File-aanpak 2018 – 2021
Verzachten, voorkomen, vermijden!

File-aanpak 2018 – 2021
Verzachten, voorkomen, vermijden!

Inhoud
File-aanpak 2018 – 2021 4
Aanleiding en doel 4
Categorie A Filehinder beperken, kans op files verkleinen
en keuzegedrag weggebruikers beïnvloeden 6
1 Impuls aan inzetbare weginspecteurs geven 14
2 Weginspecteurs continu in de buurt van incidentlocaties 16
3 Incidenten eerder detecteren 18
4 Frontoffice 20
5 Bergers – altijd in de buurt 21
6 Bergers beveiligen bergers 23
7 Versnellen sporenonderzoek na ernstige ongevallen 24
8 Uitbreiding van het aantal weginspecteurs met BOA-bevoegdheid van 50 naar 100 25
Categorie B Het voorkomen van files 26
1 Verbeteren infrastructuur bij fileknelpunten 30
2 Automatisch openen en sluiten van spitsstroken 38
3 Kruispunten slimmer maken 40
4 Optimaal gebruik van de wegcapaciteit 42
Categorie C Het vermijden van files 44
1 Zelf communicerende bruggen 48
2 Onderweg veilig en op maat geinformeerd 50

File-aanpak 2018 – 2021

Aanleiding en doel
De economie draait weer goed en dat zien wij terug op de weg. Om Nederland
in beweging te houden, investeert dit kabinet in de bereikbaarheid van
Nederland, zowel op de korte als de lange termijn. Reden voor de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat om Rijkswaterstaat te vragen maatregelen
voor te stellen die op korte termijn kunnen bijdragen aan het verminderen
van de filegroei.

Lange termijn aanpak
Het huidige kabinet investeert veel in de bereikbaarheid van Nederland door te
starten met een flink aantal nieuwe aanlegprojecten, zowel in de Randstad als
richting zuiden, oosten en noorden van het land. Het regeerakkoord noemt de A4,
A7, A15, A1, A2, A12, A28 en A58 als wegen die onder handen worden genomen.
Ook gaat het kabinet door met de aanleg van projecten als de ring Utrecht, A16
Rotterdam, de Blankenburgverbinding en het doortrekken van de A15 (ViA15).

Korte termijn aanpak
Investeren voor de lange termijn is noodzakelijk, maar lost de verkeersdrukte
voor de korte termijn niet op. Daarom stelt de Minister extra financiële middelen
beschikbaar om ook op korte termijn de filegroei te verminderen. Hiervoor heeft
zij Rijkswaterstaat gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Verkenning mogelijke maatregelen: File-aanpak 2018 – 2021
Om aan de vraag van de Minister tegemoet te komen, heeft Rijkswaterstaat gezocht
naar maatregelen die binnen de huidige kabinetsperiode effect opleveren en een
aanvulling vormen op de reeds ingezette maatregelen. Eerder al – in 2017 –
is Rijkswaterstaat namelijk gestart met een eerste pakket File-aanpak 2020, van
beperkte omvang (ter waarde van €2,5 miljoen). Binnen deze aanpak zijn 14 maat
regelen uitgewerkt om structurele en incidentele files te verminderen. Dit zijn
maatregelen die het bijvoorbeeld mogelijk maken incidenten sneller af te handelen
of de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. De uitvoering hiervan loopt
tot in 2020.
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Rijkswaterstaat en de aanpak van files
De zorg voor vlot en veilig verkeer op de Nederlandse wegen is het dagelijks
werk van Rijkswaterstaat, in nauwe samenwerking met andere wegbeheerders,
hulpdiensten, private partijen (zoals bergers en serviceproviders) en belangenorganisaties (ANWB, EVO, TLN, Mobiliteitsalliantie). Vanuit de dagelijkse
praktijk weet Rijkswaterstaat wat de oorzaken, aard en achtergronden van files
zijn. Hierdoor kan Rijkswaterstaat goed inschatten welke concrete maatregelen
snel inzetbaar zijn en op korte termijn een merkbare verbetering voor de
weggebruiker opleveren. Doordat steeds meer technologische innovaties
beschikbaar komen, is het ook mogelijk het verkeersmanagement slimmer
en effectiever te maken.

Bij het in kaart brengen van maatregelen heeft Rijkswaterstaat ook gesproken
met belangenorganisaties als ANWB, TLN en EVO. Bovendien is gekeken naar wat
weggebruikers belangrijk vinden en verwachten.

Breed palet aan maatregelen
Rijkswaterstaat trekt alles uit de kast om de filegroei te bestrijden1. Hiervoor
wordt een breed palet aan maatregelen voorgesteld op het gebied van:
• verkeersmanagement; te denken valt aan de inzet van standby-
bergingsvoertuigen in combinatie met een groter aantal weginspecteurs
en het gebruik van slimme camera’s;
• aanleg en onderhoud; bijvoorbeeld het (beperkt) aanpassen van wegen;
• informatieverstrekking; bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen
van verkeersverwachtingen en berichtgeving bij werkzaamheden.

1

Rijkswaterstaat heeft eerder dergelijke impulsen succesvol uitgevoerd: ZSM (2003),
FileProof (2006), Spoedaanpak (2008), Beter Benutten (2011), File-aanpak 2020 (2017)
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Filehinder beperken, kans op
files verkleinen en keuzegedrag
weggebruikers beïnvloeden
Files kennen verschillende oorzaken en stadia. Het palet aan maatregelen
is dan ook het resultaat van een probleemgerichte aanpak. De wens is om
weggebruikers betrouwbare reistijd te bieden: files moeten zo veel mogelijk
voorspelbaar zijn, onverwachte files (met name door incidenten) moeten
zo veel mogelijk worden voorkomen en anders moeten de gevolgen zo veel
mogelijk worden beperkt. Daarbij is gezocht naar concrete maatregelen die
binnen de huidige kabinetsperiode tot effect leiden die een aanvulling zijn
op reeds ingezette maatregelen.
Bij het samenstellen van dit plan is nadrukkelijk gekeken naar de problematiek
die in de verschillende gebieden speelt op het gebied van bereikbaarheid.
Afhankelijk van de problemen in een bepaald gebied, wordt een specifieke
combinatie van maatregelen uit drie categorieën ingezet, waarover later meer.
Zo leidt deze gebiedsgerichte aanpak in het hele land tot een maximaal effect
voor de weggebruiker.
De maatregelen die in de File-aanpak 2018 – 2021 zijn opgevoerd, voldoen aan
de volgende criteria:
• beïnvloeden het (keuze)gedrag van de weggebruikers, of
• voorkomen filevorming, of
• beperken de gevolgen van een incident;
• starten binnen deze kabinetsperiode en hebben een merkbaar effect
voor de weggebruiker en
• zijn technisch realiseerbaar.
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In lijn met het voorgaande zijn de maatregelen ondergebracht in drie
categorieën:

A
Maatregelen om de duur en impact
van files te beperken: verzachten!
Deze maatregelen zijn gericht op het sneller reageren op lokale verstoringen,
zoals incidenten. Hierdoor blijven de nadelige gevolgen beperkt en wordt
voorkomen dat het verkeer in een groter gebied komt vast te staan.
De maatregelen vragen een intensivering van de huidige dienstverlening
op het gebied van verkeersmanagement (met name incidentmanagement
– sneller afhandelen en zo mogelijk buiten drukke perioden) en zijn daarom
snel te realiseren.

B
Maatregelen om de kans op files en de omvang
van fileknelpunten te verkleinen: voorkomen!
Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van files door vroegtijdig
knelpunten te signaleren, aan te pakken of de oorzaken van verstoringen weg
te nemen. De kans op en omvang van files nemen daardoor af.
De maatregelen variëren van aanpassingen aan de infrastructuur (die een
soepeler afwikkeling van het verkeer mogelijk maken), het eerder inzetten van
verkeersmanagement (al zodra een file dreigt te ontstaan) en het wegnemen
van de oorzaken van incidenten (bijvoorbeeld het voorkomen van ongevallen
met vrachtwagens, omdat de impact van zo’n ongeval groter is dan bij een
ongeval met een personenauto).
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C
Maatregelen om het (keuze)gedrag van weggebruikers
te beïnvloeden: vermijden!
Deze maatregelen zijn erop gericht dat zoveel mogelijk weggebruikers van
tevoren (binnen enkele uren, of al de avond voorafgaand aan hun reis) weten
welke files zij kunnen tegenkomen, zodat zij zich hier adequaat op kunnen
voorbereiden. Hierdoor groeit het begrip onder weggebruikers en kunnen zij
beter beslissen wanneer en hoe te reizen en te rijden. De maatregelen zorgen
er ook voor dat het verkeer beter over het netwerk verspreid wordt. Ook de
voorspelbaarheid van hoe het verkeer zich ontwikkelt, neemt toe.
Deze maatregelen komen in essentie neer op het veranderen van het reis- en
rijgedrag van weggebruikers. Het effect van deze categorie maatregelen op het
verminderen van de filegroei is naar verwachting groot en duurzaam (leidt niet
tot extra verkeersaanbod). Het kan wel langer duren voor de effecten merkbaar
worden omdat verandering van menselijk gedrag langzaam gaat.
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Het totale programma omhelst € 85,15 miljoen, uitgegeven in twee tranches.
De verwachting is dat dit pakket op jaarbasis een reductie van 3% – 6% aan
voertuigverliesuren oplevert, als demping op de verwachte groei. Dit levert
dan zo’n € 23 miljoen aan maatschappelijke baten per jaar op in de periode
2018 – 2021. De meeste maatregelen hebben een blijvend effect op de door
stroming. Daardoor levert het pakket ook na 2021 nog zo’n € 15 miljoen aan
maatschappelijke baten per jaar op.

Samen continu de files bestrijden
Het verkeer start en stopt niet op de snelweg. Om de maatregelen te realiseren
en succesvol te maken is goede afstemming met andere wegbeheerders, private
organisaties en belangenorganisaties nodig. Samen zorgen wij voor bestrijding
van de files.
De mobiliteit in Nederland zal blijven veranderen, ook in de periode waarin
de voorgestelde maatregelen worden doorgevoerd. Voor Rijkswaterstaat is de
File-aanpak dan ook een continu verbeterproces waarin wordt meebewogen
met de behoefte van weggebruikers en mogelijkheden van nieuwe techno
logieën: kijken hoe de maatregelen in de praktijk uitwerken, hoe het verkeer
zich ontwikkelt, waar problemen ontstaan en welke van de dan beschikbare
methoden en technologieën kunnen worden ingezet om hierop in te spelen.
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categorie a
verzachten

A. Duur en impact files beperken

Verzachten!
Deze maatregelen zijn gericht op het sneller
reageren op lokale verstoringen, met name
aanrijdingen en pechgevallen. Hierdoor
blijven de nadelige gevolgen beperkt en
wordt voorkomen dat het verkeer in een
groter gebied komt vast te staan.

File-aanpak 2018 – 2021 | 11

Emden

Groningen
Leeuwarden
A7
A7

Drachten

Veendam

A28

A7

Sneek

A32

A7

A7

Assen

Heerenveen

A28

A6

Emmen
A28

A32

A37

A7
A28

Alkmaar
A6

A9

A28

A7

Dronten
Lelystad

Zwolle

Zaandam
A50

A9

A5

Haarlem

Amsterdam

Almere

A10

A10

Almelo

A28

A27

A6

A1
A1

A9

A1

Hengelo
Deventer

A4

A2

A50

Hilversum

A35

Apeldoorn

A28

A1
A27

A1

A1

Amersfoort

Leiden

Zutphen
A4

A28
A30

Utrecht

Den Haag

A12

Zoetermeer

A50

A12

Ede

A12

A12

Delft

Arnhem

A50

A13

A12

Rotterdam

A2

A18

A15

A27

A15

A50

A15

Nijmegen

A15

Dordrecht
A2

A29

A73

A16

A59

's-Hertogenbosch

A59
A59

A27
A50

Breda
A17
A16

A58

A2
A58

A73

Tilburg
A58

Eindhoven

A58

A67

A67

Venlo

A67
A73

A2

Verhoogde inzetlocaties

A76

A2

Heerlen
Maastricht

12 | Rijkswaterstaat

Enschede

categorie a
verzachten

Overzicht opgenomen voorstellen per maatregel
1

Impuls aan inzetbare weginspecteurs geven

2

Weginspecteurs continu in de buurt van incidentlocaties

3

Incidenten eerder detecteren

4

Frontoffice

5

Bergers – altijd in de buurt

6

Bergers beveiligen bergers

7

Versnellen sporenonderzoek na ernstige ongevallen

8

Uitbreiding van het aantal weginspecteurs met BOA-bevoegdheid van 50 naar 100

File-aanpak 2018 – 2021 | 13

a. verzachten

1

Impuls aan inzetbare
weginspecteurs geven
De toenemende verkeersdrukte en stijging van het aantal ongevallen maken
het steeds moeilijker voor weginspecteurs om tijdig ter plaatse te kunnen zijn.
Rijkswaterstaat heeft in 2017 al acties in gang gezet om de effectiviteit van inzet
van weginspecteurs te vergroten en de incidentduur te verkorten. Door vanaf
2018 ook een impuls te geven aan snelle berging van voertuigen middels
standbyberging in combinatie met een uitbreiding van het aantal weg
inspecteurs (+ 55) , sluit deze weer goed aan bij de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
De toename van het aantal incidenten en de hinder die dit voor het overige
verkeer oplevert, geldt zowel voor, tijdens als buiten de spits. Standbyberging
wordt ingezet tijdens de spits, maar de beschikbaarheid van de weginspecteurs
is zowel in de spits als daarbuiten gestegen zodat de dienstverlening ook buiten
de spits is verbeterd.
Met de maatregel kunnen weginspecteurs vaker op tijd bij een incident zijn
zodat een verdere toename van de hinder voor het overige verkeer tot een
minimum beperkt blijft.
De maatregel is landelijk, geldt vooralsnog voor de duur van vier jaar
en is gestart in 2018. Na 2022 zal nieuwe financering nodig zijn om de
nu aangenomen extra weginspecteurs blijvend te kunnen inzetten.
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a. verzachten

Door snel te
reageren kan
de verkeershinder
aanzienlijk worden
verzacht
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a.verzachten
verzachten

2

Weginspecteurs continu in de
buurt van incidentlocaties
Belangrijke factor bij het beperken van de hinder bij incidenten, is de aanrijdtijd van de weginspecteurs. Deze telt het zwaarst bij locaties waar vaak
incidenten optreden. Met big data-analyse is het mogelijk om de posities van
de weginspecteurs zo te bepalen dat zij zich altijd in de buurt van incident
gevoelige locaties bevinden. Hierdoor kan de geplande aanrijdtijd met een
aanzienlijk hogere mate van zekerheid worden gehaald.
De maatregel maakt het mogelijk pro-actief op te treden door continu
rekening te houden met incidenten die nog gaan gebeuren. Dit in tegenstelling
tot de huidige situatie. Nu wordt gereageerd op een incidentmelding en
vervolgens bekeken welke weginspecteur beschikbaar en in de buurt is.
Natuurlijk is nooit precies bekend waar een incident zich zal voordoen. Wel
kan op basis van historische incidentgegevens worden bepaald welke locaties
het meest incidentgevoelig zijn.
In File-Aanpak 2020 is een statisch model ontwikkeld dat berekent waar op het
wegennet de weginspecteurs het beste opgesteld kunnen worden. Voor deze
plekken geldt dat in 80% van de gevallen een incident zich op een afstand van
maximaal de geplande aanrijdtijd kan voordoen.
Met deze maatregel wil Rijkswaterstaat het ontwikkelde model in heel
Nederland implementeren en hiermee in de dagelijkse pratijk de onderlinge
posities van weginspecteurs dynamisch (in real-time) op elkaar afstemmen en
optimaliseren. Hierdoor zal de werkwijze binnen het incidentmanagement
veranderen. De periode 2018 – 2021 wordt gebruikt om ervaring met de nieuwe
werkwijze op te doen en deze goed te verankeren. De eerste resulaten worden
momenteel bestudeerd en op termijn worden vervolg onderzoeken ingezet.
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a. verzachten

minimaal 10 ongevallen per km
tien tot vijfentwintig
vijfentwintig tot vijftig
vijftig of meer

Incident-gevoelige locaties in de Randstad (hotspots)
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a. verzachten

3

Incidenten eerder detecteren
Het combineren van verschillende databronnen maakt het mogelijk incidenten
en verstoringen op de weg eerder te signaleren. Behalve ‘eigen’ waarnemingen
van camera’s, lussen en weginspecteurs, gaat het bijvoorbeeld om informatie
van social media platforms, floating car data en automatische signalen uit
voertuigen. Door gebruik te maken van kunstmalige intelligentie ontstaat een
nauwkeuriger beeld van de aard, omvang en impact van incidenten en kan
Rijkswaterstaat adequater optreden.
Eerder al zijn een algoritme en visualisatie ontwikkeld waarmee data uit sociale
media (Waze) en floating car data zijn gekoppeld aan data uit lussen en
camera’s. De bedoeling van de maatregel is om deze ‘tools’ in alle verkeers
centrales van Rijkswaterstaat in te zetten en uit te breiden met andere
veelbelovende databronnen, waaronder E-call2. Daarnaast zal de werkwijze
binnen het incidentmanagement (in combinatie met het slim opstellen van
weginspecteurs) worden aangepast. Voor de maatregel gaat Rijkswaterstaat
nieuwe samenwerkingsverbanden aan met private aanbieders van data-
inwinning, data-analyse en visualisatie.

2

E-call is een noodsignaal dat een voertuig bij een ernstige aanrijding automatisch uitzendt
naar de alarmcentrale. Vanaf 2018 zijn nieuwe auto’s standaard uitgerust met E-call
(verplicht vanuit de EU).
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4

Frontoffice
In 2018 heeft in Rhoon een proef plaatsgevonden waarbij nieuwe databronnen
zijn gebruikt om incidenten te detecteren. Daarnaast is ervaring opgedaan met
een werkwijze waarbij een extra medewerker, niet zijnde een operationeel
wegverkeersleider, de incidenten detecteert (intake) en voor afhandeling
wegzet bij een operationele wegverkeersleider (frontoffice).
De pilot heeft laten zien dat incidenten sneller worden gedetecteerd en er
winst wordt geboekt in de snelheid waarmee afhandeling van het incident in
gang wordt gezet. De maatregel vanuit Fileaanpak rolt de werkwijze uit over
alle verkeerscentrales in Nederland voor een periode van 3 jaar.
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a. verzachten

5
Bergers –
altijd in de buurt
Om de duur van pech- en ongevallen te verkorten is het van belang dat zowel
weginspecteurs als bergers snel ter plaatse kunnen zijn. In aanvulling op
maatregel A.2 (Weginspecteurs continu in de buurt van incidentlocaties) worden bergers
op werkdagen in de ochtend- en avondspits op strategische locaties gepositioneerd, klaar om in actie te komen (standbyberging). Door de combinatie van
deze maatregelen hoeven bergers en weginspecteurs niet op elkaar te wachten
en kan de afhandeling van een incident sneller starten.
Deze maatregel is bedoeld voor incidenten waarbij uitsluitend personenauto’s
zijn betrokken.1 Hiervoor was het nodig de bestaande overeenkomsten van
Rijkswaterstaat met bergingsbedrijven aan te passen. Tegelijkertijd is gekeken
naar (contractueel vast te leggen) mogelijkheden om bergingsbedrijven extra te
prikkelen de aanrijd- en afhandeltijden verder te verkorten. De ervaringen met
prestatiegericht bergen die met ‘De Verkeersonderneming’ zijn opgedaan in de
regio Rotterdam, zijn ook ingezet.
De maatregel heeft een tijdelijk karakter. In de periode 2018 – 2021 worden
bergers opgesteld op twintig strategische locaties. Het gaat dan met name om
locaties op en om de ringwegen rond de grote steden. Door de oplevering van
grote aanlegprojecten in deze gebieden, zal de snelle inzet van bergers na 2021
waarschijnlijk minder nodig zijn. In de tweede tranche wordt deze maatregel
uitgebreid met zes kosteneffectieve locaties buiten de Randstad.

1

In het kader van File-aanpak 2020 zijn al acties in gang gezet om de afhandeling
van incidenten met vrachtwagens te versnellen.
File-aanpak 2018 – 2021 | 21

a. verzachten
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a.verzachten
verzachten

6
Bergers
beveiligen bergers
Eén van de opdrachten was een verkenning van de mogelijkheden dat bergers
zelf de fysieke beveiliging uitvoeren van alle pechverplaatsingen.
De conclusie van de verkenning is dat in het huidige protocol Berger beveiligt
berger, waarin de berger reeds onder bestaande omstandigheden het verzoek
kan doen een 2e bergingsvoertuig als beveiligingsvoertuig in te schakelen,
geen aanleiding geeft om de beveiliging door de berger verder uit te breiden.
In de verkenning zijn wel enkele mogelijkheden gesignaleerd om het proces
van Incident Management te verbeteren. Deze punten worden in overleg met
de betreffende stakeholders opgepakt.
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a. verzachten

7
Versnellen
sporenonderzoek
na ernstige ongevallen
Bij ernstige ongevallen moet de weg tijdelijk worden afgesloten voor het
vereiste sporenonderzoek. De verkeershinder kan aanzienlijk worden verminderd door het sporenonderzoek sneller uit te voeren. Rijkswaterstaat en de
politie hebben een nieuwe methodiek ontwikkeld waardoor een opname van
het sporenbeeld nog maar 15 tot 30 minuten duurt, in plaats van de huidige
60 tot 90 minuten. Een wegafsluiting na een ernstig ongeval – waarvan er
gemiddeld drie per dag plaatsvinden – neemt daardoor zo’n 45 tot 60 minuten
minder tijd in beslag dan in de huidige situatie.
De pilot met de nieuwe methode en software was succesvol. De maatregel is
een impuls, bedoeld om de software te voltooien en beschikbaar te stellen aan
de landelijke politie. Verwacht wordt dat de politie voor 2021 een definitieve
keuze maakt over de software die zij wil inzetten voor verschillende onderzoeksdoeleinden. In afwachting daarvan, helpt deze maatregel om sporen
onderzoeken nu al (vanaf 2018) versneld uit te voeren en noodzakelijke
wegafsluitingen te verkorten.
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a.verzachten
verzachten

8
Uitbreiding van het aantal
weginspecteurs met BOAbevoegdheid van 50 naar 100
Het uitbreiden van het aantal weginspecteurs met de bevoegdheid van
Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) van 50 naar 100, helpt Rijkswaterstaat
om slagvaardiger en zichtbaarder op de weg aanwezig te zijn. De uitbreiding
heeft een preventieve werking op overtredingen waardoor de doorstroming en
veiligheid verbetert.
Aanvullend vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om een groter aantal
typen gebeurtenissen op de weg (zoals ‘keren op de snelweg’, of overschrijding
van breedte-, of hoogtebeperking) onder BOA-bevoegdheid te laten vallen.
De BOA-bevoegdheid wordt hiermee uitgebreid, wanneer dit aantoonbaar
bijdraagt aan veiligheid en doorstroming.
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categorie b
voorkomen

B. Kans op ontstaan en omvang
van files verkleinen

Voorkomen!
Deze maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van files door vroegtijdig
knelpunten te signaleren, aan te pakken
of de oorzaken van verstoringen weg te
nemen. De kans op en omvang van files
nemen daardoor af.
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1
Verbeteren infrastructuur
bij fileknelpunten
Door bij bekende knelpunten het wegennet te verbeteren, is het mogelijk
onnodige of ongewenste manoeuvres van weggebruikers te voorkomen.
Vaak kan dat met kleine aanpassingen zoals het wijzigen van de belijning,
het verbreden van rijstroken, het scheiden van doorgaand en ‘wevend’ verkeer
en het verbeteren van de openbare verlichting. Hierdoor rijdt het verkeer beter
door en is er minder kans op ongevallen.
De maatregel bestaat uit verbeteringen aan de infrastructuur op verschillende
locaties in het wegennet. Reeds gerealiseerd zijn de doorsteek van de
Beneluxtunnel, de belijning op de A9 bij Castricum en de aansluiting van
de A2 met de Noordelijke Randweg Utrecht.
De kaart op voorgaande pagina geeft een overzicht van de maatregelen per
locatie. Hierna worden de maatregelen toegelicht.De aanpassingen aan
de infrastructuur zijn eenmalig; het effect op de doorstroming is blijvend.
Per locatie leidt de maatregel wel tot extra structurele kosten voor beheer
en onderhoud.
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1.1

Verbreding boog in knooppunt Oudenrijn
Door het dubbel uitvoeren van een verbindingsboog in het knooppunt Oudenrijn
naar de A2 richting Den Bosch, verbetert de doorstroming en neemt de kans op
files af.
In het wegvak tussen de aansluiting A12 De Meern en het knooppunt Oudenrijn
zijn 6 rijstroken aanwezig. In het weefvak maak het verkeer de keuze om richting
Arnhem, Amsterdam of Den Bosch te reizen. De verbindingsboog in knooppunt
Oudenrijn naar de A2 richting Den Bosch is nu enkelstrooks. Regelmatig ontstaat
file door capaciteitstekort waarvan ook het verkeer richting Arnhem en
Amsterdam onnodig (forse) hinder ondervindt. De file in de boog is zowel het
gevolg van de verkeersdruk enerzijds als van trage vrachtauto’s.
Door de boog dubbel uit te voeren, kan het snellere verkeer het vrachtverkeer
inhalen en ontstaat er ook meer bufferruimte. Dit resulteert in een aanzienlijk
kleinere kans op terugslag van de file in het weefvak van de A12.

1.2	Uitbreiden capaciteit aansluiting A2 – Noordelijke Ringweg Utrecht
Door uitbreiding van de capaciteit van de Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU) op
de aansluiting naar de A2 richting Amsterdam, verbetert de doorstroming van het
verkeer. Behalve als oplossing voor de files die regelmatig ontstaan op de toerit,
is de maatregel ook noodzakelijk vanwege de voorziene reconstructie van de
aansluiting Maarssen/N230 door de provincie Utrecht. De maatregel zal
bovendien zijn nut bewijzen tijdens de realisatieperiode van het project Ring
Utrecht, waarbij de Noordelijke Ringweg Utrecht als overloop gaat fungeren en
de verkeersdruk op de NRU dus zal toenemen.
1.3

Kleine aanpassingen Prins Clausplein
Het treffen van kleinere maatregelen kan soms al een behoorlijke hoeveelheid
voertuigverliesuren besparen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Prins
Clausplein, waar de belijning is aangepast bij de samenvoeging ‘Nootdorp’ en
waar ook de toerit ‘Nootdorp’ is verlengd door het verplaatsen van de op de weg
aangebrachte belijning en markering.
De maatregel draagt bij aan het verminderen van de congestie op het Prins
Clausplein in de avondspits ter hoogte van de samenvoeging van de A4 en de A12.
De congestie slaat terug tot in de verschillende bogen van het knooppunt en heeft
effect op de doorstroming in het weefvak A13/A4. Grootschalige aanpassingen
aan het knooppunt zijn op korte termijn niet voorzien. Daarom is gezocht naar
kleine maatregelen die de doorstroming bevorderen. Berekend is dat het
aanpassen van de belijning jaarlijks 57.500 voertuigverliesuren bespaart.
De terugverdientijd van de investering is minder dan 1 jaar.
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1.4 Voorzieningen voor te hoge vrachtauto’s
Te hoge vrachtwagens die een tunnel inrijden, zorgen nogal eens voor problemen.
Het is dan van belang snel te kunnen handelen om gevaarlijke situaties en extra
filevorming te voorkomen.
Beneluxtunnel
Omdat de linkerbuis van de Tweede Beneluxtunnel – die enige tijd geleden is
opengesteld voor vrachtverkeer – nog niet over voorzieningen beschikte die snel en
adequaat handelen mogelijk maken, waren voor deze tunnel enkele aanpassingen
nodig.
De linkerbuis is opengesteld voor vrachtverkeer om ervoor te zorgen dat vracht
wagens (van de A4 Delft – Schiedam) niet hoeven te weven naar de twee meest
rechtse banen. Dit bevordert de doorstroming en vermindert de kans op ongevallen. Wanneer een vrachtwagen echter te hoog is, moet deze worden afgeleid.
De besparing in voertuigverliesuren als gevolg van de maatregel, is moeilijk
te bepalen. Uitgaande van een rapport uit 2010 zijn er grof geschat jaarlijks
100 hoogtemeldingen aan beide zijden van de Tweede Beneluxtunnel. In een aantal
van deze gevallen zal een vrachtauto daadwerkelijk te hoog zijn, en moet deze het
traject via de escaperoute verlaten.
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Coentunnel
Bij de Coentunnel worden er twee maatregelen genomen. In eerste instantie
worden camera’s geplaatst bij de A8 en A10-noord om te zien waarom er wordt
gedetecteerd.
De tweede stap is de realisatie van informatiepanelen ten behoeve van de
chauffeurs van vrachtwagencombinaties die te hoog zijn (A10-noord, A7 en A8).
1.5 Vergroten capaciteit afrit A15 – N3, Sliedrecht
Het vergroten van de capaciteit van de afrit van de A15 richting N3 ter hoogte van
Sliedrecht verkleint de kans dat de wachtrij voor de verkeerslichten terugslaat op
de A15.
De A15 Papendrecht – Gorinchem staat momenteel in de file top 10. De geplande
verbreding tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Centrum moet enige verbetering
brengen in de doorstroming. De afrit richting N3 is echter nu al zodanig belast dat
de wachtrij voor de verkeerslichten terugslaat op de A15. De verwachting is dat de
situatie in de toekomst nog verslechtert. De uitbreiding van de afrit van 1 naar 2
en uiteindelijk 3 rijstroken vermindert de kans op terugslag op de A15.
De maatregel wordt gecombineerd met het plaatsen van ‘slimme verkeerslichten
(iVRI)’ boven het kruisingsvlak. Dit vergroot de effectiviteit van de maatregel
aanzienlijk.
1.6	Aanpassen belijning en plaatsen filewaarschuwingssysteem A50,
Ekkersweijer – Ekkersrijt
Het beter geleiden van het verkeer bij het uitvoegen vanaf de A50 richting
Helmond/Ekkersrijt, draagt bij aan een betere benutting van de wegcapaciteit.
Deze betere geleiding kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het aanpassen
van de belijning of de aanleg van een zogeheten taperuitvoeger.
Uitvoegend verkeer ondervindt in de huidige situatie hinder van verkeer dat via
de rechterrijstrook reeds is uitgevoegd en op de linkerrijstrook van de afrit
richting Helmond/Ekkersrijt is terechtgekomen. Dit al uitgevoegde verkeer
blokkeert als het ware de route voor het verkeer dat pas op een later moment
vanaf de A50 uitvoegt. Door het aanpassen van de belijning kan het verkeer zo
worden geleid dat de blokkade wordt voorkomen. Het effect van de aanpassing
op de doorstroming wordt vergroot doorhet toepassen van een
filewaarschuwingssysteem.
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1.7

Vergroten capaciteit afrit A58, Tilburg Reeshof
Het realiseren van een extra opstelstrook bij afrit 12 van de A58 (Tilburg Reeshof)
over een lengte van 250 meter verbetert de doorstroming op de A58. De
capaciteit van de afrit is in de huidige situatie onvoldoende. Hierdoor ontstaat
file, die terugslaat op de vluchtstrook van de A58. Gedurende de ochtendspits
ontstaat filevorming op de hoofdrijbaan over een lengte van ongeveer 1000
meter. Het totaal aantal jaarlijkse voertuigverliesuren wordt geschat op 10.000.
Het realiseren van een extra opstelstrook met een lengte van circa 250 meter lost
dit probleem (grotendeels) op.

1.8	Voorkomen terugslag wachtrij afrit A2 Vianen door vergroten uitvoegcapaciteit
Het verbreden van de westelijke afrit van de A2 ter hoogte van Vianen door de
realisatie van een zogeheten taperuitvoeging, heeft een bijzonder gunstig effect
op de doorstroming van het verkeer op de A2. Door een capaciteitstekort op het
onderliggend wegennet in Vianen ontstaan lange wachtrijen voor de verkeerslichten
aan het einde van de afrit van de A2. Deze wachtrij slaat terug tot op het weefvak
tussen de aansluitingen Nieuwegein-Zuid en Vianen, met dagelijks files als gevolg.
De aanpassing van de afrit resulteert in een betere doorstroming van het verkeer op
de A2 omdat de ‘schokgolven’ als gevolg van de filevorming – die tot aan Oudenrijn
en de Leidsche Rijntunnel merkbaar zijn – in aantal en intensiteit afnemen.
1.9 Verbeteren aansluiting A7, Hoogezand
Het verbeteren van de aansluiting van de A7 op het onderliggend wegennet ter
hoogte van de afrit Hoogezand, leidt tot een betere doorstroming op de A7. Het
verkeer dat gebruik maakt van deze afrit, moet geregeld wachten voor de geopende
Knijpsbrug. Het wachtende verkeer slaat dan terug en leidt tot filevorming op
de hoofdrijbaan. De brugopeningen geven op het onderliggend wegennet ook
problemen. De provincie Groningen heeft het initiatief genomen om, in overleg
met de wegbeheerders, het ontwerp van de aansluiting te verbeteren.
Naast de fysieke verbetering wordt middels een samenwerking met Flitsmeister
gewaarschuwd voor brugopeningen.
1.10 Ombouw tapers A12, Grijsoord – Waterberg
Het opnieuw indelen van de A12 tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg
met een afvallende rijstrook in plaats van een zogeheten tapersamenvoeging
resulteert in een flinke capaciteitswinst (tot 10%). De A12 tussen de knooppunten
Grijsoord en Waterberg heeft een dubbelfunctie: het weggedeelte bedient zowel
het oost-west verkeer op de A12, als het noord-zuid verkeer op de A50. Door deze
dubbelfunctie loopt het wegvak tegen zijn capaciteit aan en ontstaat dagelijks file
tijdens de spits. Bij toenemende drukte heeft verkeer onvoldoende gelegenheid
om in te voegen, wat leidt tot stilstand en onveilige situaties. Het ombouwen van
de tapers draagt in belangrijke mate bij aan het oplossen van deze problemen.
34 | Rijkswaterstaat

b. voorkomen

1.11 Verbeteren doorstroming A12, knooppunt Velperbroek
Het toevoegen van een extra rijstrook aan de binnenzijde van het als groot
verkeersplein uitgevoerde knooppunt Velperbroek, voorkomt onnodige
rijstrookwisselingen. Hierdoor verbetert de doorstroming op het plein.
De 5 aansluitingen en het aantal rijstroken op het verkeersplein zorgen in de
huidige situatie voor een niet-optimale afwikkeling van het verkeer. Een extra
rijstrook brengt hier verandering in. Verder is het van belang de verkeersstroom
vanaf de A12 richting de Pleijroute qua vormgeving verder te optimaliseren.
De maatregelen resulteren naar verwachting jaarlijks in een besparing van
50.000 voertuigverliesuren. Daarnaast leiden de maatregelen tot een veiliger
knooppunt en een kleinere kans op ongevallen.

1.12 Gevaarlijke situatie spitsstrook verhelpen op A73, knooppunt Vonderen
Het tijdig informeren van de weggebruiker over het al dan niet geopend zijn van
de spitstrook bij de aansluiting van de A73 op de A2 voorkomt onnodig
weefgedrag.
Weggebruikers voegen vanaf de A73 in op rijstrook 3 (vanaf de middenberm
gezien) en weven naar rijstrook 2. Wanneer zij vervolgens een geopende
spitsstrook zien, wisselen ze soms weer van rijstrook. Dit onnodige weven heeft al
vaker tot (zware) ongevallen geleid en komt ook de doorstroming niet ten goede.
Het tijdig informeren van de weggebruikers heeft hierop een gunstig effect.
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1.13 Oplossen gevaarlijke situatie A58, Etten-Leur
De aanleg van een vluchtstrook langs de A58 ter hoogte van Etten-Leur met een
lengte van 200 meter is een maatregel die vooral de veiligheid ten goede komt.
De vluchtstrook creëert ruimte om in het geval van incidenten de rijstroken te
verlaten en langs de kant van de weg te gaan staan. Bovendien creëert een
vluchtstrook ruimte voor passerende hulpdiensten.
In de spitsen staat op dit traject regelmatig file (structureel), voornamelijk
veroorzaakt door een capaciteitsprobleem in combinatie met de fysieke
kenmerken van de weg en de omgeving.
1.14 Verbeteren aansluiting A67 – A73
Het aanpassen van de huidige taper, inclusief bewegwijzering is van belang
om het logistiek knooppunt Venlo/Venraij naast knooppunt Zaarderheiken
volwaardig te kunnen laten functioneren. In de afgelopen jaren hebben hier
verschillende zware ongevallen plaatsgevonden.
1.15 Verhelpen gevaarlijke locatie en verbeteren doorstroming A28, De Punt
Het minimaliseren van de gevolgen van afwijkende omstandigheden – incidenten
of extreem weer bijvoorbeeld – komt ten goede aan de doorstroming op het
knooppunt De Punt. Hier ontstaat in de ochtendspits regelmatig file, die
verergerd bij incidenten of afwijkende weersomstandigheden. De maatregelen
richten zich op het verbeteren van het zicht (onder meer met behulp van
verlichting) en het afdwingen van een lagere snelheid.
1.16 Bus op vluchtstrook A4, De Hoek – Burgerveen
Het openstellen van de vluchtstrook voor lijnbussen op het A4-traject van
De Hoek naar Burgerveen, maakt naar verwachting een einde aan de vertraging
van gemiddeld 10 minuten in de avondspits. Vanwege deze grotere betrouw
baarheid neemt de concurrentiepositie van de bus ten opzichte van de auto toe.
De verwachting is dat daardoor het aantal ov-reizigers groeit met ruim 15%.
1.17 Aanpassing lus afrit A4, Schiphol
Het aanpassen van een lus in de afrit A4-Schiphol – de zogeheten klaplus – in
combinatie met maatregelen die Schiphol op dit moment zelf uitvoert direct ten
oosten van de klaplus, resulteert in een verbeterde doorstroming van het verkeer.
De aanpassing betreft het vloeiender maken van de bochten in de lus. De kans op
files en terugslag daarvan tot in de Schipholtunnel is door de combinatie van
maatregelen geminimaliseerd.
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1.18 Kleine infrastructurele maatregelen afrit A4, Den Haag – Rijswijk3
Door het uitvoeren van een aantal kleine infrastructurele maatregelen (aanpassing
belijning, taperuitvoeging en het verleggen van de rijbaanversmalling), verbetert de
doorstroming op de A4 op het wegvak van Ypenburg tot en met de aansluiting Den
Haag-Zuid. De voorgestelde aanpassingen sluiten aan op de maatregelen die in de
lopende planstudie zijn voorzien, alleen worden deze eerder uitgevoerd.
1.19 Verbeteren aansluiting A9, Castricum
Om zowel de doorstroming als de veiligheid te verbeteren op de A9 bij Castricum
wordt een doorgetrokken streep aangebracht tussen de rijstroken 3 en 4 (geteld
vanuit de middenberm). In de oorspronkelijke situatie viel de invoegstrook samen
met een afvallende rijstrook waardoor er tegelijk van beide kanten moest worden
ingevoegd. De aanpassing van de belijning dient om het invoeggedrag te verbeteren.
1.20 Aanpassen belijning en afrit bij A58 Oirschot4
De A58 bij Oirschot is al langere tijd een locatie met veel ongevallen. 
De problemen zijn verbonden met een locatie in de File-top50. De A58
Eindhoven – Breda tussen Brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel.
Om vóór de definitieve verbreding (op zijn vroegst 2023) van de A58 naar 2x3
rijstroken deze ongevalslocatie te verbeteren en daardoor files te verminderen
is gekeken naar de mogelijkheden. Verkeer dat bij de ‘insnoering’ van 3 naar 2
rijstroken moet, heeft tijdens deze manoeuvres met veel complexiteiten te maken
de aanpassingen aan de invoegstrook en oprit vereenvoudigen deze situatie
aanzienlijk.

3

Op moment van schrijven loopt er een evaluatie of de volledige maatregel kan worden
uitgevoerd.

4

Op moment van schrijven loopt er een evaluatie of de volledige maatregel kan worden
uitgevoerd.
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2
Automatisch openen en sluiten
van spitsstroken
Het openen en sluiten van spitsstroken is momenteel tijdrovend en arbeidsintensief. Door routinematige handelingen bij het bedienen van spitsstroken te
automatiseren komt de tijdelijke extra wegcapaciteit sneller beschikbaar voor
de weggebruiker. Automatiseren is mogelijk door de inzet van slimme camera’s
die een groot deel van het zogeheten schouwproces van mensen kunnen
overnemen.
Vaak ontstaat op eenzelfde moment – namelijk in de aanloop naar de spits –
de behoefte om verschillende spitsstroken te openen. Het huidige schouw
proces maakt dit praktisch onmogelijk: een wegverkeersleider moet nu de
deeltrajecten één voor één bekijken voordat hij/zij een spitsstrook kan openen
of sluiten. Door het schouwproces te automatiseren kunnen verschillende
spitsstroken gelijktijdig bediend worden. Spitsstroken zullen daardoor minder
vaak onnodig open of juist dicht blijven. Bovendien wordt alleen een beroep
op de menselijke bedienaar gedaan wanneer de camera’s iets afwijkends
waarnemen. De wegverkeersleider kan hierdoor meer tijd besteden aan andere
activiteiten in het verkeersmanagement, zoals incidentmanagement.
De maatregel is bedoeld om een ‘proof of concept’ uit te voeren op de spitsstrook A13 in Zuid-Holland, bij succes gevolgd door toepassing op alle spits
stroken in het land. Daarnaast zal de werkwijze binnen het incidentmanagement
(in combinatie met het slim opstellen van weginspecteurs) worden aangepast.
De maatregel betekent een belangrijke stap in de transitie van verkeers
management. De verwachting is dat de techniek van het slim detecteren van
afwijkingen en incidenten op termijn ook van waarde is voor alle camera’s
boven en langs de snelweg, bijvoorbeeld voor incidentmanagement en het
bewaken en bedienen van tunnels. Tijdens de proef zal met beleid worden
gekeken naar de lange termijn mogelijkheden die de maatregel biedt voor
de inzet van wegverkeersleiders, gekoppeld aan prestatie-afspraken en
de bekostiging daarvan.
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In de fileaanpak is budget opgenomen om de geleerde lessen van deze techniek
direct in een project toe te passen rondom tunnels. De doelen van deze
toepassing zijn hetzelfde als bij de spitsstrooktoepassing. Bedienen slimmer
organiseren en daardoor meer tijd kunnen besteden aan incident- en
verkeersmanagement.
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3
Kruispunten slimmer maken
Het met intelligente Verkeerregelinstallaties (iVRI’s) sneller en slimmer afwikkelen
van het verkeer op kruisingen bij de op- en afritten van snelwegen komt de
doorstroming op die snelwegen ten goede. Deze maatregel is sneller realiseerbaar
dan het verbreden van de weg of het op andere wijze aanpassen van de fysieke
infrastructuur. ‘Slim’ wil zeggen dat bij de afhandeling van het verkeer op een
kruising rekening wordt gehouden met het verkeersaanbod in een groter gebied
rond de iVRI’s dan met detectielussen mogelijk is. Ook is het mogelijk om de iVRI’s
doelgroepgericht te beïnvloeden. Afhandeling van vrachtverkeer wordt verbeterd
bij veel aanbod, nood en hulpdiensten krijgen voorrang. Deze maatregel draagt
daarmee ook bij aan een snellere incidentafhandeling.
Door het ombouwen van circa 85 verkeerslichten tot slimme verkeerslichten
– die met elkaar en passerende voertuigen kunnen communiceren – is het mogelijk
het verkeer soepeler langs kruispunten (op de snelweg en aangrenzende wegen)
te leiden. De informatie van deze verkeerslichten kan via apps in de auto worden
getoond. Denk daarbij aan snelheidsadviezen om zonder te hoeven stoppen
verschillende verkeerslichten te kunnen passeren (elk verkeerslicht staat op groen
bij het passeren).
De ombouw van deze verkeerslichten is onderdeel van het project Talking Traffic
waar ook andere wegbeheerders aan deelnemen.
De ombouw van de verkeerslichten is eenmalig; het effect op de doorstroming
is blijvend. Per verkeerslicht leidt de maatregel wel tot extra structurele kosten
(voor beheer en onderhoud).
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4
Optimaal gebruik van de
wegcapaciteit
Door de verkeersregelsystemen (zoals Dynamische Routeinformatiepanelen)
die nu al boven en langs de weg staan slimmer in te zetten, is het mogelijk de
capaciteit van de weg optimaal te gebruiken. Dit is mogelijk door de regel
algoritmes van deze systemen beter op elkaar, de toegenomen verkeersdrukte
en de actuele wegindeling af te stemmen. In samenwerking met private
serviceproviders wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de informatie die langs
de weg getoond wordt en die mensen in hun auto ontvangen, beter op elkaar
aansluiten. De bestaande systemen presteren hierdoor nog beter en de
afwikkeling van het verkeer verloopt soepeler.
Om te komen tot een optimale afstelling van regelsystemen langs de weg zijn
diepgaande data-analyses nodig. Tot voor kort ontbraken de instrumenten
hiervoor. Om deze data-analyses uit te kunnen voeren is een extra investering
nodig. Daarnaast is het nodig extra fysieke verbindingen aan te leggen tussen
regelsystemen om deze onderling goed te laten samenwerken. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om het koppelen van systemen van Rijkswaterstaat en de
systemen van andere wegbeheerders.
Ook gaat Rijkswaterstaat voortvarend aan de slag met het aanpassen van de
inhaalverboden voor vrachtwagens. In 2014 heeft een dergelijke landelijke
actualisatie voor het laatst plaatsgevonden. Sindsdien zijn de verkeervolumes
– ook die van het vrachtverkeer – flink gegroeid, met name op de filegevoelige
locaties. Met de actualisatie, die bijdraagt aan het optimaal gebruik maken
van de wegcapaciteit, geeft Rijkswaterstaat gehoor aan de oproepen van
weggebruikers – onder andere via 0800-meldingen.
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De maatregel leidt tot een blijvend effect op de doorstroming. Wel is sprake
van extra structurele kosten voor het beheer en onderhoud van de data-analyse
tools. Het beheer en onderhoud van de bestaande regelsystemen financiert
Rijkswaterstaat binnen de gemaakte prestatieafspraken. Hetzelfde geldt voor
het actualiseren van de inhaalverboden voor vrachtwagens.

Het
dynamisch
bijsturen van het
verkeer heeft een
positief effect op de
doorstroming
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categorie c
vermijden

C. Beïnvloeden (keuze)gedrag
van weggebruikers

Vermijden!
Deze maatregelen zijn erop gericht dat
zoveel mogelijk weggebruikers van tevoren
weten welke files zij kunnen tegenkomen,
zodat zij zich hier adequaat op kunnen
voorbereiden. Hierdoor groeit het begrip
onder weggebruikers en kunnen zij beter
beslissen wanneer en hoe te reizen en te
rijden. Het verkeer verspreidt zich beter over
het netwerk en de verkeersontwikkeling
wordt beter voorspelbaar.
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Emden

Groningen
Leeuwarden
A7
A7

Drachten

Veendam

A28

A7

Sneek

A32

A7

A7

Assen

Heerenveen

A28

A6

Emmen
A28

A32

A37

A7
A28

Alkmaar
A6

A9

A28

A7

Dronten
Lelystad

Zwolle

Zaandam
A50

A9

A5

Haarlem

Amsterdam

Almere

A10

A10

Almelo

A28

A27

A6

A1
A1

A9

A1

Hengelo
Deventer

A4

A2

A50

Hilversum

A35

Apeldoorn

A28

A1
A27

A1

A1

Amersfoort

Leiden

Zutphen
A4

A28
A30

Utrecht

Den Haag

A12

Zoetermeer

A50

A12

Ede

A12

A12

Delft

Arnhem

A50

A13

A12

Rotterdam

A2

A18

A15

A27

A15

A50

A15

Nijmegen

A15

Dordrecht
A2

A29

A73

A16

A59

's-Hertogenbosch

A59
A59

A27
A50

Breda
A17
A16

A2
A58

A73

Tilburg
A58

A58

Eindhoven

A58

A67

A67

Landelijke maatregelen

A73

A2

Landelijke maatregelen
1

2

Legenda

A76

A2

Heerlen
Maastricht

1

2

Legenda
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Venlo

A67

Enschede

categorie c
vermijden

Overzicht opgenomen voorstellen per maatregel
1

Zelf communicerende Bruggen

2

Onderweg veilig en op maat geinformeerd

File-aanpak 2018 – 2021 | 47

c. vermijden

1
Zelf communicerende
bruggen
Nederland kent vele beweegbare bruggen die regelmatig worden geopend ten
behoeve van het scheepvaartverkeer. Over de opening- en bedientijden zijn
in principe goede afspraken gemaakt tussen scheepvaart, wegverkeer en
hulpdiensten. Een geopende brug leidt echter altijd tot vertraging. Binnen
het programma Beter Benutten, Blauwe Golf Verbindend zijn al veel resultaten
geboekt door afspraken en informatie-uitwisseling. Onderdeel hiervan is dat
de bruggen hun real time brugstatus doorgeven.
Het voorstel betreft om met een extra investering te zorgen dat alle bruggen die
onderdeel zijn van het regionaal verkeersmanagement netwerk in Nederland
real time zijn ontsloten.
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2
Onderweg veilig en
op maat geinformeerd
Het is voor serviceproviders van belang dat zij kunnen beschikken over een
veelheid aan data om individuele weggebruikers op maat te informeren over
hun reis van A naar B. Rijkswaterstaat ontsluit daarom, via de Nationale
Databank Wegverkeersgegevens (NDW), data uit het
verkeersmanagementproces.
Meer inzicht in bijvoorbeeld ingezette verkeersmaatregelen en snelheids
limieten, helpt serviceproviders om een nauwkeurig beeld van de actuele en
verwachte situatie op de weg te vormen. Hiermee kunnen zij via apps en in-car
toepassingen een diverser, rijker en relevanter aanbod aan informatiediensten
aan weggebruikers leveren. Door aan te sluiten bij de taal en behoefte van de
inviduele weggebruiker, is de verwachting dat deze de informatie beter begrijpt
en adviezen beter opvolgt. Verkeersstromen en het gedrag van de weggebruiker
worden daarmee voorspelbaarder.
Het leveren van data is nu nog geen onderdeel van de basisdienstverlening van
Rijkswaterstaat. Om datalevering in het dienstenpakket op te nemen is een
extra investering nodig. Deze investering wordt gebruikt om systemen en
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processen aan te passen. Hierdoor wordt het mogelijk data aan te bieden op
het gewenste beschikbaarheids-, kwaliteits- en actualiteitsniveau. De bekos
tiging hiervan maakt deel uit van de afspraken die het programma Beter
Benutten en Rijkswaterstaat hebben gemaakt over de ontsluiting van data uit
het verkeersmanagementproces. Inmiddels zijn zowel de maximumsnelheden
als de getoonde rode kruizen op matrixborden als informatie in de auto
beschikbaar.
De effecten van de maatregel op de doorstroming zijn blijvend. Wel leidt
de maatregel tot extra structurele kosten voor verzameling, bewerking en
ontsluiting van data (beheer en onderhoud van data en benodigde hardware
en software).

Inrichten datadistributie-omgeving
Het inrichten van een datadistributie-omgeving helpt Rijkswaterstaat snel
nieuwe datastromen te configureren en maakt het mogelijk om veilig en met
een grote mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit over data
te kunnen beschikken.
Data vorm de basis voor een toekomstbestendige infrastructuur. ‘Smart
mobility’-toepassingen zijn volop in ontwikkeling en vragen om flexibele en
robuuste uitwisseling van data. Projecten zoals Talking Traffic laten dat zien.
Rijkswaterstaat heeft moeite om de vraag naar data van deze projecten te
faciliteren. Voor ieder project wordt een maatwerkoplossing gemaakt.
Op lange termijn is deze manier van oplossen onvoldoende flexibel en
betrouwbaar. Er is daarom behoefte aan een flexibele, schaalbare en
betrouwbare oplossing. Om dit mogelijk te maken is een data-distributie
omgeving onontbeerlijk.
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