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1. Inleiding
Tapersamenvoegingen zijn een bijzondere vorm van samenvoegingen in autosnelwegen. Het
kenmerk van een tapersamenvoeging is, dat de linkerrijstrook van de rechterrijbaan
wigvormig versmalt (zie figuur 1.1). Deze rijstrookconfiguratie komt op de Nederlandse
autosnelwegen veelvuldig voor, niet alleen in een 2+2-configuratie (twee rijstroken op de
hoofdrijbaan en twee rijstroken op de toeleidende rijbaan) maar ook in situaties met meer
dan twee rijstroken per rijbaan.

Figuur 1.1: Schematische weergave van een tapersamenvoeging

Het voordeel van een tapersamenvoeging is het relatief beperkte ruimtegebruik. Dit neemt
niet weg dat er ook nadelen verbonden zijn aan deze configuratie, met name op het gebied
van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.
In de ROA wordt als randvoorwaarde genoemd dat een tapersamenvoeging mag worden
toegepast tot I/C-waarden (intensiteit/capaciteitsverhouding) van maximaal 0,70 op een van
beide toeleidende rijbanen. In de loop der jaren is het verkeersaanbod op het
autosnelwegennet dusdanig toegenomen dat op veel tapersamenvoegingen in Nederland
de I/C-waarden overschreden worden. Het gevaar hierbij is, dat weggebruikers op de
taperstrook onvoldoende hiaten vinden om in te voegen of naar de rechterrijstrook te gaan.
Een wegvak waarbij tapersamenvoegingen met dergelijke I/C-waarden zich voordoen, is de
A12 tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. In beide richtingen van de A12 voegen
de A50 en de A12 samen als een 2+2-tapersamenvoeging.
Rijkswaterstaat is voornemens om hier op beide locaties een proefsituatie te gaan inrichten
met een zogenaamde ‘Duitse oplossing’ (zie figuur 1.2).

Figuur 1.2: Schematische weergave van een ‘Duitse oplossing’

Uit een afstudeeronderzoek (‘Samenvoegingen op Rijkswegen’, R. Oppers, University of
Twente, april-juni 2018) is gebleken dat een dergelijke oplossing op deze locatie kansrijk kan
zijn om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te verbeteren.

Evaluatie Tapers A12 knooppunten Grijsoord en Waterberg - 13 januari 2021

7

Hoewel deze configuratie niet wordt genoemd in de ROA, is deze vorm van invoegen al op
een tweetal locaties in Nederland toegepast (de A12 richting Gouda in knooppunt Oudenrijn, en de A2 bij aansluiting Nieuwegein richting Utrecht). In onze buurlanden België en
Duitsland worden deze samenvoegingconfiguraties wel toegepast.
In 2020 is voorafgaand aan de proefsituatie de nulsituatie onderzocht. Deze rapportage
beschrijft de aanpak en resultaten van dit onderzoek.

1.1

Aanpak

Het doel van het onderzoek betreft het uitvoeren van een evaluatie van de beide tapersamenvoegingen op de A12 (in de knooppunten Grijsoord en Waterberg), waarbij zowel de
verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid wordt onderzocht. Het onderzoek is onderverdeeld in een tweetal deelonderzoeken:
•

intensiteits- en capaciteitsonderzoek op basis van NDW- en KNMI-data;

•

kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling (gedrag en verkeersveiligheid) met behulp van
camerabeelden;

•

ongevalsanalyse met historische data (VIASTAT).

De NDW-data zijn geanalyseerd voor de periode januari 2019 tot en met september 2020.
De cameraregistraties zijn uitgevoerd in een periode van twee weken (14-27 september
2020). Tijdens deze periode is de verkeerssituatie op de locaties en het omliggende
wegennet gemonitord met beelden van Google Maps Verkeer, NDW-data en de KNMImeetdata. Met behulp van deze gegevens is voor beide taperlocaties een 16-tal situaties
geselecteerd met verschillende omstandigheden (laag/hoog verkeersaanbod, licht/donker,
droog/regen etc.). Deze 16 situaties per locatie met een tijdsduur van 1 uur zijn kwantitatief
en kwalitatief geanalyseerd.
In de kwantitatieve analyse is de rijstrookverdeling (gecategoriseerd) en het aantal rijstrookwisselingen geregistreerd stroomopwaarts, ter plaatse en stroomafwaarts van de tapersamenvoegingen. Tevens zijn het aantal en type (potentiële) conflictsituaties geregistreerd.
De kwalitatieve beoordeling is uitgevoerd door een verkeerspsycholoog/’Human Factors’specialist en een verkeersveiligheidsauditor. Zij hebben beoordeeld of het ongewenste/
onveilige rijgedrag direct of indirect kan leiden tot ongevallen.
Tenslotte zijn met behulp gegevens van de deelonderzoeken verbanden gelegd tussen
verkeers- en weersomstandigheden en verkeersveiligheid.

1.2

Onderzoeksomstandigheden

De beoogde start van het onderzoek was gepland in maart 2020. Dit viel tegelijk met de
eerste COVID-19-lockdown. Deze lockdown had een dusdanig grote invloed op het
verkeersaanbod, dat in overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de cameraregistraties niet
in het voorjaar, maar in het najaar van 2020 uit te voeren. Uiteindelijk zijn de cameraregistraties in de laatste twee weken van september uitgevoerd. Achteraf gezien is dit een goede
keuze geweest, aangezien in oktober de tweede COVID-19-lockdown inging. Hoewel in deze
septembermaand het verkeersaanbod nog iets lager lag dan in dezelfde maand in 2019, lijkt
dit wel de meest representatieve meetperiode geweest te zijn in de beschikbare onderzoeksperiode.
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Tegelijkertijd met de eerste COVID-19-lockdown is in maart 2020 ook de 100 km/hwetgeving van kracht gegaan (overdag) in het kader van de stikstofproblematiek.
Beide omstandigheden kunnen invloed hebben op de onderzoeksresultaten van de
cameraregistraties. Voor de capaciteitsanalyse met NDW-data is overigens ook gebruik
gemaakt van data van vóór de lockdown en de 100 km/h-wetgeving (2019 en 2020).

1.3

Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft de evaluatie van de voorsituatie met de tapersamenvoegingen.
Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de onderzochte tapersamenvoegingen op de A12.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de capaciteitsanalyses. Hoofdstuk 4 beschrijft de
aanpak en de resultaten van de cameraregistraties. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed
aan de verkeersveiligheidsanalyse. In hoofdstuk 6 worden de gegevens van de deelonderzoeken beoordeeld en worden verbanden gelegd tussen verkeers- en weersomstandigheden
en verkeersveiligheid. Hoofdstuk 7 sluit af met de conclusies en aanbevelingen van dit
onderzoek.
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2. Onderzoekslocaties
2.1

Locaties

De twee onderzochte taperlocaties liggen op de A12 nabij Arnhem tussen de knooppunten
Grijsoord en Waterberg (zie figuur 2.1). In beide situaties voegt de A50 samen met de A12.
Het wegvak ligt in een bosrijke omgeving met lichte hoogteverschillen. De A12 is oost-west
georiënteerd. In de ochtendspits is het verkeer richting het westen georiënteerd (richting
Utrecht) en in de avondspits in de tegengestelde richting (Arnhem en Liemers). Dit betekent
dat op de taperlocatie Waterberg de ochtendspits maatgevend is, en op taperlocatie
Grijsoord de avondspits.

Figuur 2.1: Onderzoekslocaties
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2.2

Taperlocatie Grijsoord (A12 Rijbaan Rechts)

De figuren 2.2 en 2.3 geven een beeld van de taperlocatie Grijsoord. Stroomopwaarts ligt de
A12 in een rechtstand, en de A50 in een horizontale boog. Op beide rijbanen is over de
gehele lengte een vluchtstrook aanwezig. Ter hoogte van de tapersamenvoeging kruist de
N310/Koningsweg door middel van een viaduct. De lengte van de taperstrook
(blokmarkering) is 230 meter. Uitgaande van een ontwerpsnelheid van 120 km/h is dit korter
dan de vereiste 250 meter (zie tabel 2.1 uit de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen 2019).

Tabel 2.1: Ontwerpeisen tapersamenvoeging (ROA2019)

Figuur 2.2: Luchtfoto taperlocatie Grijsoord
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Figuur 2.3: Zijaanzicht taperlocatie Grijsoord

Stroomopwaarts van de A12 ligt op circa 800 meter een afstreping van drie naar twee
rijstroken. Circa 300 meter daarvoor ligt de taper-uitvoeger van de A12 richting de A50.
Stroomopwaarts van de A50 ligt een 2+2-splitsing, waarna de A50 met twee rijstroken via de
horizontale boog aansluit op de tapersamenvoeging.
Stroomafwaarts bestaat de A12 uit een 3-strookswegvak van circa 5 kilometer tot knooppunt
Waterberg.

2.3

Taperlocatie Waterberg (A12 Rijbaan Links)

De figuren 2.4 en 2.5 geven een beeld van de taperlocatie Waterberg. Stroomopwaarts
liggen beide rijbanen in een rechtstand, op de A50 voorafgegaan door een horizontale
boog. Op beide rijbanen is over de gehele lengte een vluchtstrook aanwezig. De lengte van
de taperstrook (blokmarkering) is 220 meter. Ook deze tapersamenvoeging is volgens de
ROA dus te kort. Op de rijbaan vanaf de A50 is ter hoogte van de tapersamenvoeging een
doorgetrokken streep toegepast voor rijstrook 4 (rechterrijstrook van de A50).

Figuur 2.4: Luchtfoto taperlocatie Waterberg
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Figuur 2.5: Zijaanzicht taperlocatie Waterberg

Stroomopwaarts van de A12 ligt op circa 500 meter een invoegstrook van de aansluiting
Arnhem-Noord. De splitsing van de A12 en de A50 (inclusief de afrit van de aansluiting
Arnhem-Noord) ligt aanzienlijk verder stroomopwaarts, op circa 1,5 kilometer.
Stroomopwaarts van de A50 ligt een uitvoegstrook van de A50 richting de A12, waarna de
A50 met twee rijstroken via een horizontale boog en een rechtstand aansluit op de
tapersamenvoeging.
Stroomafwaarts van de A12 ligt op circa 1,5 kilometer een uitvoegstrook richting de
verzorgingsplaats De Schaars.
Opvallend bij de tapersamenvoeging van Waterberg is, dat de L-borden met aankondiging
van een taperende invoeger ontbreken. Bij Grijsoord staan de L-borden wel (zie figuur 2.6).

Figuur 2.6: Grijsoord (links) met aankondiging taper Waterberg (rechts) zonder aankondiging
op de A12
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3. Capaciteitsanalyse
3.1

Uitgangspunten

Voor de capaciteitsanalyse is NDW-data van de periode januari 2019 tot en met september
2020 gebruikt. Aan de hand van deze data zijn de vrije capaciteit en de afrijcapaciteit herleid.
Hierbij zijn respectievelijk de PML/Brilon-methode en de afrijcapaciteit-methode gebruikt.
Het handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) wordt hierin gevolgd.
Gesteld is dat de methode van Brilon het beste toepasbaar is voor het bepalen van de vrije
capaciteit. De afrijcapaciteit is vervolgens bepaald door middel van de empirische
distributiemethode (Rijkswaterstaat, 2015).
Het gebruik van beide methoden gaat gepaard met een viertal vrijheidsgraden, te weten: de
keuze van de waarnemingspunten, de keuze van het criterium vrije afwikkeling/congestie, de
parametrische of verdelingsvrije methode en het aggregatieniveau van de data. De invulling
van deze vrijheidsgraden in dit onderzoek zijn identiek aan de gehanteerde uitgangspunten
in het CIA. Zo wordt voor de capaciteitswaarde uitgegaan van een grenswaarde van 50 km/h,
voor de berekening van de capaciteitswaarden wordt uitgegaan van een verdelingsvrije
distributie en voor het aggregatieniveau van de data is uitgegaan van een 5-minuteninterval
(Rijkswaterstaat, 2015).
Naast de drie hiervoor ingevulde vrijheidsgraden speelt de keuze van waarnemingspunten
ook een belangrijke rol in het bepalen van de capaciteit. Voor knooppunt Grijsoord zijn twee
waarnemingspunten bovenstrooms van de tapersamenvoeging gesitueerd. Eén daarvan ligt
op de A12 en één op de verbindingsboog van de A50. Deze meetpunten zijn gebruikt om te
bepalen of er sprake is van congestie. Daarnaast is nog één meetpunt benedenstrooms
gesitueerd ten behoeve van de capaciteitsbepaling. Om ruis van eventuele turbulentie te
voorkomen, ligt dit meetpunt relatief ver benedenstrooms van de tapersamenvoeging. In
figuur 3.1 is een overzicht van de locatie van de waarnemingspunten te zien voor beide
knooppunten.
Voor de taperlocatie Waterberg ligt de meetlocatie van filedetectie ook direct bovenstrooms
van de tapersamenvoeging. Het meetpunt voor de capaciteitswaarden ligt hier wat dichter
bij de taper, om eventuele effecten van de uit- en invoeger bij verzorgingsplaats De Schaars
te beperken. Dit meetpunt ligt echter nog wel voorbij de turbulentieafstand (van Beinum, et
al., 2017).
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Figuur 3.1: Overzicht van meetpunten ten behoeve van de filedetectie en capaciteitsmeting voor knooppunt
Grijsoord (links) en knooppunt Waterberg (rechts)

Zoals eerder beschreven is de vrije capaciteit bepaald aan de hand van de Brilon-methode.
Hierbij wordt een capaciteitswaarde genoteerd als er bovenstrooms - in dit geval bij de
tapersamenvoeging - congestie wordt gedetecteerd (snelheid onder de 50 km/h). Indien
congestie wordt gedetecteerd op het benedenstroomse meetpunt, is de maximale intensiteit
van de afgelopen vijf 5-minutenintervallen als capaciteit genoteerd. Zoals in het CIA is
beschreven, wordt deze methode toegepast voor de spitsperioden. De mediaan van alle
capaciteitsmetingen geeft uiteindelijk de capaciteit van betreffende locatie (Rijkswaterstaat,
2015).
Naast de vrije capaciteit is ook de afrijcapaciteit bepaald. De afrijcapaciteit is de capaciteit
van het knelpunt als er eenmaal file is ontstaan. De afrijcapaciteit ligt vanwege de
capaciteitsval lager dan de vrije capaciteit (Rijkswaterstaat, 2015). Om de afrijcapaciteit te
bepalen, is uitgegaan van dezelfde meetlocaties. Op het moment dat file is gedetecteerd,
wordt de intensiteit in de volgende tijdsintervallen beschouwd. De hoogste van deze
intensiteiten wordt beschouwd als capaciteitswaarde voor de afrijcapaciteit.
Bij de capaciteitsbepaling is rekening gehouden met de ‘ontstaansgeschiedenis’ van de file.
Naast de twee hiervoor beschreven meetpunten zijn ook andere meetpunten in het weefvak
geselecteerd, die een indicatie van het ontstaan van de file geven. Zo wordt een filedetectie
op de benedenstroomse lussen - die ontstaan is door terugslag afkomstig van verder
benedenstrooms - gefilterd van de capaciteitsmetingen. Deze capaciteitswaarde is namelijk
niet toe te kennen aan de tapersamenvoeging. De turbulentieafstand wordt hierbij wel in
acht genomen, files die kort (bijvoorbeeld 600 meter) na de tapersamenvoeging ontstaan,
worden wel toegekend aan de tapersamenvoeging.
Tevens zijn data van het KNMI-weerstation Deelen gebruikt. Deze data geeft - onder
andere - inzicht in de neerslaghoeveelheid, het horizontale zicht en de aanwezigheid van
mist, regen, sneeuw, onweer of ijsvorming (KNMI, 2020). Deze data is gebruikt om een
filtering op de capaciteitswaarden te zetten om de capaciteitsmetingen in lijn te brengen
met de standaardomstandigheden die in CIA genoemd worden.
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Capaciteitsmetingen zijn louter gedaan in daglicht en bij droog weer. Daarnaast is er in de
selectie ook rekening gehouden met het horizontale zicht, de drempelwaarde hiervan is
gesteld op 1 kilometer horizontaal zicht. In de hiernavolgende paragrafen wordt naast de
capaciteit onder standaardomstandigheden ook het effect van weersomstandigheden nader
beschouwd.
Naast de filtering van weersomstandigheden zijn ook outliers uit de dataset van
capaciteiten verwijderd. Van alle capaciteitswaarden in de spitsperioden is een
gemiddelde en standaarddeviatie bepaald. Capaciteitswaarden die buiten het interval
van +2x de standaarddeviatie en -2x de standaarddeviatie ten opzichte van het
gemiddelde vallen, zijn uit de dataset gefilterd. De reden hiervoor is om eventuele
foutieve capaciteitswaarden door bijvoorbeeld meetfouten, onvolledige data of
ongevallen te filteren.

3.2

Capaciteit

In deze paragraaf wordt ingegaan op de capaciteit onder de standaardomstandigheden.
In paragraaf 3.2.2. wordt ingegaan op alle capaciteitsmetingen en de capaciteitsmetingen
onder standaardomstandigheden. De paragrafen daarna gaan in op het effect van de
weersomstandigheden, intensiteitenverdeling over de rijbanen en vrachtpercentage.

3.2.1

Verdeling

Uit de ruwe NDW-data is een set aan capaciteitswaarden gefilterd met daarbij alle
randcondities. Ter illustratie: elke capaciteitswaarde die is geregistreerd, heeft daarbij ook
informatie omtrent vrachtpercentage, weerscondities, ontstaanslocatie, tijd van de dag en
rijbaanverdeling.
In de NDW-data zijn voor knooppunt Grijsoord in totaal 490 capaciteitswaarden geregistreerd. Daarvan zijn 276 capaciteitswaarden direct ontstaan ten gevolge van de tapersamenvoeging (ontstaanslocatie), liggen deze binnen de spitsperioden en zijn er geen
outliers in de dataset. Aangezien de capaciteitswaarden onder, de eerder beschreven,
standaardomstandigheden maatgevend zijn, is deze dataset ook gefilterd op de betreffende
condities. Van de hiervoor beschreven 276 capaciteitswaarden zijn 188 capaciteitswaarden
onder goed zicht, droge en lichte weersomstandigheden geregistreerd.
In figuur 3.2 is de distributie van capaciteitswaarden voor knooppunt Grijsoord te zien. Op
de x-as zijn de geregistreerde capaciteitswaarden geplot en op de y-as de kans op
voorkomen. Aangezien de distributie, conform CIA, verdelingsvrij is, is de kans op
voorkomen gelijk aan 1 gedeeld door het aantal capaciteitswaarden. De kans loopt
evenredig op van lage naar hoge capaciteitswaarden. Met andere woorden: de tiende
laagste capaciteitswaarde in de reeks heeft een kans op voorkomen van 10 gedeeld door het
aantal capaciteitswaarden.
De blauwe gegevenspunten en lijn representeren alle 276 capaciteitswaarden die hiervoor
beschreven zijn. De oranje gegevenspunten bevatten alle 188 capaciteitswaarden binnen de
standaardomstandigheden. De mediaan van deze waarden is gelijk aan 5.884 motorvoertuigen per uur met een standaarddeviatie van 472 motorvoertuigen per uur.
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De mediaan van de blauwe gegevenspunten ligt op 5.807 motorvoertuigen per uur. Dit ligt,
gezien de negatieve weers- en zichtinvloeden, 77 motorvoertuigen per uur lager dan onder
standaardomstandigheden. Dit verschil is redelijk beperkt (1,3%).

•
•
•

Mediaan: 5.884 mvt/uur
Standaard deviatie: 472 mvt/uur
n = 188

Figuur 3.2: Capaciteitsdistributies uit NDW-data voor knooppunt Grijsoord met bijbehorende
statistische grootheden

In figuur 3.3 zijn de capaciteitswaarden van knooppunt Waterberg te zien. De blauwe
gegevenspunten representeren alle capaciteitswaarden binnen de spitsperioden, met de
juiste ontstaanslocatie en zonder outliers. In het geval van knooppunt Waterberg zijn dit
215 capaciteitswaarden. De oranje gegevenspunten representeren alle capaciteitswaarden
onder de standaardomstandigheden. Dit zijn 99 capaciteitswaarden, waarbij de mediaan op
5.700 motorvoertuigen per uur ligt. De standaarddeviatie van deze reeks ligt op
1.158 motorvoertuigen per uur. De mediaan van de blauwe gegevenspunten ligt ook voor
knooppunt Waterberg lager, namelijk op 5.448 motorvoertuigen per uur. Dit verschil is 4,4%.
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•
•
•

Mediaan: 5.700 mvt/uur
Standaard deviatie: 1158 mvt/uur
n = 99

Figuur 3.3: Capaciteitsdistributies uit NDW-data voor knooppunt Waterberg met bijbehorende
statistische grootheden

Hetgeen opvalt is dat de standaarddeviatie van de capaciteitswaarden bij Waterberg
hoger is dan bij Grijsoord. Daarnaast kent de capaciteitsdistributie ook relatief veel lage
capaciteitswaarden bij knooppunt Waterberg. Een mogelijke verklaring is dat de invoeger
bij Arnhem – welke 500 meter bovenstrooms de tapersamenvoeger is gesitueerd – extra
turbulentie veroorzaakt ter hoogte van de tapersamenvoeger.

3.2.2

Effect weersomstandigheden, zicht en licht/donker

Naast de analyse van alle capaciteitswaarden en capaciteiten onder
standaardomstandigheden, zijn ook het effect van weersomstandigheden, zicht en
licht/donker onderzocht.
Om de effecten van de individuele omstandigheden inzichtelijk te krijgen zijn deze
datapunten geïsoleerd van elkaar. Zo is een capaciteitswaarde waar zowel slecht zicht en
regen van toepassing is niet meegenomen in de analyse. Voor de situatie met louter een
slecht zicht ten opzichte van de standaardomstandigheden zijn niet voldoende metingen
beschikbaar om een waardevolle uitspraak over te doen.
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In figuur 3.4 is voor beide knooppunten een capaciteitsdistributie onder donkere zichtcondities weergeven. De oranje lijnen in deze figuur zijn de capaciteitswaarden onder
standaardcondities, deze zijn identiek aan de waarden in de figuren 3.2 en 3.3. Voor
knooppunt Grijsoord zijn slechts vier capaciteitsmetingen in het donker geregistreerd, zie de
blauwe waarden in de capaciteitsdistributie. Al deze vier de waarden liggen onder de
capaciteit van 5.884 motorvoertuigen per uur.
Voor knooppunt Waterberg zijn 26 capaciteitsmetingen in het donker of de schemering
geregistreerd. In de linkerkant van figuur 3.4 zijn deze te zien met de blauw en zwarte
capaciteitsmetingen. De blauwe punten zijn capaciteitsmetingen in de schemering, de zwarte
punten zijn geregistreerd in het donker. Net als in figuur 3.3 vertoont de blauw/zwarte lijn
een opvallend verloop, die wordt verklaard door de nabijgelegen invoeger van ArnhemNoord. Daarnaast bestaan de capaciteitswaarden onder donkere omstandigheden rond de
3.000 motorvoertuigen per uur grotendeels uit condities in het donker (zwarte punten),
terwijl het hoger gelegen deel van de gegevenspunten voornamelijk bestaat uit condities
onder schemer (blauwe punten), hetgeen resulteert in beter zicht en hogere capaciteiten.
Hoewel de capaciteitsdata van Grijsoord heel beperkt zijn, kan op basis van de hiernavolgende capaciteitsdistributies geconcludeerd worden dat de capaciteitswaarden in het
donker omlaag gaan. Dit ligt in lijn met de informatie uit het CIA (Rijkswaterstaat, 2015).

Figuur 3.4: Capaciteitsdistributies voor de analyse licht/donker. De oranje capaciteitspunten representeren de
capaciteitswaarden onder standaardomstandigheden (zie ook figuur 3.2). De blauw/zwarte punten
zijn onder standaardomstandigheden, maar in het donker in plaats van licht

Een analyse op droge en regenachtige weerscondities heeft geresulteerd in de figuren 3.5 en
3.6. Hierin zijn capaciteitsdistributies voor beide knooppunten weergegeven onder
standaardomstandigheden en onder regen.
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Voor knooppunt Grijsoord (zie figuur 3.5) zijn 64 capaciteitsmetingen onder standaardomstandigheden, maar met regen in plaats van droge omstandigheden geregistreerd. Deze
waarden liggen grotendeels onder de lijn van de capaciteitsmetingen onder standaardomstandigheden. De mediaan van de 64 metingen is gelijk aan 5.795 motorvoertuigen per
uur. De capaciteit onder standaardomstandigheden is gelijk aan 5.884 motorvoertuigen per
uur. De capaciteit onder regenachtige omstandigheden is daarmee 1,5% lager dan de
capaciteit onder standaardomstandigheden.

Figuur 3.5: Capaciteitsdistributies voor de analyse regen/droog. De oranje capaciteitspunten
representeren de capaciteitswaarden onder standaardomstandigheden (zie ook
figuur 3.2). De blauwe punten zijn onder standaardomstandigheden, maar dan met
regen in plaats van droge omstandigheden

Bij knooppunt Waterberg (zie figuur 3.6) zijn 30 capaciteitsmetingen met regenachtige
omstandigheden geregistreerd. Hier ligt de mediaan van de waarden op 5.676 motorvoertuigen per uur. Deze capaciteitswaarde ligt daarmee 0,5 % lager dan de capaciteit onder
standaardomstandigheden van 5.700 motorvoertuigen per uur.
De hiervoor genoemde percentages liggen lager dan de genoemde percentages van 5% bij
lichte tot matige regen en 10% bij zware regen in het CIA (Rijkswaterstaat, 2015). Dit valt te
verklaren doordat in deze analyse alle neerslaghoeveelheden zijn meegenomen, ook lage
hoeveelheden. Daarnaast is de weersdata van het KNMI per uur, dit is een discrepantie ten
opzichte van het 5-minuteninterval van de NDW-data. Het kan dus voorkomen dat er in het
begin van het uur een file is geregistreerd, maar dat het pas later in het uur is begonnen met
regenen of vice versa.
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Figuur 3.6: Capaciteitsdistributies voor de analyse regen/droog. De oranje capaciteitspunten
representeren de capaciteitswaarden onder standaardomstandigheden (zie ook
figuur 3.3). De blauwe punten zijn onder standaardomstandigheden, maar dan met
regen in plaats van droge omstandigheden

3.2.3

Effect rijbaanverdeling

Naast de effectanalyse van een afwijking op de standaardomstandigheden op de capaciteit,
is ook het effect van de rijbaanverdeling en het vrachtpercentage (zie volgende paragraaf)
op de capaciteit onderzocht. Initieel zou ook een analyse van de verdeling over rijstroken
gemaakt worden. In het onderzoek is echter gebleken dat de NDW-data hier niet het juiste
detailniveau voor heeft.
In de figuren 3.7 en 3.8 zijn de capaciteiten onder de standaardomstandigheden in een
puntenwolk gezet. Hierbij staat de verhouding van de intensiteiten op de A12 en A50 op de
x-as en de capaciteit op de y-as. De verhouding van de intensiteiten op de A12 en A50 geeft
de verdeling van het inkomende verkeer op de tapersamenvoeging aan. Om dit te
illustreren: als deze verhouding 0,5 is, komt er evenveel verkeer vanaf de A12 als van de A50
op de tapersamenvoeging. Wanneer deze hoger is dan 0,5, komt er meer verkeer van de A12
dan van de A50. Indien deze lager dan 0,5 is, komt er meer verkeer van de A50 dan van de
A12.
Uit de hiernavolgende figuren is op te maken dat er een klein verband zit tussen de
verhouding intensiteit op de A12/A50 en de capaciteit. Hoe groter het verkeersaanbod op
de A12 (ten opzichte van het verkeersaanbod op de A50/taper), hoe groter de capaciteit. Een
lage verhouding A12/A50 impliceert relatief meer verkeer op de A50 en daarmee ook relatief
meer verkeer dat gebruik maakt van de taperinvoeger. Dit zorgt voor meer conflicten bij het
invoegen hetgeen een negatieve invloed heeft op de capaciteit.
Kanttekening hierbij is, dat er ook meer capaciteitsmetingen met een verhouding >0,5 zijn
geregistreerd. Dit betekent dat in drukke spitssituaties het verkeersaanbod op de A12
meestal hoger is dan op de A50 en dat capaciteitsmetingen met een lage verhouding
A12/A50 ondervertegenwoordigd zijn.
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Figuur 3.7: Overzicht van de relatie tussen capaciteit en de rijstrookverdeling op de A12 en A50
voor knooppunt Grijsoord

Figuur 3.8: Overzicht van de relatie tussen capaciteit en de rijstrookverdeling op de A12 en A50
voor knooppunt Waterberg
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3.2.4

Effect vrachtwagenpercentage

Ook het percentage vrachtverkeer beïnvloedt de capaciteit. Aangezien het vrachtverkeer een
lager acceleratievermogen heeft, het zicht kan beperken voor andere weggebruikers en
minder snel van rijstrook kan wisselen, heeft het aandeel vrachtverkeer een negatieve
invloed op de capaciteit (Rijkswaterstaat, 2015).
In figuur 3.9 is de relatie tussen het percentage vracht en de capaciteit voor taperlocatie
Waterberg weergegeven. Op de x-as is het percentage vracht geplot, op de y-as staan de
waarden voor de capaciteit. Voor knooppunt Grijsoord was de data omtrent de voertuigcategorieën incompleet en niet toereikend genoeg om een betrouwbare analyse omtrent
het effect van het vrachtwagenpercentage uit te voeren.
Uit figuur 3.9 blijkt dat een hoger vrachtwagenpercentage leidt tot een lagere capaciteit. Dit
is ook te zien aan de trendlijn die door deze capaciteitsmetingen is getrokken. Kortom: de
capaciteit daalt naarmate het percentage vracht toeneemt. Dit ligt in lijn met de bevindingen
in het CIA (Rijkswaterstaat, 2015). Verder valt op, dat de vrachtwagenpercentages redelijk
hoog zijn. Dit kan te maken hebben met een meetfout in de data (onnauwkeurigheid van de
meting van voertuiglengte, waardoor teveel voertuigen als vrachtverkeer worden
geregistreerd). Ook kan een verklaring zijn, dat de capaciteiten juist worden bereikt in de
5-minutenperioden, waarin er toevallig veel vrachtverkeer rijdt. Dit zou betekenen dat de
aanwezigheid van veel vrachtverkeer in een korte tijdsperiode leidt tot het ontstaan van file
en een capaciteitsmeting in de data.

Figuur 3.9: Overzicht relatie percentage vrachtverkeer en capaciteiten voor taperlocatie
Waterberg. Capaciteitswaarden in deze diagram komen overeen met oranje
capaciteitswaarden uit figuur 3.3
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3.3

Afrijcapaciteit

Zoals eerder beschreven is de afrijcapaciteit de capaciteit van het knelpunt als er eenmaal
file is ontstaan. Kortom: de verkeersintensiteit die het knelpunt passeert als er file is ontstaan.
De afrijcapaciteit ligt vanwege de capaciteitsval lager dan de vrije capaciteit (Rijkswaterstaat,
2015).
In de figuren 3.10 en 3.11, is een distributiediagram weergegeven met zowel de vrije
capaciteit voor beide knooppunten (oranje gegevenspunten) en de afrijcapaciteit (blauwe
gegevenspunten). In deze distributies is te zien dat de afrijcapaciteit lager ligt dan de vrije
capaciteit.
Naast de oranje en blauwe gegevenspunten is ook een reeks met gele gegevenspunten te
zien in de figuren 3.10 en 3.11. Dit betreft de ‘gemiddelde afrijcapaciteit’. Hierin is per
congestiemeting de gemiddelde intensiteit benedenstrooms gemeten, zolang er een
detectie van congestie is. Ter illustratie: indien een file een tijdsduur van 3x5 minuten heeft,
is voor dat tijdsinterval de gemiddelde intensiteit geregistreerd, die de filelocatie heeft
gepasseerd.
Voor knooppunt Grijsoord is de afrijcapaciteit gelijk aan 5.424 motorvoertuigen per uur
tegen de vrije capaciteit van 5.884 motorvoertuigen per uur. Voor knooppunt Waterberg is
dit verschil kleiner, namelijk een afrijcapaciteit van 5.532 motorvoertuigen per uur tegen een
vrije capaciteit van 5.700 motorvoertuigen per uur. Vorenstaande verschillen tussen de vrijeen afrijcapaciteit resulteren in een capaciteitsval van respectievelijk 7,9 en 3,0% voor de
knooppunten Grijsoord en Waterberg. De lagere capaciteitsval van knooppunt Waterberg
komt voornamelijk doordat de vrije capaciteit lager ligt dan bij Grijsoord. De afrijcapaciteiten
van beide taperlocaties liggen dichter bij elkaar, wat resulteert in een kleinere capaciteitsval
bij knooppunt Waterberg.
Het verloop van de reeks aan gemiddelde afrijcapaciteiten is minder grillig dan het verloop
van de reguliere afrijcapaciteit. De gemiddelde afrijcapaciteit voor Grijsoord is gelijk aan
5.252 motorvoertuigen per etmaal - 10,7% lager dan de vrije capaciteit. Voor knooppunt
Waterberg ligt de gemiddelde afrijcapaciteit ook lager dan de reguliere afrijcapaciteit
namelijk 5.351 tegenover 5.532 motorvoertuigen per etmaal - 6,1 % lager dan de vrije
capaciteit.
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Figuur 3.10: Capaciteitsdistributies voor de vrije (oranje), afrijcapaciteit (blauw) en gemiddelde
afrijcapaciteit (geel) voor knooppunt Grijsoord

Figuur 3.11: Capaciteitsdistributies voor de vrije (oranje), afrijcapaciteit (blauw) en gemiddelde
afrijcapaciteit (geel) voor knooppunt Waterberg

Evaluatie Tapers A12 knooppunten Grijsoord en Waterberg - 13 januari 2021

27

De capaciteitsval voor beide tapersamenvoegers ligt wat lager dan de gebruikelijke
capaciteitsval zoals in CIA is weergegeven. Hierin staat namelijk beschreven dat de
capaciteitsval normaliter tussen de 10 à 15% ligt (Rijkswaterstaat, 2015). Een mogelijke
verklaring voor de iets lagere capaciteitsval (en dus hogere afrijcapaciteit) is dat bij een
(taper)samenvoeger het zo kan zijn dat één verkeerstak redelijk doorstroomt, terwijl de
andere inleidende verkeerstak in congestie verkeert. Op die manier kan het voorkomen dat
de uitstroom bij file vanuit de ene verkeerstak nog redelijk hoog ligt, terwijl die van de
andere in congestie verkeert.
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4. Cameraregistratie
4.1

Opzet

De cameraregistraties zijn uitgevoerd in een periode van twee weken, van maandag
14 september tot en met zondag 27 september 2020. Per locatie is een drietal camera’s
geplaatst:
•

camera 1, gericht op de wegvakken (A12 en A50) stroomopwaarts van de tapersamenvoeging;

•

camera 2, gericht op de tapersamenvoeging;

•

camera 3, gericht op het wegvak stroomafwaarts van de tapersamenvoeging.

De drie camera’s zijn aangesloten op twee verschillende installaties.
Bij de taperlocatie Grijsoord is camera 1 op het viaduct geplaatst met een eigen installatie.
De camera’s 2 en 3 zijn aangesloten op een installatie in de zijberm ter hoogte van het einde
van de taper (zie figuur 4.1).

Figuur 4.1: Cameralocaties taper Grijsoord
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Bij knooppunt Waterberg zijn alle camera’s en installaties in de zijberm geplaatst
(zie figuur 4.2).

Figuur 4.2: Cameralocaties taper Waterberg

De figuren 4.3 en 4.4 geven een beeld van de camerabeelden.

Figuur 4.3: Camerabeelden taperlocatie Grijsoord
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Figuur 4.4: Camerabeelden taperlocatie Waterberg

Bij knooppunt Waterberg werd het zicht van de camera’s 2 en 3 beperkt door de bladeren
van de begroeiing in de zijberm. Daarom is ervoor gekozen om het zicht van camera 1 iets
meer te richten op de tapersamenvoeging. Hierdoor was het zicht van camera 1 op de
stroomopwaarts gelegen wegvakken op de A12 en de A50 wat minder goed.
De camera’s hebben gedurende twee weken 24/7 gedraaid. Parallel hieraan zijn verkeersbeelden gelogd van Google Maps (Traffic), om de verkeerssituatie te monitoren.
Op basis van de NDW- en KNMI-data en de Google Maps-beelden, is per taperlocatie een
16-tal situaties geselecteerd. Voorafgaand aan deze selectie zijn verschillende verkeers- en
weerscondities gedefinieerd, op basis waarvan de 16-tal verschillende situaties met typische
verkeers- en weerscondities is geselecteerd (zie paragraaf 4.3). De beelden van deze situaties
zijn nader geanalyseerd ten aanzien van afwikkeling, gedrag en verkeersveiligheid.
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4.2

Representativiteit

4.2.1

Omstandigheden

De meetperiode is in overleg met RWS gekozen. Deze periode viel ruim na de zomervakantieperiode en voor de herfstvakantieperiode. Er waren geen relevante wegwerkzaamheden in de regio en het COVID-19-effect was (achteraf gezien) in deze periode het
minst aanwezig.
De weersomstandigheden waren gedurende de twee weken vrij constant. Het was
grotendeels zonnig en droog. Op de laatste meetdagen was er af en toe (lichte) regen.
Verder waren er enkele dagen met wat ochtendmist (geen dichte mist).

4.2.2

Google-verkeersbeelden

Uit de Google-verkeersbeelden is geconstateerd dat op beide locaties enkele keren file is
voorgekomen, bij Grijsoord in de avondspits en bij Waterberg in de ochtendspits.
Op donderdag 17 september was er een ongeval op de rijbaan rechts, halverwege het traject
tussen Grijsoord en Waterberg. Dit gaf ook een kijkersfile op de rijbaan links (zie figuur 4.5).

Figuur 4.5: Google Maps verkeersbeeld donderdagmiddag 17 september 2020

4.2.3

Verkeersaanbod

Om de representativiteit van het verkeersaanbod te beoordelen, is op basis van NDW-data
voor de representatieve werkdagen (maandag, dinsdag en donderdag) het gemiddelde
verkeersaanbod in september 2019 vergeleken met het verkeersaanbod op deze werkdagen
in de meetperiode in 2020.
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Figuur 4.6 geeft een overzicht van het verkeersverloop op taper Grijsoord. De groene lijn
geeft het gemiddelde verkeersaanbod in september 2019 weer, de oranje stippellijnen de
standaardafwijking. De blauwe lijntjes geven de verschillende werkdagen in de meetperiode
van 2020 weer. De paarse dikke lijn het gemiddelde van deze werkdagen.

Figuur 4.6: Overzicht verkeersaanbod op de taperlocatie Grijsoord in september 2019 en de meetperiode in
september 2020

Uit de grafiek valt op te maken dat de avondspits de drukste periode is. Verder blijkt dat
het verkeersaanbod in de spitsperioden van 2020 lager ligt dan in 2019, vooral in de
ochtendspits. Dit wordt verklaard door het COVID-19-effect. In de dalperiode ligt het
verkeersaanbod wel op een gelijk niveau met september 2019.
Figuur 4.7 geeft dezelfde grafiek voor taperlocatie Waterberg.
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Figuur 4.7: Overzicht verkeersaanbod op de taperlocatie Waterberg in september 2019 en de meetperiode in
september 2020

Op taperlocatie Waterberg is de ochtendspits de drukste spitsperiode. Ook hier is de
afwijking ten opzichte van 2019 in de spitsperioden ook aanwezig, maar iets minder sterk
dan bij Grijsoord. De dalperiode lijkt hier echter nog wel iets lager te liggen dan in
september 2019.
Ten aanzien van de representativiteit van de meetperiode kan worden geconcludeerd, dat
het COVID-19-effect zeker aanwezig was, met name in de spitsperioden. Verder was er
relatief weinig variatie in weersomstandigheden, met veel zon en droog weer. Desondanks
zijn er in de spitsperioden enkele filesituaties geweest en is in overleg met RWS geconcludeerd dat de meetperiode voldoende representatief was om de nadere analyse uit te voeren.

4.3

Situaties

Uit de twee weken aan beeldmateriaal zijn zestien situaties geselecteerd. Bij deze selectie is
onderscheid gemaakt in verschillende vooraf gedefinieerde omstandigheden:
• Verkeerssituatie:
- rustig;
- druk (zonder file);
- file.
• Licht/donker/schemer.
• Zicht:
- goed zicht/droog;
- matig/slecht zicht (regen/mist).
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Niet alle situaties hebben zich voorgedaan in de meetperiode. Daarom zijn de situaties
aangevuld met twee bijzondere situaties (fileterugslag en laagstaande zon in de
spitsperiode) en enkele situaties met vergelijkbare condities. Uiteindelijk zijn de volgende
situaties geselecteerd (zie tabel 4.1). In een aantal gevallen komen de periodes per locatie
overeen.
Grijsoord
nr.

datum/tijd

condities

1

zondag 27 september 13.00-14.00 uur

2

zaterdag 19 september 21.00-22.00 uur

3

zaterdag 26 september 20.00-21.00 uur

rustig/donker/slecht zicht (regen)

4

zaterdag 26 september 19.00-20.00 uur

rustig/schemer/slecht zicht (regen)

5

dinsdag 22 september 16.00-17.00 uur

6

vrijdag 18 september 19.00-20.00 uur

7

woensdag 23 september 15.00-16.00 uur

druk/licht/slecht zicht (lichte regen)

8

woensdag 16 september 07.00-08.00 uur

druk/schemer/slecht zicht (mist)

9

woensdag 16 september 14.30-15.30 uur

file/licht/goed zicht

10

vrijdag 25 september 15.00-16.00 uur

file/licht/slecht zicht (motregen)

11

vrijdag 18 september 13.30-14.30 uur

file/licht/goed zicht

12

woensdag 16 september 06.00-07.00 uur

rustig/donker/mist

13

woensdag 23 september 16:00-17.00 uur

druk/lichte regen

14

donderdag 24 september 08:00-09.00 uur

15

zaterdag 19 september 08.00-09.00 uur

16

donderdag 17 september 15.00-16.00 uur

17

zondag 27 september 10.00-11.00 uur

18

zaterdag 19 september 21.00-22.00 uur

rustig/donker/goed zicht

19

zaterdag 26 september 18.00-19.00 uur

rustig/licht/slecht zicht (regen)

20

woensdag 16 september 06.00-07.00 uur

21

zaterdag 26 september 19.00-20.00 uur

22

dinsdag 22 september 08.00-09.00 uur

druk/licht/goed zicht

23

dinsdag 22 september 06.00-07.00 uur

druk/donker/goed zicht

24

dinsdag 22 september 07.00-08.00 uur

druk/schemer/goed zicht

25

woensdag 23 september 15.00-16.00 uur

druk/licht/slecht zicht (lichte regen)

26

woensdag 16 september 07.00-08.00 uur

druk/schemer/slecht zicht (mist)

27

vrijdag 18 september 08.00-09.00 uur

28

woensdag 23 september 07.00-08.00 uur

29

woensdag 23 september 16.00-17.00 uur

druk/licht/regen

30

woensdag 23 september 18.00-19.00 uur

rustig/laagstaande zon/na regen

31

maandag 14 september 17.00-18.00 uur

32

donderdag 17 september 16.30-17.30 uur

rustig/licht/goed zicht
rustig/donker/goed zicht

druk/licht/goed zicht
druk/schemer/goed zicht (na file in avondspits)

druk/geen file/laagstaande zon
rustig/laagstaande zon
terugslag file tot en met taper/goed zicht
Waterberg
rustig/licht/goed zicht

rustig/donker/slecht zicht (mist)
rustig/schemer/slecht zicht (regen)

file/licht/goed zicht
file/schemer/goed zicht

druk/laagstaande zon
terugslag file tot en met taper (goed zicht)

Tabel 4.1: Overzicht situaties
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4.4

Kwalitatieve analyse situaties

4.4.1

Opzet

Bij het uitlezen van de camerabeelden is onderscheid gemaakt in een viertal trajecten (zie
figuur 4.8):
•

A12 stroomopwaarts van de tapersamenvoeging;

•

A50 stroomopwaarts van de tapersamenvoeging;

•

A12 de tapersamenvoeging;

•

A12 stroomafwaarts van de tapersamenvoeging.

Op elk traject zijn de strookwisselingen geregistreerd. Hierbij is bij het taperwegvak vanwege
de cameralocaties nog onderscheid gemaakt in twee delen, die in de analyse zijn samengevoegd. Op twee locaties zijn tellingen uitgevoerd: ter hoogte van het puntstuk en aan het
eind van de taper (blokmarkering). Alle tellingen en strookwisselingen zijn uitgevoerd op
rijstrookniveau, gecategoriseerd naar voertuigtype op een 5-minutenaggregatieniveau.
Bij de rijstrooknummering is uitgegaan van rijstrook 1 voor de meest linkerrijstrook tot
rijstrook 4 voor de meest rechterrijstrook. Voor de tapersamenvoeging is voor het eerste
traject nog uitgegaan van rijstrook 3 (de taperstrook). Voor het tweede gedeelte en het
wegvak stroomafwaarts is rijstrook 3 komen te vervallen en is er alleen sprake van de
rijstroken 1, 2 en 4.
De voertuigklassen zijn als volgt ingedeeld:
•

motor;

•

personenauto/kleine bestelwagen;

•

personenauto met aanhanger;

•

grote bestelwagen (<3,5 ton);

•

ongelede vrachtwagen (>3,5 ton);

•

gelede vrachtwagen (>3,5 ton).

Figuur 4.8: Opzet kwantitatieve analyse camerabeelden

4.4.2

Validatie camera-telcijfers

Ter validatie zijn de camera-telcijfers vergeleken met de NDW-data. Daarnaast is een
controle uitgevoerd tussen de camera-teldata van de beide meetpunten.
Uit deze analyse blijkt, dat op het eerste telpunt (ter hoogte van het puntstuk) de som van
de uurintensiteiten over de gehele rijbaan in 30 van de 32 situaties (totaal beide locaties) een
afwijking heeft van maximaal +/- 5% ten opzichte van de NDW-teldata. Zelfs op 5-minutenniveau geven de telcijfers een sterk overeenkomstig verloop (zie voorbeeld van situatie 14 in
figuur 4.9).

Evaluatie Tapers A12 knooppunten Grijsoord en Waterberg - 13 januari 2021

37

Figuur 4.9: Voorbeeld van de overeenkomst tussen de cameratelling en de NDW-data op
5-minutenniveau (situatie 14)

De twee overgebleven situaties hebben een afwijking van 7 en 8%. Een voorbeeld van een
dergelijk verloop is weergegeven in figuur 4.10 (situatie 23).

Figuur 4.10: Verloop het intensiteitsverloop op 5-minutenniveau van situatie 23

Op het tweede telpunt (einde blokmarkering) zijn de afwijkingen vergelijkbaar: In 29 van de
32 situaties is de afwijking van de uurintensiteit maximaal +/- 5%. In de overige drie situaties
is de afwijking maximaal 7%.
De afwijking tussen de beide camera-telpunten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de
tapersamenvoeging is maximaal 0,4%.
Uit vorenstaande gegevens mag worden geconcludeerd dat de camera-teldata goed
overeenkomen met de NDW-data en dat de camera-telcijfers betrouwbaar zijn.
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4.4.3

Analyse rijstrookverdeling

In deze paragraaf wordt de rijstrookverdeling op verschillende locaties geanalyseerd.
A12 ter hoogte van het puntstuk
Figuur 4.11 geeft de rijstrookverdeling op de A12 ter hoogte van het puntstuk, gerelateerd
aan het totale verkeersaanbod (A12+A50 samen). Tevens is een trendlijn getekend door
beide puntenwolken. Op beide locaties is een vergelijkbare trend te zien: Bij een toenemend
verkeersaanbod neemt het verkeersaandeel op rijstrook 1 toe, en op rijstrook 2 af. Overigens
is dit een normaal fenomeen op autosnelwegen: bij hogere intensiteiten wordt rijstrook 1
relatief meer gebruikt. Opvallend verschil tussen de twee locaties is, dat bij de taper
Grijsoord bij maximale belasting het verkeersaanbod op rijstrook 1 groter is dan op rijstrook
2 (verdeling 60%-40%), terwijl bij taper Waterberg dit nadert tot een verdeling 50%-50%.
Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
•

De zestien geanalyseerde situaties bevatten voor knooppunt Waterberg onvoldoende
meetgegevens van maximaal belaste situaties.

•

Bij knooppunt Grijsoord ligt stroomopwaarts een afstreping, waardoor bij een
toenemende belasting rijstrook 1 zwaarder wordt belast dan bij knooppunt Waterberg.
Op deze taper ligt stroomopwaarts juist een invoegstrook, waardoor rijstrook 2 zwaarder
belast wordt.

Hoewel verklaring 1 plausibel lijkt, is er een duidelijk verschil in de snijpunten van de
regressielijnen. Bij Grijsoord ligt dit snijpunt bij een belasting van circa 4.000 mvt/h, bij
Waterberg bij circa 5.000 mvt/h. Dit ondersteunt ook verklaring 2, wat een duidelijk verschil
is van beide taperlocaties.
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Figuur 4.11: Rijstrookverdeling op de A12 ter hoogte van het puntstuk
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A50 ter hoogte van het puntstuk
Figuur 4.12 geeft de rijstrookverdeling op de A50 ter hoogte van het puntstuk, gerelateerd
aan het totale verkeersaanbod.
De verschillen zijn vergelijkbaar met de grafieken van de A12. Het verschil is het snijpunt van
de trendlijnen. Op Grijsoord ligt het snijpunt rond 5.000 mvt/h in plaats van 4.000 mvt/h op
de A12. Bovendien blijft bij een toenemend verkeersaanbod de rijstrookverdeling ongeveer
gelijk (50%-50%). Bij Waterberg is er in de geanalyseerde meetgegevens nog geen snijpunt
aanwezig. Mogelijk ligt dit snijpunt rond de 6.000 mvt/. Een plausibele verklaring hiervoor is
de aanwezigheid van de doorgetrokken streep. Het verkeer op rijstrook 4 mag ter hoogte
van de taper niet van rijstrook wisselen naar rijstrook 3. De weggebruikers lijken zich hier dus
grotendeels aan te houden.

Figuur 4.12: Rijstrookverdeling op de A50 ter hoogte van het puntstuk
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A12, einde blokmarkering (einde taper)
Figuur 4.13 geeft de rijstrookverdeling op de A12 ter hoogte van het einde van de
blokmarkering (einde taper), gerelateerd aan het totale verkeersaanbod. Het aandeel verkeer
op rijstrook 1 neemt toe wanneer de verkeersbelasting toeneemt. Op de rijstroken 2 en 4
neemt het aandeel af. De grafiek van Grijsoord en Waterberg vertonen weinig onderlinge
verschillen op dit puntzijn redelijk vergelijkbaar met elkaar.

Figuur 4.13: Rijstrookverdeling op de A12 ter hoogte van het einde van de blokmarkering

Verloop rijstrookverdeling over de taper
Op basis van de telgegevens over de rijstrookwisselingen is per tapersamenvoeging de
rijstrookverdeling op een viertal locaties bepaald:
1.

Stroomopwaarts van de taper (op de A12 en de A50).

2.

Ter hoogte van het puntstuk (begin taper).

3.

Ter hoogte van het einde van de blokmarkering (einde taper).

4.

Stroomafwaarts van de taper (A12);
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In figuur 4.14 wordt voor de laagste en hoogste intensiteitssituatie deze rijstrookverdeling
weergegeven. Op beide locaties wordt in de hoogste intensiteitssituatie rijstrook 1 veel meer
benut dan in de laagste intensiteitssituatie. Verder valt op, dat bij de laagste intensiteitssituatie rijstrook 3 (de taperstrook) heel weinig benut wordt. Opvallend is, dat in de hoogste
intensiteitssituatie rijstrook 3 bij Grijsoord veel meer wordt gebruikt dan bij Waterberg. Dit
wordt deels verklaard door het verschil in rijbaanverdeling op de beide locaties en deels
door de aanwezigheid van de doorgetrokken streep bij Waterberg. Hierdoor blijft er meer
verkeer ‘hangen’ op rijstrook 4. Op beide locaties geldt overigens, dat het verkeer op de
taperrijstrook 3 wordt opgevangen door de rijstroken 1 en 2. Het aandeel verkeer op
rijstrook 4 blijft redelijk constant.

Figuur 4.14: Rijstrookverdeling over de tapersamenvoegingen voor de laagste en hoogste intensiteitssituatie

4.4.4

Rijstrookwisselingen

Stroomopwaarts (A12 en A50)
Figuur 4.15 geeft een overzicht van het aantal rijstrookwisselingen op de wegvakken (A12 en
A50) stroomopwaarts van de taper. Op locatie Grijsoord is op de A12 een duidelijke trend te
zien: het aantal rijstrookwisselingen van 2 naar 1 is duidelijk groter dan van 1 naar 2. Dit
verschil neemt verder toe naarmate het verkeersaanbod toeneemt. Dit geeft aan dat er een
duidelijk anticipatiegedrag aanwezig is. Bij Waterberg is dit gedrag op de A12 niet duidelijk
in de data zichtbaar.
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Op de A50 is bij Grijsoord geen duidelijke trend zichtbaar. Daarentegen is bij Waterberg wel
een duidelijke trend zichtbaar: De rijstrookwisselingen van 3 naar 4 nemen toe naarmate het
verkeersaanbod toeneemt. De rijstrookwisselingen van 4 naar 3 blijven constant. De
verklaring is wederom de doorgetrokken streep bij Waterberg.

Figuur 4.15: Aantal rijstrookwisselingen op de wegvakken stroomopwaarts van de taper
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Figuur 4.16 geeft het percentage vrachtverkeer ten opzichte van de totale aantal
rijstrookwisselingen. Bij Grijsoord is op zowel de A12 als de A50 een duidelijke trend te zien,
dat vrachtverkeer meer rijstrookwisselingen van 1 naar 2 en van 3 naar 4 maken (naar
rechts). Bij Waterberg is geen duidelijke trend zichtbaar.

Figuur 4.16: Percentage vracht rijstrookwisselingen op de wegvakken stroomopwaarts van de taper
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Op de taper
Figuur 4.17 geeft een overzicht van de rijstrookwisselingen op de tapersamenvoeging.
Omwille van de leesbaarheid zijn de trendlijnen achterwege gelaten. Daaronder is de
verdeling weergegeven van alle situaties, gesommeerd.
Op beide locaties komen de rijstrookwisselingen van 3 naar 2 het meeste voor. Dit is het
invoegende verkeer van de taperstrook. Hierna is het aandeel rijstrookwisselingen van 2 naar
1 het grootst. Dit is het verkeer dat ruimte maakt voor het invoegende verkeer. Een deel
daarvan zijn weggebruikers die invoegen en meteen daarna doorschuiven naar rijstrook 1.
Opvallend is, dat bij Waterberg de rijstrookwisselingen van 4 naar 3 ontbreken als gevolg
van de doorgetrokken streep.

Figuur 4.17: Aantal rijstrookwisselingen op de taper
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Figuur 4.18 geeft een overzicht van de rijstrookwisselingen van het vrachtverkeer op de
taper. Ook bij het vrachtverkeer is het aandeel van 3 naar 2 het grootst. Het aandeel van 3
naar 4 is bij het vrachtverkeer aanzienlijk groter, en van 2 naar 1 kleiner ten opzichte van het
totale verkeer. Ook hier valt het ontbreken van de rijstrookwisselingen van 4 naar 3 op bij
knooppunt Waterberg, als gevolg van de doorgetrokken streep.

Figuur 4.18: Aantal rijstrookwisselingen vrachtverkeer op de taper

Stroomafwaarts van de taper
Figuur 4.19 geeft een overzicht van de rijstrookwisselingen stroomafwaarts van de
tapersamenvoeging. Beide locaties geven eenzelfde beeld. De meeste rijstrookwisselingen
worden gemaakt van 2 naar 4 (3) en van 4 (3) naar 2. Het samenvoegende verkeer ‘herschikt’
zich tot een ‘normale’ situatie. Hierbij valt duidelijk op, dat de vrachtwagens grotendeels
rijstrookwisselingen van 2 naar 4 (3) maken (zie figuur 4.20).

Figuur 4.19: Stroomwisselingen stroomafwaarts van de tapersamenvoeging
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Figuur 4.20: Aantal rijstrookwisselingen vrachtverkeer stroomafwaarts van de taper
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5. Verkeersveiligheidsanalyse
5.1

Inleiding

De verkeersveiligheidsanalyse bestaat uit drie onderdelen:
1.

Een ongevallenanalyse op basis van historische data

2.

Een conflictanalyse op basis van de camerabeelden

3.

Een duiding van de conflictanalyse aan de hand van een Human Factors analyse

5.2

Historische ongevalsdata

De ongevalsanalyse is uitgevoerd op basis van de geregistreerde ongevallen in ViaStat, een
monitorings- en analysetool van VIA. De gebruikte ongevallengegevens hebben betrekking
op de jaren 2014-2019. Er is onderscheid gemaakt tussen de taper bij knooppunt Grijsoord
en de taper bij knooppunt Waterberg.
Bij de taper van knooppunt Grijsoord hebben gedurende de onderzoeksperiode 26 ongevallen plaatsgevonden. Hierbij zijn vier mensen gewond geraakt en zijn geen dodelijke
slachtoffers gevallen. Zie figuur 5.1 voor het studiegebied en een globale indicatie van de
locaties van de ongevallen.

Figuur 5.1: Onderzoeksgebied en locaties ongevallen taper knooppunt Grijsoord
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Bij de taper van knooppunt Waterberg hebben in totaal 30 ongevallen plaatsgevonden in de
periode 2014-2019, zie figuur 5.2 voor een indicatie van de locaties van de ongevallen. Bij
deze ongevallen zijn twee personen gewond geraakt en zijn geen dodelijke slachtoffers
gevallen.

Figuur 5.2: Onderzoeksgebied en locaties ongevallen taper knooppunt Waterberg

Voor de ongevallen is per taper een analyse gemaakt met betrekking tot de verdeling over
de jaren, het dagdeel, het soort ongeval, de wegsituatie, de weersomstandigheden en de
betrokken vervoerswijzen. De resultaten hiervan zijn weergeven in de figuren 5.3 tot en
met 5.8.

Figuur 5.3: Ongevallen per jaar
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Figuur 5.4: Ongevallen naar dagdeel

Figuur 5.5: Ongevallen naar aard

Figuur 5.6: Ongevallen wegsituatie
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Figuur 5.7: Ongevallen naar weersomstandigheden

Figuur 5.8: Ongevallen naar vervoerswijze

Met betrekking tot de verdeling van de ongevallen over de jaren is er een verschil tussen
Grijsoord en Waterberg. Bij Grijsoord zijn de cijfers min of meer constant, terwijl bij
Waterberg een stijgende trend waarneembaar is over de jaren (uitgezonderd een dipje in
2018).
Ook met betrekking tot de verdeling van ongevallen over de dagdelen zijn er verschillen. Bij
de taper van knooppunt Grijsoord valt op dat bijna een derde van ongevallen gebeurde
tijdens de avondspits. Gedurende de nacht vinden helemaal geen ongevallen plaats. Bij
knooppunt Waterberg zijn de verhoudingen juist andersom: bijna een kwart van de
ongevallen vinden plaats gedurende de nacht en een beperkt aantal gedurende de avondspits. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat bij Grijsoord de avondspits de drukste spitsperiode is. Bij Waterberg is de ochtendspits de drukste spits. De vroege ochtendspits begint
mogelijk al aan het einde van de gedefinieerde nachtperiode, waardoor bij Waterberg het
aandeel nachtelijke ongevallen relatief groot is.
Verder verschilt ook de verdeling over het soort ongevallen. Bij Grijsoord vinden bijna geen
eenzijdige ongevallen plaats, maar is het aandeel kop-staartbotsingen veel groter met ruim
50%. Bij Waterberg is juist ruim een kwart van de ongevallen eenzijdig en is tevens ruim een
kwart van de ongevallen een kop-staartbotsing. Bovendien heeft bij Waterberg bijna een
derde van de ongevallen in een bocht plaatsgevonden, terwijl het aandeel bocht bij
Grijsoord veel kleiner is. Flankongevallen komen bij knooppunt Waterberg vaker voor. Dit
zijn typische taperongevallen, hoewel ook kop-staartongevallen kunnen ontstaan uit tapergedrag (als gevolg van het invoegen in kleine hiaten).
Evaluatie Tapers A12 knooppunten Grijsoord en Waterberg - 13 januari 2021

53

De verdeling van weersomstandigheden tijdens de ongevallen zijn wel ongeveer gelijk voor
beide locaties. Hetzelfde geldt voor de betrokken vervoerswijzen, hoewel bij Grijsoord na
personenauto’s vrachtauto’s het meeste zijn betrokken bij ongevallen. Bij Waterberg staan
bestelauto’s op de tweede plek.
Concluderend is het aantal ongevallen (en de ernst) op en rondom beide tapers ongeveer
gelijk. Echter, in vergelijking met de taper bij knooppunt Grijsoord, hebben op de taper bij
knooppunt Waterberg veel meer ongevallen gedurende de nacht plaatsgevonden en ook is
het aandeel eenzijdige omgevallen aanzienlijk hoger op deze taper. Met betrekking tot de
betrokken vervoerswijzen en weersomstandigheden tijdens het ongeval zijn er geen
duidelijke verschillen tussen beide tapers.

5.3

Conflictanalyses

5.3.1

Analyse alle conflicten

Voor alle geselecteerde situaties hebben getrainde waarnemers een conflictanalyse
uitgevoerd. Voor alle waargenomen manoeuvres is een beoordeling uitgevoerd van de ernst
van het conflict aan de hand van twee waarnemingscriteria de TTC (Time to Collision) en de
PET (Post Encroachement Time), afhankelijk van de volgorde en snelheidsverschillen van de
conflictpartners.
Om op basis van de waargenomen TTC en PET te komen tot een onderbouwde schatting van
de ernst van het conflict is aangesloten bij de methodiek van de DOCTOR-observatietechniek (SWOV R88-7). Daarin is de ernstschatting als volgt beschreven: ‘De omvang van de
gevolgen in het geval er een botsing zou hebben plaatsgevonden (lichamelijk letsel en/of
materiële schade), hangt grotendeels af van de potentiële botsenergie en de kwetsbaarheid
van de betrokken weggebruikers. Factoren die deze aspecten beïnvloeden zijn de onderlinge
snelheidsverschillen, de beschikbare en de benodigde manoeuvreerruimte, de naderingshoek, de typen weggebruikers en dergelijke, waarbij vooral de massa en de manoeuvreerbaarheid van de voertuigen bepalend zijn. Voor het schatten van de omvang van de
gevolgen in het geval van een (hypothetische) botsing, moet een vergelijking worden
gemaakt tussen een manoeuvreerruimte die nodig is om in dergelijke ontmoetingen
normaal te kunnen reageren (bijvoorbeeld anticiperend remmen met een normale comfortabele - remvertraging) en de daadwerkelijk beschikbare manoeuvreerruimte op het
moment dat een vermijdingsactie wordt ingezet. In kritische situaties zal dit verschil veelal
negatief zijn. Samen met de typen weggebruikers (onder andere massa, kwetsbaarheid)
bepaalt de grootte van dit verschil de omvang van de gevolgen. Naarmate het verschil
tussen normale en beschikbare manoeuvreerruimte groter is, zal de vermijdingsactie heftiger
en misschien complexer (zowel uitwijken als remmen) moeten zijn, teneinde een botsing te
vermijden. Zonder een (extra) reageren van tenminste een van de betrokkenen zal een
botsing het resultaat zijn. (…)”
Alle conflicten met ernst 1 zijn buiten beschouw gelaten, omdat dergelijke kleine conflicten
met de beschikbare camerabeelden niet eenduidig en betrouwbaar van niet-conflicten (ernst
0) te onderscheiden waren.
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In totaal zijn 306 conflicten van ernst 2, 3, 4 en 5 waargenomen in 32 uur beeldmateriaal (per
taperlocatie 16 situaties van 1 uur):
•

218 ernstklasse 2;

•

74 ernstklasse 3;

•

13 ernstklasse 4;

•

1 ernstklasse 5.

De ernstklassen zijn als volgt verdeeld (tabel 5.1). Bij Waterberg zijn aanzienlijk meer
conflicten waargenomen, maar de conflicten bij Grijsoord zijn ernstiger.
ernstklasse
knooppunt

2

3

4

5

Waterberg

167

48

3

0

51

26

10

1

218

74

13

1

Grijsoord
totaal

Tabel 5.1: Verdeling ernstklassen per locatie

De meeste conflicten zijn waargenomen bij goed zicht, daglicht en drukke verkeersomstandigheden (zie de figuren 5.9 tot en met 5.11). Opvallend is wel dat er bij minder
zichtomstandigheden (laagstaande zon, mist1) relatief veel ernstige conflicten plaatsvinden.

Figuur 5.9: Conflicten naar ernst (zichtomstandigheden)

Figuur 5.10: Conflicten naar ernst (lichtomstandigheden)

1

In de onderzochte situaties was er geen sprake van dichte mist.
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Figuur 5.11: Conflicten naar ernst (verkeersomstandigheden)

In tabel 5.2 is voor alle combinaties van omstandigheden het aantal geregistreerde
conflicten (ernst > 1) opgenomen.

Tabel 5.2: Combinaties van omstandigheden en het aantal geregistreerde conflicten (ernst > 1)

5.3.2

Data ernstige conflicten

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de geregistreerde ernstige conflicten (ernst>2).
Alle conflicten zijn door een verkeersveiligheidsexpert en ‘Human Factor’-specialist
beoordeeld. Voor alle ernstige conflicten is een beoordeling gemaakt van de ernst per
manoeuvre en zijn alle waargenomen conflicten gekoppeld aan het manoeuvreschema om
zo nadere analyses te kunnen doen.
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De manoeuvres zijn gecategoriseerd aan de hand van de initiële rijstrookwisseling die de
oorzaak is van het waargenomen conflict. Het bassischema is weergegeven in tabel 5.3. In
tabel 5.4 is het overzicht van alle waargenomen manoeuvres opgenomen. Figuur 5.12 geeft
een overzicht van de totale waargenomen conflicten.
van/naar

1

2

1

-

A

2

B

-

3

E

D

4

3

4

C
G*

H

F
-

* Manoeuvre G houdt in dat een bestuurder geen keuze maakt en tussen de rijstroken 2 en 4 blijft rijden.

Tabel 5.3: Basisschema initiële rijstrookwisselingen

code

van

naar

conflict

ernst

A

1

2

B1

2

1

alleen interessant met rijstrook 3 naar rijstrook 2 (zie D11)
preventief uitwijken

B2

2

1

bij taper op laatste moment uitwijken

C

2

4

via taper naar rechts opschuiven

D0

3

2

invoegen, geen ander verkeer aanwezig

D1

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 2 laat gas los

D2

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 2 moet remmen

D3

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 2 wijkt uit, half naar rijstrook 1

D4

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 2 wijkt uit, maar keert terug

D5

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 2 rijdt gewoon door

D6

3

2

invoegen personenauto, bestuurder op 2 moet uitwijken naar rijstrook 1

D7

3

2

invoegen vrachtauto, bestuurder op 2 moet uitwijken naar rijstrook 1

D8

3

2

invoegen, bestuurder op rijstrook 3 versneld

D9

3

2

invoegen, geen aanpassing, korte volgafstand (rijstrook 3 voorlangs)

D10

3

2

invoegen, geen aanpassing, korte volgafstand (rijstrook 3 achterlangs)

D11

3

2

invoegen, tegelijkertijd van andere bestuurder rijstrook 1 naar rijstrook 2

D12

3

2

invoegen, krap tussen twee auto’s op rijstrook 2 vanwege vrachtwagen op
rijstrook 4

E1

3

1

invoegen en in een keer oversteken, een auto tussen auto’s

E2

3

1

invoegen en in een keer oversteken, twee auto’s

E3

3

1

invoegen en in één keer oversteken, twee auto’s waarvan de achterste ook de

E4

3

1

invoegen en in een keer vlak achter auto op rijstrook 2 langs

F1

3

4

naar recht opschuiven, geen manoeuvre

F2

3

4

naar rechts opschuiven, dwingen tot anticipatie op rijstrook 4 (vluchtstrook op)

F3

3

4

niet kunnen invoegen op rijstrook 2, tussenvoegen op rijstrook 4

G

3

3

middenop blijven rijden

H

4

2

plots invoegen vanaf rijstrook 4

voorste inhaalt

Tabel 5.4: Overzicht van alle manoeuvres

Figuur 5.12 geeft een overzicht van de totale waargenomen conflicten. Vrijwel alle
manoeuvres waarbij de taperconflicten ontstaan, beginnen op rijstrook 3, de taperende
rijstrook. In totaal leveren de manoeuvres vanaf rijstrook 3 naar rijstrook 2 (manoeuvre D) de
meeste conflicten op.
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Van alle individueel onderscheiden manoeuvres komt E1 het meeste voor. Het gaat dan om
bestuurders die vanaf de taper direct opschuiven naar rijstrook 1 en daarbij een korte
volgafstand (voor of achter) accepteren. Dit is een conflict dat ook bij reguliere invoegstroken kan voorkomen.

Figuur 5.12: Overzicht van de totaal waargenomen conflicten

In figuur 5.13 zijn de manoeuvres weergegeven met een onderscheid naar drukte in het
verkeersbeeld. Opvallend is dat de manoeuvres E (van rijstrook 3 naar rijstrook 1) relatief
vaak tot conflicten leiden bij drukte. Ook is opvallend dat het invoegen van rijstrook 3 naar
rijstrook 2 vooral bij file - waarvan relatief weinig beelden zijn geanalyseerd - toch nog
relatief veel conflicten ontstaan, ondanks dat de snelheden op dat moment laag zijn. Een
nuancering daarbij is wel, dat in de filesituaties niet gedurende het gehele uur sprake was
van file.

Figuur 5.13: Manoeuvres onderscheiden naar drukte in het verkeersbeeld
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Bij een nadere analyse van de manoeuvres van rijstrook 3 naar rijstrook 2 (manoeuvretype D)
ingedeeld naar verkeersbeeld, valt een aantal verschillen op (zie figuur 5.14):
•

Manoeuvre D1 leidt alleen bij file tot conflicten, in alle andere situaties zal de
achteropkomende bestuurder immers moeten remmen (D2).

•

Manoeuvre D6 (invoegen vanaf rijstrook 3 naar rijstrook 2, waardoor een bestuurder op
rijstrook 2 naar rijstrook 1 moet uitwijken) komt nauwelijks voor bij rustig verkeer,
waarschijnlijk omdat er dan meer ruimte is om in een geschikt hiaat in te voegen.

•

Manoeuvre D8 (versnellen naar een hiaat op rijstrook 2) komt ook niet voor op rustige
momenten.

•

Manoeuvres D11 en D12 komen alleen voor op drukke momenten. Voor beide geldt naar
verwachting dat er bij rustig verkeer geen aanleiding toe is, terwijl er bij file geen ernstige
conflicten ontstaan.

Figuur 5.14: Analyse van de manoeuvres van rijstrook 3 naar rijstrook 2 (type D)

Bij een nadere analyse van de manoeuvres van rijstrook 3 naar rijstrook 2 (manoeuvretype D)
ingedeeld naar knooppunt (zie figuur 5.15), valt op dat bij knooppunt Waterberg manoeuvre
D10 (invoegen kort achter een ander voertuig) veel vaker voorkomt. D6 (invoegen op
rijstrook 2, waardoor een voertuig op rijstrook 2 moet uitwijken naar rijstrook 1) veel vaker
voorkomt bij Grijsoord. Wellicht is er een relatie met de verschillen in rijstrookbezetting op
beide knooppunten.
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Figuur 5.15: Analyse van de manoeuvres naar knooppunt
De overige typen manoeuvres komen relatief weinig voor. Dit geldt opvallend genoeg ook
voor manoeuvretype B (van rijstrook 2 naar 1). De verwachting was dat de aanwezigheid van
verkeer op de taper aanleiding zou zijn voor bestuurders om naar rijstrook 1 op te schuiven
en dat dit door het onverwachte karakter van de tapers tot conflicten zou leiden. Dit is
echter in ons onderzoek niet gebleken voor ‘preventieve manoeuvres’; wel als reactie op een
daadwerkelijk uitgevoerde manoeuvre van 3 naar 2 (D6 en D7)
Als we alleen kijken naar de twee ernstigste manoeuvreklassen (4 en 5) dan valt het
volgende op:
•

Alle ernstigste manoeuvres zijn geconstateerd bij knooppunt Grijsoord

•

Het enige categorie 5-indident ontstond door een kop-staart ongeval in de file, waarbij
een automobilist van de taper te scherp voorlangs een vrachtauto kruist (D9)

•

Drie typen manoeuvres leiden meer dan 2x tot een klasse4-5-conflict:
-

D6: uitwikken van 2 naar 1 als gevolg van te krap invoegen vanaf de taper

-

E2: met twee auto’s tegelijkertijd van 3 naar 1

-

F2: uitwijken van 3 naar 4 en bestuurders daar tot uitwijken naar de vluchtstrook
dwingen

Ook in het totaaloverzicht van de manoeuvres is een opvallend verschil te zien tussen
Grijsoord en Waterberg (zie figuur 5.16):
•

Manoeuvre E1 (direct van rijstrook 3 naar rijstrook 1 tussen de auto’s door) komt veel
vaker voor bij Waterberg;
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Figuur 5.16: Totaalanalyse per knooppunt

5.4

Human factors

5.4.1

Inleiding

Een belangrijk uitgangspunt bij de analyse van het rijgedrag op de tapersamenvoeging is,
dat een weggebruiker die op rijstrook 3 komt aanrijden een keuze moet maken vóór het
einde van de taper. De manoeuvres die weggebruikers maken zijn afhankelijk van:
1.

Type chauffeur:
a.

Risiconemend: direct op puntstuk naar rijstrook 2 of zelfs naar rijstrook 1,

b.

Berekenend: netjes invoegen, meestal naar rijstrook 2, liefst zo snel mogelijk, maar

onafhankelijk van de drukte: een ‘minimaal gaatje’ is voldoende.
gebruik gehele rijstrook 3 indien nodig.
c.

Risicomijdend: op rijstrook 4 blijven rijden of van rijstrook 3 naar rijstrook 4 gaan.

d.

Onoplettend: niet doordat rijstrook 3 verdwijnt en moet op laatste moment
handelen.

2.

3.

Verdeling verkeer over de rijstroken, in volgorde van belangrijkheid:
a.

Hoeveelheid verkeer op rijstrook 2.

b.

Aanwezigheid vrachtverkeer op de rijstroken 4 en 2.

c.

Hoeveelheid verkeer op rijstrook 4.

d.

Hoeveelheid verkeer op rijstrook 1.

Snelheid waarmee gereden wordt, dit heeft een sterk verband met de intensiteit. Bij
hoge intensiteit is er enerzijds weinig ruimte om in te voegen, maar is anderzijds het
invoegen gemakkelijker door de lagere snelheid waarmee gereden wordt.

Typen chauffeurs zijn op hoofdlijnen duidelijk te onderscheiden. Als de risiconemende
chauffeur maar een klein gaatje vindt om direct naar rijstrook 1 te gaan, dan maakt hij/zij
daarvan gebruik.
De volgorde van belangrijkheid bij de verdeling van het verkeer geeft het basisgedrag van
de invoeger weer: in principe naar links, als dat niet kan naar rijstrook 4 en als er ruimte is
soms direct door naar rijstrook 1. En een groep blijft hoe dan ook op rijstrook 4 rijden.
Bij de verdeling van het verkeer over de rijstroken gaat het in eerste instantie vooral om de
hoeveelheid verkeer op de rijstroken aan beide zijden van rijstrook 3 in de directe omgeving
op het moment dat iemand rijstrook 3 wil verlaten. Hierbij gaat het dus om het aantal
voertuigen voor, naast en achter de invoegende weggebruiker. Grofweg is dit een ongeveer
binnen een bereik van circa 30 tot 50 meter. Dit is onafhankelijk van de intensiteit op het
gehele wegvak. Bij hoge intensiteit kan er tijdelijk weinig verkeer in de buurt zijn en is
invoegen eenvoudig. Bij lage intensiteit kan het op korte momenten toch druk zijn rondom
een rijstrook. Deze fluctuatie van verkeersaanbod is weergegeven in figuur 5.17. In deze
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gevallen is het van belang of voertuigen op dezelfde hoogte rijden op de verschillende
rijstroken of dat er een klein verschil in positie is. Dat laatste maakt het keuzeproces en
invoegen makkelijker.

Figuur 5.17: Fluctuatie van het verkeersaanbod
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De intensiteit op het grotere wegvak, bepaald over langere tijd, is een indicatie voor de kans
op voorkomen van veel of weinig verkeer op de rijstroken naast rijstrook 3. Hoe drukker het
is op de weg hoe vaker het zal voorkomen dat het druk is op rijstrook 2 en zodoende ook
dat het druk is rondom de auto die wil invoegen.
De drukte op rijstrook 2 is afhankelijk van de verdeling van het verkeer over de rijstroken 1
en 2 en is vervolgens afhankelijk van de rijstrookconfiguratie stroomopwaarts. Bij knooppunt
Grijsoord ligt er stroomopwaarts een linker afstreping. Bij knooppunt Waterberg ligt er op
de A12 vlak voor de tapersamenvoeging een invoeger op rijstrook 2.
Dat maakt de verdeling van verkeer over de rijstroken 1 en 2 per taperlocatie verschillend
(bij Grijsoord relatief meer verkeer op rijstrook 1 dan bij Waterberg).
Infrastructurele kenmerken spelen bovendien een rol ten aanzien van de verdeling van het
verkeer over de rijstroken en het moment waarop ingevoegd wordt. Echter is in dit type
onderzoek niet na te gaan wat het effect is:
•

wegbeeld;

•

ontwerp taper en puntstuk (open of dicht);

•

moment waarop het verkeer zicht op elkaar krijgt en kan inschatten hoe in te voegen;

•

snelheid waarmee aangereden kan worden;

•

lengte van invoegstrook;

•

lengte doorgetrokken streep (positie start en positie einde).

Dit heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid verkeer op rijstrook 2 en kan invoegen lastiger
of juist gemakkelijker maken.
De geconstateerde verschillen in rijgedrag tussen Grijsoord en Waterberg worden in de
meeste gevallen verklaard door de doorgetrokken streep tussen de rijstroken 4 en 3, die bij
Grijsoord niet aanwezig is en bij Waterberg wel. Hierbij zijn twee gedragingen geconstateerd:
1.

De meeste weggebruikers volgen de doorgetrokken streep goed en blijven op rijstrook
4 rijden.

2.

Sommige weggebruikers gaan niet van rijstrook 3 naar rijstrook 4, vermoedelijk omdat
ze twijfelen of ze deze rijstrookwisseling mogen maken.

Deze gedragingen hebben invloed op de rijstrookbenutting, en de rijstrookwisselingen
veroorzaken daardoor in grote mate de geconstateerde verschillen tussen Grijsoord en
Waterberg.

5.4.2

Duiding

Van iedere manoeuvre die aangemerkt wordt als risicovol, zou aangegeven moeten worden
of dit het gevolg is van het ontwerp van de taper of het gevolg van andere omstandigheden.
Het is echter niet eenvoudig te bepalen of een waargenomen manoeuvre een direct effect is
van de taper.
Zo zijn veel manoeuvres geconstateerd, waarbij automobilisten bij het puntstuk direct van
rijstrook 3 naar rijstrook 1 gaan (manoeuvres E), waarbij er zeer kleine marges tot het overige
verkeer geaccepteerd worden. Hierbij maakt het niet uit of het druk is of niet. Ook bij weinig
ruimte bij drukte proberen weggebruikers zo snel mogelijk van rijstrook 3 naar rijstrook 1 te
komen en accepteren ze daarbij zeer korte hiaten.
Mogelijke verklaringen voor de manoeuvre zijn:
•

De automobilist doet dit ook bij andere invoegers (geen effect taper).

•

De snelheid van het verkeer op rijstrook 3 is meestal hoger dan het verkeer dat op
rijstrook 2 komt aanrijden. Dit komt omdat op rijstrook 3 over het algemeen de snellere
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(meer assertieve) weggebruikers rijden, terwijl op rijstrook 2 het langzamere verkeer van
de A12 rijdt.
•

De automobilist doet dit om te voorkomen op rijstrook 3 klem te komen (effect taper).

•

De automobilist heeft een gewoonte ontwikkeld om risicovol in te voegen door eerdere
ervaring met de taper, waarbij bij een I/C-verhouding > 0,70 ingevoegd moest worden.
Door deze situatie heeft de automobilist ervaren dat invoegen met een kleine marge ten
opzichte van het overige verkeer prima kan (indirect effect van taper) en past dit vaker
toe, ook als het niet nodig is.

Verwacht wordt, dat deze manoeuvres niet direct beïnvloed worden door specifieke
elementen op de taper, maar dat bestuurders de manoeuvre van rijstrook 3 naar rijstrook 1
vrijwel uitsluitend uitvoeren ‘voor eigen gewin’. Deze manoeuvres starten allemaal direct bij
het puntstuk. Deze keuze kan ingegeven zijn door ervaring met de taper, maar waarschijnlijker is dat dit beter te verklaren is door rijgedrag dat ook bij andere infrastructuur getoond
wordt.
Dit gedrag is echter wel van invloed op de verkeersveiligheid. In de camerabeelden is
regelmatig waargenomen dat er stuurcorrecties of remacties nodig zijn om een ongeval te
voorkomen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:
•

Twee auto’s achter elkaar op rijstrook 3 gaan samen naar rijstrook 1. De achterste auto
gaat vanaf rijstrook 2 eerder naar rijstrook 1, rijdt dan soms sneller dan de voorste en
neemt de ruimte in waar de voorste auto naartoe wil. Dit leidt tot bijna-ongevallen
waarbij de voorste auto een stuurcorrectie moet uitvoeren of de tweede auto moet
remmen.

•

Een weggebruiker gaat van rijstrook 3 naar rijstrook 1 en op hetzelfde moment gaat een
andere weggebruiker op de A12 op rijstrook 2 ook naar rijstrook 1 of juist van rijstrook 1
naar rijstrook 2 terug. Stuurcorrecties zijn nodig om geen ongeval te krijgen. Deze
situaties ontstaan als niet goed in de spiegels gekeken wordt. Maar de snelheid waarmee
alles gebeurt, speelt ook een rol.

Een oordeel over de taper moet vooral komen van de situaties waarbij verkeer een groot
deel over rijstrook 3 rijdt en soms bijna of geheel tot het einde op rijstrook 3 rijdt. Dit zijn de
manoeuvres D en F. Voor manoeuvre D geldt hier dat conflicten voornamelijk ontstaan
doordat de weggebruiker op rijstrook 3 een keuze moet maken. Er zijn veel verschillende
gevolgen van deze keuze. Over de gehele rijstrook 3 bij de taper komt het voor dat verkeer
zich ertussen wurmt. Dit valt het beste te verklaren doordat de rijstrook beëindigd wordt en
er een keuze gemaakt moet worden: rijstrook 4 of rijstrook 2. Als rijstrook 4 leeg is en
rijstrook 2 redelijk druk, wordt toch het vaakst gekozen voor rijstrook 2 (met meer risico).
Hier zijn meerdere verklaringen voor:
•

De bestuurder zit links en heeft dus beter zicht op rijstrook 2 dan op rijstrook 4.

•

Weggebruikers hebben bij een reguliere invoegstrook ook de ervaring altijd een strook
naar links te moeten en niet naar rechts.

•

Het ‘teruggaan’ van rijstrook 3 naar rijstrook 4 kan worden aangevoeld als onnatuurlijk of
als falen (gezichtsverlies leiden).

Bij Waterberg speelt daar nog mee, dat de doorgetrokken streep voor een deel van de
weggebruikers verwarring geeft of men een rijstrookwisseling naar rechts (rijstrook 4) mag
maken.
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Door het gedrag van de chauffeurs die naar rijstrook 2 komen, moet het verkeer op rijstrook
2 ook reageren: remmen om ruimte te geven, van rijstrook wisselen of gewoon doorrijden?
Veel weggebruikers accepteren kleine marges bij het invoegen. Blijkbaar is het verkeer
hieraan gewend. Er zijn nauwelijks rembewegingen waargenomen. Er wordt blijkbaar
ingeschat dat de auto die invoegt dat met een hogere snelheid doet en dat er dus geen
correctie nodig is. Zelfs als een auto vanaf rijstrook 3 zeer krap tussen twee auto’s op
rijstrook 2 gaat rijden zien we nauwelijks correcties. Wel gaat de auto die van rijstrook 3
kwam dan vaak zo snel mogelijk naar rijstrook 1.
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6. Verkeersveiligheid en
omstandigheden
6.1

Inleiding

In dit onderzoek is veel data verzameld en geanalyseerd. Primair doel van deze data-analyse
is de nulmeting ten behoeve van de beoogde proefsituatie (‘Duitse samenvoeging’).
Desondanks worden in dit hoofdstuk enkele verbanden gelegd tussen de verschillende
indicatoren van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

6.2

I/C-waarden en verkeersonveiligheid

In de ROA2019 wordt als randvoorwaarde genoemd dat een tapersamenvoeging mag
worden toegepast tot I/C-waarden (intensiteit/capaciteitsverhouding) van maximaal 0,70 op
een van beide toeleidende rijbanen. Beide rijbanen beschikken over twee rijstroken met een
capaciteit van 4.300 mvt/h (CIA 2019). Dit betekent dat de maximaal verkeersveilige
intensiteit op een van beide rijbanen 3.000 (0,7 x 4.300) mvt/h is. Wanneer op beide rijbanen
een I/C-waarde van 0,7 wordt bereikt, kan door de taper maximaal 6.000 mvt/h op een
veilige manier worden afgewikkeld.
Figuur 6.1 geeft voor taperlocatie Grijsoord het gemiddelde verloop van het verkeersaanbod
voor de maatgevende werkdagen (maandag/dinsdag/donderdag) in september 2019. De
bovenkant van de bandbreedte ligt in de maatgevende avondspits tegen de 7.000 mvt/h. Dit
is de verkeersvraag wat de tapersamenvoeging op sommige momenten te verwerken krijgt.
De rode lijn geeft de maximale (verkeersveilige) intensiteit van 6.000 mvt/h weer bij een
ideale rijbaanverdeling. In de meeste gevallen is er geen sprake van een ideale (50-50)
rijbaanverdeling en ligt de maximaal verkeersveilige intensiteit dus lager.
De grafiek toont aan, dat in de avondspits deze maximaal acceptabele intensiteitswaarde
regelmatig overschreden wordt.
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Figuur 6.1: Intensiteitsverloop taperlocatie Grijsoord (maandag/dinsdag/donderdag, september 2019) en de maximaal
(verkeersveilige) acceptabele intensiteit (rode lijn)

Figuur 6.2 geeft de grafiek voor taperlocatie Waterberg. Op deze locatie wordt de maximaal
acceptabele intensiteitswaarde in de ochtendspits regelmatig overschreden. Ook in de
avondspits komt dit voor.

Figuur 6.2: Intensiteitsverloop taperlocatie Waterberg (maandag/dinsdag/donderdag, september 2019) en de maximaal
(verkeersveilige) acceptabele intensiteit (rode lijn)
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6.3

Intensiteit en conflicten

Figuur 6.3 geeft het verband tussen het verkeersaanbod en het aantal geregistreerde
conflicten. Omdat een conflict een potentieel ongeval is, geeft deze grafiek een indirect
verband tussen het verkeersaanbod en de verkeersveiligheid.
De grafiek toont aan, dat het aantal geregistreerde conflicten (ernst > 1) toeneemt met de
1-uursintensiteiten gemeten tijdens de situatie. De toename van het aantal conflicten is
echter gemiddeld lager dan de toename van de intensiteit (de toename vlakt af). Met andere
woorden: ten opzichte van het aantal voertuigen neemt de kans op een conflict per voertuig
niet significant toe. Bovendien loopt het aantal conflicten bij toenemende verkeersintensiteiten sterk uiteen. In sommige situaties met hoge intensiteiten is het aantal geregistreerde
conflicten heel hoog, in andere situaties juist relatief laag. Een mogelijke verklaring hiervoor
is, dat in de laatstgenoemde situaties gedurende een gedeelte van het uur filevorming
aanwezig was. In filesituaties is de snelheid laag of staat het verkeer stil, waardoor er minder
conflicten ontstaan.

Aantal geregistreerde conflicten
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Figuur 6.3: Verband tussen het verkeersaanbod en het aantal geregistreerde conflicten
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7. Conclusies en
aanbevelingen
7.1

Conclusies

Naar aanleiding van dit onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:
•

Bij de taperlocaties Grijsoord en Waterberg wordt tijdens de spitsperioden regelmatig de
door de ROA voorgeschreven maximale I/C-waarde van 0,70 op één (of beide) van de
toeleidende rijbanen van de tapersamenvoeging overschreden.

•

De in dit onderzoek herleide capaciteitswaarden liggen tussen de 5.700 en 5.900 mvt/h,
waarbij de capaciteiten bij Grijsoord hoger liggen dan bij Waterberg. De lagere capaciteit
bij Waterberg wordt verklaard door:
- de invoeger van aansluiting Arnhem-Noord, die relatief dicht stroomopwaarts van de
tapersamenvoeging ligt.
- de aanwezigheid van de doorgetrokken streep, waardoor rijstrook 4 wordt onderbenut
en meer turbulentie ontstaat op de rijstroken 1 en 2.

•

Uit de capaciteitsanalyse is geconcludeerd dat er een licht verband is tussen de
verhouding van het verkeersaanbod op de A12 en de A50 en de capaciteit: hoe hoger
het verkeersaanbod op de A50, hoe lager de capaciteit.

•

In het onderzoek is geconstateerd dat een hoger vrachtwagenpercentage leidt tot een
lagere capaciteit.

•

In lijn der verwachting ligt de afrijcapaciteit van de onderzochte tapersamenvoegingen
lager dan de vrije capaciteit. De capaciteitsval voor de tapersamenvoegingen van de
knooppunten Grijsoord en Waterberg zijn respectievelijk 8 en 3%.

•

In het onderzoek is een duidelijke invloed geconstateerd van de doorgetrokken streep
op rijstrook 4 bij Waterberg. Het verkeer volgt de doorgetrokken streep goed: er zijn
nauwelijks overschrijdingen van de doorgetrokken streep geconstateerd. Anderzijds zijn
er ook minder rijstrookwisselingen van rijstrook 3 naar rijstrook 4 geconstateerd, hoewel
dit wel toegestaan is. De doorgetrokken streep geldt alleen voor verkeer op rijstrook 4,
maar een deel van de weggebruikers lijkt aan te nemen dat rijstrookwisselingen van
rijstrook 3 naar rijstrook 4 ook niet toegestaan zijn. Mogelijk is dit ook een verklaring
voor de lagere capaciteit van taper Waterberg: Door de doorgetrokken streep worden de
hiaten op rijstrook 4 onvoldoende benut, met een lagere capaciteit tot gevolg.

•

Uit de ongevallenanalyse (VIASTAT) blijkt dat het aantal geregistreerde ongevallen niet
opvallend hoog is. Er zijn weliswaar stelselmatig conflicten gezien die te maken hebben
met de tapersamenvoeging, maar er zijn geen data om aan te relateren.

•

De meeste conflicten bij de taper hebben te maken met bestuurders dit van rijstrook 3
naar rijstrook 2 opschuiven een daar reuring veroorzaken. Veel voorkomend zijn, maar
zelden ernstig zijn bestuurders die van rijstrook 3 meteen opschuiven naar 2; conflicten
ontstaan ook door bestuurders die onverwacht van 3 naar 4 opschuiven, bestuurders die
elkaar bij het invoegen meteen proberen in te halen en de kettingreactie: krap van 3 naar
2, ander voertuig krap naar rijstrook 1. Erg opvallend is dat de ernstigste conflicten
allemaal bij knooppunt Grijsoord zijn gevonden.
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7.2

Aanbevelingen

Naar aanleiding van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de
beoogde proefsituatie:
•

De locaties van de camera’s gaven bij Grijsoord een goed beeld van de samenvoeging.
Bij Waterberg waren de mogelijkheden voor de plaatsing van de camera’s beperkt.
Geadviseerd wordt om tijdens de proefsituatie de camera’s bij Waterberg anders te
plaatsen. Vanwege de begroeiing was het zicht op de stroomafwaartse locatie beperkt.
Geadviseerd wordt, om de camera die op de taper gericht staat, op de stroomopwaartse
locatie te plaatsen, met het zicht in stroomafwaartse richting. Deze locatie is minder
begroeid en geeft beter zicht in beide richtingen. Bovendien is er op deze manier zicht
op de remlichten van de voertuigen, zodat remacties beter zichtbaar zijn. Dit zou bij
Grijsoord ook zinvol zijn, maar daar is een stroomopwaartse locatie (met het zicht in
stroomafwaartse richting) vanwege de aanwezigheid van het viaduct minder geschikt.

•

Voor beide taperlocaties geldt, dat er enige zichtbelemmering was door vrachtwagens.
Om dit in de proefsituatie te voorkomen, wordt geadviseerd om de camera’s nog wat
hoger op te hangen. Hierbij moet bij Grijsoord wel rekening worden gehouden met het
zicht van de camera onder het viaduct door.

•

Voer de proefsituatie minimaal een kalenderjaar uit (exclusief een gewenningsperiode
van één maand), zodat in ieder geval voor een jaar aan representatieve NDW- en KNMIdata verzameld kan worden.

•

Voer de camera-analyse van de proefsituatie uit in de maand september, om een zo
zuiver mogelijke vergelijking te kunnen maken met cameraregistraties van de nulmeting.

•

Houd bij de analyse van de proefsituatie rekening met de omstandigheden in de
nulmeting. Dit zijn enerzijds de weersomstandigheden (tijdens de cameraregistraties over
het algemeen goed en droog weer), maar anderzijds de COVID-19-situatie en de
invoering van de 100 km/h-snelheidslimiet overdag in het kader van de stikstofproblematiek (tegelijk met het begin van de eerste COVID-19-lockdownperiode). Hoewel
de camerametingen tussen de voorjaars- en najaars-lockdownperiode zijn uitgevoerd, is
geconstateerd dat het verkeersaanbod op een lager niveau lag, dan in dezelfde periode
in 2019.
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