijk carpool)
Overig personenautoverkeer solo
Overig personenautoverkeercarpool
zwaar vrachtverkeer
nuddeizwaar vrachtverkeer
licht vrach&erkeer/bedqfswagens
autobussen

25
45

90
25
60

10
20
75
45
45

125

Er zijn uiteraard allerlei kanttekeningen te maken bij het inschatten van deze
bedragen. Een voorbeeld van het detailniveau waarin men verzeild kan raken
is: zakelijke carpoolers met voldoende zakelijke gesprekstof voor de gehele
reis, zijn relatief ongevoelig voor vertraging.
De economische baten zijn verkregen door de economische waarde van de
statische en dynamische variant met de nulvariant te vergelijken. Daarnaast
is ter indicatie een ophoging naar jaarbasis gepleegd. Uitgaande van de simulatie, die één spits weergeeft, is vermenigvuldigd met 170 spitsen. De
170 spitsen zijn gebaseerd op 42 weken met vier dagen in de week (vrijdag
wordt uitgezonderd) een identiek verkeersbeeld.
Het zal duidelijk zijn dat hier een veelheid van aannamen gedaan is, onder
andere dat de maatregel gedurende maximaal één spits effectief is.
6.4

Modellering

6.4.1

Algemeen

vrachtstrook

Bij de modellering van de vrachtstrook is ervan uitgegaan dat er een fysieke
scheiding ligt tussen reguliere rijbaan en doelgroepstrook. In de drie doorgerekende varianten van de vrachtstrook is een aansluiting opgenomen.
Het overige verkeer kan door gelijkvloers de vrachtstrook te kruisen, vanaf
de rijbaan de afrit bereiken, dan wel vanaf de toerit de reguliere rijbaan bereiken.
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Dit in tegenstelling tot de beschrijving in hoofdstuk 3 (gecombineerde aansluiting met ongelijkvloerse kruising van de verkeersstromen). De intensiteit
van de aansluiting (zowel invoegend als uitvoegend verkeer) is zo afgestemd
dat het doelgroepverkeer weinig of geen hinder ondervindt. Ontsluiting van
verzorgingsplaatsen is in het model niet opgenomen.
De secundaire doelgroep is opgesplitst in twee subgroepen, omschreven als
middelzwaar en licht vrachtverkeer, waarbij de laatste groep ook de auto’s
met personenautoafmetingen omvat. Van de zes in FLEXSYT-II- beschikbare voertuigtypen zijn er daardoor drie aan doelgroepverkeer toegekend, en
drie aan het niet-doelgroepverkeer.
6.4.2

Algoritme

De toegang tot de vrachtstrook is in de dynamische variant geregeld door
gebruik te maken van in FLEXSYT-II- gemodelleerde verkeerssignaleringssysteem ofwel MTM-systeem. Door per voertuigtype een verbindingselement
te modelleren, en daar al dan niet een rood kruis boven te zetten, kan het
voertuigtype de toegang tot het volgende netwerkelement ontzegd dan wel
toegestaan worden. De aansturing van deze MTM-portalen geschiedt op
basis van actuele intensiteitsdetectie stroomopwaarts van de vrachtstrook,
voor ieder voertuigtype apart, en op basis van snelheidsdetectie 100 meter
stroomafwaarts van de samenvoeging (hoger of lager dan 70 km/uur). In
figuur Schematisch kan worden

IntensGeit
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Figmr 6-1 Toegmg tot wachtstrook (schematisch)
6.4.3

Resultaten

simulatie vrachtstrook

In Tabel 6-4 zijn de resultaten van de simulaties weergegeven. Zij gelden voor
de gehele spits.
Tabel 6-4: Resultaten simulatie vrachtstrook

StatiSCh

VH&M
Voertuigtype

Totaal afgelegde afstand Gem. Verliestijd
(voertuigkilometers
per (seconde)
spw
Nul
Auto
67635
677
777
Zwaar wachtverkeer
17315
614
147
Bus
405
601
128
Middelzwaar vrachtverkeer 8175
606
689
Licht vrachtverkeer
11900
662
743
Totaal
105430

per

voertuig Totale vertraging
(voertuigverliesuren per spits)

Dynamisch
799
240
270
310
456

Nul
1501
344
7
159
255
2266

Statisch
1786
82
1
196
301
2367

Dynamisch
1827
135
5
80
185
2232

Naar aanleiding van deze tabel valt het volgende op te merken:
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de totaal afgelegde afstand en de totale vertraging zijn voor de drie subvarianten ongeveer gelijk; dit is een gevolg van het in stand houden van de
bottleneck;
de verliestijden voor het doelgroepverkeer zijn in de nulvariant het hoogst:
het doelgroepverkeer ondervindt bijna evenveel hinder van de file als het
niet-doelgroepverkeer;
zowel voor de statische als de dynamische variant is de vertraging voor de
doelgroep veel minder. De resterende vertraging voor het doelgroepverkeer wordt opgelopen kort voor de bottleneck;
de verliestijd van het lichte vrachtverkeer is iets hoger dan de verliestijd
van het middelzware vrachtverkeer. Oorzaak is dat bij overbelasting van
de doelgroepstrook licht vrachtverkeer (tijdelijk) de toegang wordt ontzegd;
Uit tussenresultaten is, zoals verwacht kon worden, gebleken dat de verkeersafwikkeling op de vrachtstrook gevoelig is voor belasting van de toe- en
afrit.
De resultaten komen overeen met de veronderstelde functie van de doelgroepstrook in deze vorm (i.e. met ongewijzigde bottleneck). De totale vertraging in voertuigverliesuren blijft ongeveer gelijk. Het doelgroepverkeer
ondervindt minder vertraging terwijl de vertraging van het nietdoelgroepverkeer toeneemt. Deze uitwisseling is uiteraard sterker naarmate
er meer verkeer op de vrachtstrook rijdt, wat in de dynamische variant het
geval is. Er wordt zodoende een uitwisseling gerealiseerd tussen goedkope
uren (bijvoorbeeld woon-werk en overig) en dure uren (bijvoorbeeld vrachtauto’s). Dit vertaalt zich direct terug in de economische baten en lasten van
de vrachtstrook.
De vertragingen per voertuigtype kunnen economisch gewaardeerd worden.
In onderstaande tabel zijn de economische baten van de statische en de dynamische variant ten opzichte van de nulvariant weergegeven.
In Tabel 6-5 zijn de baten en lasten op jaarbasis uitgezet ten opzichte van de
nulvariant.
Tabel 6-5

Economische baten vrachtstrook
ant

statisehevarlaut
Doelgroepverkeer

Vrachtauto’s en bussen

Baten doelgroepverkeer + 3,0 miljoen
Lasten overig verkeer
- 0,s miljoen
Totale baten op jaarbasis + 2,5 miljoen
(bedragenm gukfens)
6.4.4

op jaarbasis ten opzichte van nulvariDymmiwhevariant
Licht-, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en bussen
+ 4,0 miljoen

- 1,0miljcen
+ 3,0 miljoen

Conclusie

De vrachtstrook als ‘voorrangstrook’ voor een bottleneck leidt tot een uitwisseling tussen ‘goedkope’ voertuigverliesuren en ‘dure’. Zowel de statische
als de dynamische variant kennen grote economische baten. De uitwisseling
speelt in de dynamische variant nog sterker dan in de statische, waardoor de
dynamische variant als meest effectieve naar voren komt.
De aansluiting is een cruciaal onderdeel bij de vrachtstrook. Uit tussenberekeningen, uitgevoerd met de aansluiting als gelijkvloerse uitwisseling, blijkt
dat het nadelig werkt op de verkeersafwikkeling en derhalve op de prestatie
van de vrachstrook. De voorkeur gaat daarom uit naar gescheiden in- en
uitvoegen van vrachtstrook en rijbaan voor overig verkeer.
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Voor de dynamische variant geldt dat variatie in verkeersaanbod, regelparameters en locatie van detectie een direct gevolg hebben voor het aandeel
doelgroepverkeer en de ondervonden voordelen van het doelgroepverkeer.
Verder zal per locatie nader aandacht besteed moeten worden aan de wijze
waarop de groep grijze kentekens nader verdeeld wordt in twee of zelfs drie
of vier subgroepen. Hoe meer subgroepen, hoe beter de capaciteit uitgenut
kan worden.
6.5

Modellering

65.1

Algemeen

dynamische

HOT-strook

In de voor de HOT-strook doorgerekende subvarianten is eveneens een aansluiting opgenomen, die waar nodig via gelijkvloerse uitwisseling de doelgroepstrook verbindt met het onderliggende wegennet. Ook bij de modellering van de HOT-strook is ervan uitgegaan dat er een fysieke scheiding ligt
tussen reguliere rijbaan en doelgroepstrook.
Het verkeersaanbod verschilt met dat van de vrachtstrookberekeningen: onder andere is er minder vrachtverkeer. In de statische variant is de gemodelleerde doelgroepstrook continu open, echter alleen voor carpoolers
(voertuigen met twee of meer inzittenden) en bussen. In de dynamische variant wordt gestreefd naar een betere benutting van de doelgroepstrook door
betalers toe te laten.
In het model is het doelgroepverkeer bevoordeeld door ter hoogte van de
samenvoeging het aantal rijstrookwisselingen naar de linker rijstrook voor
het niet-doelgroepverkeer te beperken;
Bij de HOT-strook zijn vier doelgroepen gemodelleerd, te weten:
l
bussen;
l
carpoolvoertuigen met twee of meer inzittenden;
l
tolbetalend verkeer, ‘zuinige’ rijders;
l
tolbetalend verkeer, ‘grage’ betalers.
De aanbodcurven voor carpoolers en betalers hebben de zelfde vorm; alleen
de ‘sterkte’ (amplitude) van de curve verschilt.
6.5.2

Betalers, tariefhoogte

en vertraging

De onderverdeling van de betalers in twee groepen is een concessie aan de
mogelijkheden die FLEXSYT-II- biedt. In de algemene beschrijving van de
HOT-strook wordt namelijk uitgegaan van een continue verdeling. De hoogte van het tarief wordt met betrekking tot de gemodelleerde variant verondersteld zodanig in verhouding tot de vertraging te staan dat geen, één of beide
groepen betalers op de HOT-strook zullen gaan.
Het benodigde tarief is afiankelijk
combinatie met de vertraging.

van de gewenste hoeveelheid betalers in

Zowel carpoolers en betalers zullen pas op de HOT-strook gaan als er enige
congestie optreedt. De toelating is schematisch weergegeven in Figuur 6-2.
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Toegelaten verkeersaanbodHOT-strook (voorbeeld)

FLEXSYT-II- kent zelf geen routekeuzemechanisme op netwerkniveau. De
wijze waarop de betalers tot hun keuze komen, dient derhalve expliciet opgegeven te worden, dan wel verwerkt te worden in het toelatingsalgoritme.
6.5.3

Aspecten

uit modellering

Bij de simulatie van de HOT-strook is naar voren gekomen dat bij een langere
file op de hoofdrijbaan de tussenliggende aansluiting wordt geblokkeerd.
Indien het aandeel verkeer dat op de HOT-strook rijdt met bestemming de
aansluiting groot is, kan het voorkomen dat vervolgens de HOT-strook tijdelijk geblokkeerd wordt.
De snelheid van het busverkeer kan op de doelgroepstrook maatgevend worden bij een hoge frequentie van busverkeer met een snelheidsbeperking. Dit
kan enige vertraging opleveren. Oplossing kan zijn het slechts toelaten van
busverkeer met een maximumsnelheid van 100 km/uur (zoals de Interliner).
6.5.4

Resultaten

In Tabel 6-6 zijn de resultaten van de simulaties weergegeven.
àbel66:

Resultaten van de simulaties

WoT-strook
bertuigtyps

\uto
hchtverkeer
ius
Stage tolbetalers
luinlge tolbetalers
hpoolers

rotaal

Totaal afgelegde afstand
Gem. verhesttjd per voertuig (seconde)
(voertulgkilometers per spits)
Nul
statisch
Dynamisch

I

196235

1510

13660

423
409
485
482
510

798

8445
15565
32436
167139

650
499
31
528
527
96

702
545
37
135
230
116

Totale vertraging
(voertuigverliesuren per spits)
Nul
Statisch
Dyna
rrÏisch
I
llOl0
1360
1270
120

140

155

10
85
155
330

5
90
165
65

5
25
80
75

1710

1735

1720

Naar aanleiding van de tabel valt het volgende op te merken:
de totaal afgelegde afstand en de totale vertraging zijn voor de drie subval
rianten ongeveer gelijk; dit is een gevolg van het in stand houden van de
bottleneck;
de verliestijden voor het doelgroepverkeer zijn in de nulvariant het hoogst:
l
het doelgroepverkeer ondervindt dezelfde hinder van de file als het nietdoelgroepverkeer;
l
in zowel de statische als de dynamische variant is de verliestijd voor de
toegelaten doelgroep aanzienlijk minder;
l
de verliestijd van de “zuinige” tolbetalers is naar verhouding hoger dan
die van de “grage” tolbetalers. Als het druk wordt, worden de zuinige rij4 Grontmij / Wegen naar de Toekomst
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ders door middel van een hoger tarief van de strook geweerd. De grage betalers blijven.
Een deel van de resultaten kan omgerekend worden naar personenverliesuren.
Tabel 6-7 Totale vertraging in personenverliesuren
Totale vertraging in personenveriissuren per spits
Totaal

per spits

Nulvariant

Statische variant

2266

1887

Dynamische
variant
1885

Tabel 6-7 laat zien dat onder de aannamen die bij de berekening gebruikt
zijn, de dynamische variant wat betreft personenverliesuren weinig toevoegt
aan het effect dat met de statische variant bereikt wordt. De omvang van de
primaire doelgroep (carpoolers) is vooral van belang voor de prestatie qua
aantal passerende personen.
In Tabel 6-8 zijn de vertragingen omgerekend naar economische baten.
Tabel 6-8

Economische baten HOT-strook op jaarbasis ten opzichte van nulvariant
ststiscbevariant
Dymmis&evariant
Carpeol- en busverkeer, ‘grage’ en
Doelgroepverkeer
Carpool- en busverkeer
‘zuinige’ tolbetalers
+ 2.3 miljoen
Doelgroepverkeer
+ 1,6miljoen
- 1.4miljoen
Overig verkeer
- 1,0miljoen
+ 0,9 miljoen
Totale baten op jaarbasis + 0,6 miljoen
(bedragen

6.5.5

in guldens)

Gevoeligheidsanalyse

Bij variatie van enkele parameters van de modellering zullen de resultaten
anders uitpakken. Op een tweetal variaties wordt nader ingegaan:
l
hoe scoort de HOT-strook als er meer vrachtverkeer is?
l
hoe als er meer mensen gaan carpoolen?
Er zijn nog meer vragen te bedenken, die in het bestek van deze studie echter
niet beantwoord worden. Bij voorbeeld zouden in de vertaling naar economische schade iets andere reistijdwaarderingen ingevoerd kunnen worden. Stel
dat zakelijke rijders nog een 5 gulden hogere reistijdwaardering hebben, of
dat er in carpoolauto’s gemiddeld 2,5 personen zitten, in plaats van 2,3. Etc.
De economische baten voor de HOT-strook zijn sterk afhankelijk van het
aandeel vrachtverkeer; dit heeft een relatief hoge reistijdwaardering: f 75,- per
uur. Vrachtverkeer behoort niet tot de doelgroep, en ondervindt derhalve
nadeel van de HOT-strook. De gevoeligheid is aan de hand van een simulatie
in FLEXSYT-II- nader onderzocht, waarbij het \aandeel vrachtverkeer verhoogd is van 8% naar 16%.In Tabel 6-9 staan de resultaten kort aangeduid.
De HOT-strook is pas volledig succesvol te noemen wanneer relatief meer
mensen gaan carpoolen dan voorheen. Om gevoel te krijgen voor wat een
dergelijke aanzuigende werking zou kunnen opleveren, is een berekening
gedaan met een andere samenstelling van het verkeersaanbod, namelijk met
een groter aandeel carpoolverkeer in de statische en dynamische subvariant.
Daarbij is verondersteld dat het personenaanbod met 7% is toegenomen (in
alledrie de subvarianten) ten opzichte van de standaard-simulatie.
In de nieuwe nulvariant is het percentage carpoolers hetzelfde gebleven (nl.
20%). Immers, er is geen doelgroepstrook, dus ook geen aanzuigende werking. In zowel de statische als de dynamische doelgroepvariant is daarente-
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gen als gevolg van de carpool-faciliteit het percentage carpoolers licht gestegen (van 20% naar 23%).
De nieuwe doelgroepvarianten kennen daardoor een lager verkeersaanbod
(in aantal voertuigen geteld) dan de nieuwe nulvariant. Het aandeel vrachtverkeer is voor alle varianten hetzelfde. In Tabel 6-9 staan de resultaten vermeld, onder het kopje ‘Lichte toename carpoolen’.
Duidelijk is dat reeds onder deze milde voorwaarden de economische baten
fors toenemen.
Tabel 6-9

Gevoeligheid economische baten HOT-strook
Statischevariant
Standaardsimulatie
f 0,6 miljoen
Toename aandeel vrachtverkeer tot 16% f 0,3 miIjoen
Lichte toename carpoolen
f 23 miljoen
opjaarbasis ten opzrchtevan de nulvariant

6.5.6

Dynamsche variant
f 0,9 miljoen
f 0,4miljoen
f 233miljoen

Conclusie HOT-strook

De resultaten komen overeen met wat verwacht kan worden van de doelgroepstrook in deze uitvoering, dat wil zeggen met behoud van bottleneck:
het doelgroepverkeer ondervindt minder vertraging terwijl de vertraging van
het niet-doelgroepverkeer stijgt. Kortom: ook de HOT-strook is een voorrangstrook voor een bottleneck. In economisch opzicht wordt en voordeel
behaald doordat, dure verliesuren (bijvoorbeeld carpoolers, tolbetalers) ingewisseld worden voor goedkope (bijvoorbeeld woon-werk en overig).
Het risico van blokkade van de afrit van de aansluiting pleit ervoor om ten
minste de afritten naar het onderliggende wegennet voor HOT-strook en reguliere rijbaan gescheiden uit te voeren. Of, zoals in deze studie aanbevolen,
om de aansluitingen over te slaan.
Duidelijk komt naar voren dat een groot aandeel vrachtverkeer een negatieve
invloed op de resultaten heeft. Daarentegen zijn de baten van een carpoolvoorziening een stuk groter op het moment dat daardoor meer mensen samen gaan rijden.
6.6

Modellering

6.6.1

Algemeen

dynamische bestemmingsstrook

Deze variant bevat een scheiding van verkeersstromen op basis van bestemming. Verkeer is afkomstig van herkomst H en is op weg naar bestemming A
of B. De splitsing is ontworpen met een taper. Deze geldt voor de nulvariant
en, stroomopwaarts verplaatst, voor de situatie met file in de richting A. Bij
file in de richting B wordt de vluchtstrook als rijstrook benut.
De subvarianten voor de dynamische bestemmingsstrook zijn doorgerekend
voor file op de uitgaande tak B, die wordt veroorzaakt door een stroomafwaartse bottleneck. De berekeningen met fJe op tak A zouden wat betreft
het model equivalent zijn.
De nulvariant kent geen specifieke regeling. In de statische variant is het keuzepunt met een vaste lengte naar ‘voren’ gehaald. Bij de statische variant zijn
gezien het krappere profiel en de snelheidsverschillen voor iedere kilometer
MTM-portalen gemodelleerd die een snelheid ‘90’ tonen.
De verkeersstromen onderscheiden zich op bestemming. Bij de modellering
zijn per bestemmin g de volgende voertuigtypen gespecificeerd, te weten: personenautoverkeer, middelzware vrachtwagens en zware vrachtwagens.
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De verdeling over de uitgaande takken is gemodelleerd door verschillende
intensiteiten in te voeren. Gekozen is dat 70% van het verkeer richting B
rijdt, en 30% richting A.
6.6.2

Algoritme

Bij de modellering van de dynamische variant is uitgegaan van dynamische
markering, waarbij het puntstuk in stappen van 500 meter stroomopwaarts
wordt verplaatst=. Op iedere doorsnede zijn drie dwarsprofielen gemodelleerd, te weten:
l
drie brede rijstroken;
l
overgang van drie stroken naar vier smallere rijstroken;
l
vier smalle rijstroken.
De dwarsprofielen zijn onderling met elkaar verbonden en van MTMportalen voorzien. Met behulp van deze portalen wordt geregeld welk dwarsprofíel voor welk verkeer toegankelijk is om de juiste bestemmin g te bereiken, met inbegrip van de plaats waar de overgang plaatsvindt. De plaats van
de overgang van drie naar vier rijstroken loopt vooruit op de opbouw van de
file.
Voor de dynamische variant wijzen snelheidsmetingen uit of op uitgang B fUe
staat. Indien een lage snelheid gemeten wordt, wordt op het eerste portaal
‘50’ getoond. Voor de drie stroomopwaarts gelegen portalen zie Tabel 6-10.
Gebleken is echter dat het in het model daadwerkelijk tonen van de snelheden een te dwingende invloed heeft. Derhalve is daarvan afgezien. Het omschakelen geschiedt uiteraard wel.
Tabel 6-10 Beelden op de signaalgevers
naar A
0
70
90
90

6.6.3

naar B
50
50
70

Resultaten

bij eerste inschakeling

(zonder verlenging)

Dwarsprofiel
stroomafwaarts fysieke splitsing
4 smalle rijstroken
4 smalle rijstroken
3 brede rijstroken (standaard situatie)

simulatie

bestemmingsstrook

In Tabel 6-11 zijn de simulatieresultaten weergegeven.
Tabel 6-ií: Resultaten simulatie bestemmingsstrook

Bestemmhgss&ook
Voertuigtype

Auto
Auto
Licht vrachtverkeer
Licht vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer

Totaal

Totaal afgelegde afstand
(voertuigkilometers per spits)
H -> A
H -> 8
H -> A
H -> 0
H -> A
H -> B

32970
77165
2650
6560
2975
6930
í294!50

Gem. verliestijd per voertuig (seconde)
Nul

statisoh

Dynamisch

221
427
176
321
165
294

97
404
62
334
51
315

95
401
30
295
23
279

Totale vertraging
(voertuigverliesuren per spits)
Statisch
Dyna
Nul
misch
220
95
95 =
965
930
925
15
5
5
65
65
60
15
5
5
65
65
60

1365

1165

Op basis van de resultaten valt het volgende op te merken:
l
de verliestijden voor het verkeer met bestemming A zijn in de nulvariant
het hoogst. Verkeer met bestemming A ondervindt hinder van de file veroorzaakt door verkeer met bestemming B. De verliestijd is lager aangezien

ZJDit wijkt af van de stapgroottedie in eerderehoofdstukken staat vermeld.
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l

l

de lengte van de file voor verkeer met bestemming A korter is dan voor
verkeer met bestemming B;
bij zowel het statische als het dynamische model daalt de verliestijd voor
verkeer met bestemming A enorm. Het verkeer wordt gescheiden, waardoor het verkeer met bestemming A geen hinder meer ondervindt van de
file van verkeer met bestemming B;
dit wordt versterkt door een afname van de totale fdelengte als gevolg van
het vroegtijdig opsplitsen van verkeer: het verkeer met bestemming B ondervindt ook relatief minder verliestijd.

Op basis van de resultaten kan het effect van de vertragingen gemonetariseerd worden. Het resultaat is gegevenin Tabel 6-12.
Tabel 6-12

Economische baten bestemmingsstrook
nulvariant
Statischevariant
Verkeer H -> A
0,6 miljoen
Verkeer H -> B
0,15 miljoen
Totale baten op jaarbasis
0,75 miljoen
(in guldens)
6.6.4

op jaanbasis ten opzichte van
Dynamische variant
0,6 miljoen
0,29 miljoen
0,89 miljoen

Conclusie bestemmingsstrook

Scheiding van verkeer met en zonder file afhankelijk van bestemming heeft
grote gevolgen voor het verkeer dat na de fysieke splitsing geen bottleneckfile zou treffen. Het onderscheid tussen de statische en de dynamische variant
is echter gering te noemen.
In het model heeft 30% van het totale verkeer de bestemming zonder bottleneck; 70% ondervindt dus wel ffie. Zolang de file terugslaat tot voor het splitsingspunt, zal het effect van de bestemmingsstrook groter worden als er een
licht hoger aandeel verkeer met filevrije bestemming is. Al dit verkeer staat in
de nulvariant namelijk onnodig in de file. Indien de verdeling van verkeer
veel sterker gewijzigd wordt, zal op een gegeven moment de file niet meer tot
voorbij het splitsingspunt terug lopen. Dan is scheiding niet meer aan de orde.
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Aanvullende

7.1

Het voorgaande

conclusieshooruitblik

op hoofdlijnen

In het voorgaande is vanuit een aantal, en wel de meest belangrijke, invalshoeken het concept van doelgroepstroken weergegeven, waarbij de aandacht
uitging naar dynamische varianten ervan. Echter ook ten aanzien van statische doelgroepstroken biedt dit rapport een goede basis voor het verder nadenken over concrete gevallen, en over algemene en bijzondere ontwerpaspecten.
De beschouwing is tot stand gekomen door de gedachten te prikkelen in een
concretisatieslag. Het uitwerken van de inzichten voor de drie varianten is
zeer vruchtbaar gebleken voor het boven tafel krijgen van knelpunten. De
studie is uitgevoerd aan de hand van voor deze drie varianten hypothethische, doch naar alle verwachting representatieve situaties.
Het voorliggende document is het hoofdrapport. Meer detail en technische
beschouwingen zijn te vinden in een tegelijkertijd verschijnend technisch rapport.
Ook is aandacht besteed aan de bestuurlijk-juridische context van dynamische doelgroepstroken. Dit heeft geresulteerd in een aparte bijlage over dit
onderwerp, die hopelijk naast juristen ook voor toekomstige projectleiders
een handig naslagwerk vormt. De belangrijkste elementen zijn kort samengevat opgenomen in dit hoofdrapport.
Wat is niet gedaan?
De varianten zijn verschillend van aard, ieder met een specifiek toepassingsgebied. Een onderlinge vergelijking tussen de varianten is daardoor niet relevant, en dus in deze studie niet uitgevoerd.
De beschrijving in dit rapport heeft betrekking op wegvak-gebonden doelgroepvoorzieningen. Niet gedaan is: een ruimere, integrale probleemanalyse
op netwerkniveau.
Binnen het doelgroepenbeleid is het echter zinvol om de problematiek op
integrale wijze op te pakken, dat wil zeggen vooral ook te kijken naar wat er
aan het begin en einde van de rit aan voorzieningen getroffen kan worden.
Eenmaal op de weg-infrastructuur zullen doelgroep-verkeersstromen vooral
ook gebaat zijn bij een congestie-arme afwikkeling op hun gehele rit door het
netwerk. Het inrichten van gereserveerde rijstroken langs gehele (doelgroep)conidors is een eerste gedachte die opkomt. Dergelijke acties zijn reeds uitgevoerd voor de Stadsregio Rotterdam (Haalbaarheidsstudie Select Systeem,
Grontmij) en voor de Randstad (DHV). Ook wordt in meer detail gekeken
naar de Noordelijke Randstad, met medeneming van hoofdroutes op het
onderliggende wegennet.
7.2

Aanvullende

conclusies

Ten aanzien van elk van de drie varianten geldt dat de beschrijving in het
voorgaande de nuances goed weergeeft. De conclusies op onderdelen gelden
in nauwe onderlinge samenhang. Om dat verband niet te verstoren wordt in
dit hoofdstuk slechts enig commentaar op hoofdlijnen toegevoegd.
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Algemeetiuitgangspunten

De mate waarin bij het ontwerp wordt vastgehouden aan de Richtlijnen
Ontwerp Autosnelwegen zal een duidelijk stempel drukken op de verdere
uitwerking van de doelgroepstroken. Het gaat daarbij vooral om de wijze
waarop de doelgroepstroken gescheiden worden van de stroken voor overig
verkeer, en om de wijze waarop beide ‘systemen’ op het onderliggende wegennet aangesloten worden.
In deze studie worden doelgroepvoorzieningen onderzocht onder aanname
dat de echte bottleneck niet wordt verholpen. Wanneer met de doelgroepvoorziening de capaciteit van de bottleneck wel wordt vergroot, dan zuIlen
de voordelen van de dynamische variant boven de statische groter zijn dan in
deze studie”, omdat dan het mes aan twee kanten snijdt: elke extra doelgroepstrookgebruiker betekent dan óók een verlichting voor de overige nietgebruikers.
Dynamische Vrachtstrook

De dynamische uitvoering van de vrachtstrook heeft een substantiële toegevoegde waarde ten opzichte van wat met een statische vrachtstrook bereikt
kan worden. De meeste aandacht zal moeten gaan naar hoe een geschikte
opsplitsing van de secundaire doelgroep te verkrijgen.
De aansluitingen op het OWN dienen zodanig aangelegd te worden dat de
verkeersstromen elkaar ongelijkvloers kruisen. Tussen de aansluitingen gaat
de voorkeur uit naar fysieke scheiding. Ten opzichte van de alternatieven zijn
deze oplossingen beter voor de verkeersafwikkeling, en voor de verkeersveiligheid. Deze ontwerp-aspecten zijn belangrijk omdat met de dynamiek een
optimale vulling van de doelgroepstrook nagestreefd wordt.
Ho T-strook

Hier gelden dezelfde argumenten voor het wegontwerp als bij de vrachtstrook. Gezien het doel van deze strook en de plaats in het dwarsprofiel kan
echter de aansluitingenproblematiek vermeden worden.
Voor de HOT-strook bestaat verder een spanningsveld tussen uitnutten van
de capaciteit en de dynamiek in het tarief. Een optimale vulling vereist een
zeer flexibel tarief. Bij een minder flexibel tarief moet genoegen genomen
worden met een minder volledige uitnutting van de doelgroepstrook.
Ten aanzien van betaald rijden geldt verder dat met het (werkelijke) gedrag
van automobilisten in dezen nog maar weinig of geen ervaring bestaat.
Dynamische Bestemmingsstrook

Ook de bestemmingsstrook heeft positieve effecten. Deze variant is gericht
op het voorkómen van blokkades van verkeersstromen die eigenlijk niets met
de file te maken hebben. De omvang van het effect kan behoorlijk toenemen
bij een toenemend verkeersaanbod. Ten opzichte van de nulvariant beogen
zowel de statische als de dynamische variant daarnaast een belangrijke effect
op de verkeersveiligheid: verkeersonveilige gedragingen worden tegengegaan.
De dynamische bestemmin gsstrook is wat betreft de complete uitvoering zoals in deze studie beschreven sterk afhankelijk van de toepasbaarheid van
dynamische markering. In complete uitvoering (geschikt voor file op wisselende uitgaande takken) komt de dynamische variant het best tot zijn recht
ten opzichte van de statische variant. De techniek van dynamische markering
verkeert echter nog in een experimenteel stadium.
Bij minder volle uitvoering van de dynamiek (b.v. slechts ingericht voor file
op de rechtsaf-tak) of wanneer toevoegen van enige verhardingsbreedte mogelijk is, is deze afhankelijkheid van dynamische markering minder sterk.
Vooruitlopend op dynamische markering kan als tussenoplossing mogelijk
gewerkt worden met statische markering van een bijzonder karakter in com24Dit geldt voor de dynamischevrachtstrook en de HOT-strook
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binatie met dynamische bebording (zoals bij de huidige vrachtautostrook en
de huidige spitsstroken).
Modellering

De verrichte modelstudies zijn zeker niet alledaags te noemen. Gezien de
geboekte resultaten luidt de conclusie dat FLEXSYT-II- geschikt is om dit
soort gecompliceerde studies te verrichten. Desalniettemin zorgden sommige
aspecten van het huidige FLEXSYT-II- voor problemen. Deze zijn zo goed
mogelijk opgelost dan wel creatief omzeild. Naar aanleiding van deze studie
zullen aan AW aanbevelingen voor aanpassing van FLEXSYT-II- worden
voorgelegd.
7.3

Vervolg Dynamische Doelgroepstroken

Ter voorbereiding van een presentatie ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Rijkswaterstaat, wordt van een van de drie in deze studie geconstrueerde varianten een nader technisch ontwerp gemaakt, bedoeld als input
voor het vervaardigen van een (technische) visualisatie.
Gekozen is voor het uitwerken van de dynamische bestemmingsstrook.
Daarmee is echter niet gezegd dat de bestemmingsstrook als ‘beste’ uit het
voorliggende onderzoek naar voren komt. De keuze is namelijk binnen de
pilotgroep gemaakt op grond van een aantal argumenten die niet in dit rapport beschreven worden. In een afzonderlijk document is de verdere uitwerking beschreven, inclusief de bijstellingen die het gevolg zijn van nader opgedaan inzicht, mede in het licht van de praktische realiseerbaarheid.
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