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Geen land ter wereld is rijk genoeg  

om zich de weelde van slechte wegen te kunnen veroorloven. 

Koning Willem I, 1814 

 





 

5 Voorwoord  

Voorwoord 

 

Al is het soms niet politiek correct om dat hardop te zeggen, heel vaak is de auto voor de 

mobiele Belg voor veel verplaatsingen nu eenmaal het meest interessante vervoermiddel. Maar 

toenemend autogebruik maakt niet alleen veel mensen mobiel en blij; het draagt helaas ook bij 

aan een aantal maatschappelijke problemen. Daarom is de auto bij veel politici en beleidsmakers 

niet altijd even populair als bij de mobiele Belg. Het door de Vlaamse overheid gehanteerde 

STOP-principe illustreert dit heel expliciet: eerst Stappers (voetgangers) en Trappers (fietsers), 

dan Openbaar vervoer en pas daarna Privé voertuigen. Op de voorpagina van het Brusselse IRIS-

2 plan staan tientallen voertuigen – tot zelfs een kinderwagen aan toe – maar de auto staat er niet 

bij. Die focus van het beleid op duurzame vervoersmodi en het collectief belang is begrijpelijk. 

Maar beleid maakt des te meer kans om te slagen als het ook realistisch is en voldoende rekening 

houdt met de behoeften van de grote groep burgers die regelmatig de auto gebruiken. Dit rapport 

wil dan ook bijdragen aan het vinden van een gezonde en realistische balans tussen de diverse 

vervoersmodi. Om die balans te bereiken, moeten we in kaart brengen wat de behoeften zijn in al 

die vervoersmodi.  

 

Onze opdrachtgevers Touring en FEBIAC wilden zich bij het formuleren van de behoeften van 

het wegverkeer graag laten ondersteunen door inzichten en analyses vanuit de wetenschappelijke 

wereld. Dit rapport is de vrucht van een zes maand durende studie uitgevoerd door prof. Ben 

Immers en dr.ir. Chris Tampère van het Centrum voor Industrieel Beleid, Verkeer & 

Infrastructuur van K.U.Leuven en dr.ir. Steven Logghe van Be-Mobile in de periode januari tot 

juni 2009. Het rapport geeft analyses, internationale state-of-the-art informatie en suggesties 

voor verbeteringen rond 10 thema’s.  

 

Het analyseren van hoe het nu loopt en suggereren hoe het beter kan, houdt onvermijdelijk 

directe of indirecte kritiek in op de huidige toestand. Wij hopen dat de verantwoordelijke politici 

en ambtenaren deze kritiek als opbouwend ervaren en bereid zijn om er een constructieve 

discussie over te voeren. Hopelijk biedt ons werkstuk voldoende aangrijpingspunten en 

invalshoeken om een dergelijke discussie te voeden. 

 

Het was gegeven de beperkte doorlooptijd en de breedte van de problematiek een ambitieus plan 

en het rapport is uiteindelijk nog ambitieuzer dan we eerst voor ogen hadden. We bewonderen 

dan ook de toewijding van onze opdrachtgevers die tot in detail verschillende versies van de 

hoofdstukken telkens weer van nuttige commentaren en suggesties voorzagen. Met name Michel 

Martens van FEBIAC en Moniek Denhaen en Karel van Coillie van Touring hebben veel vrije 

tijd opgeofferd om de schijnbaar eindeloze vloed papier te kneden tot zijn definitieve en sterk 



 

6 Voorwoord 

verbeterde vorm. Wij ervoeren dit als een heel prettige samenwerking. In elk geval hebben zij 

hun plaatsje in de gallerij van meest gemotiveerde opdrachtgevers ruimschoots verdiend! 

 

Ben Immers 

Steven Logghe 

Chris Tampère 

 

Leuven, juli 2009 
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Samenvatting: 10 verbeteropties naar een perf ormant 

en duurzaam transportsysteem voor België 

 

Inleiding 

 
Het huidige transportsysteem in België functioneert niet optimaal. Problemen situeren zich op 

vlak van doorstroming van het verkeer, betrouwbaarheid van reistijden, kwaliteit van de 

leefomgeving tot verkeersveiligheid. Door de verdere mobiliteitsgroei zal de omvang van de 

problemen alleen maar toenemen. In dat licht is een snelle en slagvaardige aanpak vereist.  

Helaas krijgen veel problemen niet de aandacht die ze verdienen. Toch liggen heel wat 

oplossingen bij wijze van spreken op de plank. Ze worden ons namelijk aangereikt vanuit ‘best 

practices’ in het buitenland, maar ook vanuit wetenschappelijk onderzoek. 

FEBIAC en Touring hebben aan de KU Leuven en Be-Mobile gevraagd een reeks 

probleemgebieden te bepalen en te beschrijven, en daarbij telkens mogelijke verbeteringen in het 

transportsysteem uit te werken op vlak van zowel verkeersdoorstroming, betrouwbaarheid van 

reistijden, brandstofverbruik als vervuilende emissies.  

Dit rapport beschrijft hoe de aanpak van een tiental probleemgebieden een significante bijdrage 

kan leveren aan de realisatie van een performant en duurzaam transportsysteem voor ons land. 

 

Thema 1. Structuur van het wegennet 

Thema 2. Afstemming tussen functie en vormgeving van een weg 

Thema 3. Homogene en geloofwaardige snelheidslimieten 

Thema 4. Verkeerlichten 

Thema 5. Wegenwerken 

Thema 6. Vrije busstroken 

Thema 7. Inrichting van kruispunten  

Thema 8. Incident Management 

Thema 9. Dynamisch verkeersbeheer 

Thema 10. Verkeersafwikkeling op snelwegen 

Algemene lessen en aanbevelingen  

 

 

Thema 1. Structuur van het wegennet 

 
De voortdurende groei van de mobiliteit heeft er voor gezorgd dat het autosnelwegennetwerk 

tijdens de spitsuren meer dan vol zit. Rond Brussel en Antwerpen leidt dit tijdens de ochtend- en 

avondspits tot lange files, maar ook buiten de spitsuren worden we (o.a. als gevolg van 

incidenten en evenementen) in toenemende mate met files geconfronteerd. Ondanks deze 

problemen wil de overheid, meer nog dan nu het geval is, het verkeer afwikkelen via het 

autosnelwegennet. Als gevolg hiervan zal de druk op dit netwerk verder toenemen waardoor de 

verkeersafwikkeling er erg kwetsbaar wordt. Kleine verstoringen kunnen dan al files oproepen.  

Voorgesteld wordt om, in navolging van onze buurlanden, de structuur van het netwerk zodanig 

te wijzigen dat de (kortere) regionale verplaatsingen niet meer op het autosnelwegennetwerk, 

maar op een eigen netwerk (stelsel) kunnen worden afgewikkeld. Dit kan door een beperkt deel 

van het huidige regionale wegennetwerk op te waarderen, waardoor het als een apart, 
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samenhangend verkeersnetwerk, naast het autosnelwegennet gaat functioneren. Deze benadering 

biedt grote voordelen:  

• Alle wegvakken van het autosnelwegennet krijgen een terugvaloptie (een bypass); hierdoor 

wordt de betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling in het gehele netwerk fors verhoogd. 

Zo kan bij incidenten op het autosnelwegennet het verkeer tijdelijk worden omgeleid naar dit 

regionale net. 

• De totale capaciteit van het wegennetwerk neemt toe, waardoor een deel van de voorspelde 

groei van de mobiliteit kan worden opgevangen. 

• Opwaardering van het regionale netwerk is goedkoper dan uitbreiding van het 

hoofdwegennet vanwege de lagere ontwerpstandaard (bijv. minder ongelijkvloerse 

kruisingen). 

• De vormgeving van het opgewaardeerde regionale wegennetwerk (gescheiden rijbanen; 

alleen gemotoriseerd verkeer), in combinatie met de aangepaste snelheid (80 km/uur) 

bevorderen de verkeersveiligheid. 

• Zwaar belaste knooppunten in het autosnelwegennetwerk worden ontlast. 

 

Een modelberekening voor een volgens dit concept geordend netwerk geeft aan dat de baten 

(minder reistijdverliezen, grotere reistijdbetrouwbaarheid en verkeersveiligheid) de kosten 

(investerings- en milieukosten) ruimschoots overtreffen en ervoor zorgen dat de investering in 

een beperkt aantal jaren wordt terugverdiend. 

 

 

Thema 2. Afstemming tussen functie en vormgeving van een weg 

 

Onderstaande figuur geeft het snelheidsverloop (de toegestane maximum snelheid) weer op een 

typische regionale verbindingsweg, in dit geval de N9 tussen Turnhout en Aarschot. Het valt op 

dat de maximum toegestane snelheid voortdurend verandert. Hetzelfde geldt overigens ook voor 

de functie en de vormgeving van de weg, met dien verstande dat functie, vormgeving en snelheid 

bovendien ook nog eens niet één op één op elkaar afgestemd zijn. 

90

70
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30

 

De inconsistentie tussen functie en vormgeving van de weg (en de kruispunten) wordt mede in de 

hand gewerkt doordat veel wegen in België –de N9 is slechts een van de vele voorbeelden– meer 

dan 1 functie vervullen. Zo combineert de N9 vaak drie functies: stroomfunctie als verbinding 

tussen 2 steden, ontsluitingsfunctie in het bedienen van woonwijken en bedrijventerreinen en 

erffunctie in het toegankelijk maken van individuele percelen. Deze menging van functies leidt 
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tot veel conflicten tussen de verschillende gebruikers, met een verhoogd ongevalrisico als 

gevolg. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een wegencategorisering opgesteld voor de 

belangrijkste Vlaamse wegen. Blijkbaar is bij de uitwerking van die categorisering meer de 

bestaande vormgeving van de weg als uitgangspunt genomen in plaats van de functie die de weg 

vervult (zoals ook bedoeld in de ‘Streefbeeld’ aanpak1). Het gevolg is een onsamenhangend 

regionaal wegennet waarbij de vormgeving van de weg en de er toegestane snelheid voortdurend 

veranderen. Het grote voorbeeld voor de in het RSV bepleite aanpak is het concept ‘Duurzaam 

Veilig’ dat in Nederland is toegepast. In het concept ‘Duurzaam Veilig’ worden de volgende 

veiligheidsprincipes gehanteerd: 
• Functionaliteit: functioneel gebruik voorkomt onbedoeld gebruik van infrastructuur 
• Homogeniteit: homogeen gebruik voorkomt grote verschillen in snelheid, richting en massa 
• Herkenbaarheid: voorspelbaar gebruik voorkomt onzekerheid bij de verkeersdeelnemer 

In Nederland werd juist de functie van de weg als uitgangspunt genomen voor de vormgeving 

van de weg, waarbij bovendien zoveel als mogelijk slechts 1 functie is toegekend aan een weg. 

Algemeen wordt aangenomen dat de toepassing van de ‘Duurzaam Veilig’ principes een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verkeersveiligheid op het Nederlandse wegennet.  

 

 

Thema 3. Homogene en geloofwaardige snelheidslimieten 

 

Het beleid legde de laatste jaren een groot accent op strengere snelheidslimieten en een betere 

controle ervan. Dit gebeurde vooral vanuit een bezorgdheid voor de verkeersveiligheid.  

Toch rijst de vraag of de verkeersveiligheid hiermee gediend is. Het is duidelijk dat de 

aanpassingen hebben geleid tot veel bijkomende verkeersborden, snelle wisselingen van de 

snelheidslimieten en vooral snelheidslimieten die helemaal niet meer overeenkomen met de 

ontwerpsnelheid van de weg. Dit laatste zorgt ervoor dat de snelheidslimiet niet meer 

geloofwaardig overkomt. 

Bovendien doorkruisen verschillende, op zich goedbedoelde, initiatieven elkaar. Aanpassingen in 

de federale regelgeving, gewestelijke invoering van afwijkende snelheidslimieten en 

gemeentelijke maatregelen leiden tot onduidelijkheid op het terrein. Bovendien creëerde de 

invoering van de zone 70 in sommige gemeentes een complete verwarring voor bestuurders. 

                                                           
1 Aan de hand van een Streefbeeld beoogt men voor een wegtracé een adequate verkeerstechnische vormgeving en 

stedenbouwkundige uitwerking te geven in overeenstemming met de in het RSV aangegeven categorisering van de 

weg en de daarmee samenhangende eisen t.a.v. de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, de verkeersleefbaarheid, de 

verkeersveiligheid en het milieu. 
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Daarom is het nodig om snelheidslimieten doordacht toe te passen als onderdeel van de 

functionele indeling en daarmee samenhangende categorisering van ons wegennetwerk en de 

inrichting van de weg. Losse beleidsinitiatieven rond wijzigingen van snelheidslimieten zijn 

daarom uit den boze.  

 

 

Thema 4. Verkeerslichten 

 

Verkeerslichten organiseren de verkeersafwikkeling op gelijkvloerse kruispunten. Daarbij wordt 

de capaciteit geoptimaliseerd en de verkeersveiligheid bewaakt. Ook met andere beleidsdoelen 

kan rekening gehouden worden, zoals het beperken van de emissies door start-en-stop 

bewegingen te minimaliseren. Ook de coördinatie van verkeerslichten op verschillende 

kruispunten, zoals het invoeren van groene golven, biedt mogelijkheden om de capaciteit op het 

onderliggende wegennet beter te benutten. 

Telkens is het cruciaal dat de lichtenregeling goed afgestemd wordt met het verkeerspatroon. Dit 

houdt in dat het verkeer geregeld wordt opgemeten, de optimale regeling doorgerekend en de 

lichten bijgeregeld. Dit functioneel onderhoud zorgt er voor dat verkeerslichten rekening houden 

met de structurele veranderingen en variaties in de verkeersstromen.  

In de praktijk zien we dat in ons land (te) weinig mensen ingezet worden voor het functioneel 

onderhoud. Hierdoor gebeurt dit onderhoud niet grondig genoeg en worden kansen gemist. We 

verliezen daarom onnodig veel tijd aan onze verkeerslichten. 

Het invoeren van een VerkeersLichten OnderhoudsTeam (VLOT) dat doordacht verkeersstromen 

en regelingen waarneemt, lichten bijregelt en de impact ervan opmeet, biedt kansen om met 

relatief weinig middelen een enorme maatschappelijke winst te behalen. In het buitenland 

werden met gelijkaardige initiatieven baten/kosten-verhoudingen van 30 tot 80 tegen 1 

gerealiseerd. 

 

 

Thema 5. Wegenwerken 

 

Zo’n 15% van de files op snelwegen wordt veroorzaakt door wegenwerken. Van elke 100 km die 

we rijden op onze wegen, zijn er gemiddeld 2 omwille van een wegomleiding. Reden genoeg 

voor onze wegbeheerders om ‘Minder Hinder’ maatregelen te promoten. 

In het beleid heeft ‘Minder Hinder’ dan ook een hoge prioriteit. Van deze goede bedoelingen valt 

op het terrein zelf echter weinig te merken. Veel valt te verklaren doordat de aannemer die de 

werken uitvoert, ook moet zorgen voor de signalering en het stroomlijnen van de 

verkeersafwikkeling. En dat is nu eenmaal niet zijn prioriteit noch specialiteit. Bovendien is de 

druk om snel en goedkoop te werken soms zo groot, dat het werk ondermaats wordt uitgevoerd, 
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waardoor de weg soms al na enkele maanden weer schade oploopt en er al snel onderhoud nodig 

is met nieuwe verkeershinder tot gevolg. 

Daarom moet de kwaliteitscontrole worden verbeterd. Voor wat betreft de werken zelf kan dit 

geschieden door een onafhankelijk controleorgaan. De organisatie van het verkeer erom heen kan 

bijvoorbeeld door een daartoe gespecialiseerde cel bij de wegbeheerder zelf. 

 

 

Thema 6. Vrije busstroken 

 

Er komen de laatste jaren in hoog tempo busstroken of tram/busbeddingen bij. Dit is een gevolg 

van een beleid waarbij onder de noemer ‘selectieve bereikbaarheid’ het openbaar vervoer (OV) 

en de auto als concurrenten worden gezien, waarbij het OV concurrentieel voordeel moet krijgen. 

Maar waarom wordt een maatregel zoals een busbaan als beleidsdoel ingeschreven? Een 

logischer doel is: doorstroming en stiptheid van het OV verbeteren. Een busbaan is dan slechts 

één van de mogelijke middelen om dit te bereiken. In de huidige praktijk beslist een commissie 

op basis van door het OV-bedrijf aangedragen argumenten of er al dan niet een busbaan komt. 

Het privé-wegverkeer (auto’s, vrachtwagens,…) zijn in die commissie niet vertegenwoordigd en 

dus gaan beslissingen snel één kant op.  

Beter zou het zijn om de oorzaken van de doorstromingsproblemen van de bus of tram objectief 

te analyseren. Van de mogelijke oplossingen moet dan een kosten/baten-analyse worden 

uitgevoerd, waarbij zowel frequentie van diensten en bezettingsgraden van het OV, als de grootte 

van auto- en andere verkeerstromen en hun bezettingsgraad worden beschouwd. Deze gegevens 

moeten dan wel onafhankelijk en objectief worden gemeten, en niet door de belanghebbende OV-

maatschappij zelf. Hieruit kunnen stellig ‘win-win’ oplossingen komen waarin alle 

weggebruikers erop vooruit gaan en die dus de voorkeur verdienen: herinrichten van kruispunten 

of instellen van slimmere verkeerslichten.  

Mocht toch blijken dat een busstrook de beste baten/kosten-verhouding heeft, dan wordt ze best 

gerealiseerd in de uitvoering als ‘inhaalstrook’, waarbij de bus even voor het kruispunt weer 

invoegt en er geen opstelstroken – en dus capaciteit – worden opgeofferd. Om de impact op het 

privé-verkeer te beperken, moeten ook dynamische varianten overwogen worden, zoals bv. de 

variant waarbij de busstrook alleen in het drukste van de spits wordt geactiveerd, of nog: de 

variant met 1 zgn. centrale getijdestrook die in functie van de spits van richting wisselt ipv 1 

busstrook in elke rijrichting. 

Maar meer structureel nog gaat de voorkeur uit naar het zoveel mogelijk ontvlechten van OV- en 

autonetwerken: verleg de busroutes weg van hoofdverkeersassen naar lokalere wegen dichter bij 

de (potentiële) OV-gebruikers.  
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Thema 7. Inrichting van kruispunten 

 

De inrichting van kruispunten heeft een grote impact op het functioneren van het onderliggende 

wegennet. Kruispunten leggen aanzienlijke capaciteitsbeperkingen op en hebben ook een grote 

invloed op de veiligheid van het wegennet. Recent werd met het uitwerken van het zwarte punten 

programma een aanzienlijke investering gedaan in het herinrichten van de gevaarlijkste 

kruispunten. Toch blijft er werk aan de winkel. 

Zo werden de minder belangrijke kruispunten over het hoofd gezien. Daar worden vaak 

inconsistenties waargenomen en staan kruispunten vaak niet in relatie met de functie en 

inrichting van een weg. Zo past het niet dat een voorrang van rechts nog voorkomt op wegen met 

een snelheidslimiet hoger dan 50 km/u of dat elk dorp een andere invulling geeft aan een 

rotonde. 

Verder wordt er weinig rekening gehouden met de impact van kruispunten op de emissies. Zo 

blijkt dat de systematische beperking van de wegcapaciteit op het onderliggende wegennet heeft 

geleid tot meer knelpunten en een verhoging van de emissies.  

Kruispunten moeten, ook op minder belangrijke wegen, consistent met de functie en type van de 

weg ingericht worden zodat weggebruikers niet op verrassingen botsen. In dat opzicht moeten 

ook drempels en asverschuivingen consistenter ingepast worden. 

 

 

Thema 8. Incident Management 
 

De totale omvang van de congestie op het wegennet in België (hoofdwegennet, regionaal en 

stedelijk wegennet samen) bedraagt ongeveer 32 miljoen voertuigverliesuren (VVU) per jaar 

(2007). De omvang van de congestie als gevolg van incidenten wordt geschat op 24% = 7,7 

miljoen VVU. De totale kost van de congestie veroorzaakt door incidenten in 2007 bedraagt 

ongeveer 150 miljoen Euro. 

Incident Management (IM) wordt in België op beperkte schaal toegepast (FAST, 

omleidingroutes, contracten met bergers), en dan vooral op het autosnelwegennet. De toepassing 

van IM op ons wegennet moet worden verbeterd en verder geïntensiveerd, en wel hierom: 

• IM-maatregelen kunnen de negatieve effecten van incidenten (oponthoud, onveiligheid, 

schade aan infrastructuur en milieu) fors beperken.  

• Het wordt steeds drukker op het bestaande wegennet. Dit geeft een grotere kans op 

incidenten en, als een incident heeft plaatsgevonden, een veel groter effect doordat meer 

voertuigen zullen worden opgehouden.  

Belangrijke verbeterpunten situeren zich op de volgende terreinen: 

• Naar een uniforme aanpak door alle gewesten (op hoofdwegen en belangrijke regionale 

wegen, waarbij men werkt volgens uniforme, gekende protocollen). 

• Meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende 

hulpverleners. 

• Meer duidelijkheid over prioriteiten in de hulpverlening. 
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• Meer duidelijkheid over wie het proces aanstuurt (regie op de Incident locatie); maar ook 

over wie het verbeteringsproces aanstuurt. 

De realisatie van bovenstaande verbeterpunten kan de congestie als gevolg van incidenten 

aanzienlijk verminderen, zoals blijkt uit ervaringen in Nederland. De besparingen kunnen 

oplopen van 33 miljoen in 2009 tot 45 miljoen Euro in 2020. Maatregelen gericht op het 

gezamenlijk oefenen en evalueren van de hulpverlening bij incidenten kan jaarlijks nog eens 

16,5 miljoen Euro extra opleveren. In deze berekeningen zijn de gunstige effecten op de 

verkeersveiligheid niet eens meegenomen. 

 

 

Thema 9. Dynamisch verkeersbeheer 

 

De gewesten hebben de laatste jaren geïnvesteerd in verkeersmanagement. Daarbij lag telkens de 

focus op technologisch materiaal op en rond de snelweg met dynamische borden en geavanceerde 

detectietechnologie. Met deze investeringen wil het beleid files beperken, de capaciteit zo groot 

mogelijk maken en daarnaast ongevallen vermijden. Toch valt het op dat de investeringen 

geconcentreerd blijven op specifieke locaties en dat bv. de Brusselse regio nauwelijks aan bod 

kwam.  

Verder is niet meteen duidelijk wat de impact is van al deze technologie. Nergens wordt gemeten 

(geëvalueerd) hoeveel files en ongevallen men hierdoor nu eigenlijk heeft vermeden. Het meten 

van de impact is nochtans cruciaal om beleid te evalueren en met betere kennis van zaken 

doelgericht nieuwe initiatieven op te zetten. 

Daarnaast is weliswaar zichtbaar hoe de technologie langs de weg werd geïnstalleerd, maar 

ontbreekt vaak een duidelijke aanpak van hoe ze aangewend wordt. Een strategie om verkeer te 

sturen en een operationalisering van de beleidsdoelstellingen in een sturingsplan ontbreken. De 

focus ligt al te vaak op louter informeren en minder op aansturen en regelen van het verkeer om 

zo files te beperken of te vermijden. Om het met een boutade te zeggen: ‘we staan erbij en we 

kijken ernaar’.  

Dit staat in schril contrast met de hoge verwachtingen en ambities van de overheid met 

Dynamisch VerkeersManagement (DVM). Enerzijds is het inderdaad mogelijk om met DVM-

maatregelen gericht sturend in te grijpen, waarmee onnodige inefficiënties en dus tijdverlies 

vermeden kunnen worden. De mogelijkheden van bv. grootschalige gecoördineerde 

toeritdosering zijn internationaal aangetoond maar worden in België niet toegepast en ook 

nergens in de beleidsplannen onderkend. Anderzijds lijken er bij beleidsmakers, politici en het 

brede publiek dan weer verwachtingen te bestaan die onmogelijk met DVM-maatregelen kunnen 

worden ingelost. Zo leeft bv. de mythe dat de aanleg van extra infrastructuur op knelpunten niet 

nodig is en dat DVM wel soelaas kan bieden.  

Het is belangrijk om te beseffen dat DVM-maatregelen middelen zijn om een goed 

gestructureerd wegennetwerk met daarin de nodige regelruimte dynamisch te beheren (zie ook 
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Thema 1), en niet als substituut of lapmiddel om tekortkomingen in een wegennet recht te 

trekken.  

 

 

Thema 10. Verkeersafwikkeling op snelwegen 

 

Ons snelwegennet heeft last van structurele congestie die elk jaar erger wordt. Op 10 jaar tijd is 

de lengte van de files er met 50% toegenomen. Toch worden de structurele knelpunten 

nauwelijks aangepakt. Hoewel het verbeteren van de bereikbaarheid als doelstelling in nagenoeg 

alle beleidsinitiatieven naar voren komt, is het vermijden van structurele files geen heldere 

operationele doelstelling die met concrete acties aangepakt wordt. 

Na analyse van de meest cruciale knelpunten op ons snelwegennet blijkt dat de 

verkeersdoorstroming op sommige locaties aanzienlijk kunnen verbeterd worden door soms 

kleine herschikkingen in de inrichting/vormgeving van de weg. Alleen al het herschilderen van 

de wegmarkeringen kan op sommige plaatsen een mooie winst opleveren. 

Daarom bevelen we aan om op systematische wijze de problemen rond structurele knelpunten te 

analyseren, op basis daarvan een voorkeursoplossing te bepalen en vervolgens hier naar toe te 

werken door stapsgewijze maatregelen en wijzigingen door te voeren om de verkeersafwikkeling 

te verbeteren.  

Daarbij moeten we durven afstappen van de filosofie dat doorgaand verkeer altijd voorrang 

krijgt. Uit verkeerstellingen blijkt immers dat op snelwegcomplexen –waar snel- en/of ringwegen 

op elkaar aansluiten– de grootste verkeerstromen geen doorgaand verkeer zijn, maar wisselen 

van weg. In die gevallen moet de dominante stroom zo weinig mogelijk verstoord worden: een 

vormgeving waarbij de rijbaan splitst met doorlopende rijstroken functioneert dan vlotter en 

veiliger dan de klassieke uitvoegstroken. Ook weefbewegingen dwars door de dominante 

afslaande stroom moeten maximaal vermeden worden. 
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Synthèse: Vers un systeme de transport perf ormant et 

durable en Belgique 

10 propositions d’amélioration 

 

Introduction 

 
Le système de transport instauré en Belgique ne fonctionne pas de manière optimale. Les 

problèmes se situent notamment au niveau de la fluidité du trafic, de la fiabilité des durées de 

trajet, de la qualité de l'environnement ou encore de la sécurité routière. En raison de la 

croissance des besoins de mobilité, ces problèmes vont continuer à s'intensifier. Par conséquent, 

il est indispensable de s’attaquer promptement et énergiquement à ces questions.  

De nombreux problèmes ne bénéficient malheureusement pas de l'attention qu'ils méritent. Il 

existe pourtant toute une série de solutions. Celles-ci peuvent être identifiées sur base des 

meilleures pratiques observées dans les autres pays, mais aussi à partir d'études scientifiques. 

FEBIAC et Touring ont demandé à la KU Leuven et à Be-Mobile de définir et de décrire une 

série de points problématiques et de présenter à chaque fois des améliorations possibles dans le 

système de transport, sous l’angle de la fluidité du trafic, de la fiabilité des durées de trajet, de 

la consommation de carburant et des émissions polluantes.  

Ce rapport décrit comment une dizaine de points problématiques peuvent être abordés, 

permettant ainsi de contribuer à la réalisation d'un système de transport performant et durable 

pour notre pays.  

 

Thème 1. Structure du réseau routier 

Thème 2. Adéquation entre fonction et configuration d’une route 

Thème 3. Limitations de vitesse homogènes et crédibles 

Thème 4. Feux de signalisation 

Thème 5. Travaux routiers 

Thème 6. Sites propres pour autobus 

Thème 7. Aménagement des carrefours 

Thème 8. Gestion des incidents 

Thème 9. Gestion dynamique du trafic 

Thème 10. Gestion du trafic sur les autoroutes 

Préceptes et recommandations 

 

Thème 1 Structure du réseau routier 

 
La croissance continue de la mobilité a entraîné une saturation du réseau autoroutier aux heures 

de pointe. Aux abords de Bruxelles et d'Anvers, les embouteillages en matinée et en soirée sont 

particulièrement importants. En dehors des heures de pointe, nous sommes également de plus en 

plus souvent confrontés à des embouteillages suite à des incidents ou d'autres types 

d'événements. Malgré ces difficultés, les autorités désirent faire transiter davantage le trafic par 

le réseau autoroutier. Par conséquent, la pression sur ce réseau va encore s'accroître et la 
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fluidité du trafic y deviendra particulièrement vulnérable. De légères perturbations peuvent 

alors provoquer des embouteillages.  

Nous proposons, à l'instar des pays voisins, de modifier la structure du réseau routier de 

manière à réorienter les déplacements régionaux (courts) du réseau autoroutier vers un réseau 

(système) dédié. Ce transfert peut se faire en valorisant une partie du réseau routier régional 

actuel, ce qui lui permettrait de fonctionner comme un réseau de voies de circulation cohérent, 

parallèle au réseau autoroutier. Cette solution offre de grands avantages:  

• Tous les tronçons du réseau autoroutier bénéficient d'une option de délestage (un ‘by-

pass’), ce qui permet d'optimiser considérablement le trafic sur l'ensemble du réseau. Ainsi, 

le trafic peut, en cas d’incident sur le réseau autoroutier, être temporairement dévié vers ce 

réseau régional. 

• La capacité totale du réseau routier augmente, ce qui permet d’absorber partiellement la 

croissance programmée de la mobilité. 

• La valorisation du réseau régional est moins onéreuse que le développement du réseau 

autoroutier en raison des standards de construction inférieurs (p.e. moins de croisements à 

niveaux différents). 

• La configuration du réseau routier régional valorisé (bandes de circulation séparées; trafic 

motorisé uniquement), alliée à une vitesse adaptée (80 km/h), favorise la sécurité routière. 

• Les nœuds routiers surchargés du réseau autoroutier sont délestés. 

 

Une modélisation d'un réseau aménagé selon ce concept a démontré que les avantages 

(réduction des pertes de temps sur les routes, plus grande fiabilité des durées de trajet et 

sécurité routière accrues) l'emportent sur les coûts (en termes d'investissement et 

d'environnement) et permet d'affirmer que l'investissement sera récupéré après quelques années 

seulement. 

 

Thème 2 Adéquation entre fonction et configuration d'une route 

 

La figure ci-dessous est une illustration du diagramme des vitesses (la vitesse maximale 

autorisée) sur une route régionale classique, en l’occurrence la N9 entre Turnhout et Aarschot. 

L’élément le plus frappant concerne les variations continues de la vitesse maximale autorisée. 

Le constat est par ailleurs identique pour la fonction de cette route et ses caractéristiques, étant 

bien entendu que cette fonction, ces spécifications et la vitesse ne sont par ailleurs pas 

directement associées. 

90

70

50

30

 

L'inconsistance entre fonction et configuration des routes (et des carrefours) est telle en 

Belgique que de nombreuses routes, la N9 n'étant qu'un exemple, remplissent plus d'une 
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fonction. La N9 combine ainsi souvent trois fonctions: une fonction de liaison entre 2 villes, 

une fonction de désenclavement de quartiers résidentiels et d'entreprises, et une fonction 

d'accessibilité aux parcelles individuelles. Cette association de fonctions entraîne de nombreux 

conflits entre les différents usagers, avec par conséquent un risque d'accidents accru. 

Dans le plan structurel flamand ‘RSV’ (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen), les principaux 

axes routiers flamands sont classés par catégories. Il ressort que, lors de l'établissement de ce 

plan, c’est davantage la configuration existante de la route que sa fonction qui a été prise en 

compte (comme le fait également le concept de ‘Schéma directeur’2). Il en résulte un réseau 

routier régional inconsistant avec des variations continues de la configuration de la route et de 

la vitesse autorisée. L'exemple présenté dans le plan ‘RSV’ est le concept ‘Duurzaam Veilig’ 

(Sécurité durable) en vigueur aux Pays-Bas. Ce concept repose sur les principes de sécurité 

suivants: 
• Fonctionnalité: l'utilisation fonctionnelle de la route empêche l'utilisation inadéquate 
• Homogénéité: l'utilisation homogène de la route empêche l'apparition de différences 

majeures au niveau de la vitesse, de la direction et des volumes 
• Identification: l'utilisation prévisible de la route empêche les hésitations de la part des 

usagers 

Aux Pays-Bas, la fonction de la route constitue la base sur laquelle repose l'aménagement de 

cette route, à laquelle n’est le plus souvent attribuée qu’une seule fonction. Il est généralement 

reconnu que l'application des principes du concept ‘Duurzaam Veilig’ ont sérieusement 

contribué à la sécurité routière sur le réseau routier néerlandais.  

 

Thème 3 Limitations de vitesse homogènes et crédibles 

 

Ces dernières années, les autorités ont mis fortement l'accent sur des limitations de vitesse plus 

strictes et un meilleur contrôle de celles-ci, afin de favoriser la sécurité routière.  

Il faut toutefois se demander si la sécurité routière en tire un bénéfice. Ces modifications du 

réseau ont entraîné l'apparition de nombreux panneaux supplémentaires, de variations 

fréquentes des limitations de vitesse et, surtout, de limitations qui ne sont plus du tout en phase 

avec la vitesse structurelle de l'axe routier. Dès lors, la limitation de vitesse n'apparaît plus 

crédible. 

Ensuite, différentes initiatives –en soi positives– se télescopent. Les modifications de la 

réglementation fédérale, la mise en œuvre régionale de limitations de vitesse variables et les 

mesures prises à l'échelle communale entraînent sur le terrain une certaine confusion. Par 

                                                           
2 Pour un axe routier, un ‘Schéma directeur’ consiste à établir une configuration technique de circulation et un projet 

urbanistique conformes à la classification de la route déterminée dans le plan RSV et aux exigences cohérentes en 

matière de qualité de fluidité du trafic, de sécurité routière et d'environnement. 
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ailleurs, la création de zones ‘70’ dans certaines communes plonge les conducteurs dans un 

désarroi total. 

Il est dès lors nécessaire d'appliquer intelligemment des limitations de vitesse dans le cadre d'un 

plan fonctionnel, d'une classification cohérente de notre réseau routier et des aménagements 

structurels de l'axe routier. Les initiatives isolées d'adaptation des limitations de vitesse sont 

donc à exclure.  

 

Thème 4 Feux de signalisation  

 

Les feux de signalisation permettent d'organiser le trafic aux croisements à niveau. La capacité 

est ainsi optimalisée et la sécurité routière assurée. D'autres objectifs peuvent également être 

pris en compte, comme p.e. la réduction des émissions en minimisant les fréquences d'arrêt-

démarrage des véhicules. La coordination des feux de signalisation aux différents carrefours et 

la mise en place d’ondes vertes offrent également des solutions permettant de mieux exploiter la 

capacité du réseau. 

Il est essentiel que la régulation des feux de signalisation soit bien adaptée aux flux de trafic. 

Cela implique la mise sur pied des comptages de trafic réguliers, des calculs de la régulation 

optimale afin d’adapter la régulation des feux. Ce suivi fonctionnel permet que les feux tiennent 

compte des changements structurels et des variations des flux de trafic.  

Dans la pratique, nous constatons que (trop) peu de ressources humaines sont allouées à ce suivi 

fonctionnel. Le suivi est trop superficiel et certaines opportunités ne sont pas saisies. Nous 

perdons dès lors inutilement beaucoup de temps au niveau des feux de signalisation. 

La mise en place d'une ‘Equipe d’Entretien des Feux de Signalisation (EEFS)’ chargée 

d'analyser et de réguler les flux de circulation, mais aussi de procéder aux adaptations 

nécessaires en termes de réglage des feux de signalisation et de contrôler l’effet de ces 

adaptations, offre la possibilité d'obtenir un gain majeur pour la société avec des moyens 

relativement limités. Dans les autres pays, des initiatives de ce type ont permis d'obtenir des 

scores de 30 à 80 contre 1 en termes de coûts/bénéfice. 

 

Thème 5 Travaux routiers 

 

Environ 15% des embouteillages sur les autoroutes sont provoqués par des travaux routiers. Sur 

100 km parcourus sur nos routes, 2 km environ en moyenne le sont en raison d'une déviation. 

Les gestionnaires de nos réseaux routiers doivent donc promouvoir des mesures visant à réduire 

les embarras de circulation (‘Minder Hinder’ ou ‘Moins d’Embarras’). 

Ces mesures ‘Minder Hinder’ bénéficient d'une grande priorité dans les politiques. Sur le 

terrain, ces dispositions positives se remarquent cependant peu. Une grande partie de 

l'explication se situe au niveau du fait que l'entrepreneur en charge des travaux doit aussi 
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assurer la signalisation du chantier et la gestion du trafic, ce qui n'est pas sa priorité ni sa 

spécialité. Par ailleurs, la pression visant à effectuer ces travaux rapidement et pour des budgets 

réduits est parfois telle que les travaux sont en-deçà du niveau de qualité exigé, de sorte 

qu’après quelques mois à peine, l'axe routier subit à nouveau des dommages, qui nécessitent un 

entretien rapide qui entraîne de nouveaux embarras de circulation. 

Il convient dès lors d'améliorer le contrôle sur la qualité. En ce qui concerne directement les 

travaux, ce contrôle peut être effectué par un organe indépendant. L'organisation du trafic lors 

des travaux peut être pour sa part confiée à une cellule spécialisée du gestionnaire de réseau. 

 

Thème 6 Sites propres pour autobus 

 

Ces dernières années, on a vu apparaître de nombreux sites propres pour trams ou autobus. 

C’est la conséquence d'une politique qui, sous le concept d'une ‘accessibilité sélective’, 

considère les transports en commun (TC) et la voiture comme des concurrents, et dans le cadre 

de laquelle les TC doivent bénéficier d'une avantage concurrentiel. 

Mais pour quelle raison une mesure telle que l'aménagement d'une voie de circulation pour les 

bus est-elle considérée comme un objectif politique en soi? Il serait bien plus logique de fixer 

pour objectifs un flux optimal et la ponctualité des TC. Une voie de circulation réservée aux bus 

ne constitue que l'une des nombreuses solutions pour atteindre cet objectif. Actuellement, c'est 

une commission qui décide de la mise en place d'une voie de ce type en fonction des arguments 

avancés par la société de TC. Le trafic routier privé (voitures, camions,…) n’est pas représenté 

dans cette commission et les décisions vont souvent dans une seule direction.  

Il serait préférable d'analyser objectivement les causes des difficultés de transit des bus ou des 

trams. Une analyse coûts/bénéfices des solutions envisageables doit être réalisée, en tenant 

compte de la fréquence des services et les taux d'occupation des TC, mais aussi de l'ampleur des 

flux de trafic et le taux d'occupation des véhicules. Ces données doivent être mesurées avec 

objectivité et ne pas être réalisées par la société des TC concernée. Il en ressortirait sans doute 

que des solutions gagnant-gagnant, permettant à tous les usagers de la route d'en tirer bénéfice, 

sont plus adéquates: réaménagement de carrefours, feux de signalisation intelligents, etc.  

S'il apparaissait néanmoins qu'une voie de circulation pour les autobus présente le meilleur 

rapport bénéfices/coûts, autant aménager une ‘voie de dépassement’, qui permet au bus de 

réintégrer le trafic juste avant le carrefour et ne sacrifie pas de voie de sélection, et donc une 

partie de la capacité de l'axe. Afin de limiter l’impact sur le trafic privé, d’autres variantes 

dynamiques doivent être envisagées: une consiste p.e. en l’activation du site propre uniquement 

aux heures de pointe; ou encore la variante par laquelle la bande centrale change de sens en 

fonction des flux aux heures de pointe au lieu d’une bande dédiée au bus dans chaque direction.  
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Sur un plan plus structurel, il est préférable de scinder au maximum les réseaux de TC des 

réseaux routiers: écartons les lignes de bus des grands axes de circulation vers des routes plus 

locales et plus proche des usagers (potentiels) des TC.  

 

Thème 7 Aménagement des carrefours 

 

L'aménagement des carrefours a une répercussion majeure sur le fonctionnement du réseau 

routier. Les carrefours imposent des restrictions de capacité considérables et ont également une 

influence importante sur la sécurité du réseau routier. Récemment, la mise en œuvre d'un 

programme visant les points noirs du réseau a permis, grâce à des investissements importants, 

de réaménager les carrefours les plus dangereux. Il subsiste pourtant encore beaucoup de 

travail. 

Les carrefours moins importants ont ainsi été négligés. Des inconsistances sont souvent 

constatées et certains carrefours sont inadaptés à la fonction de la route et à son aménagement. 

Il est ainsi inadéquat de conserver un carrefour avec priorité de droite sur des axes où la vitesse 

autorisée est supérieure à 50 km/h ou de voir chaque village aménager différemment ses ronds-

points. 

Par ailleurs, l'impact des carrefours sur les émissions est trop peu pris en compte. Il apparaît 

ainsi que la réduction systématique de la capacité routière sur le réseau a entraîné une 

augmentation des goulets d'étranglement et, par conséquent, un accroissement des émissions.  

Même sur les voies moins importantes, les carrefours doivent être aménagés en tenant compte 

de la fonction et du type de la route afin d'éviter de surprendre les usagers. A cet égard, un 

aménagement plus cohérent des casse-vitesse et des chicanes est nécessaire. 

 

Thème 8 Gestion des incidents 
 

L'ampleur globale de la congestion sur le réseau routier en Belgique (réseaux routiers principal, 

régional et urbain) atteint environ 32 millions de VHP (Véhicules-Heures de Perte) par an 

(2007). Les embouteillages provoqués par des incidents représentent 24%, soit 7,7 millions de 

VHP. Le coût total des congestions provoquées par des incidents en 2007 s'élevait à environ 

150 millions d'euros. 

En Belgique, la gestion des incidents (Incident Management) n'est appliquée que de façon 

limitée (FAST, itinéraires de déviation, contrats avec des dépanneurs) et surtout sur le réseau 

autoroutier. Il est indispensable d'améliorer le concept de gestion des incidents sur le réseau 

routier belge et d'en intensifier la mise en œuvre pour les raisons suivantes: 

• Les mesures de gestion des incidents permettent de limiter sensiblement les effets négatifs 

des incidents (pertes de temps, insécurité, dommages aux infrastructures ou à 

l'environnement).  

• La pression s'accentue sur le réseau routier existant. Il en résulte un accroissement des 

risques d'incident et, en cas d'incident, des conséquences plus importantes en raison du 

nombre supérieur de véhicules immobilisés.  
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Les points essentiels à améliorer se situent sur les plans suivants: 

• Vers une approche uniforme par toutes les régions (aux axes principaux et grands axes 

régionaux, avec des protocoles connus et uniformes). 

• Plus de clarté au niveau des responsabilités et des compétences des différents services de 

secours. 

• Plus de clarté sur les priorités des secours. 

• Plus de clarté sur la gestion du processus (procédure de régie sur le lieu de l'incident), mais 

aussi: qui mène le processus d'optimisation? 

La mise en œuvre des mesures précitées permet de réduire fortement les phénomènes de 

congestion liés aux incidents, comme le démontrent des cas concrets aux Pays-Bas. Les 

économies à réaliser ainsi peuvent atteindre 33 mio d'euros en 2009 et même 45 mio d'euros en 

2020. Des mesures visant à instaurer d'exercices communs et à évaluer les secours lors 

d'incidents permettent encore d'économiser 16,5 mio d'euros par an. Ces estimations ne 

prennent pas en compte les effets positifs sur la sécurité. 

 

Thème 9 Gestion dynamique du trafic 

 

Ces dernières années, les régions ont beaucoup investi dans la gestion du trafic. Principalement 

pour du matériel technologique aux abords et sur les autoroutes, avec notamment des panneaux 

dynamiques et des technologies de détection avancées. Grâce à ces investissements, les 

autorités veulent limiter les embouteillages, accroître au maximum la capacité et prévenir les 

accidents. Les investissements semblent cependant concentrés en des points spécifiques. 

Bruxelles p.e. n'est quasiment pas concernée.  

Par ailleurs, l'effet de ces technologies n'apparaît pas directement. Aucune mesure (évaluation) 

n'est réalisée pour quantifier les embouteillages ou accidents ainsi évités. La mesure de l'impact 

est cependant indispensable pour évaluer une stratégie et mettre en œuvre de nouvelles 

initiatives ciblées avec une meilleure connaissance des faits. 

Par ailleurs, si la technologie est visible le long des routes, il n'existe pas de stratégie claire sur 

la façon de les utiliser. Il n'y a pas de stratégie de gestion du trafic ou d'opérationnalisation des 

objectifs dans un plan directeur. Les actions se concentrent trop souvent sur l'aspect informatif, 

sans s'intéresser à la gestion et au guidage du trafic. Pourtant, ceci pourrait réduire ou éviter des 

embouteillages.  

Ce constat contraste singulièrement avec les attentes et les ambitions des autorités en matière 

de Gestion Dynamique du Trafic (GDT). D'une part, il est possible de prendre des mesures 

actives grâce à la GDT pour prévenir les dispositions inefficaces et donc les pertes de temps. 

Les possibilités par exemple de gestion à grande échelle des flux de transit existent au niveau 

international mais ne sont pas appliquées en Belgique et ne sont nulle part mentionnées dans les 

plans stratégiques. D'autre part, il existe certaines attentes au niveau des décideurs, des hommes 

politiques et du grand public qui ne peuvent être concrétisées par le biais de mesures de GDT. 
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Subsiste ainsi le mythe selon lequel l'aménagement d'infrastructures supplémentaires au niveau 

des goulets d'étranglement n'est pas nécessaire et que la GDT permet de soulager les réseaux.  

Il est dès lors important de comprendre que les mesures de GDT constituent autant de solutions 

pour gérer de façon dynamique un réseau correctement structuré y compris une capacité de 

réserve réglable (voir Thème 1) et ne doivent pas être considérées comme un substitut ou un 

palliatif permettant de corriger les manquements d'un réseau routier.  

 

Thème 10 Gestion du trafic sur les autoroutes 

 

Notre réseau autoroutier souffre d'une congestion structurelle qui s'aggrave chaque année. En 

10 ans, la longueur des embouteillages y a augmenté de 50%. Les goulets d'étranglement 

structurels sont pourtant négligés. Même si l'amélioration de l'accessibilité est présentée comme 

un objectif dans quasiment toutes les initiatives politiques, la prévention des embouteillages 

structurels ne constitue pas un objectif opérationnel clair accompagné de mesures concrètes. 

Il ressort de l'analyse des principaux goulets d'étranglement que la situation de certains d'entre 

eux peut être améliorée au moyen de légères modifications de l'aménagement routier. Sur 

certains sites, la réalisation de nouveaux marquages au sol permet d'obtenir des résultats 

probants. 

Nous recommandons dès lors d'analyser systématiquement les problèmes relatifs aux goulets 

d'étranglement structurels, de définir sur cette base une solution de prédilection et ensuite de 

mettre en œuvre des mesures correctrices (avec la solution de prédilection en guise de modèle) 

afin d'optimiser la gestion du trafic.  

A cet égard, nous devons également oser nous écarter de l’idée que le trafic de transit sur 

autoroute a toujours la priorité. Les comptages de trafic montrent que les principaux flux de 

trafic au niveau des échangeurs autoroutiers, ne font pas partie du flux de trafic de transit, mais 

changent souvent de route. En ces points, le flux dominant doit être perturbé le moins possible: 

une configuration qui consiste à diviser la voie par des bandes de circulation continues 

fonctionne mieux et est plus sûr que les sorties classiques. Par ailleurs, il faut éviter au 

maximum les changements de bandes transversaux dans le flux dominant sortant. 
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Algemene vooroordelen en misvattingen 

 

Menig debat en discussie rond vervoer en verkeer wordt beïnvloed door een individuele kijk en 

persoonlijke – dus subjectieve – ervaringen, emoties en ergernissen achter het stuur. Elke 

dagelijkse weggebruiker waant zich ergens enigszins verkeerskundig, deelt zijn/haar inzichten 

met anderen, wat dan uitgroeit tot veralgemenende vooroordelen en misvattingen over de 

werking van ons vervoer- en verkeersysteem. Daardoor mist men de nodige objectivering en 

wetenschappelijkheid om problemen en knelpunten te duiden, analyseren en verhelpen. Deze 

bijdrage wil een negental hardnekkige vooroordelen en misvattingen over verkeer duiden, 

teneinde tot een meer objectieve benadering van de verkeersproblematiek te komen. Dat helpt 

om sneller tot betere oplossingen te komen. 

  

1. Files zijn een gevolg van onaangepast rijgedrag 

• Veel mensen gaan ervan uit dat files door ongunstig (onervaren, onaangepast, asociaal) 

rijgedrag worden veroorzaakt. Vaak viseren zij hun ‘compagnons de route’ of 

medeweggebruikers: bestuurders die op de middenstrook blijven rijden, die laat invoegen, 

die te vaak van rijstrook wisselen, die met 100 km/u inhalen op de linkerstrook, die te laat 

voorsorteren om uit te voegen, die geen richtingaanwijzer gebruiken, die te veel – of juist te 

weinig – afstand houden, de eerste in de file die gewoon wat harder moet rijden… 

• Files zijn echter hoofdzakelijk het gevolg van te veel vraag op te weinig aanbod. Bij 

reguliere files is er een infrastructureel knelpunt waar slechts een beperkt aantal voertuigen 

kan passeren, welk rijgedrag men ook vertoont. Zodra de wegen naar dit knelpunt meer 

verkeersvraag aanvoeren dan het knelpunt aankan, wordt het ‘overschot’ gestapeld in de file 

stroomopwaarts van dit knelpunt. Bij incidentele files treedt er een acute terugval op in 

capaciteit door een ongeval, ladingverlies, werkzaamheden, zeer slecht weer… waardoor de 

vraag het aanbod tijdelijk overstijgt. 

• Ongunstig rijgedrag is dus niet de oorzaak van de files, al is het wel vaak irritant. Het kan de 

capaciteit van het knelpunt onnodig verlagen, waardoor de files langer duren en erger zijn. 

Voorbeelden zijn legio: een kruispunt oprijden terwijl de uitstroom geblokkeerd is, een 

rotonde uitrijden zonder richtingaanwijzer te gebruiken, te laat invoegen in een 

geblokkeerde afrit en zo onnodig veel rijstroken van de hoofdstroom blokkeren, tot de 

laatste meter wachten om in te voegen bij een versmalling… Maar ook ‘sociaal’ geacht 

rijgedrag kan ongunstig zijn voor de ernst van files: onnodig vroeg invoegen bij 

wegversmallingen en een deel van de weg hierdoor onbenut laten, voorrang afstaan in de file 

op een hoofdweg voor kleine stromen uit zijstraten waar geen wachtrij staat, te veel afstand 

houden bij het uitrijden van de file… 
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• Al bij al zijn deze invloeden marginaal, de hoofdoorzaak van files is structureel en moet dus 

daar aangepakt worden (zie Thema 1: structuur van het wegennet), niet door bepaalde 

groepen omwille van hun rijgedrag de schuld te geven. 

 

2. Nieuwe of verbrede wegen lopen direct terug vol (aanzuigeffect); het 
heeft dus geen zin om hierin te investeren 

• Deze uitspraak belicht slechts één aspect van een veel complexere puzzel en gaat dus voorbij 

aan de essentie van de discussie rond infrastructuur. Er kunnen nl. diverse ‘aanzuigeffecten’ 

optreden – zowel gewenste als ongewenste – met verschuivingen op zowel korte als lange 

termijn (zie verder). Die verschuivingen los van elkaar zien en elk op zich waarderen levert 

een fragmentarische en daardoor ook oneerlijke discussie op. Essentieel zijn de volgende 

vragen:  

• Welk probleem wil men aanpakken met nieuwe of aangepaste infrastructuur – bijv. een 

knelpunt wegwerken – of welk doel tracht men te realiseren – bijv. ontsluiten van nieuwe of 

pas uitgebreide verkeersgenererende activiteiten zoals een woonwijk, winkelcentrum, 

recreatiepark, kantoren)?  

• Effectiviteit: is dit doel – na het verrekenen van alle te verwachten verschuivingen – bereikt 

tegen een aanvaardbare maatschappelijke kost (inclusief ongewenste neveneffecten die ook 

als een ‘kost’ opgevat worden)?  

• Efficiëntie: was er een alternatieve, voldoende effectieve maar goekopere oplossing 

mogelijk? 

• Het aanzuigeffect is een verzamelnaam voor korte en lange termijn verschuivingen of zgn. 

elasticiteiten. Op korte termijn zal de vervoerwijze waarvan de kwaliteit of capaciteit 

verbetert, marktaandeel winnen ten opzichte van alternatieven. Op langere termijn kan de 

extra capaciteit en betere kwaliteit van het vervoerssysteem de vervoervraag doen toenemen. 

Deze elasticiteiten zijn trouwens niet uniek voor weginfrastructuur, maar gelden even goed 

voor andere vervoerswijzen als openbaar vervoer (OV), fietsen en lopen. Ze gelden 

overigens niet alleen als de kwaliteit toeneemt, maar ook als de prijs afneemt. 

• Indien een nieuwe of verbrede weg onmiddellijk weer volloopt, was het wellicht ook hoog 

nodig om hem aan te leggen. Dit betekent immers dat die ogenschijnlijk nieuwe stromen al 

elders in het netwerk zaten, vaak in de vorm van sluipverkeer met alle lokale overlast van 

dien. Het aanzuigen en kanaliseren van een verkeerstroom daar waar hij hoort en waar hij 

beter bediend en gecontroleerd kan worden, is dan een duidelijke winst. Voor een deel gaat 

het allicht ook om ritten die tevoren op een ander tijdstip werden afgelegd (het zogenoemde 

back-to-the-peak verschijnsel). Deze mensen hoeven bijv. hun kinderen niet langer ’s 

morgens naar buitenschoolse opvang te brengen om de spitsdrukte op de weg voor te zijn. 
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Een ander deel is wellicht ook afkomstig van het OV. Ook daar ontstaat dus door de extra 

wegcapaciteit wat ruimte (bijv. wat grotere kans op een zitplaats in de trein) voor een stukje 

extra groei3.  

• Op langere termijn zal een nieuwe/verbrede weg doorgaans meer verkeer genereren. De 

maatschappelijke meerwaarde hiervan kan variëren. Als de nieuwe of verbrede weg de 

snelheid van verplaatsingen sterk doet toenemen, zit een deel van de groei erin dat mensen 

langere ritten gaan maken (verder van het werk wonen, verder gaan winkelen of 

ontspannen). Dit komt doordat mensen in vrijwel alle culturen ter wereld ongeveer een vast 

reistijdbudget hebben: men verplaatst zich gemiddeld ongeveer 1 uur per dag. Hoe sneller 

het vervoerssysteem, hoe groter de actieradius van mensen wordt. We zien dit ook typisch 

bij goedkope vluchten of snelle intercity treinverbindingen (de gemiddelde pendelafstand 

van treinreizigers is met 48 km zo’n 28 km langer dan die van autopendelaars, wat overigens 

de milieuwinst die de trein zou bieden tegenover de auto grotendeels teniet doet4). De 

toegevoegde maatschappelijke waarde van die langere ritten is meestal vrij klein. Slimmer is 

het daarom om met de nieuwe of verbrede weg bewust geen substantiële verhoging van de 

snelheid na te streven, maar wel de capaciteit te verhogen. Er kunnen zich dan meer mensen 

of goederen verplaatsen met ongeveer dezelfde kwaliteit. Die extra ritten zijn dan pure groei, 

waarvan de economische en/of sociale meerwaarde gewoonlijk groter is dan die van louter 

langere ritten. 

• Een maatschappelijke Kosten/Baten-afweging (KBA) zal uiteindelijk moeten uitwijzen of na 

al deze verschuivingen de extra wegcapaciteit voldoende effectief en efficiënt is tegenover 

de gestelde doelen. Bij deze afweging speelt het maatschappelijk debat en dus de politiek 

een zekere rol, omdat niet iedereen dezelfde waarde hecht aan de verschillende baten en 

kosten. Zo zal men aan de rechtse zijde van het politieke spectrum gewoonlijk de extra 

economische groei hoger waarderen dan de uiterst linkse strekking die het groeimodel in 

vraag stelt.  

                                                           
3 Dit is een vaak gehoord argument tegen uitbreiding van de wegcapaciteit: de modal shift gaat 

een stukje richting auto/vrachtwagen en dit zou tegen het beleid zijn. Deze redenering houdt 

geen steek, omdat modal shift op zich geen beleidsdoel mag zijn. Dit wordt duidelijk met een 

voorbeeld ex absurdo: als een modal shift richting OV een beleidsdoel op zich zou zijn, is de 

meest effectieve en efficiënte maatregel het blokkeren van alle invalswegen naar Brussel. Het 

auto-aandeel zou immers op nul terugvallen, dat van OV op 100%: de ultieme modal shift! Stelt 

men niet het marktaandeel, maar bijv. het maatschappelijk nut als beleidsdoel, blijkt al gauw de 

onzin van deze maatregel. 
4 Boussauw, K. & F. Witlox (2009), Introducing a commute-energy performance index for 

Flanders, Transp. Res. A, No. 43, pp. 580-591 
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• In elk geval zou het vreemd zijn indien men na een KBA wel zou besluiten om infrastructuur 

aan te leggen, maar juist niet wil dat ze verkeer aanzuigt: geen enkel bedrijf zou een 

investering doen om ze vooral niet te gebruiken, waarom zou dat met belastinggeld anders 

zijn? 

• Overigens is het vreemd dat het aanzuigeffect enkel wordt ingeroepen als argument tegen 

nieuwe/verbrede wegen. Dit mechanisme treedt namelijk in elk transportsysteem op, dus 

ook bij het OV. Zo zuigt goedkoop of gratis OV meer gebruikers aan. Veelal zijn dat 

mensen die voordien fietsten of te voet gingen, of die nu activiteiten buitenshuis doen die ze 

vroeger thuis of dichterbij deden: zo zijn er getuigenissen van mensen die met een gratis 

abonnement op zak nu elke dag de belbus oproepen om 3 dorpen verder op café te gaan in 

plaats van om de hoek. Er is slechts in beperkte mate sprake van verhoogd OV-gebruik 

doordat mensen overstappen uit de auto5. En zelfs dan zal de hierdoor vrijgekomen ruimte 

op de weg opgevuld worden door nieuw autoverkeer. Dit is niet noodzakelijk goed of slecht. 

De kost van elke capaciteitsuitbreiding (of kostenverlaging) van een transportsysteem moet 

met een zelfde KBA en met dezelfde waarderingen afgewogen worden tegen de baten die ze 

– na verrekening van alle verschuivingen – oplevert aan de maatschappij. Indien men voor 

gratis OV is omdat senioren dan mobieler kunnen zijn, dus meer sociale contacten hebben, 

en men dit maatschappelijk als een meerwaarde ziet, moet men ook waarderen dat dankzij 

de auto diezelfde senioren bezoek kunnen krijgen van hun kinderen en kleinkinderen, waar 

ze anders misschien onbereikbaar zouden zijn. Dus niet: de auto zuigt verkeer aan en OV 

vervult een sociale functie. Beide systemen zuigen verkeer aan en beide vervullen een 

sociale functie. De vraag moet zijn: was dit ons doel? Tegen welke kost bereiken we dit? En 

hebben we dat ervoor over?  

 

                                                           
5 Tussen januari en december 2004 liep in Nederland een proef met gratis OV tussen Leiden en 

Den Haag. Het was de bedoeling om de filegevoelige A44 en N44 te ontlasten. De busdienst 

bleek intensief gebruikt te worden, enerzijds door reizigers die overstapten van andere, betalende 

busdiensten en inderdaad ook door een aantal (voormalige) autobestuurders. Maar dit had geen 

enkel effect op de lengte van de file. Er kwamen namelijk evenveel nieuwe autobestuurders bij. 

Doordat de invloed op het autoverkeer (file) nauwelijks meetbaar bleek, is de proef uiteindelijk 

stopgezet (Bijlsma, M. (2005), Monitoring gratis OV Zuid Holland, rapport TT05-012, Traffic 

Test Adviesbureau (http://www.traffictest.nl/assets/rapporten/TT05-012.pdf)). 
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3. Voor nieuwe wegen is er in ons dicht bebouwde landje geen plaats; 
wij hebben immers al het dichtste wegennet ter wereld (zeker 
Vlaanderen) 

• België heeft inderdaad een dicht wegennet. Maar vergelijkt men het hoofdwegennet van ons 

land met dat van vergelijkbare Europese regio’s (Randstad, Ruhrgebied, North-West 

England, Île de France, Greater London), dan is er eigenlijk weinig verschil (zie ook bijlage 

1). Zo heeft België met 56,5 km snelweg per 1.000 km2 net minder snelwegen dan 

Nederland (57,5 km/1.000 km2). En met 446 km per 1000 km2 heeft het dichtbevolkte 

Vlaanderen minder hoofdwegen (autosnelwegen + genummerde N- en R-wegen) dan de 

Nederlandse Randstad (490 km/1.000 km2), waar de komende jaren trouwens opnieuw 

massaal in weginfrastructuur zal worden geïnvesteerd. Wij hebben dus vooral veel lokale 

wegen. Het is daarom een onjuiste bewering dat ons hoofdwegennet buiten proportie zou 

zijn. En men kan dan ook niet de veelheid aan lokale wegen aangrijpen als argument om niet 

te investeringen in een beter gestructureerd hoofdwegennet (zie Thema 1: Structuur van het 

wegennet). 

• De stelling is in zoverre juist dat het uiteraard goedkoper is om in een leeg landschap 

infrastructuur aan te leggen. Er worden ook minder mensen acuut door getroffen, waardoor 

de beslissing makkelijker is op menselijk en politiek vlak. 

• Echter, het is ook mogelijk om de ruimte die nu al door infrastructuur wordt ingenomen, her 

in te richten. Waar nu wegen zijn, hoeven ze niet altijd op dezelfde manier en met dezelfde 

capaciteit te blijven liggen. Het is vaak mogelijk om de functie, vormgeving en inrichting 

ervan omhoog – of soms ook omlaag – bij te stellen. Vergelijk dit met ‘inbreiding’ 

tegenover ‘uitbreiding’ van woongebieden. 

• Daarnaast is het ook mogelijk om ruimte te maken voor infrastructuuruitbreiding. Echter, 

indien deze ruimte nu in gebruik is voor andere functies (bewoning, industrie, landbouw,…) 

is de aan de functiewijziging verbonden kost uiteraard hoger. Een dergelijke ingrijpende 

beslissing is alleen mogelijk mits een maatschappelijke KBA de noodzaak en het nut van de 

ingreep overtuigend aantoont – dus geen beton ten koste van alles. In deze kosten moet dan 

meegenomen zijn dat mensen die acuut benadeeld worden ten voordele van het algemeen 

belang (bijv. gedwongen verhuis) een passende vergoeding krijgen. Idealiter weegt men het 

zo af, dat deze individuen er zelfs op vooruit gaan (mooiere woning, rustiger gelegen,…).  

• De kunst is dus om dergelijke gevoelige beslissingen met de juiste argumenten en volgens 

een juist proces te nemen, zodat maatschappelijke meerwaarde ontstaat én vooral dat 

hiervoor ook een voldoende breed draagvlak gevonden wordt. 

• Omdat zowel inbreiding als uitbreiding in een intensief benutte ruimte grote kosten en vaak 

ook grote emoties met zich meebrengen en deze ingrepen typisch een lange termijn karakter 
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hebben, moet er alleszins een degelijk onderbouwde en gedragen totaalvisie op multimodale 

vervoersinfrastructuur aan ten grondslag liggen (zie Thema 1: structuur van het wegennet). 

 

4. De oplossing van het fileprobleem zit in meer en beter OV 

• OV en de auto zijn 2 vervoersystemen met heel verschillende sterkten en zwakten. Zij 

bedienen dan ook grotendeels gescheiden vervoermarkten en zijn daarmee maar ten dele 

substitueerbaar. 

• De auto is sterk in kriskras rittenpatronen waar weinig bundeling van stromen optreedt (noch 

in tijd, noch in ruimte). Verder is het een vervoersdienst die qua flexibiliteit zeer goed 

aansluit bij de behoeften: beschikbaar op elk gekozen moment van deur tot deur. Hierdoor is 

het ook een uiterst geschikt vervoermiddel voor ketenverplaatsingen. De zwakte van de auto 

is dat wanneer stromen te sterk gebundeld worden, de vele gebruikers zich vast rijden, tenzij 

men het wegennet zou dimensioneren op piekbelasting, wat bepaald niet economisch is. Ook 

zorgt de auto bij te sterke bundeling van bestemmingen voor een parkeerprobleem; hiervoor 

zijn voorzieningen als centrale parkeergarages mogelijk, maar dan vervalt voor een deel het 

voordeel dat hij steeds voor de deur beschikbaar is. 

• OV is sterk daar waar rittenpatronen gebundeld zijn, zowel in tijd als in ruimte. In die 

gevallen is een economische inzet van OV mogelijk. Men ziet dan ook een groot 

marktaandeel voor OV in stedelijke verplaatsingen, hart-op-hart verbindingen tussen de 

centrumsteden en pendelverkeer van de voorsteden naar het stadscentrum. OV is echter niet 

op elk moment beschikbaar (bijv. lagere frequentie buiten piekmomenten of zelfs geen 

dienst ’s nachts), noch is het vanzelfsprekend om op economisch rendabele manier kriskras 

ritten of ritten met een gebundelde herkomst maar verspreide bestemming – of omgekeerd – 

te bedienen. Voor ketenverplaatsingen is OV meestal geen optie: zodra er 1 rit in de keten is 

zonder goede OV-verbinding, is er ook geen OV-keten. 

• Het is vrij zinloos om vervoersmodi te stimuleren buiten de markt waarin ze intrinsiek sterk 

zijn. Zo vereist het buitensporig veel infrastructuur en (parkeer)ruimte om de grote 

pendelstromen naar steden allemaal met de auto te willen doen; al even onbetaalbaar is het 

om buiten de typische OV-markten een groot aandeel OV-verplaatsingen na te streven, zoals 

overal in de buitengebieden reguliere busdiensten te onderhouden. 

• Een verstandig beleid versterkt de diverse modi binnen hun ‘natuurlijke’ markt: snelle 

verbindingen vanuit de stadsrand naar de stadskern, intercity verbindingen zijn voor OV. 

Daarnaast kan men streven naar overstapmogelijkheden waar de vervoermarkten elkaar 

raken, bijv. P+R voorzieningen die de overstap vanuit verspreide herkomsten faciliteren van 

zodra en van waar deze ritten zich bundelen tot voldoende grote stromen. Omdat elke wissel 

tussen vervoersmodi als een extra weerstand wordt ervaren, is het van belang om zo min 



 

33 Algemene vooroordelen en misvattingen 

mogelijk hinder op te roepen: geen hoge parkeertarieven en een minimaal tijdverlies voor de 

overstap. 

 

5. De files aanpakken omdat ze veel geld kosten, is geen argument: 
autoverkeer op zich kost de maatschappij zo al genoeg 

• In deze stelling worden een aantal zaken door elkaar gehaald. Om te beginnen: de vraag 

hoeveel autoverkeer kost, is op zich niet relevant. Wel belangrijk is (a) wie er voor die 

kosten opdraait, (b) of de kost in verhouding staat tot de baten en (c) of er netto 

welvaartswinst geboekt kan worden, indien de filekost vermeden zou worden.  

(a) Autoverkeer vergt een hoge kost. Er is de investering in infrastructuur en het onderhoud 

ervan, en er zijn veel kosten zoals ongevallen, de congestiekosten, milieuschade, 

versnippering van de ruimte, geluidsoverlast en andere leefbaarheidsproblemen. Een 

groot deel van deze kosten worden echter gedekt door de gebruiker. Weggebruikers 

betalen via autoverzekeringspremies de ongevalkosten en een aanzienlijk deel van de 

congestiekosten wordt door de weggebruiker zelf betaald in de vorm van verloren 

wachttijd. Daarnaast betalen autogebruikers ook brandstof en aanschaf van hun voertuig. 

De externe kosten vormen de kosten die de autogebruiker niet rechtstreeks betaalt. In 

een ideaal scenario compenseren de belastingen deze externe kosten. Op dit moment zijn 

de externe kosten soms lager dan de betaalde belastingen, soms hoger. De gebruiker van 

een schone wagen die buiten de spits met de wagen rijdt, betaalt meer belastingen dan 

de externe kosten die hij veroorzaakt. Tijdens spitsmomenten is dit op drukke plaatsen 

met oudere, minder schone voertuigen vaak anders6. Met een juiste variabele beprijzing 

kan men deze situatie recht trekken zodat de eerste bestuurder minder en de tweede 

meer zou betalen.  

(b) Staan de kosten in verhouding tot de baten? Tegenwoordig bestaat immers bij sommigen 

de neiging om de kosten op zichzelf te zien en te besluiten dat men dit moet tegengaan. 

Men vergeet hierbij dat al dat verkeer ook grote maatschappelijke baten genereert. 

Iedere individuele gebruiker maakt op elk moment de keuze en verplaatst zich pas 

wanneer de baten van zijn rit groter zijn dan de kost die hij hiervoor ervaart. Bij alle 

verplaatsingen is het nut dus hoger dan de kost ervan voor de weggebruiker. Hierdoor 

genereert het verkeer grote maatschappelijke baten zoals het faciliteren van 

economische activiteit en groei, sociale vooruitgang, een rijkere vrijetijdsbeleving, 

toegenomen veiligheid. De vraag moet dus niet zijn of verkeer veel kost, maar of de 

                                                           
6 Logghe, S., B. Van Herbruggen, B. Van Zeebroeck (2006). Emissions of road traffic in 

Belgium – Report for FOD / FEBIAC - Transport & Mobility Leuven 
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kosten ervan opwegen tegen de baten. Pas als dat niet het geval is, is er een probleem 

waaraan iets gedaan moet worden.  

(c) Ten slotte: kan de congestiekost vermeden worden? Het antwoord hierop is tweeledig.  

Ten eerste kan de congestiekost omlaag door een bestuurder te laten betalen voor het 

tijdsverlies dat hij aan anderen veroorzaakt in de vorm van geld in plaats van met tijd. 

Weliswaar zou rijden hierdoor duurder worden en zouden er minder verplaatsingen 

gemaakt worden, maar deze kosten zouden gecompenseerd worden door de inkomsten 

opnieuw te besteden in de maatschappij. Hoewel het saldo van deze maatregel positief is 

voor de maatschappij als geheel, betekent het wel een herverdeling van middelen van de 

groep automobilisten naar de genieters van de nieuwe inkomsten. Of onze samenleving 

dit wil en onder welke voorwaarden, is voer voor een maatschappelijk en dus politiek 

debat. 

Een tweede manier om congestiekosten te reduceren is om de capaciteit van de 

knelpunten in het wegennet te vergroten. Te kleine capaciteit van knelpunten leidt 

automatisch tot hoge congestiekosten. Door die hoge kosten worden bepaalde ritten niet 

gemaakt, waardoor ook de baten van die ritten gemist worden. Capaciteitsuitbreiding 

vermindert dus de maatschappelijke congestiekosten en verhoogt ook de baten van het 

transportsysteem. Of hier voor onze maatschappij per saldo winst in zit, hangt af van de 

kost van de capaciteitsuitbreiding versus de netto baten die ze genereert. Normaliter valt 

deze baten/kosten verhouding positief uit indien de baten hoog zijn (bijv. grote latente 

vraag) of de kosten laag (bijv. betere verkeersregelingen, zie Thema 4; Verkeerslichten; 

of kleine aanpassingen bij knelpunten, zie Thema 10: Verkeersafwikkeling op 

snelwegen). Bij grote infrastructuurwerken is deze berekening veel complexer. 

 

6. Files zijn onvermijdelijk: er kan niks aan gedaan worden want er is 
gewoon te veel verkeer 

• Als er nooit ergens file staat, is er eigenlijk een overinvestering in infrastructuur. Dat geldt 

evenzeer voor zoveel investeren in trein, tram en bus dat deze er bijna leeg bij rijden. Het is 

dus ongunstig om een filevrije situatie na te streven, anders gezegd: een beperkte mate van 

filevorming wijst op een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod. 

• Dat wil niet zeggen dat de huidige files onvermijdelijk zijn, zelfs bij het huidige 

vraagniveau. Ons wegennet zit namelijk vol inefficiënties die het aantal, de lengte en duur 

van de files onnodig verhogen: in- en uitvoegpunten waar de verhouding tussen aantal 

rijstroken en grootte van de verkeersstromen niet klopt (zie Thema 10: Verkeersafwikkeling 

op snelwegen), niet optimaal geregelde of gecoördineerde verkeerslichten (zie Thema 4: 
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Verkeerslichten), kruispunttypes die de vraag niet aankunnen (bijv. rotondes op foute 

plekken; zie Thema 7: Inrichting van kruispunten),…  

• Doordat de wegbeheerder files niet actief managet, presteren onze wegen het slechtst in de 

spitsmomenten en knelpunten waar dat het meest nodig is. Een knelpunt kan namelijk 

minder verkeer verwerken na dat filevorming is opgetreden dan ervoor, omdat het 

accelereren vanaf lage snelheid onvermijdelijk efficiëntieverlies met zich meebrengt (niet 

alle bestuurders of voertuigen willen of kunnen even hard versnellen en dus vallen er 

‘gaten’). Hierdoor is het stromende verkeer in het eigenlijke knelpunt niet ‘optimaal gepakt’ 

(vergelijk dit met een nooddeur: bij paniek kunnen er wegens het gedrang minder mensen 

doorheen dan wanneer ze rustig vlak achter elkaar zouden lopen)7. Nochtans bestaan er 

verkeersmanagementmaatregelen om dit capaciteitsverlies (capacity drop) tegen te gaan, 

maar er zijn slechts weinig plaatsen in de wereld waar deze effectief op grote schaal worden 

toegepast. België is daar (nog) niet bij (zie Thema 9: Dynamisch verkeersbeheer). 

• Door systematisch al de knelpunten in onze wegennet te analyseren, kan de 

verkeersafwikkeling er nog een pak beter via het wegwerken van inefficiënties in de 

infrastructuur en via toepassing van slimme verkeersmanagementmaatregelen. Hiermee 

zullen files niet verdwijnen, maar ze kunnen wel een stuk korter, zowel in tijd als in lengte, 

terwijl het verkeer zelf beter doorstroomt. 

• Bovendien dwingt een onevenwichtige/gebrek aan structuur van ons wegennet 

verkeersstromen om gebruik te maken van wegen die daarvoor niet bedoeld en uitgerust 

zijn. Men wijst dit al snel met de vinger als ‘sluipverkeer’, maar in feite is er sprake van 

ontbrekende schakels of – erger – het ontbreken van een stelsel van regionaal- of 

stadsontsluitende wegen (zie Thema 1: Structuur van het wegennet). 

                                                           
7 Dit is overigens ook ten dele de verklaring van de ‘kijkfile’ (rubbernecking). Vaak denkt men 

dat een kijkfile enkel ontstaat doordat mensen onfatsoenlijk lang naar een ongeval of incident 

blijven kijken. Het is volstaat echter dat er in een drukke (zogenaamd kritische) verkeersstroom 

één keer file ontstaat. Een – onvermijdelijk – verlies van aandacht door het incident, onbewust 

gecompenseerd door wat grotere tussenafstand, is hiervoor al voldoende. Vanaf dan houdt het 

capaciteitsverlies – en niet (langer) de nieuwsgierigheid – de file in stand. Waarschijnlijk is het 

capaciteitsverlies door nieuwsgierigheid wel groter dan in een ‘normale’ file. De kijkfile zou er 

dus zonder ongezonde nieuwsgierigheid ook staan, maar het kijken maakt de file wel erger (i.e. 

langer, trager) dan ‘nodig’. 
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7. Verkeersmanagementmaatregelen moeten de capaciteit van onze 
wegen maximaal benutten 

• Enerzijds is dit waar, teneinde vermijdbaar capaciteitsverlies (capacity drop) tegen te gaan 

(zie vorige punt).  

• Anderzijds mogen deze maatregelen niet altijd tot doel hebben om elk alternatief 

voortdurend tot het maximaal haalbare te belasten. In dat geval is er immers geen reserve 

meer om vraagfluctuaties, incidenten en capaciteitsfluctuaties (bijv. door 

weersomstandigheden) op te vangen. Beter is het om bewust een zekere reserve achter de 

hand te houden, mits die ingezet kan worden zodra dit nodig is. Zo wordt het mogelijk om 

het transportsysteem op betrouwbare wijze te benutten (zie Thema 9: Verkeersmanagement). 

 

8. Bij het al dan niet aanleggen van infrastructuur moet luchtkwaliteit 
één van de hoofdargumenten zijn 

• Meer en meer worden milieuargumenten zoals luchtkwaliteit aangehaald om investeringen 

in infrastructuur tegen te houden (bijv. fijn stof discussie rond Oosterweel of heraanleg 

Brusselse ring). Op dit ogenblik is transport inderdaad nog een substantiële bron van een 

aantal polluenten en van CO2.  

• Door de voortdurende evolutie worden voertuigmotoren echter steeds schoner. Over enkele 

maanden is de EURO-5 norm van kracht; terwijl de limietwaarden en invoeringsdatums van 

EURO-6 ook al vastliggen, waardoor de emissies van het voertuigenpark ook zonder 

bijkomend beleid binnen enkele jaren sterk worden teruggedrongen ondanks de 

mobiliteitsgroei. Dit geldt bij uitstek voor NOx (ozon) en fijn stof (PM); in mindere mate 

voor CO2. 

• Maar ook rond CO2 moet men zich de vraag stellen of het aan banden leggen van mobiliteit 

wel de beste manier is om het energieprobleem op te lossen. Dit zou wel een heel erg hoge 

prijs zijn, terwijl er efficiëntere manieren voor zijn. Enerzijds kunnen producenten en 

consumenten investeren in nog schonere motoren en alternatieve aandrijvingen (al moet dit 

met de huidige technologische stand van zaken haalbaar en betaalbaar blijven, anders 

geraken de nieuwe voertuigen niet verkocht; denk maar aan elektrische wagens). Anderzijds 

moet men durven vaststellen dat in andere sectoren vaak voor een veel lagere 

(maatschappelijke) kost nog veel meer winst geboekt kan worden (omdat daar nog niet zo 

sterk als bij wegtransportmiddelen geïnvesteerd is in energie efficiëntie of emissiebeperking; 

denk aan verwarming van gebouwen, de industrie en de landbouw). Maar ook niet-

technologische maatregelen kunnen helpen mobiliteit en milieu beter met elkaar te 

verzoenen, zoals eco-driving, een groenere autofiscaliteit of veranderingen in het wegennet, 

bijvoorbeeld groeien naar een netwerkstructuur met gemiddeld kortere verbindingen (zie 
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Thema 1) of kruispuntvormen die minder stop-&-go bewegingen veroorzaken (zie Thema 7 

voor een voorbeeld).  

• Laat infrastructuurbeslissingen dus onderbouwd worden vanuit de behoefte aan mobiliteit, 

waarbij milieu slechts één van de kosten is die wordt afgewogen tegen de directe en 

indirecte maatschappelijke baten ervan. 

• Laat parallel het bestrijden van emissies van CO2 en polluenten plaatsvinden door gepaste 

maatregelen die de samenstelling van het motorenpark in gunstige zin beïnvloeden en in een 

meer integraal kader waarin alle bronnen van deze emissies beschouwd worden en diegene 

eerst worden aangepakt waar voor de kleinste meerkost de grootste reductie mogelijk is. Dit 

is wellicht elders dan in moderne voertuigen. 

 

9. Meer verkeer en snel verkeer = meer onveiligheid 

• In veel gevallen brengt verkeer ook veiligheid: hulpdiensten geraken snel ter plekke, 

waardoor levens gered worden omdat dokter of ziekenhuis snel bereikbaar zijn. 

• De onveiligste factor in verkeer is niet zozeer de omvang van de stromen, maar wel de 

vermenging van soorten verkeer en van functies die een weg moet vervullen. Door te talrijke 

interacties tussen de ongelijksoortige verkeersdeelnemers leidt (bewust of onbewust) 

onaangepast rijgedrag juist daar onmiddellijk tot gevaar, zelfs al zijn de stromen niet altijd 

groot.  

• De minste doden vallen immers op wegen die het meeste verkeer dragen, namelijk de 

snelwegen. Dit is mogelijk doordat zij uitsluitend een stroomfunctie vervullen en de 

inrichting ervan veel eenvormiger en logischer is dan andere wegtypes. Bovendien zijn 

snelwegen relatief vergevingsgezind: er is een grote vrije ruimte, vangrails, New Jerseys en 

andere voorzieningen die de weg veiliger maken indien men toch in de fout gaat (zie Thema 

2: Afstemming tussen functie en vormgeving van de weg). 

• Een vergelijkbare redenering gaat op voor snelheid. Uiteraard speelt bij ongevallen snelheid 

altijd een rol: stilstaande voertuigen botsen immers niet. Toch blijken juist snelwegen de 

veiligste wegen te zijn. Snelheid doodt dus niet noodzakelijk, zo lang de snelheid maar zo 

homogeen mogelijk is (zowel in de ruimte als tussen voertuigen onderling) en past bij de 

inrichting van de weg (zie Thema 3: Homogene en geloofwaardige snelheidslimieten). 

• De stelling moet zijn: meer of sneller verkeer op wegen die daartoe onvoldoende zijn 

ingericht of die te veel functies combineren brengt meer onveiligheid. Of omgekeerd: het is 

onveilig om wegen niet uit te rusten voor die hoeveelheid en snelheid van verkeer die je 

vanuit de functie van de weg kan verwachten. In de praktijk negeert men wel eens deze 
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realiteit en tracht men vanuit een soort wishful thinking verkeersstromen ondergeschikt te 

maken aan andere functies.  
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Bijlage 1: Vergelijking demografische, economische en mobiliteitskenmerken Vlaamse 

ruit en drie vergelijkbare regio’s 

 

Oppervlakte en bevolkingsdichtheid Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

Aantal inwoners (x 1 mio) 6.5 11 6.4 5.6

Oppervlakte (km²) 4,609 9,760 7,373 6,627

Bevolkingsdichtheid 1,418 1,130 862 838

Bevolkingssamenstelling Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

0-20 jaar 23% 18% 20% 20%

20-65 jaar 63% 63% 60% 62%

65+ jaar 14% 19% 20% 18%

Economie en structuur werkgelegenheid Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

BBP/hoofd van de bevolking (x 1.000€) 35,000 28,000 21,000 35,000

Aandeel beroepsbevolking 53% 42% 48% 42%

werkloosheid 4% 6% 6% 5%

Arbeidsparticipatie mannen 86% NB 76% 90%

Arbeidsparticipatie vrouwen 66% NB 69% 88%

Netwerkstructuur Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

Lengte snelwegennet (in km) 758 7,308 638 239

Rijstrookkilometers (in km) 4,154 6,144 3,190 1,432

Dichtheid snelwegennet

(rijstrook-km/km² x 1.000) 901 630 433 216

Lengte snelwegennet per 1.000 inwoners 0.12 0.12 0.10 0.04

Mobiliteitsbehoefte Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

Per auto afgelegde km per persoon per dag 14.1 19.4 21.9 23.9

Modal split (aantal verplaatsingen)

aandeel auto 47% 60% 63% 66%

aandeel openbaar vervoer 5% 9% 9% 4%

aandeel overige 49% 31% 27% 31%

Aantal personenwagens / 1.000 inwoners 424 507 438 534

Aandeel vrachtverkeer (jaargemiddelde, 2006) Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

11% 19% 11% 15%

Voertuigkilometers (vtg-km) op autosnelwegen

(jaar- en weekdaggemiddelde, 2006) Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

x 1 miljard vtg-km/jaar 26.3 28.1 17.6 8.5

x 1.000 vtg-km/weekdag 72,200 77,000 43,800 23,300

Voertuigen per rijstrook (gem. weekdag) en

I/C-verhouding (gem. weekdag in de spits) Randstad Rhein-Ruhr North West Vlaamse Ruit

Aantal vtg per rijstrook (weekdag) 17,400 12,500 13,700 16,300

I/C-verhouding (weekdaag-spits) 0.63 0.46 0.55 0.59  

bronnen: 

Kennisinstituut voor Mobiliteit, TNO Mobiliteit en Logistiek, Transport Statistics Greater 

Manchester 2006 (http://www.gmtu.org/reports/transport2006.htm) 
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Thema 1 De structuur van het wegennetwerk 

 

1.1 Beschrijving probleemveld 

De autosnelweg zit aan z’n grens  

De files op onze snelwegen (zeker van, naar en rondom Brussel en Antwerpen) beginnen zo 

langzamerhand indrukwekkende vormen aan te nemen. Onze dagelijkse autoritten nemen 

daardoor te veel tijd in beslag. Bovendien raken we in stress: de ene keer duurt het, vaak om 

onverklaarbare redenen, langer dan de andere en we kunnen er dus niet van op aan hoe laat we 

onze bestemming zullen bereiken. Doordat de wegen op steeds meer momenten en plaatsen zo 

vol zitten, heeft een klein ongelukje er grote gevolgen: een ‘kijkfile’ alleen al leidt vandaag tot 

grote extra vertragingen, laat staan als er een rijstrook of zelfs een hele weg gestremd is. Dit 

beeld is beperkt zich niet meer tot Brussel en Antwerpen; dezelfde problemen openbaren zich 

steeds vaker in andere delen van het land. 

 

Al sinds enige tijd proberen we de problemen op het wegennet het hoofd te bieden door zoveel 

mogelijk verkeer over de autosnelwegen te leiden (uitgangspunt Beleidsplan Duurzame 

Mobiliteit Vlaanderen) en op deze wegen slim verkeersmanagement toe te passen. Er verschenen 

informatiepanelen boven de snelweg met file-informatie, en er kwamen dynamische 

snelheidslimieten en bij incidenten worden alternatieve routes aangeboden/opengesteld. Maar de 

ontwikkeling van de filedruk (mobiliteit) laat zien dat deze oplossingen het probleem slechts in 

beperkte mate kunnen oplossen.  

 

Anderzijds beseft iedereen wel dat het ongebreideld aanleggen van nieuw asfalt ook niet 

de oplossing is. Niet alleen is dit erg duur, het leidt ook tot een onaanvaardbare 

aantasting van de schaarse ruimte en van de leefomgeving, zowel in de steden als 

daarbuiten. Iedere burger kan dit dilemma zelf ervaren: de ene keer is hij automobilist en 

vóór meer wegen, de andere keer geniet hij van zijn woonomgeving en is hij tegen de 

aanleg van die nieuwe weg in zijn achtertuin. Bovendien leert de ervaring, dat veel 

nieuw asfalt na verloop van jaren weer ‘volloopt’ met nieuw verkeer. En het openbaar 

vervoer is allang niet meer de redder in de nood. Zelfs als de openbaar-vervoerbedrijven 

erin zouden slagen de kwaliteit van hun product sterk te verbeteren, dan nog kunnen 

trein, bus en metro nooit het gemak en de flexibiliteit van de auto evenaren. Via 

prijsbeleid kunnen we wellicht tot een betere verdeling van de mobiliteit komen, al is het 

vanuit economisch oogpunt ongewenst om via het prijsmechanisme de mobiliteit zodanig 

in te dammen dat de files verdwijnen.  
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De structuur van het wegennet sluit niet meer aan bij de huidige behoefte  

De aard van de problematiek wordt duidelijker als we de ontwikkeling van het wegennet in 

historisch perspectief plaatsen. De huidige structuur van het hoofdwegennet dateert nog uit de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw. Niet alleen waren er toen veel minder auto’s, ook zag ons 

dagelijkse verplaatsingenpatroon er heel anders uit dan nu. De bevolking was veel sterker dan nu 

in de steden geconcentreerd en de dagelijkse verplaatsingen vonden nog grotendeels binnen de 

steden plaats. Om met de auto comfortabel en snel van de ene stad naar de andere te kunnen 

rijden, is gaandeweg een landsdekkend autosnelwegennet aangelegd. De hoeveelheid verkeer 

tussen de steden was echter bescheiden. Kleinere steden en dorpen die niet aan de autosnelweg 

lagen, werden ontsloten via het secundaire wegennet.  

 

De laatste decennia is er echter veel veranderd: de verkeerspatronen zien er nu heel anders uit 

dan pakweg 30 jaar geleden. Ten eerste wordt er veel meer autogereden: het autobezit is sterk 

gestegen. Ten tweede zijn we, dankbaar gebruikmakend van de mogelijkheden van de auto, 

massaal verhuisd van de stad naar ruime woonpercelen in de regio, in de hand gewerkt door een 

gebrek aan ruimtelijke ordening, vooral in Vlaanderen. Ten derde hebben we in samenhang met 

onze steeds toegenomen welvaart, onze dagelijkse actieradius sterk vergroot. Niet alleen werken 

we steeds verder van onze woning, ook onze sociale netwerken beperken zich steeds minder tot 

onze woonplaats.  

 

Dit alles heeft tot forse groei van het autoverkeer geleid. Deze toename is vooral terecht 

gekomen bij het regionale verkeer, dit is verkeer over een afstand van zo’n 20 à 30 kilometer. Zo 

vindt een groot deel van het dagelijkse woon-werkverkeer tegenwoordig over dergelijke 

afstanden plaats. Terwijl het regionale verkeer dus enorm is toegenomen, is de structuur van ons 

wegennet nog steeds in grote lijnen afgestemd op de situatie van zo’n veertig jaar geleden. De 

traditionele opzet van het wegennet sluit niet meer aan bij de huidige verplaatsingspatronen en -

behoeften. 

 

De gevolgen voor de autosnelwegen 

Op de autosnelwegen zien we de gevolgen van deze sterke toename van het regionale verkeer. 

Oorspronkelijk waren de autosnelwegen bedoeld voor relatief dunne verkeersstromen over 

langere afstand. Bij het ontwerp van deze wegen is destijds dan ook vooral gelet op snelheid 

(120 km/u) en comfort. Vooral in de Vlaamse Ruit, maar ook steeds meer daarbuiten, zien we dat 

de traditionele functie van de autosnelwegen is ondergesneeuwd door dikke verkeersstromen 

over korte afstand: de files op de snelwegen worden voor een groot deel veroorzaakt door 

regionaal verkeer. Voor dit verkeer is doorstroming veel belangrijker dan snelheid: als men een 

korte rit maakt, rijdt men liever door met 80 km/u, dan dat men in de file staat op een weg waar 

120 km/u is toegestaan. 
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Verder zien we dat de autosnelweg vaak de enige hoogwaardige verbinding is tussen twee 

gebieden; er is geen alternatief dat qua snelheid en capaciteit enigszins in de buurt komt. Dit 

maakt het wegennet erg kwetsbaar. Deze sterke bundeling van het verkeer op een gering aantal 

routes leidt in stedelijke gebieden vaak tot milieu- en leefbaarheidsproblemen.  

 

De gevolgen voor de secundaire wegen 

Wat vroeger het ‘platteland’ was, is in de afgelopen decennia steeds meer volgebouwd. Daardoor 

kregen de secundaire wegen steeds meer verkeer te verwerken, terwijl die wegen daar vaak niet 

op berekend waren. Omdat veel secundaire wegen door de bebouwde kom voeren, zijn de 

grootste knelpunten daarbij de verkeersveiligheid en de aantasting van de leefomgeving. 

 

Daarnaast zien we ook bij de secundaire wegen de gevolgen van het feit dat de wegenstructuur 

zo in elkaar zit, dat het verkeer liefst zo snel mogelijk naar een autosnelweg wordt geleid. Dit 

leidt vaak tot grote omwegen en onlogische routes, wat niet alleen vervelend is voor de 

automobilist, maar ook onnodig veel autokilometers en dus onnodige drukte en emissies 

veroorzaakt. De aansluitingen van deze zwaar belaste secundaire wegen op de autosnelweg zijn 

vaak in de loop der jaren fors uitgedijd, en het vele in- en uitvoegende verkeer zorgt op de 

autosnelweg voor een sterke verstoring van de doorgaande stroom, vaak met filevorming tot 

gevolg. 

 

De praktijk in Vlaanderen 

Voor zover na te gaan, is het beleid in Vlaanderen erop gericht het regionale verkeer zo snel 

mogelijk te leiden naar het autosnelwegennet. Dit geeft nu al grote problemen bij de 

invoegpunten (capaciteitstrechter: het omvangrijke invoegende verkeer veroorzaakt bij het 

invoegpunt een file) waar in de spits veel congestie optreedt. Deze aanpak heeft ook grote 

gevolgen voor de robuustheid van het wegennet. Eenzijdige oriëntatie op het autosnelwegennet 

beperkt het aantal terugvalopties (zie verder). Bij incidenten zijn er weinig alternatieve routes 

via dewelke de weggebruiker zijn/haar route zou kunnen vervolgen. Door een groot deel van het 

verkeer te concentreren op een beperkt aantal autosnelwegen creëren we dus eigenlijk een erg 

kwetsbaar netwerk. Door de grote drukte treden overal verstoringen op (bv. bij op- en afritten), 

hebben incidenten grote gevolgen en beschikt men niet of nauwelijks over een terugvaloptie. 

 

In het actieplan Vlaanderen in Actie (VIA) wordt als één van de doorbraken voor 2020 genoemd: 

aanpassen van de infrastructuur. Hierbij wordt kort verwezen naar een gelaagd netwerk in termen 

van bijvoorbeeld een vrachtwagen netwerk en een doorstromingsnetwerk. Ook wordt kort de 

problematiek aangeraakt van hoe diverse netwerken met elkaar te verknopen, te ontvlechten of te 
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bundelen. Voor een echt fundamentele doorbraak tegen 2020 is de realisatie van een robuuste 

netwerkstructuur ons inziens cruciaal. 

 

 

1.2 State of the art netwerkstructuren; best practices 

Een nieuwe weg inslaan 

De huidige structuur van het wegennet voldoet dus niet meer. Maar wat dan wel? 

In diverse landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland) heeft men bewust gekozen voor een gelaagde 

structuur in het netwerk. Op deze wijze probeert men het netwerk robuust te maken. Hieronder 

beschrijven we hoe de robuustheid van een netwerk vergroot kan worden. De algemene principes 

zullen worden gepresenteerd en ook zal worden aangegeven wat een betere robuustheid betekent 

voor de structuur van het netwerk. De voor- en nadelen die verbonden zijn aan de introductie van 

het robuustheidsconcept worden in algemene termen beschreven. 

 

Frankrijk 

In Frankrijk onderscheidt men 2 netwerkstelsels die geschikt zijn voor de afwikkeling van 

verplaatsingen op nationaal niveau: de Autoroutes (met een totale lengte van 11.000 km waarvan 

8.200 Concédées’) en de routes nationales ( 9.000 km). In Figuur 1-1 is de structuur van het 

netwerk weergegeven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar ‘Routes Concédées’ (de 

Péage) en de ‘Routes Non Concédées’ (de Routes Nationales). De structuur van beide netwerken 

is zodanig opgezet dat in beide gevallen sprake is van een samenhangend netwerk, waarbij het 

ene netwerk fungeert als terugvaloptie voor het andere netwerk (zie ook bijlage 1). 
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Figuur 1-1: Het hoofdwegennet in Frankrijk onderverdeeld naar “Concédées’ en ‘Non 

Concédées’ 
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Duitsland 

In Duitsland onderscheidt men op het nationale niveau eveneens twee wegennetwerken: 

• de Autobahn 

• de Bundesstraße 

 

Het netwerk van Autobahnen is al een dicht netwerk waarbij op drukke corridors (Rhein - Ruhr 

en Rhein - Main) alternatieve routes zijn voorzien (zie Figuur 1-2). De beschikbaarheid van 

alternatieve routes (terugvalopties) is een basisonderdeel van de netwerkstructuur8. Daartoe is 

het netwerk van Bundestraßen als een zelfstandig samenhangend netwerk uitgebouwd. Dit 

netwerk fungeert als terugvaloptie voor het Autobahnnetwerk (denk daarbij bijv. aan de 

omleidingsroutes  ingeval van incidenten; zie bijlage 2: Umlenkung). Op regionaal niveau 

onderscheidt men verder de Landesstraße en Kreisstraße (zie Figuur 1-3). 

De hiërarchische opbouw van het netwerk kan duidelijk uit Figuur 1-3 worden afgeleid. 

 

 

Figuur 1-2: Het autosnelwegennet (Bundesautobahnen) in Duitsland 

 

                                                           
8 Bij de uitwerking van Thema 8 Incident Management wordt o.a. uiteengezet op welke wijze in 

België  alternatieve routes worden aangegeven. 
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Figuur 1-3: Voorbeeld van de hiërarchische opbouw van het wegennet in Duitsland (rood = 

Autobahn, blauw = Bundesstraße, groen = Landesstraße en bruin = Kreisstraße) 

 

Nederland 

We gaan wat dieper in op de structuur van het wegennet in Nederland, omdat enkele kenmerken 

van dit land zoals oppervlakte, dichtheid van bevolking, belasting van het hoofdwegennet 

(Intensiteit/capaciteit verhouding) dichter aanleunen bij België. 

Hoewel het autosnelwegennet in Nederland oorspronkelijk ontworpen is voor verplaatsingen 

over lange afstand, wordt dit netwerk ook intensief gebruikt voor kortere en zelfs stedelijke 

verplaatsingen. Deze situatie is een gevolg van het bewust realiseren van talrijke aansluitingen 

op dit snelwegennetwerk. Tot op heden is deze benadering toegepast omdat er grote voordelen 

aan verbonden zouden zijn. Zo zijn autosnelwegen erg veilig vergeleken met het onderliggende 

wegennet. Door de talrijke aansluitingen op het autosnelwegennet werd het bovendien 

aantrekkelijk voor de automobilist een deel van de (stedelijke, regionale) verplaatsing via het 

autosnelwegennet af te wikkelen (vanwege kortere reistijden). Het voordeel hiervan was dat het 

stedelijke en regionale wegennet werden ontlast, waardoor een verdere uitbouw van deze 

netwerken achterwege kon blijven. 

Het uiteindelijke gevolg van dit beleid is evenwel dat een onevenredig groot deel van de 

voertuigkilometers (ongeveer 50%) afgewikkeld wordt op het hoofdwegennet (HWN).  

Deze eenzijdige oriëntatie op het HWN wordt sinds enige jaren ervaren als de achillespees van 

ons vervoerssysteem. De talrijke toe- en afritten veroorzaken veel verstoringen in de 
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verkeersafwikkeling, knooppunten kunnen de stromen niet meer verwerken en bijkomende 

incidenten maken de chaos compleet (een terugvaloptie ontbreekt). Het is al vaak voorgekomen 

dat het verkeer op een groot deel van het wegennet in de Randstad vaststond als gevolg van een 

langdurig vrachtwagenongeval. 

De sterke concentratie op het hoofdwegennet heeft er tevens toe geleid dat het onderliggende 

wegennet (OWN) nauwelijks is uitgebreid, weinig samenhang vertoont en niet geschikt is voor 

de afwikkeling van omvangrijke regionale verkeersstromen.  

 

Als reactie op de hierboven beschreven situatie is een nieuw concept geïntroduceerd (Immers et 

al., 2001): ontvlechten en verknopen.  

 

De term ‘ontvlechten’ houdt in dat het transportnetwerk wordt opgebouwd uit verschillende 

deelsystemen (stelsels), waarbij op elk stelsel een specifiek deel van de verplaatsingen wordt 

afgewikkeld. Door de inrichting en organisatie van de infrastructuur van elk onderscheiden 

stelsel zo goed mogelijk af te stemmen op de kenmerken van de verplaatsingen die via het stelsel 

worden afgewikkeld, kunnen voordelen worden behaald.  

De term verknopen houdt in dat de stelsels onderling verbonden worden. Door eerst het stelsel 

van de hoogste orde te ontwikkelen en vervolgens stelsels van afnemende rangorde, kan een 

goede onderlinge verbondenheid van de stelsels worden gegarandeerd. In het concept dat hier 

wordt gepresenteerd wordt een deel van het bestaande OWN opgewaardeerd tot een 

samenhangend interregionaal wegennet. Deze opwaardering houdt o.a. in dat de capaciteit van de 

wegen wordt vergroot, de veiligheid wordt verbeterd (gescheiden rijbanen) en de snelheid 

beperkt blijft tot maximaal 80 km/u. Voorts wordt de structuur van het OWN afgestemd op de 

structuur van het HWN. Grote voordelen van deze benadering zijn: 

• Alle wegvakken van het HWN krijgen een terugvaloptie (een bypass); hierdoor wordt de 

betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling in het gehele netwerk aanzienlijk vergroot. 

• De totale capaciteit van het wegennetwerk neemt toe; hierdoor kan een deel van de 

voorspelde groei van de mobiliteit worden opgevangen;. 

• De toegankelijkheid van regionale bestemmingen wordt verbeterd. 

• De lage maximum snelheid op het OWN (80 km/u) voorkomt een grote verschuiving van 

verkeer naar het OWN. 

• De bijzondere vormgeving van deze wegen (gescheiden rijbanen; alleen gemotoriseerd 

verkeer), in combinatie met de lage snelheid bevorderen de verkeersveiligheid. 

• Zwaar belaste knooppunten in het HWN worden ontlast. 

• Een betere afstemming wordt mogelijk gemaakt van het aanbod (het netwerk opgebouwd 

uit de stelsels HWN en OWN) op het vraagpatroon (verplaatsingen over korte, 

middellange en lange afstand). Op het spoorwegennet is een vergelijkbare aanpak reeds 

eerder toegepast. 
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• Opwaardering van het OWN is goedkoper dan uitbreiding van het HWN vanwege de 

lagere ontwerpstandaard (bijv. minder ongelijkvloerse kruisingen). 

 

 

1.3 Voorbeeld van een vernieuwde netwerkstructuur  

Het voorgestelde concept is toegepast op het netwerk behorende tot het noordelijk deel van de 

Zuidvleugel (het betreft het gebied tussen Den Haag, Leiden, Utrecht en Rotterdam). In de 

uitgevoerde berekeningen worden 2 alternatieven onderscheiden: OWN+ en HWN+. Het 

voorgestelde OWN+-concept (zie Figuur  1-4) wordt vergeleken met een alternatief waarbij 

alleen de capaciteit van het HWN wordt uitgebreid (HWN+ met extra rijstroken langs bestaande 

autosnelwegen, zie Figuur  1-5). Aan de hand van een (partiële) kosten-batenanalyse worden de 

drie onderscheiden varianten onderling vergeleken. 

 

De resultaten van een uitgevoerde modelstudie laten zien dat de hierboven geschetste voordelen 

daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. In Tabel 1-1 zijn de belangrijkste resultaten 

weergegeven. 

 

Tabel 1-1: Gekwantificeerde effecten (baten) per onderscheiden variant (in miljoenen 

guldens per jaar) 

 Variant 

 OWN+ HWN+ 

Directe effecten 

Reistijdwinst + 140 + 128 

Veiligheid + 52 - 21 

Milieu - 3,6 - 6,4 

Indirecte effecten 

Congestie door 

incidenten 

+ 46 + 33 

Totaal + 234,4 + 133,6 
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Figuur  1-4: HWN en opgewaardeerd OWN+ 

 

 

 

Figuur  1-5: Opgewaardeerd HWN+ 

 

Naar een robuust wegennet 

In een tweede studie is vervolgens nagegaan op welke wijze de robuustheid van het netwerk kan 

worden vergroot. Ook dit concept is toegepast op het netwerk in de regio Den Haag-Rotterdam. 

Met behulp van modelberekeningen is nagegaan welke kosten en baten deze aanpak heeft ten 

opzichte van de bestaande situatie. De resultaten van deze studie zullen hier worden voorgesteld.  

 

Een wegennet is robuust als dat wegennet in staat is de functie(s) waarvoor het is ontworpen te 

behouden onder wisselende omstandigheden (Immers et al., 2004; Schrijver et al., 2008). Kort 

samengevat: “Robuustheid = functiebehoud onder wisselende omstandigheden” 

 

Deze definitie bevat twee componenten, die we hier kort toelichten: 

• functie: in zijn meest algemene vorm heeft een wegennet de functie om verplaatsingen 

van A naar B mogelijk te maken. Voor een adequate opbouw en vormgeving van het 

wegennet, moeten we echter ook weten voor welk soort verplaatsingen een weg of 
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knooppunt een functie heeft. Het belangrijkste functionele onderscheid is dat naar 

verplaatsingsafstand: een netwerk dat langeafstandsverplaatsingen mogelijk moet maken 

ziet er anders uit dan een netwerk voor lokaal verkeer. Maar ook functioneel onderscheid 

tussen personen- en goederenverkeer kan opportuun zijn, of zelfs onderscheid naar 

verplaatsingsmotief. De hier beschreven principes zijn overigens grotendeels ook van 

toepassing op andere vervoersystemen; we beperken ons hier echter tot het wegennet.  

• wisselende omstandigheden: het gaat daarbij om fluctuaties in vraag en aanbod. We 

maken daarbij onderscheid tussen de reguliere situatie en niet-reguliere situaties. Tot de 

reguliere situatie behoren alle ‘normale’ fluctuaties in vraag en aanbod: het verschil in 

vraag tussen spits en dal, of tussen vakantie/weekend en werkdagen, maar ook de invloed 

van bv. weersomstandigheden op de kwaliteit van het aanbod: een regenbui kan de 

capaciteit van een weg met tientallen procenten verminderen. Niet-reguliere situaties 

zijn bijvoorbeeld incidenten en calamiteiten: de onvoorziene gehele of gedeeltelijke 

uitval van een wegvak, knooppunt of zelfs een deel van het netwerk. Maar ook geplande 

stremmingen (ten behoeve van grote wegwerkzaamheden), evenementen of extreme 

weersomstandigheden zijn niet-regulier. 

 

Bij het denken over robuustheid zijn de volgende aangrijpingspunten als uitgangspunt genomen 

(Immers en Jansen, 2005; Schrijver et al., 2008):  

• redundantie: de robuustheid van een wegennetwerk (systeem) kan worden vergroot door 

een zekere reservecapaciteit in het wegennetwerk (systeem) aan te brengen. Deze 

reservecapaciteit wordt veelal aangeduid met de term redundantie. 

• compartimentering: de mate waarin congestie beperkt blijft tot de betreffende schakel of 

een klein deel van het netwerk. In een goed gecompartimenteerd netwerk verspreidt 

congestie zich dus niet als een olievlek over het hele netwerk. 

• veerkracht: het vermogen van het transportsysteem om zich telkens weer en bij voorkeur 

zo snel mogelijk, te herstellen van een tijdelijke overbelasting. 

• flexibiliteit: de robuustheid van het transportsysteem kan afgemeten worden aan de mate 

waarin het systeem in staat is om meer en andere functies te vervullen dan de functies 

waarvoor het systeem oorspronkelijk ontworpen werd. Anders gezegd, 

aanpassingsvermogen is de eigenschap die het systeem in staat stelt mee te groeien met 

nieuwe eisen die aan het systeem gesteld worden.  

 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de toepassing van een aantal algemene ontwerpprincipes 

voor een robuust wegennet, en wel de volgende: 

• Zorg voor een ‘gezond’ evenwicht tussen vraag en aanbod 

o Trade-off tussen investeringskosten en tijdwinst 

• Bied keuzemogelijkheden in het netwerk 
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o Wegennet: meerdere routes van A naar B 

o Maar ook: meerdere vervoerwijzen van A naar B 

• Maak het mogelijk de beschikbare capaciteit flexibel in te zetten wanneer men 

geconfronteerd wordt met niet-reguliere situaties (wegwerkzaamheden, incidenten) 

• Stem het wegennet beter af op het type verkeer (dat er gebruik van maakt): 

o een herkenbaar “stadsregionaal hoofdnet”:  

o een beperkt aantal routes speciaal voor doorgaand verkeer 

• Ontwerp wegen op stromen én op bufferen van verkeer (waar congestie voorkomt, 

terugslag op andere routes tegengaan door het aanbrengen van buffers) 

• Streef naar een evenwichtige verdeling van capaciteit over parallelle verbindingen zodat 

ze als terugvaloptie van elkaar kunnen functioneren 

• Voorkom verstoringen: probeer de kans op verstoringen (vraag en aanbod) te beperken 

 

Bovenstaande ontwerpprincipes zijn concreet uitgewerkt voor de regio Den haag-Rotterdam (zie 

Figuur 1-6). Aan de hand van een aantal modelberekeningen zijn vervolgens de verschillen 

(effecten) van dit concept ten opzichte van de bestaande plannen vastgesteld. 

 

 

Figuur 1-6: Structuur van het robuuste wegennet 
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Modelberekeningen 

De robuustheid van het beleidsnetwerk9 en het robuuste netwerk is getest door voor alle links 

met een capaciteit van 2000 voertuigen per uur die niet op de rand van het geselecteerde gebied 

liggen een incident te simuleren. Hierbij is de capaciteit van de link met 90% gereduceerd. De 

effecten van een dergelijke capaciteitsreductie zijn met een statische evenwichtstoedeling10 

bepaald. Door een statische toedeling te gebruiken wordt rekening gehouden met het effect van 

buffers. In het robuuste ontwerp wordt het effect van incidenten hierdoor relatief goed benaderd. 

In het beleidsnetwerk wordt het effect van incidenten hierdoor echter onderschat omdat 

fileterugslageffecten niet worden meegenomen. De totale ‘robuustheidsbaten’ worden dus 

onderschat. 

 

In beide netwerken zijn ongeveer 2.000 incidenten gesimuleerd. In Figuur  1-7 zijn de 

reistijdverliezen door incidenten voor beide netwerken weergegeven. Het netwerk is robuuster 

naarmate grote reistijdverliezen minder vaak voorkomen. In het algemeen geldt: hoe smaller de 

range waarin de voertuigverliesuren liggen, hoe robuuster het netwerk. In deze figuur is te zien 

dat in de klassen met relatief weinig voertuigverliesuren (100 t/m 300) het robuuste ontwerp 

beter scoort dan het beleidsnetwerk en dat incidenten in het robuuste netwerk minder vaak tot 

grote reistijdverliezen leiden (>500 uur). Dit betekent dat het netwerk robuuster is. Het 

gemiddeld aantal voertuigverliesuren en de standaarddeviatie van de voertuigverliesuren geven 

hetzelfde aan. De gemiddelde voertuigverliestijd in het beleidsnetwerk is 135 uur. In het 

robuuste netwerk is dit 95 uur. Dit betekent dat het robuuste netwerk 29% robuuster is dan het 

beleidsnetwerk. Het beleidsnetwerk kent een standaarddeviatie van 339 uur en het robuuste 

netwerk kent een standaarddeviatie van 240 uur. De spreiding is dus ook kleiner. 

                                                           
9 het netwerk dat overeenstemt met het vigerende overheidsbeleid 
10 Bij een statische evenwichtstoedeling is een type verkeerstoedelingsmodel waarbij al het 

verkeer (bijv. alle verplaatsingen in het spitsuur) gelijktijdig aan het netwerk wordt toegedeeld. 

Verder wordt geen terugslag van files verondersteld. 
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Figuur  1-7: Verliestijden door incidenten in het referentie- en robuuste netwerk 

(aangeduid als Arrow, naar ARchitectuur RObuust Wegennet) 

 

Globale inschatting van de kosten en baten verbonden aan het verbeteringsvoorstel. 

Het robuuste netwerk is vergeleken met het huidige Nederlandse vervoerbeleid voor 2020. De 

berekeningen laten de volgende uitkomsten zien: 

• Het robuuste netwerk reduceert de extra reistijd als gevolg van incidenten met bijna 30% 

• Het robuuste netwerk reduceert in de reguliere spits: 

o de totale reisafstand met 0,8% (minder omwegen) 

o de totale reistijd met 2,3% 

• Buffers hebben de potentie de reistijd met 12% te verminderen. 

 

Op basis van deze uitkomsten kan een globale Kosten-Baten analyse worden uitgevoerd. 

 

De kosten van het robuuster maken van het netwerk bedragen: 

• Aanleg extra rijstroken: 150 km 

• 150 km à 10 miljoen euro per rijstrookkilometer = 1,5 miljard Euro 
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De baten situeren zich op de volgende velden: 

• verbetering van de doorstroming van het verkeer  

• verbetering van de betrouwbaarheid van de reistijd 

• indirect: verbetering van de verkeersveiligheid doordat het regionale netwerk veiliger 

wordt ingericht (op dit netwerk gebeuren veel ongevallen) 

• meer comfort voor de weggebruiker door een duidelijkere structuur van het wegennet  

• het is moeilijk vast te stellen welke invloed de introductie van het robuustheidsconcept 

heeft op de aard en omvang van de emissies. 

 

De baten van het robuuster maken van het netwerk bedragen (op jaarbasis): 

• Reistijd = 10.00011 uren * 2,512 * 25013 * 15,814 = 100 miljoen Euro. 

• Betrouwbaarheid: +30% (het is nog lastig aan te geven wat dit betekent in termen van 

financiële baten). Een eerste globale inschatting geeft aan dat de betrouwbaarheidbaten 

ongeveer even groot zijn als de reistijdbaten. 

• Buffers: in potentie -12% reistijd: stel -5% reistijd hetgeen een besparing oplevert van 

20.000 uren. Conform de berekening voor de reistijdbesparing levert dit op jaarbasis 200 

miljoen Euro op. 

• Onveiligheid: Globale inschatting dat de onveiligheid als gevolg van de opwaardering 

van het onderliggende wegennet met 3% afneemt (studie SWOV - Dijkstra en Hummel,  

2004). Het aantal verkeersdoden in België bedraagt ongeveer 1000. De maatregel zou 

leiden tot een besparing van 30 doden = 30 * 215 miljoen = 60 miljoen Euro  

• Emissies: PM. Wel betere verdeling over gebied 

 

De baten zijn dermate groot (ongeveer 360 miljoen op jaarbasis, waarbij betrouwbaarheid en 

emissie niet zijn meegeteld) dat de investering in een beperkt aantal jaren (minder dan 5 jaren) 

kan worden terugverdiend. 

 

 

1.4 Wat kan dit betekenen voor België? 

De situatie in België is voor een deel vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Beide landen 

beschikken over een wegennetwerk met een hoge dichtheid en in beide landen streeft men ernaar 

                                                           
11 Reistijdwinst  
12 Omrekeningsfactor van spitsuur naar etmaal 
13 Omrekeningsfactor van etmaal naar jaar 
14 Waardering van 1 uur reistijd in Nederland (in Euro) 
15 Waardering van een dodelijk verkeersslachtoffer (2 miljoen Euro) 
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de afwikkeling van het verkeer te concentreren op het hoofdwegennet. Dit netwerk is slechts 

beperkt qua lengte en het aantal terugvalopties is beperkt. In België beschikt men, meer dan in 

Nederland, over een secundair wegennet. Echter, dit netwerk vertoont weinig samenhang, het 

doorsnijdt veelvuldig bebouwde kommen en het is qua capaciteit niet uitgerust om grotere 

verkeersstromen te verwerken. 

Toepassing van het principe van ontvlechten, resp. het robuuster maken van het netwerk houdt in 

dat naast het autosnelwegennet een tweede netwerk zal worden gecreëerd, waarop een groot deel 

van de regionale verplaatsingen kan/zal worden afgewikkeld (regionale stroomfunctie) en dat als 

terugvaloptie fungeert voor het autosnelwegennet. 

Het realiseren van dit samenhangende, regionale netwerk houdt in dat een aantal bestaande 

verbindingen zal moeten worden opgewaardeerd (zie voorbeeldregio Den Haag - Rotterdam).  

De grote meerwaarde van deze aanpak is gelegen in de verbetering van de bereikbaarheid en in 

het bijzonder de reistijdbetrouwbaarheid. Zeker voor de economisch belangrijke centra gelegen 

in de Vlaamse Ruit, maar ook voor andere economisch belangrijke gebieden (Luik) is een goede 

bereikbaarheid een essentiële voorwaarde voor de gewenste toekomstige economische 

ontwikkeling.  

De voorgestelde opwaardering van een deel van het regionale wegennetwerk kan, mits goed 

uitgevoerd, ook een significante bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Op het huidige regionale wegennet gebeuren veel ongevallen; door een belangrijk deel van dit 

netwerk conform eenzelfde hoge verkeersveiligheidsnorm vorm te geven (gescheiden rijbanen, 

deels ongelijkvloerse kruisingen resp. turborotondes, max. snelheid 80 km/uur) kunnen naar 

verwachting veel ongevallen worden voorkomen.  

Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van het concept is dat de ontwikkelde 

netwerken een goede interne samenhang hebben en op strategische plaatsen onderling verbonden 

zijn. Daarnaast is het belangrijk om de vormgeving van het opgewaardeerde regionale netwerk af 

te stemmen op het beoogde gebruik (regionale stroomfunctie) en deze vormgeving op een 

consistente wijze in het gehele netwerk toe te passen. Dit is vooral een organisatorische opgave. 
 

Dat het interessant is om de structuur van het netwerk te heroverwegen moge o.a. blijken uit de 

resultaten van een tweetal studies (eindwerken) die in 2008 als thesis aan de KU Leuven zijn 

gepresenteerd. In de studie ‘Tabula Rasa’(Verbraken, H., 2008) wordt met gebruikmaking van 2 

verschillende ontwerpmethodieken een nieuw wegennet voor België ontworpen. (zie bijlage 4). 

 

In de studie ‘Invloed van topologie van netwerken op de betrouwbaarheid van reistijden’ 

(Leysen, T., 2008) wordt onderzocht welke netwerktopologie het meest geschikt is om de 

effecten van verstoringen (bv. door incidenten) zoveel mogelijk te beperken (zie bijlage 5). 
 

Tot slot moet nog vermeld worden dat in de onderhavige bespreking de nadruk lag op het 

wegennet. Een gelijkaardige uitwerking kan ook beargumenteerd en uitgevoerd worden voor het 
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openbaarvervoernet. Ook de prestatie (en robuustheid) van dit netwerk kan verbeterd worden 

door toepassing van de hierboven vermelde principes. Zodra men beschikt over de structuur van 

zowel het wegennet als het openbaarvervoernet, kunnen ook de mogelijke overgangen tussen 

beide modaliteiten (P&R stations, transferia) op een verantwoorde wijze worden vastgesteld. 

Kortom, nadenken over de optimale structuur van het wegennet en het openbaarvervoernet is een 

voorwaarde voor de optimale inrichting van de multimodale verplaatsingsketen. 
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Bijlage 1.  Structuur wegennetten in Frankrijk  

(bron: http://www.route.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=35) 

 

La consistance du réseau routier national 

 

Le réseau routier national est celui qui est placé sous la responsabilité de l’Etat. Il est 

constitué des routes nationales et des autoroutes, concédées et non-concédées. 

L’article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le 

décret du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national en fixent 

les limites exactes. Le réseau routier national comporte, à l’issue de la nouvelle étape de 

décentralisation, près de 20 000 km de voies : 

• 11 000 km d’autoroutes, dont 8 200 km sont concédées à des sociétés 

concessionnaires sous contrat avec l’Etat,  

• 9 000 km de routes nationales. 

 

La volonté du législateur a été de maintenir sous la responsabilité de l’Etat le seul réseau 

principal structurant, essentiel pour l’économie du pays. Ce réseau est notamment 

constitué des autoroutes et des routes qui accueillent les trafics à longue distance, qui 

assurent la desserte des grandes métropoles régionales et des grands pôles économiques. 

Le transfert récent d’environ 18 000 km routes nationales aux départements (qui sont 

donc devenues routes départementales) part du constat qu’avec la constitution ces trente 

dernières années d’un réseau structurant d’autoroutes et de grandes liaisons principales, 

bon nombre de routes nationales ont perdu leur fonction d’écoulement du trafic de 

transit. Le réseau autoroutier compte en effet aujourd’hui près de 11 000 km 

d’autoroutes en service alors que sa longueur était inférieure à 1 000 km en 1970. 

Les routes nationales qui ont été transférées aux départements présentaient un intérêt 

local marqué. Elles ont de grandes similitudes avec les routes départementales, tant en 

termes d’usage qu’en termes de caractéristiques physiques. 
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Bijlage 2 : Terugvalopties: omleiding van het verkeer op het autosnelwegennet in 

Duitsland 

 

Bedarfsumleitung 

Eine Bedarfsumleitung ist eine spezielle Umleitung für Autobahnen, die durch das 
Zeichen Nr. 460 der StVO angezeigt wird. Bedarfsumleitungen werden immer dann 
genutzt, wenn sich auf der Autobahn wegen eines Unfalls oder wegen Überfüllung ein 
Stau bildet. Im Allgemeinen werden staugefährdete Strecken durch Bedarfsumleitungen 
entlastet. 

Auszug aus der StVO: Wer seine Fahrt vorübergehend auf anderen Strecken fortsetzen 

muss oder will, wird durch dieses Zeichen (460) auf die Autobahn zurückgeleitet. 

Der Verwaltungsvorschrift zur StVO ist zu entnehmen: 

• Für den Autobahnverkehr in nördlicher oder östlicher Richtung sind die 

Bedarfsumleitungen mit ungeraden Nummern und für den Autobahnverkehr in südlicher 

oder westlicher Richtung mit geraden Nummern zu bezeichnen. Die Nummern sollen so 

gewählt werden, dass sie in Fahrtrichtung zunehmen. Jedem Land stehen die Nummern 1 

bis 99 zur Verfügung. Für eine sinnvolle Koordinierung sorgen die Länder. 

Jedoch gibt es einige Ausnahmen von der Regel: In Sachsen-Anhalt sind die älteren 
Autobahnen (z.B. die A 2 und A 9) durchgehend nummeriert. In Sachsen erfolgt die 
Nummerierung für die geraden Zahlen in Fahrtrichtung absteigend. In der Umgebung von 
Hamburg gibt es auch Nummern größer als 99. 

 

460 Bedarfsumleitung

 

466 Bedarfsumleitungstafel

Die Tafel 466 weist auf die folgende Umleitungsnummer hin, falls eine Rückleitung am 
Ende der Bedarfsumleitung noch nicht möglich ist. 

 

Umlenkung  

Umlenkungspfeile dienen dazu, den Verkehr bei Stau oder stockendem Verkehr auf in 

der Regel weniger befahrene parallel verlaufende Autobahnstrecken umzuleiten. Die 

Voraussetzung dafür ist ein regional hinreichend dichtes Autobahnnetz. Dies ist 

beispielsweise in der Metropolregion Rhein-Ruhr der Fall, wo sich der Umlenkungspfeil 

in großer Zahl finden lässt. Auch im Rhein-Main-Gebiet finden sich einige 

Umlenkpfeile. 
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Umlenkungspfeil 
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Bijlage 3: Waarom Ontvlechten 

 

Ontvlechten 

De kern van ontvlechten houdt in dat het transportnetwerk wordt opgebouwd uit een 

aantal deelsystemen (‘stelsels’ genaamd), waarop een deel van het verkeer (of een deel 

van de verplaatsing) wordt afgewikkeld. Een belangrijk criterium voor het onderscheiden 

van stelsels is de (verkeers)functie van de weg. Deze functie vertelt iets over het soort 

verplaatsing dat gebruik maakt van het stelsel en vooral ook iets over de eisen met 

betrekking tot de kwaliteit van de verkeersafwikkeling die van toepassing zijn op de 

verplaatsingen die via dit stelsel worden afgewikkeld (bijv. verplaatsingen over lange 

afstand). Zo zal de structuur en vormgeving van de infrastructuur en de organisatie van 

de vervoersdiensten die tot een bepaald stelsel behoren zijn afgestemd op de eisen van de 

gebruikers. Als voorbeeld: lange afstandsverplaatsingen vereisen een hoge snelheid, 

ruime boogstralen en weinig verstoringen van de verkeersafwikkeling (weinig toe- en 

afritten). Door de structuur van het net en de vormgeving van de weg wordt een gebruik 

afgedwongen dat in overeenstemming is met de functie van de weg. Dit principe wordt 

ook in Duurzaam Veilig toegepast. Zowel bij het autonetwerk als het openbaar 

vervoernetwerk kunnen stelsels worden onderscheiden.  

 

Opsplitsing van het transportnetwerk in stelsels (ontvlechten) heeft bepaalde voordelen. 

Belangrijke argumenten op grond waarvan men zal kiezen voor ontvlechting van het 

netwerk zijn: 

• het netwerk wordt robuuster o.a. doordat de gevolgen van een incident minder ernstig 

doorwerken, 

• betere afstemming van (infrastructuur)aanbod op de wensen van de gebruiker, 

• efficiëntere bedrijfsvoering voor de exploitant, 

• geen verstoring van de afwikkelingskwaliteit door gebruikers uit andere segmenten 

(bijv. regionale files op nationale wegen), 

• hiërarchie maakt de complexiteit beter beheersbaar, 

• overige baten zoals veiligheid, comfort en robuustheid. 

Maar er kleven ook nadelen aan het concept zoals verlies aan efficiency in het gebruik 

van de capaciteit als gevolg van de strikte scheiding in stelsels. 

 

Nadere uitwerking van de voor- en nadelen van ontvlechten 

 

Voordelen van ontvlechten 

 
Het netwerk wordt robuuster 

Ontvlechten van een transportnetwerk houdt in dat verschillende stelsels worden onderscheiden. 

Dit onderscheid is gebaseerd op de verschillen in functie van de wegen behorend tot een bepaald 

stelsel. Zo kan men op nationaal niveau de functies ‘verbindend’ en ‘ontsluitend’ onderscheiden. 

In plaats van alle verkeer op één weg te concentreren worden twee wegen onderscheiden, een voor 

doorgaand verkeer (verbindende functie) en een voor bestemmingsverkeer (ontsluitende functie). 
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Op verschillende trajecten in het Nederlandse autosnelwegennet is deze vorm van ontvlechten 

toegepast (A12 en A2 ter hoogte van Utrecht, A16 ter hoogte van Rotterdam). Door het verkeer op 

twee gescheiden wegen af te wikkelen in plaats van op een weg (waarbij het totaal aantal rijstroken 

gelijk is), ontstaat een robuustere netwerkstructuur. De gevolgen van verstoringen (bijv. een 

incident) blijven beperkt tot een rijweg terwijl de andere rijweg kan fungeren als terugvaloptie. Bij 

een bundeling van het verkeer op één rijbaan loopt men het risico dat al het verkeer door een 

incident wordt opgehouden. Een bijkomend groot voordeel is dat de gevolgen van een incident op 

de verkeersafwikkeling in een ontvlochten netwerk  aanzienlijk kleiner uitvallen. Dit kan 

geïllustreerd worden aan de hand van het onderstaande voorbeeld. 

 

 

Figuur  1-8: Vergelijking van twee mogelijke wegconfiguraties 
 

In de figuur worden 2 situaties weergegeven: 2 parallelle rijbanen elk met 2 rijstroken en 

1 rijbaan met 4 rijstroken. De capaciteit is in beide situaties nagenoeg gelijk. De kans dat 

een incident optreedt, is in sterke mate afhankelijk van de intensiteit op de weg. 

Uitgaande van een verkeersintensiteit van q voertuigen per uur is in de ontvlochten 

situatie de kans op een incident ½ p per rijbaan (uitgaande dat het verkeer zich min of 

meer gelijkmatig over beide wegen verdeelt). In de niet ontvlochten situatie is de kans 

op een incident p16. Als gevolg van het incident zal het verkeer tijdelijk worden 

opgehouden. De omvang van het oponthoud is afhankelijk van de omvang van de 

blokkade, de tijdsduur van de blokkade en de verkeersintensiteit op de betreffende 

rijbaan. De tijdsduur van het incident wordt in alle situaties even lang verondersteld. 

Verder blijkt dat als gevolg van een incident veelal de gehele rijbaan wordt geblokkeerd, 

of de weg nu uit 2 of uit 4 rijstroken bestaat17. Dit betekent dat, in de vergelijking tussen 

de twee wegen, de gevolgen van een incident vooral een functie zijn van en evenredig 

zijn met de verkeersintensiteit q. In de ontvlochten situatie is de omvang van de 

verkeershinder (voertuigverliesuren) evenredig met ½ q per rijbaan en in de niet 

ontvlochten situatie met q. 
                                                           
16 Doordat op een weg met 1 rijbaan en 4 rijstroken veel meer interacties tussen de voertuigen 

optreden dan op de weg met 2 rijbanen en 2 rijstroken, is de kans op een incident eerder groter 

dan p 
17 Vaak ziet men zelfs congestievorming op de andere rijbaan: de kijkersfile 

2 rijbanen, elk met 2 rijstroken 

1 rijbaan met 4 rijstroken 

½p, ½ q 

½p, ½ q 

p, q 
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De totale hinder van een incident is het product van de kans op een incident en het effect 

van een incident. In de ontvlochten situatie is de totale hinder dus evenredig met ¼ pq 

per rijbaan en voor de 2 rijbanen samen ½ pq. In de niet ontvlochten situatie is de totale 

hinder evenredig met pq. In de niet ontvlochten situatie is de omvang van de hinder 

veroorzaakt door een ongeval dus ongeveer twee keer zo groot als in de ontvlochten 

situatie. Daarbij komt dat in de ontvlochten situatie het verkeer ook nog eens omgeleid 

kan worden over de andere rijbaan (mits de situatie dat toelaat en de benodigde 

voorzieningen daartoe zijn aangebracht). Bovenstaand voorbeeld laat duidelijk zien dat 

de gevolgen van een incident in het ontvlochten netwerk minder groot zijn.  

 

De keuze voor een stelselmatige opbouw van het netwerk, waarbij elk stelsel een zekere 

samenhang vertoont, leidt tot de volgende netwerkkarakteristieken: 

• wegen uit het ene stelsel kunnen fungeren als terugvaloptie voor wegen uit het andere 

stelsel, bijv. bij een ongeval of een tijdelijke afsluitingen als gevolg van 

werkzaamheden 

• de verkeersknooppunten worden minder zwaar belast 

• het netwerk als geheel biedt meer mogelijkheden voor toepassing van dynamisch 

netwerk- en verkeersmanagement [Immers et al, 2003; Yperman et al, 2003]. 

 

Bovenstaande kenmerken vergroten de robuustheid van het netwerk in die zin dat het 

netwerk beter in staat is tijdelijke verstoringen in de verkeersafwikkeling op te vangen. 

Voorwaarde is wel dat men via de terugvaloptie (het andere stelsel) over een zekere 

restcapaciteit beschikt die ten tijde van capaciteitsbeperkingen op andere stelsels kan 

worden ingezet.  

 

Afstemming van aanbod infrastructuur op karakteristieken vraagpatroon 
Niet alle verplaatsingen zijn hetzelfde. Al naar gelang motief, lengte en kenmerken van 

de gebruiker kunnen verschillende segmenten van verplaatsingen worden onderscheiden 

waaraan door de gebruiker (vervoersconsument) verschillende eisen worden gesteld t.a.v. 

de kwaliteit van de afwikkeling. Voor lange (inter)nationale verplaatsingen zijn snelheid 

en betrouwbaarheid belangrijke kwaliteitscriteria. Dit vraagt om wegen met een hoge 

ontwerpsnelheid (de maximum snelheid, die geldt als ontwerpcriterium voor een weg), 

een beperkt aantal aansluitingen en een kleine kans op congestie. 

 

Voor korte verplaatsingen is snelheid minder belangrijk maar is de toegankelijkheid juist 

van groot belang. De ontwerpsnelheid van deze wegen mag beduidend lager liggen. Het 

aantal aansluitingen ligt aanmerkelijk hoger en gelijkvloerse kruispunten zijn toegestaan 

mits de capaciteit voldoende hoog blijft. 

Bij het openbaar vervoer betekent hoge snelheid dat het aantal halteplaatsen beperkt zal 

moeten blijven (HST en IC); bij korte verplaatsingen zijn een hogere haltedichtheid en 

een hoge frequentie belangrijke kwaliteitscriteria.  

Kortom, ontvlechten biedt de mogelijkheid om het aanbod (infrastructuur en 

vervoersdiensten) beter af te stemmen op de karakteristieken van de vraag. Door het 
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transportsysteem te ontvlechten kan een betere kwaliteit worden geboden aan de 

vervoersconsument. 

 

Afstemming op bedrijfsvoering exploitant 
Ontvlechten stelt de exploitant van het transportsysteem in staat de vorm van de 

infrastructuur, de exploitatie van diensten, de inzet van materieel en de regeling van het 

verkeer beter af te stemmen op de karakteristieken van de vraag. Dit kan leiden tot 

efficiencyvoordelen mits de omvang van de vraag (per onderscheiden stelsel) voldoende 

groot is. Een aardig voorbeeld vormt de uitbreiding van het spoorwegennet van 2 sporen 

naar 4 sporen. De combinatie van stoptreinen en IC-treinen op een spoor beperkt de 

capaciteit aanzienlijk. Door deze twee treindiensten een eigen spoor te geven kan de 

capaciteit van de spoorverbinding meer dan verdubbeld worden (1 + 1 = 3)  

 

Elk stelsel zijn eigen verkeer 
Indien alle verplaatsingen via één stelsel worden afgewikkeld, staan ook alle reizigers gezamenlijk 

in de file voor een knelpunt of een incident. Door nu verplaatsingen, afhankelijk van het type 

verplaatsing, via verschillende stelsels af te wikkelen, wordt deze  afhankelijkheid doorbroken. 

Indien op het onderliggende wegennet een file ontstaat heeft dit geen consequenties meer voor de 

afwikkeling van het verkeer op het hoofdwegennet en omgekeerd. Wel is het mogelijk dat, door 

terugslag, de staart van de file het verkeer op het andere stelsel hindert. Terugslag van files van het 

ene stelsel naar het andere stelsel kan men voorkomen (of verminderen) door het toepassen van 

buffers op de verbindingen tussen de stelsels. 

 

Hiërarchie maakt de complexiteit beter beheersbaar 

Bestudering van de evolutie van systemen laat zien dat naarmate de complexiteit van een systeem 

toeneemt, een hiërarchie in het systeem gebracht moet worden om de complexiteit van de 

processen te kunnen blijven beheersen. Analogieën met vergelijkbare complexe systemen 

(transport van water, elektriciteit, de afleiding van krachten in constructie, etc.) laten vergelijkbare 

ontwikkelingen en resulterende structuren zien. Hiërarchie is overigens niet alleen dienstig voor de 

beheerder/exploitant van het systeem, ook de gebruiker van een verkeersnetwerk is zeer gebaat bij 

een hiërarchische structuur; de reiziger oriënteert zich gemakkelijker in een goed gestructureerd, 

hiërarchisch netwerk en ook kan hij/zij een dergelijk netwerk sneller opslaan in de mental map: de 

persoonlijke perceptie van zijn geografische omgeving.  

 

Verkeersveiligheid 
Zoals hierboven al in aangegeven treden in het ontvlochten netwerk minder interacties 

op tussen de voertuigen op een rijbaan. Als gevolg hiervan zal de kans op een incident 

afnemen. Indien als gevolg van ontvlechten bepaalde wegtypen worden opgewaardeerd 

(een deel van het onderliggende wegennet), dan heeft dit een positief effect op de 

verkeersveiligheid. De meeste ongevallen vinden immers plaats op het onderliggende 

wegennet. Vooral op de provinciale wegen gebeuren veel ongevallen (de N201, N207 en 

N302 waren in 2002 de drie meest onveilige wegen). Het opwaarderen (als onderdeel van 

het ontvlechten) van een deel van het onderliggende wegennet tot regionale stroomweg, 
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biedt de mogelijkheid de veiligheid van deze wegen aanzienlijk te verbeteren 

(gescheiden rijbanen, relatief lage snelheid, ongelijkvloerse kruispunten). Verwacht mag 

worden dat het (opgewaardeerde) regionale stelsel veel regionaal verkeer zal aantrekken 

(ook van lagere ordewegen), wat zal resulteren in een significante verbetering van de 

verkeersveiligheid (doden: -10%, gewonden -7%; [Immers, et al, 2001]).   

 

Nadelen van ontvlechten 

Door het opsplitsen in stelsels (deelmarkten) wordt echter ook een zekere mate van 

inefficiëntie geïntroduceerd; er is sprake van verschillende netwerken (rijbanen) met hun 

eigen onevenwichtigheden; de onevenwichtigheden in één netwerk (op een rijbaan) 

kunnen als gevolg van het ontvlechten moeilijker in een ander netwerk (op de andere 

rijbaan) worden opgevangen. Dit probleem zou kunnen worden ondervangen door 

netwerken zoveel mogelijk parallel te ontvlechten en mogelijkheid in te bouwen om de 

capaciteit over te hevelen van het ene stelsel naar het andere (dynamische/flexibele 

wegafscheiding). 

 

Bovenstaande argumenten geven aan dat ontvlechten in principe een interessante optie is 

bij de opbouw en vormgeving van het transportsysteem. Toch is de mate waarin het 

principe van ontvlechten toegepast kan worden in het transportnetwerk aan beperkingen 

onderhevig (het aantal verschillende stelsels blijft veelal beperkt). De redenen hiervoor 

zijn: 

• omvang van de vraag; er dient voldoende vraag te zijn per onderscheiden stelsel;  

• duidelijkheid van het systeem voor de gebruiker; indien er te veel stelsels zijn, leidt 

dit tot onduidelijkheid; 

• versnippering van het landschap; te veel stelsels kunnen tot een grote versnippering 

van het landschap (hangt af van bundelingmogelijkheden) leiden en ook het 

ruimtebeslag neemt fors toe; 

• hogere kosten; o.a. door het wegvallen van schaalvoordelen. 

 

Bij het huidige wegennet (individueel vervoer) is nauwelijks sprake van afzonderlijke 

stelsels; het nationale wegennet is uitstekend en het stedelijke wegennet is redelijk 

ontwikkeld; het regionale wegennet is beperkt en gefragmenteerd ontwikkeld. Het 

autosnelwegennet is oorspronkelijk ontworpen voor lange afstandsverplaatsingen, maar 

dit netwerk wordt momenteel ook intensief gebruikt voor kortere regionale en zelfs 

stedelijke verplaatsingen.  
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Bijlage 4 

 

TABULA RASA: EEN NIEUW WEGENNET VOOR BELGIË 

Thesis door: Hans Verbraken (http://www.kuleuven.be/traffic/dwn/E2008B.pdf) 

Begeleiding: Prof. L. Immers, ir. Th. Verbraken en ir. J. Stada 

 

Een goed functionerend transportnetwerk is van het grootste belang voor België. Er zijn 

echter onmiskenbaar problemen in het huidige wegennet. Om deze te vinden en 

aanpassingen voor te stellen, wordt, zoals de titel suggereert, totaal abstractie gemaakt 

van de bestaande situatie en een ideaal netwerk ontworpen. 

 

Het ontwerp van een ideaal netwerk houdt in dat er zo weinig mogelijk rekening wordt 

gehouden met het bestaande netwerk. Kritieke punten die worden opgelost op kleine 

schaal, duiken waarschijnlijk ergens anders opnieuw op. Daarom wordt de huidige 

situatie genegeerd bij het ontwerp. Het ideale netwerk moet zo goed mogelijk voldoen 

aan de verplaatsingsnoden en 

zal daarom worden vormgegeven door de huidige spreiding van activiteiten en 

woonplaatsen. Wanneer de bestaande en de ideale netwerken langs elkaar worden gelegd, 

zal blijken waar de tekortkomingen zich bevinden. 

Er worden op twee manieren ideale netwerken ontworpen, met een totaal verschillende 

aanpak. Een eerste methode is de ARNO methode. Deze geeft een stappenplan om een 

netwerkstructuur te ontwikkelen vanuit bepaalde ambities. In verschillende niveaus – een 

regionaal en een nationaal netwerk – worden een aantal kernen geselecteerd die deel 

zullen uitmaken van 

het netwerk en waartussen een functioneel netwerk wordt ontworpen (zie Figuur  1-9). 
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Figuur  1-9: Functioneel network 

 

 

Dit functioneel netwerk bestaat nog niet uit fysische verbindingen maar uit functionele 

relaties, verbindingen die wenselijk zullen zijn in het uiteindelijke netwerk. Op elk 

niveau wordt dan beslist welke kwaliteiten een weg moet hebben en kan voor iedere 

functionele relatie 

worden bepaald of er in het huidige netwerk een weg is die met de juiste kwaliteiten aan 

deze relatie voldoet. Waar niet aan een relatie kan worden voldaan, wordt een 

tekortkoming ontdekt. Eens afgewerkt, kan een functioneel netwerk ook worden 

beschouwd als een soort van ideaal netwerk (zie Figuur  1-10).  
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Figuur  1-10: Ideaal netwerk 

 

 

De tweede methode die wordt gebruikt is het computerprogramma ROADnet1. Dit 

bestaat uit een optimalisatiealgoritme dat alle kosten in het netwerk minimaliseert. De 

invoer bestaat uit een herkomst-bestemmingsmatrix en een basisraster dat over België 

wordt gelegd. Iteratief wordt het verkeer uit de matrix aan het netwerk toegedeeld en 

wordt onderzocht of een uitbreiding van het netwerk een verbetering kan opleveren 

totdat een evenwicht wordt bereikt. Het resultaat is een 

ideaal netwerk dat kan worden beoordeeld op zijn structuur alsook met verschillende 

indicatoren die door het programma worden berekend. Figuur  1-11 geeft een voorbeeld 

van zo een ontworpen netwerk.  
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Figuur  1-11: netwerk ontworpen met ROADNet 

 

Door de twee netwerken te vergelijken met de bestaande netwerkstructuur kan worden 

gevonden waar het bestaande netwerk faalt. De aanpak van de beide methodes is 

compleet verschillend; daarom is het des te opmerkelijker dat bepaalde tekortkomingen 

in alle twee terugkomen, wat erop wijst dat ze wel degelijk  belangrijk kunnen zijn. 

Door de verschillende aanpak leveren de twee methodes ook verschillende inzichten op, 

die gecombineerd tot interessante conclusies leiden.  

In een laatste deel worden de resultaten samengebracht zodat aanbevelingen kunnen 

worden geformuleerd, het uiteindelijke doel van dit onderzoek. De resultaten die in de 

twee methodes los van elkaar worden gevonden zijn de volgende drie:  

• de aanleg van een tweede ring rond Brussel 

• het rationaliseren van het regionale wegennet 

• de uitbouw van het autosnelwegennet in Limburg 

 

Volgens het onderzoek en met de gestelde ambities zijn hier de duidelijkste 

verbeteringen mogelijk voor het wegennet. De geformuleerde ambities zijn wel redelijk 

beperkt; er kan met meer factoren rekening worden gehouden. Ook zijn uitbreidingen 
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mogelijk naar het ontwerp van multimodale netwerken. In ieder geval toont het 

onderzoek aan dat werken met ideale netwerken een zinvolle bezigheid is en kan worden 

ingezet voor praktische toepassingen in reële 

netwerken. 
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Bijlage 5 

 

INVLOED VAN DE TOPOLOGIE VAN NETWERKEN OP DE BETROUWBAARHEID VAN 

REISTIJDEN 

Thesis door: Tobias Leysen (http://www.kuleuven.be/traffic/dwn/E2008F.pdf) 

Begeleiding: Prof. L. Immers, ir. R. Corthout en ir. J. Stada 

 

Het doel van deze thesis is om na te gaan welke invloed de topologie van verkeersnetwerken 

heeft op de betrouwbaarheid van reistijden. Eerst wordt onderzoek gedaan naar de betekenis van 

het begrip topologie voor verkeersnetwerken. Uit deze studie komen enkele specifieke structuren 

naar voor die als referentievorm kunnen gelden voor verschillende topologieën. Uit een reeks 

indicatoren die de structuur van een netwerk kunnen beschrijven worden enkele kentallen 

weerhouden die van betekenis kunnen zijn als maat voor de robuustheid van een 

verkeersnetwerk. 

 

Er worden drie netwerken opgebouwd. Het referentie netwerk wordt gebaseerd op een 

schematische versie van het Belgische wegenstelsel. Twee varianten ontstaan door het 

toepassen van andere referentietopologieën. De drie topologisch verschillende netwerken 

worden dan onderworpen aan simulaties van uiteenlopende verkeerssituaties. 

 

Figuur  1-12: Stervariant 

 

Figuur  1-13: Ringvariant 
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Figuur  1-14: netwerk met lineaire structuur 

 

Uit de resultaten blijkt de positieve invloed op de verkeersafwikkeling van een tweede 

ringstructuur rond Brussel. Er kan gesteld worden dat een hoge waarde voor de gamma-index en 

een lage graad van centraliteit een positieve weerslag hebben op de robuustheid van een netwerk. 

Er wordt ook besloten dat een circuit-vormige structuur de voorkeur verdient tegenover een 

radiale structuur. 

 

In een extra hoofdstuk wordt nog een experiment uitgevoerd met het principe van 

ontvlechting. Dit is een structurele maatregel die de robuustheid ten goede komt. 
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Thema 2 Afstemming tussen functie en vormgeving van een weg18 

 

2.1 Beschrijving van het probleemveld19  

 

Soms rijdt men op een weg die zodanig is ontworpen en vormgegeven dat men comfortabel 100 

km/u kan rijden. Helaas is er slechts een maximum snelheid van 50 km/u toegestaan. Om deze 

snelheid af te dwingen worden camera’s geplaatst. Natuurlijk trekt de wegbeheerder uiteindelijk 

aan het langste eind, maar men kan zich afvragen wie bij een snelheidsovertreding de ‘schuldige’ 

is: de weggebruiker die op grond van het wegbeeld dat hem/haar wordt aangeboden een snelheid 

kiest of de wegbeheerder die een wegbeeld heeft geconstrueerd dat qua vormgeving volledig 

afwijkt van de functie die de weg vervult en het bijbehorende toegestane snelheidsregime. Men 

zou in dit geval ook een gele (of rode?) kaart kunnen tonen aan de wegbeheerder voor misleiding 

van de weggebruiker. Deze situatie is menig weggebruiker niet vreemd: vaak is inconsistentie 

tussen vormgeving en functie van de weg de oorzaak van veel misverstanden bij weggebruikers, 

hierdoor ook van verlies aan capaciteit en, erger, van een toename van de verkeersonveiligheid.  

 

De inconsistentie tussen vormgeving en functie van de weg wordt mede in de hand gewerkt 

doordat veel wegen in België meer dan één functie vervullen. Zo combineert een steenweg vaak 

3 functies: stroomfunctie als verbinding tussen 2 steden, ontsluitingsfunctie ten behoeve van 

woonwijken en bedrijventerreinen, erffunctie in het toegankelijk maken van individuele 

percelen. Deze menging van functies leidt tot veel conflicten tussen de verschillende gebruikers, 

met een verhoogd ongevalrisico als gevolg. 

Wegen hebben bij voorkeur één bepaalde functie. Door de vormgeving van de weg af te stemmen 

op deze functie, dwingt men als het ware een zeker gebruik van de weg af. Door de vormgeving 

verklaart de weg zich ook aan de gebruiker. Dit principe ligt aan de basis van de ‘Duurzaam 

Veilig’-aanpak die men pakweg 20 jaar geleden in Nederland heeft geïntroduceerd. Men kan 

betwisten of de ‘Duurzaam Veilig’-aanpak effectief is. Feit is wel dat Nederland inmiddels het 

verkeersveiligste land ter wereld is.  

Een betere afstemming tussen functie en vormgeving van de weg heeft nog andere voordelen. 

Hierdoor wordt een grotere samenhang in het netwerk tot stand gebracht, wat de afwikkeling van 

                                                           
18 Dit onderwerp staat duidelijk in relatie tot deel 7: Vormgeving en inrichting van kruispunten. 

Naast de weg dienen ook de kruispunten vormgegeven te worden volgens de functie die ze 

vervullen. De voorkeur gaat dan ook uit naar een geïntegreerde aanpak (wegen en kruispunten). 

 
19 Voor een verklaring van de gehanteerde begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst in 

Bijlage 2 



 

76 Thema 2 Afstemming tussen functie en vormgeving van een weg 

de verkeersstroom ten goede komt. Plotse wijzigingen/veranderingen in de vormgeving (en het 

wegbeeld) vormen bottlenecks die de capaciteit van een stroomweg fors kunnen verminderen. 

Een derde punt betreft de logica in het traject die door de vormgeving wordt opgeroepen. 

Wijzigingen in de vormgeving schept vooral verwarring bij weggebruikers die niet vertrouwd 

zijn met de weg(omgeving). Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt door een soms/vaak 

ondermaatse bewegwijzering. Verwarring, aarzelend rijgedrag, foutieve manoeuvres… zijn het 

gevolg. Deze rijstijl heeft op zijn beurt weer negatieve gevolgen voor zowel de veiligheid als de 

capaciteit. 

 

Zeker op het regionale wegennet is er sprake van een allegaartje van wegen, met verschillende 

vormgeving en menging van functies. De huidige stand van zaken zal via een reeks foto’s van 

een verplaatsing van Turnhout naar Aarschot (N9) worden geïllustreerd. Aangegeven zal worden 

wat kenmerkend is voor deze weg en wat dit betekent voor de verkeersveiligheid, de 

doorstroomcapaciteit en de logica langs het traject voor de gebruiker. Maar eerst wordt de ‘state 

of the art’ met betrekking tot dit thema beschreven. 

 

2.2 Beschrijving van de ‘state of the art’ en van de resultaten van recent 

onderzoek 

Duitsland 

 

In het rapport ‘Richtlinien für die Anlage von Strassen (RAS), Teil: Leitfaden für die funktionale 

Gliederung des Strassennetzes (RAS-N)’ wordt een systematische, functionele indeling van het 

wegennet in Duitsland voorgesteld. Als basis voor de indeling in wegcategorieën worden 3 

functies van een weg onderscheiden: 

• Verbindungsfunction; de verbindende functie 

• Erschliessungsfunction; de ontsluitende functie 

• Aufenthaltsfunktion: de verblijfsfunctie in combinatie met de erftoegangsfunctie  

 

Gegeven deze functies, de ligging van de weg (binnen of buiten de bebouwde kom) en de 

belendende bebouwing (ja of nee), worden 5 wegcategorieën onderscheiden. Deze categorie-

indeling wordt vervolgens gecombineerd met een indeling naar de verbindingsfunctie van de 

weg. Verbindt de weg 2 belangrijke centra of verbindt de weg 2 percelen. De verbindingsfunctie 

wordt op een schaal van 1 tot 6 gewaardeerd. 

Uiteindelijk leidt dit tot een indeling van het wegennet in 15 wegtypen. Voor elk wegtype is 

aangegeven welk verkeer gebruik mag maken van deze weg, alsook het dwarsprofiel, de 

ontwerpsnelheid en het type kruispunt (gelijkvloers of ongelijkvloers). 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de wegcategorieën. 
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In de verdere uitwerking van de categorie-indeling van wegen gaat ook aandacht naar de wijze 

waarop de onderscheiden wegtypes elkaar opvolgen bij het maken van een verplaatsing. 

Belangrijk daarbij is dat een weggebruiker tijdens zijn/haar verplaatsing stapsgewijze naar een 

hogere wegcategorie wordt geleid en vervolgens bij het naderen van de bestemming weer naar 

een lagere wegcategorie tot de erftoegangsweg die de bestemming ontsluit. Dit principe staat ook 

bekend als het ‘trappetje van Monderman’ (zie Figuur  2-1 t/m Figuur  2-3). Deze werkwijze 

creëert logica in de opbouw/samenhang van het netwerk waardoor een logische opbouw van de 

verplaatsing (de route) mogelijk wordt.  

 

 

 

Figuur  2-1: Voorkeursopbouw van een verplaatsing: de verplaatsingstrap 

 

Het is belangrijk te beseffen dat het trappetje van Monderman bij voorkeur op een bepaalde 

wijze wordt doorlopen. Bij het maken van een verplaatsing komt men van een lagere-orde-weg in 

een aantal stappen op een hogere-orde-weg. Deze hogere-orde-weg stemt overeen met de aard 

van de verplaatsing (dus een weg met een regionaal verbindende functie voor een regionale 

verplaatsing en een autosnelweg voor een (inter)nationale verplaatsing). In de buurt van de 

bestemming zal men weer stapsgewijze afdalen in de hiërarchie van het wegennet tot de 

erfontsluitingsweg waarmee de bestemming wordt bereikt. Belangrijk bij het doorlopen van de 

‘verplaatsingstrap’ is (naast de hiërarchische opbouw en afbouw) dat de gereden afstand (tijd) op 

elke wegcategorie niet te lang is. Na 5 à 10 minuten rijden zal men willen opschalen resp. 

afschalen naar een andere wegcategorie. Alleen op de hoogste wegcategorie (de nationale 

stroomweg of de regionale stroomweg) zal men bereid zijn om langer aan een bepaalde snelheid 

te rijden. Veelal zal het grootste deel van de verplaatsing op de hoogste trap worden afgelegd. 

 

 

Figuur  2-2: Onevenwichtige verplaatsingstrap 

 B 

H B 
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Figuur  2-2 laat zien hoe het niet moet. In dit geval verspringt men bij het maken van de 

verplaatsing voortdurend van hogere- naar lagere-orde-weg en omgekeerd. Door deze opbouw 

van de verplaatsing creëert men weinig duidelijkheid naar de weggebruiker en zal ongewenst 

gedrag (onaangepaste snelheid, attentieniveau stemt niet overeen met de aandacht die het rijden 

op dit wegtype vraagt) worden uitgelokt. Een dergelijke configuratie vraagt om extra toezicht op 

de naleving van de verkeersregels. 

 

 

 

Figuur  2-3: Onevenwichtige verplaatsingstrap 

 

Ook Figuur  2-3 laat een ongewenste opbouw van de verplaatsing zien. In dit geval wordt de 

weggebruiker gedwongen een groot deel van de verplaatsing op een lagere-orde-weg af te 

leggen. Indien de af te leggen afstand op een dergelijke weg te lang is, wordt opnieuw 

onaangepast gedrag (te hoge snelheid resp. verlaging van aandachtsniveau) uitgelokt. 

 

Nederland 

 

Ook Nederland heeft gekozen voor een strikte categorisering van het wegennet. Het aantal 

onderscheiden wegcategorieën is beperkt. Bij elke categorie zijn ontwerpeisen 

(herkenbaarheidkenmerken) gekoppeld. Door deze koppeling van vormgeving aan de functie van 

de weg, wordt het voor de weggebruiker duidelijk wat voor weg hij/zij rijdt en welk rijgedrag 

daarbij past. Tabel 2-1 toont een voorbeeld van een koppeling tussen de functie en vormgeving 

van 2 wegtypes. Hiermee probeert men ook een adequaat gebruik van de weg uit te lokken 

(alleen de verplaatsingen die daar thuishoren). Deze 3-koppeling vormt de basis van het 

‘Duurzaam Veilig’-concept. 

 

 B 
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Tabel 2-1: Essentiële herkenbaarheidkenmerken voor stroom- en gebiedsontsluitingswegen 

(CROW, 2002) 

 Regionale stroomwegen Gebiedsontsluitingswegen 

Rijrichtingscheiding Fysieke scheiding Moeilijk overrijdbaar 

Vluchtvoorziening Ja Niet essentieel 

Randmarkering Doorgetrokken Onderbroken 

Kruispunten Ongelijkvloers Gelijkvloers met voorrang en 

snelheidsbeperkende 

maatregelen 

 

In Figuur  2-4 wordt de voorkeursopbouw (structuur) van het wegennet weergegeven. 

 

 

Figuur  2-4: Voorbeeld van een homogeen samenhangend netwerk (bron: SWOV, 2005: 

Door met Duurzaam Veilig) 

 

Vlaanderen 

 

Categorisering wegen 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wegencategorisering opgesteld voor de 

belangrijkste Vlaamse wegen (zie Tabel 2-2) .  

 

• Stroomwegen (SW) 

– 

• Erftoegangswegen (ETW) 

– 

• Gebiedsontsluitingswegen 
(GOW) 
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Tabel 2-2: Wegcategorieën met hun gewenste functie en inrichting (bron: RSV, 1998) 

CATEGORIE HOOFDFUNCTIE Aanvullende 

functie 

INRICHTING 

HOOFDWEG VERBINDEN  op 

internationaal niveau 

Verbinden op 

Vlaams niveau 

Autosnelweg, naar 

Europese normen 

PRIMAIRE 

WEG 

Categorie I 

VERBINDEN  op 

Vlaams niveau 

Verzamelen op 

Vlaams niveau 

Autosnelweg/stedelijke 

autosnelweg 

Autoweg (2x2 of 2x1) 

Weg (2x2 of 2x1) met 

gescheiden 

verkeersafwikkeling 

PRIMAIRE 

WEG 

Categorie II 

VERZAMELEN  op 

Vlaams niveau 

Verbinden op 

Vlaams niveau 

Autoweg (2x2 of 2x1) 

Weg (2x2 of 2x1) met 

gescheiden 

verkeersafwikkeling 

SECUNDAIRE 

WEG 

Verbinden en/of 

verzamelen op lokaal 

en bovenlokaal 

niveau 

Toegang geven Weg (2x2 of 2x1) niet 

noodzakelijk met 

gescheiden 

verkeersafwikkeling 

Doortochten in 

bebouwde kom 

LOKALE WEG Toegang geven  Weg (2x1) met 

gemengde 

verkeersafwikkeling 

 

In het Eindrapport Handboek Secundaire Wegen (AWV20, 2003) wordt, uitgaande van de 

gewenste wegfunctie en de ruimtelijke context, een programma van eisen opgesteld voor zowel 

wegvakken als kruispunten behorende tot secundaire wegen. Dit programma wordt vertaald in 

een concept-streefbeeld en, tenslotte, in een verkeersplanologisch streefbeeld. 

Daarnaast worden in de studie ‘Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en 

aanbevelingen’ (Donné, 2004) de categorisering en bijbehorende vormgeving van lokale wegen 

concreet uitgewerkt. 

 

Conform de aanpak in Duitsland en Nederland kan een weg 3 functies vervullen: de 

verbindingsfunctie, de gebiedsontsluitingsfunctie en de erftoegangsfunctie. 
                                                           
20 AWV maakt sinds 1 april 2006 onder de naam ‘Agentschap Infrastructuur’ deel uit van het 

beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Omwille van de herkenbaarheid en duidelijkheid 

wordt de benaming AWV gehanteerd 
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Donné (2004) beschrijft deze functies als volgt: 

• Verbindingsfunctie of het verbinden van herkomst- en bestemmingsgebieden. 

Het verplaatsingspatroon van deze functie wordt gekenmerkt door een rechte lijn zonder 

vertakkingen en dit over langere afstand (meerdere kilometers). Er is weinig of geen 

uitwisseling tussen de weg en de nabijgelegen gebieden. 

Deze functie komt het best tot uiting op het hoofdwegennet (autosnelweg). 

Verbinden houdt in: een groot aandeel verkeer dat zijn bestemming niet in de omgeving 

van het wegvak heeft, minder aansluitingen en minder uitwisseling met verblijfsfuncties. 

 

• Gebiedsontsluitingsfunctie of het verzamelen binnen de herkomstgebieden en het 

verdelen binnen de bestemmingsgebieden. Ontsluiten is als term beter geschikt omdat ze 

verzamelen én verdelen omvat. Een gebied ontsluiten wordt ook begrepen als 

toegankelijk maken via een netwerk van wegen (voor verschillende modi). 

 

• Erftoegangsfunctie of het rechtstreeks toegang geven tot de aanpalende percelen. 

De erven langs de weg worden rechtstreeks ontsloten vanaf de weg. 

De erftoegangsfunctie wordt ook verblijfsfunctie genoemd: de functie van de weg met 

betrekking tot de activiteiten langsheen de weg gelegen. 

Deze functie komt optimaal tot uiting in een woon- of winkelstraat en op ventwegen. 

 

 

Streefbeeld als beleidsinstrument 

In de studie ‘Het streefbeeld als beleidsinstrument’ (Korsmit, J., 2004) wordt een aanpak voor de 

toepassing van het concept ‘Streefbeeld’ voor Vlaanderen uitgewerkt. Met dit Streefbeeld wil 

men voor een wegtracé een adequate verkeerstechnische vormgeving en stedenbouwkundige 

uitwerking geven die in overeenstemming is met de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

(RSV) aangegeven categorisering van de weg en de daarmee samenhangende eisen t.a.v. de 

kwaliteit van de verkeersafwikkeling, de verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid en het 

milieu. 

De studie verwoordt dit als volgt: “In het RSV is ervoor geopteerd het bestaande wegennet te 

optimaliseren op basis van een functionele categorisering. Streefbeelden zijn een belangrijk 

middel om de inrichtingsprincipes zoals vooropgesteld in het RSV om te zetten in concrete 

realisaties voor deze wegen. In deze nota wordt onder een streefbeeld verstaan: een strategisch 

plan dat op basis van een visie het eindbeeld voor de uitwerking van de inrichting van een 

element van de lijninfrastructuur (meer bepaald een wegverbinding) vast legt volgens de 

principes van het structuurplan (RSV en/of PRS), waarin deze lijninfrastructuur werd 

geselecteerd. 
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De ontwikkeling van de mobiliteitsproblematiek vereist een fundamentele aanpak van de 

inrichting en de regeling van het gebruik van de verkeersinfrastructuur. De overheid zal op 

efficiënte en effectieve wijze moeten ingrijpen in deze problematiek. Streefbeelden kunnen 

hierbij een belangrijke rol spelen. Streefbeelden werken de visie op de weg uit vanuit een 

verkeersplanologische visie, waarin o.a. de hiërarchiesering van de netwerken en de inpassing 

van tracés aan de orde komen, die invulling geeft aan de voorstellen in de betreffende 

ruimtelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen. Men onderscheidt 2 fasen: een 

conceptstreefbeeld met een uitwerking van verkeerskundige inrichtings-concepten voor de weg 

en zijn omgeving op basis van een verkeersplanologische visie op de ontsluitingsstructuur (vb. 

hoe wordt de inrichting van een weg als onderdeel van de “kam” als ontsluiting van het netwerk 

aan de Belgische/Vlaamse kust of hoe wordt de invulling op/langs een weg van een park-and-

ride aan de rand van een grootstedelijk gebied vorm gegeven?) en een ontwerpstreefbeeld met 

een uitwerking van het functioneel verkeerstechnisch ontwerp voor specifieke locaties.” 

 

En wat laat de praktijk zien? 

In dezelfde studie ‘Het streefbeeld als beleidsinstrument’ constateert Korsmit: “De analyse leert 

dat er inhoudelijk nog veel ruimte is voor verbetering van de uitwerking van kwaliteitsvolle en 

effectieve inrichtingsconcepten en functionele ontwerpen. Het ontbreken van heldere richtlijnen 

en van de nodige ervaring met de materie draagt hiertoe bij. Men mist in het conceptstreefbeeld 

vaak de onderbouwing van verschillende mogelijke inrichtingsconcepten en de afweging van 

dezen op basis van de van belang zijnde aspecten (ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, 

leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor de diverse modi e.d.). De 

inhoudelijke uitwerking van de inrichtingsconcepten in een functioneel ontwerp kan door het 

aanreiken van richtlijnen en ontwerpvoorbeelden verbeterd worden. Een andere factor, die de 

kwaliteit van de streefbeeldstudie beïnvloedt is de beschikbare tijd voor het uitwerken van het 

volledige voortraject voor de opmaak van het conceptstreefbeeld. Door te snel op het technische 

niveau te werken worden de oplossingmogelijkheden beperkt en wordt de kwaliteit van het 

functioneel ontwerp verminderd, waardoor de toegevoegde waarde van de streefbeeldstudies niet 

tot haar recht komt. Dit is niet alleen jammer. Het vormt een bedreiging voor het 

beleidsinstrument “streefbeelden”.” 

 

Compartimentering  

In het artikel ‘Categorisering van lokale wegen’ (Donné, 2004) wordt een argumentatie gegeven 

waarom het profiel van een weg (zo vaak) mag veranderen: “De inrichting van de wegen vertrekt 

niet vanuit een type profiel dat over de hele lengte van de weg wordt doorgetrokken. Bij het 

ontwerp zal veeleer rekening gehouden worden met een ruimtelijke indeling in gebieden, de 

compartimentering (= wegvakken in onderscheiden gebieden). De compartimentering is een 
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principe ontleend aan de doortochtenfilosofie en gebeurt op basis van een ruimtelijke en 

functionele analyse. 

Door compartimentering is snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie mogelijk. Vooral 

binnen de bebouwde kom, de verblijfsgebieden en de zone 30-gebieden zal de snelheidslimiet 

lager liggen. Het rijgedrag zal echter ook door de inrichting van de weg gestuurd worden. Het 

statuut zone 30 is op delen van alle categorieën van lokale wegen mogelijk en is dus niet enkel 

voorbehouden voor erftoegangswegen. 

De compartimentering is ingegeven vanuit de doelstellingen verkeersleefbaarheid en milieu. De 

omgeving stelt randvoorwaarden aan de inrichting. Met omgeving wordt bedoeld: de 

planologische voorzieningen direct langs de weg (soort en dichtheid van functies en kenmerken 

en kwaliteiten van het landschap). 

Men zou onderscheid kunnen maken tussen ‘zachte’ en ‘harde’ omgevingskenmerken 

/activiteiten. Maar evengoed kan men onderscheid maken in de mate waarin de inrichting van de 

weg zich harder of zachter opstelt ten opzichte van de omgeving. Een harde opstelling is een 

kenmerk van verbindingswegen op internationaal en Vlaams niveau zoals hoofdwegen en 

primaire wegen waarbij de verkeersfunctie zo volledig mogelijk gescheiden wordt van de 

omgeving en rechtstreekse uitwisseling onmogelijk wordt gemaakt. 

Van een lokale weg mag een zachtere opstelling verwacht worden waarbij net zoals voor de 

secundaire wegen de verbindende functie ondergeschikt is aan de ontsluitende functie en de 

verblijfsfunctie.”  

 

Maar wanneer is een weg een lokale weg? En hoe zacht mag men zich opstellen? Betekent dit dat 

men naar believen een bepaalde functie aan de weg kan toekennen. Dit opent allerlei 

mogelijkheden om de bestaande vormgeving van de weg te hanteren als leidraad voor de toe te 

kennen functie. Door op deze wijze de functie van een weg naar believen in te vullen, blijft er 

weinig over van de gevraagde duidelijkheid naar de weggebruiker.  

 

Ter illustratie van waar dit toe leidt (kan leiden) wordt het tracé Turnhout – Aarschot (N9) nader 

beschouwd. 
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2.3 Voorbeeld uit de praktijk: het tracé Turnhout – Aarschot (N9) 
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Figuur  2-5: Tracé Turnhout - Aarschot 
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Figuur  2-6: Snelheidsverloop op het tracé Turnhout – Aarschot.  Legende: x-as = afstand in 

km,  y-as = snelheid in km/uur 

 

Figuur  2-6 geeft het snelheidsverloop (de toegestane maximum snelheid) weer op de verbinding 

tussen Turnhout en Aarschot (N9). Het valt op dat de maximum toegestane snelheid voortdurend 

verandert. Hetzelfde geldt overigens voor de functie en vormgeving van de weg; ook de 

kruispunten worden voortdurend anders vormgegeven. Voorts is er weinig consistentie in de 

onderlinge afstemming tussen functie, vormgeving en snelheid (zie fotoreportage hierna). 

De inconsistentie tussen functie en vormgeving van de weg (en de kruispunten) wordt mede in de 

hand gewerkt doordat veel wegen in België –de N9 is slechts een voorbeeld– meer dan één 

functie vervullen. Zo combineert de N9 vaak 3 functies: stroomfunctie als verbinding tussen 2 

steden, ontsluitingsfunctie ten behoeve van woonwijken en bedrijventerreinen en erffunctie in 

het toegankelijk maken van individuele percelen. Deze menging van functies leidt tot veel 

conflicten tussen de verschillende gebruikers, met een verhoogd ongevalrisico als gevolg. 

Idealiter zou men vanuit de vastgestelde netwerkstrucuur de functie van een weg moeten kunnen 

afleiden. Dat wordt lastig als een weg zowel een stroom-,  gebiedsontsluiting- als 

erftoegangsfunctie vervult. In dat geval wordt het moeilijk om aan een weg essentiële 

herkenbaarheidskenmerken toe te kennen (zie Tabel 2-1). 

Een mogelijke verklaring voor de hierboven beschreven situatie is dat weliswaar streefbeelden 

worden toegepast, maar dat niet zozeer de functie van de weg fungeert als uitgangspunt voor de 

vormgeving maar dat eerder het bestaande ontwerp (alignement, dwarsprofiel, lengteprofiel) en 

het vigerende snelheidsregime als uitgangspunt worden genomen voor de toe te kennen categorie 

(en indirect de functie). De wereld op zijn kop, met andere woorden. 

 

Hierna zullen aan de hand van een aantal foto’s van het wegprofiel van de N9 (Turnhout – 

Aarschot) diverse bronnen van verwarring voor de weggebruiker worden geïllustreerd. 

Daarbij worden 3 aandachtspunten onderscheiden: 

• De onderlinge afstemming tussen de snelheidslimiet en het ontwerp van de weg 

(alignement, dwarsprofiel en lengteprofiel). 

• De vormgeving van de afslagen ter hoogte van een kruispunt. 

• De ligging van de fietspaden.  
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Illustratie van de mogelijke verwarring van de weggebruiker aan de hand van 

fotobeelden van de weg N9  (traject Turnhout – Aarschot) 

 

Aandachtspunt a: De onderlinge afstemming tussen de snelheidslimiet en het ontwerp 

van de weg (alignement, dwarsprofiel en lengteprofiel). 

 

Figuur  2-7: Regionale verbindingsweg (N9), 50 km/u 

 

 

Figuur  2-8: Regionale verbindingsweg (N9), 70 km/u 
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Figuur  2-9: Regionale verbindingsweg (N9), 70 km/u 

 

Figuur  2-10: Regionale verbindingsweg (N9), 70 km/u 

 

 

Figuur  2-11: Regionale verbindingsweg (N9), 70 km/u 
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Figuur  2-12: Regionale verbindingsweg (N9), ook hier 70 km/u 

 

 

Figuur  2-13: Regionale verbindingsweg (N9), 70 km/u 

 

 

Figuur  2-14: Regionale verbindingsweg (N9), 90 km/u 
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Figuur  2-15: Regionale verbindingsweg (N9), 90 km/u 

 

Figuur  2-16: Regionale verbindingsweg (N9), met afslag, 90 km/u 

 

Figuur  2-17: Wat stelt dit voor? Waar 30? waar 50? en waar 70? 
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Figuur  2-18: Wat stelt dit voor? Waar 30? Waar 50? en Waar 70?   
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Aandachtspunt b: Vormgeving van de afslagen ter hoogte van een kruispunt 

 

Figuur  2-19: Standaard vormgeving: 2 doorgaande rijstroken en aparte uitvoegstroken voor 

linksaf en rechtsaf 

 

 

Figuur  2-20: Een van de doorgaande rijstroken wordt uitvoegstrook rechtsaf 

 

Figuur  2-21: Een van de doorgaande rijstroken wordt uitvoegstrook rechtsaf 
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Figuur  2-22: Verderop wederom 2 doorgaande rijstroken en aparte uitvoegstroken voor linksaf 

en rechtsaf 

 

Figuur  2-23: Verderop, de linker rijstrook wordt afgekruist 

 

Figuur  2-24: Vervolgens een doorgaande rijstrook en aparte uitvoegstroken voor linksaf en 

rechtsaf 
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Figuur  2-25: Wederom wordt een van de doorgaande rijstroken afgekruist 

 

 

Figuur  2-26: Gevolgd door een afslag naar links 

 

 

Figuur  2-27: Resteert een rijstrook voor doorgaand verkeer inclusief een aparte afslag naar 

rechts 
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Figuur  2-28: Wel een afzonderlijke afslag naar rechts maar geen aparte invoegstrook 

 

 

Figuur  2-29: Vervolgens weer terug naar 2 doorgaande rijstroken 

 

 

Figuur  2-30: Gevolgd door een kruispunt met 2 afzonderlijke uitvoegstroken naar links en 

rechts 
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Ter vergelijking! 

 

 

Figuur  2-31: Oplossing uit het boekje 

 

 

Figuur  2-32: Intensief gebruikte aansluiting op de rondweg rond Aarschot. Zoek de afslag!! 

Gevraagd: Duidelijkheid naar de weggebruiker 

 

 

Figuur  2-33: Wat is de bedoeling van deze wegconfiguratie? 
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Aandachtspunt c: Ligging fietspaden  

 

Figuur  2-34: Apart vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg 

 

 

Figuur  2-35: Vrijliggend fietspad aan de linkerzijde van de weg (wordt gebruikt in 2 richtingen) 

 

 

Figuur  2-36: Vrijliggend fietspad aan de rechterzijde van de weg (wordt gebruikt in 2 

richtingen) 
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Figuur  2-37: Fietspaden (suggestiestroken) op de rijbaan autoverkeer 

 

 

Figuur  2-38: Geen fietspad in de bebouwde kom (waar het meeste gefietst wordt) 

 

 

Figuur  2-39: Geen fietspad in de bebouwde kom (waar het meeste gefietst wordt) 
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2.4 Presentatie van een paar best practices die elders zijn toegepast 

Duurzaam Veilig (Koornstra et al., 1992; Wegman et al., 2005)  

In de ‘Duurzaam Veilig’-aanpak worden de grondslagen gedefinieerd voor de inrichting van een 

activiteitenpatroon en een daarmee samenhangend verplaatsingenpatroon waarin Veiligheid 

naast andere kwaliteitskenmerken zoals Bereikbaarheid en Milieu inherent is ingebouwd. In de 

‘Duurzaam Veilig’-aanpak worden de volgende veiligheidsprincipes gehanteerd: 

• Functionaliteit: functioneel gebruik voorkomt onbedoeld gebruik infrastructuur. 

• Homogeniteit: homogeen gebruik voorkomt grote verschillen in snelheid, richting en 

massa. 

• Herkenbaarheid: voorspelbaar gebruik voorkomt onzekerheid bij de verkeersdeelnemer. 

 

In een ‘Duurzaam Veilig’ wegverkeerssysteem is de kans op ongevallen door de vormgeving van 

de infrastructuur bij voorbaat al drastisch beperkt.  Voor zover er nog ongevallen gebeuren, 

is het proces dat de ernst van ongevallen bepaalt zodanig geconditioneerd dat ernstig letsel 

nagenoeg uitgesloten is (Koornstra et al., 1992). 

Met het oog op een verbetering van de verkeersveiligheid zijn op het vlak van infrastructuur 3 

componenten van belang: 

• Functioneel ontwerp van de infrastructuur. 

o Verbindingsfunctie, stroomfunctie. 

o Ontsluitingsfunctie. 

o Erffunctie. 

• Vorm infrastructuur. 

• Gebruik infrastructuur. 

 

Functie, vorm en gebruik van de weg (infrastructuur) zijn 3 componenten die de grondslag 

vormen van een veilig transportsysteem. Er is sprake van een directe relatie tussen de functie 

van de weg en de vormgeving van de weg: op basis daarvan wordt het gebruik van de weg min of 

meer afgedwongen. 

De principes zoals vastgelegd in Duurzaam Veilig kunnen worden vertaald in een 12-tal 

ontwerpaanbevelingen (SWOVschrift 73 - december 1997): 

• Realisatie van zo groot mogelijke aaneengesloten verblijfsgebieden;  

• Minimaal deel van de rit over relatief onveilige wegen; 

• Ritten zo kort mogelijk maken; 

• Kortste en veiligste route samen laten vallen;  

• Zoekgedrag vermijden;  

• Wegcategorieën herkenbaar maken;  

• Aantal verkeerssituaties beperken en uniformeren;  

• Conflicten vermijden met tegemoetkomend verkeer;  
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• Conflicten vermijden met kruisend en overstekend verkeer;  

• Scheiden van voertuigsoorten;  

• Snelheid reduceren op potentiële conflictpunten;  

• Vermijden van obstakels langs de rijbaan 

 

Toepassing van het concept Duurzaam Veilig heeft een grote invloed gehad op de verbetering 

van de verkeersveiligheid in Nederland (Nederland behoort samen met Engeland en Zweden tot 

de meest verkeersveilige landen in Europa (SUN countries)).  

 

In 2005 is de ‘Duurzaam Veilig’- aanpak verder uitgebreid (Wegman et al., 2005): naast de 

bestaande ‘Duurzaam Veilig’-principes Fuctionaliteit-Homogeniteit-Herkenbaarheid werden 2 

nieuwe principes ingevoerd: Vergevingsgezindheid en Statusonderkenning. Met deze gewijzigde 

aanpak zijn nieuwe maatregelen geïntroduceerd die er voor moeten zorgen dat de 

verkeersveiligheid verder verbetert (verdere afname van ongevalrisico’s, maar ook toename van 

de overlevingskans na een ongeval). 

Tabel 2-3 geeft de 5 hoofdprincipes weer van ‘Door met Duurzaam Veilig’. 

 

Tabel 2-3: Hoofdprincipes van ‘Door met Duurzaam Veilig’ (Wegman et al., 2005) 

Duurzaam-Veilig principe Beschrijving 

Functionaliteit van wegen Monofunctionaliteit van wegen, 

stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, 

erftoegangswegen, in een hiërarchisch 

opgebouwd wegennet 

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid 

en richting 

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en 

massa bij matige en hoge snelheden 

Herkenbaarheid van de vormgeving van de 

weg en voorspelbaarheid van wegverloop en 

van gedrag van weggebruikers 

Omgeving en gedrag van andere 

weggebruikers die de verwachtingen van 

weggebruikers ondersteunen via 

consistentie en continuïteit van wegontwerp 

Vergevingsgezindheid van de omgeving en 

van de weggebruikers onderling 

Letselbeperking door een 

vergevingsgezinde omgeving en anticipatie 

van weggebruikers op gedrag van anderen 

Statusonderkenning door de 

verkeersdeelnemer 

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen 

inschatten 

 

Vooral de introductie van het principe ‘vergevingsgezindheid’ kan grote gevolgen hebben voor 

de vormgeving, inrichting en omgeving van de weg. 
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2.5 Naar een gewijzigde aanpak van de inrichting en het ontwerp van 

wegen in België  

Eigenlijk moet men kijkend naar de situatie in België constateren dat het instrumentarium veelal 

wel aanwezig/uitgewerkt is (categorisering wegen, streefbeelden), maar dat de opvolging ervan 

te kort schiet, o.a. doordat men het concept laat verwateren (door bv. nog een heleboel andere 

overwegingen in de uitwerking mee te nemen) of doordat men het concept laat voor wat het is. 

 

Teneinde deze impasse te doorbreken stellen wij voor een duidelijk kader te creëren dat het 

toelaat de programmering, opmaak en realisatie van streefbeelden voortvarend ter hand te 

nemen. Daarbij sluiten wij ons aan bij het advies dat Korsmit (2004) heeft uitgebracht met 

betrekking tot de streefbeelden en de aanpak inhoudelijk af te stemmen op de hoofdprincipes van 

de ‘Door met Duurzaam Veilig’ aanpak (beschreven in de vorige paragraaf). 

 

Belangrijke elementen van de voorgestelde/gewijzigde aanpak zijn: 

• Eenduidige functionele indeling van het Belgische wegennet, waarbij ook de samenhang 

binnen een stelsel en de verbindingen tussen de stelsels goed zijn uitgewerkt (waar 

willen we naartoe); 

• Toekennen van een eenduidige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

verschillende fasen21 die bij de opmaak en realisatie van streefbeelden voor het 

Belgische wegennet kunnen worden onderscheiden; voorts aangeven welke andere 

partijen (actoren) bij de uitvoering van de verschillende fasen betrokken moeten worden;  

• Opstellen van een voortschrijdende, meerjarige programmering. Belangrijk is dat men 

een zekere fasering in de aanpak aanbrengt omdat de opgave anders te omvangrijk (en 

daardoor onuitvoerbaar) wordt. 

• Voldoende aandacht voor de technisch-wetenschappelijke onderbouwing van de 

voorgestelde inrichting; daarbij is de samenhang met het ruimtelijk programma van groot 

belang (integratie van ruimte/bebouwde omgeving en infrastructuur; het stedelijk 

weefsel); bij de onderbouwing zal er ook aandacht moeten zijn voor de juridische 

                                                           
21  Bij de opmaak en realisatie van streefbeelden kunnen vijf fasen worden onderscheiden 

(Korsmit, 2004): 

1. Programmeringsfase : wanneer welk streefbeeld opmaken en om welke reden? 

2. Agenderingsfase : uitklaren wat uitgangspunten, gebiedsgerichte mobiliteitsvisie, 

betrokkenheid partners in planproces, en taakstelling voor streefbeeld zijn. 

3. Onderzoeks- en conceptfase : opmaak streefbeeld tot op conceptueel niveau 

(incl. scenariokeuze) 

4. Ontwerp-streefbeeld : uitwerken concept-streefbeeld tot op ontwerp-niveau. 

5. Uitvoering streefbeeld 
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aspecten, voor de methoden en technieken die het programmerings-, opmaak- en 

realisatieproces kunnen ondersteunen (procesarchitectuur, handleidingen, richtlijnen, 

draaiboek, etc.) en voor de opleiding/deskundigheid van de betrokken partijen; 

• Financiering/budgettering van/voor de geplande ingrepen; in het voortschrijdende 

meerjarige programma zullen zowel financiële als personele (capaciteit aan menskracht 

en deskundigheid) reserveringen voor het uit te voeren programma moeten worden 

vastgelegd;  

• Aanbestedingsprocedure; op welke wijze worden de voorgestelde ‘werken’ aanbesteed en 

in welke mate doet men daarbij ook een beroep op het innovatieve vermogen van de 

markt (werkt men volgens vast bestek of is er ruimte voor Public-Private-Partnerships 

(PPP); welke criteria worden gehanteerd ten behoeve van de gunning (prijs/kwaliteit, 

expertise, etc.); 

• Kwaliteitsbewaking; de kwaliteitsbewaking richt zich zowel op de inhoudelijke als de 

procesmatige uitwerking en uitvoering van het project; de opdrachtgever zal 

methodieken moeten ontwikkelen die ingezet kunnen worden ten behoeve van de 

kwaliteitsbewaking; vooral het tijdig (bij voorkeur pro-actief) signaleren van ongewenste 

ontwikkelingen is cruciaal; 

• Evaluatie en leren van verleden; een essentieel onderdeel waardoor het mogelijk wordt 

de leercyclus te doorlopen. Evaluatiestudies krijgen momenteel absoluut onvoldoende 

aandacht;  

 

 

2.6 Globale inschatting van de kosten en baten verbonden aan het 

verbeteringsvoorstel 

De baten van een verbeterde structuur en vormgeving van het wegennet waarbij sprake is van een 

logische en consistente afstemming tussen vorm, functie en gebruik van het wegennetwerk, 

situeren zich op een drietal velden: 

• verbetering van de verkeersveiligheid 

• verbetering van de doorstroming  

• meer comfort voor de weggebruiker bij het volgen van een route  

 

Verkeersveiligheid 

De grootste baten situeren zich op het vlak van de verkeersveiligheid. Ter onderbouwing en 

illustratie van de rol die het wegontwerp speelt worden de resultaten gepresenteerd van een 

drietal onderzoeken waarbij de oorzaken van verkeersongevallen in functie van de kenmerken 

(gedrag, vormgeving) van de mens, het voertuig en de weg zijn geanalyseerd. Het betreft hier de 

onderzoeken van Hillier (IMOB, 2009), van Lie et al.  (2003) en van der Horst en Janssen 

(2003). De resultaten van deze onderzoeken zijn weergegeven in de figuren 40 t/m figuur 43.  
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Volgens Hillier (bron: IMOB, 2009) ligt de wegeninfrastructuur en de omgeving slechts voor 10 

à 30% aan de basis van de ongevallen. De mens blijkt voor zo’n 75 tot 95% 

(mede)verantwoordelijk te zijn. Tenslotte zijn de voertuigen oorzaak van 5 à 10% van de 

ongevallen. In Figuur  2-40 en Figuur  2-41 is deze visie weergegeven. Deze visie vormt 

momenteel een belangrijke basis voor het veiligheidbeleid van de Vlaamse overheid. In dit 

beleid is een belangrijke plaats ingeruimd voor gedragsbeïnvloeding en toezicht op de naleving 

van de verkeersregels.  

 

 

Figuur  2-40: De mens als voornaamste bron van verkeersongevallen (bron: IMOB, 2009) 

 

 

Figuur  2-41: De mens als voornaamste bron van verkeersongevallen 
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Figuur  2-42: De weg als voornaamste bron van verkeersongevallen 

 

 

 

Figuur  2-43: De weg als voornaamste bron van verkeersongevallen 

 

In het onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid van Lie et al. (2003) 

en van der Horst en Janssen (2003) wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke fouten 

van de mens en vergissingen (zie Figuur  2-42 en Figuur  2-43). Deze vergissingen zijn in 

belangrijke mate gerelateerd aan het wegbeeld. De resultaten van het onderzoek  van Lie en van 

der Horst leveren een duidelijk ander beeld op voor de oorzaken van de verkeersonveiligheid. 

Zoals de figuren 42 en 43 tonen houdt 62% van de ongevallen verband met het wegontwerp en de 

snelheidslimiet. Slechts 7% zijn bewuste overtredingen. Blijkbaar zijn heel wat ongevallen te 

wijten aan een gebrekkige leesbaarheid van de wegen. Er worden immers veel vergissingen 

begaan die samenhangen met het wegbeeld en de opgelegde snelheidslimieten. 
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Een betere afstemming tussen functie en vormgeving van de infrastructuur in combinatie met een 

duidelijke, overzichtelijke en consistente structuur van het wegennet (voor auto, OV en fiets) 

maken het mogelijk veel vergissingen te voorkomen. Deze benadering ligt aan de basis van de 

Duurzaam Veilig aanpak die met veel succes het afgelopen decennium is toegepast in Nederland. 

 

Doorstroming 

Niet alleen het hoofdwegennet, ook een deel van het regionale wegennet vervult een belangrijke 

doorstroomfunctie, niet alleen voor regionale verplaatsingen maar ook als terugvaloptie voor de 

autosnelwegen (omleidingsroute). Om deze functies naar behoren te kunnen vervullen is het 

belangrijk dat het ontwerp van de wegen die een stroomfunctie vervullen ook afgestemd is op die 

functie en dat het ontwerp op een consistente wijze over de gehele route wordt toegepast. 

Wijzigingen in het ontwerp of in de toegekende functie van de weg hebben een grote invloed op 

de capaciteit en ook in dit geval geldt dat de sterkte van de keten wordt bepaald door de zwakste 

schakel. Vertaald naar de doorstroming van het verkeer betekent dit dat de wegsectie met de 

laagste capaciteit bepaalt hoeveel verkeer afgewikkeld kan worden.  

 

Comfort 

De voortdurende veranderingen in het wegbeeld resp. in de toegestane snelheid doen een. Bij de 

uitwerking van Thema 3 (geloofwaardige snelheidlimieten) wordt het volgende vermeld: “Dit 

betekent dat een bestuurder gemiddeld elke 1,5 km een wisseling van snelheidslimiet ondervindt. 

In 50% van de gevallen is de afstand zelfs kleiner dan 1 km en in slechts 20% van de gevallen 

kan men gedurende 2 km of meer een zelfde snelheidslimiet aanhouden. Uitgedrukt in tijd, 

ontmoet een bestuurder bij een rit over een Vlaamse gewestweg gemiddeld om de 76 seconden 

een verandering van snelheidslimiet22. In slechts 15% van de gevallen kan een bestuurder 

gedurende 2 minuten of meer dezelfde limiet aanhouden; in 50% van de gevallen duurt het 

minder dan 1 minuut voordat de snelheid wisselt en in een kwart van de gevallen rijdt men niet 

eens 30 seconden in hetzelfde snelheidsregime. 

Het zal duidelijk zijn dat als gevolg van het voortdurend veranderende wegbeeld dan wel de 

voortdurend veranderende snelheidslimiet een groot beroep wordt gedaan op het gewenste 

attentieniveau van de weggebruiker. De voortdurende veranderingen worden ervaren als niet-

confortabel en hebben als bijkomend effect dat men sneller vermoeid raakt waardoor het 

attentieniveau daalt en de kans op vergissingen toeneemt. Dit is dan weer een verklaring voor de 

naar verhouding hogere ongevalrisico’s die op dit soort wegen van toepassing zijn.  

                                                           
22 We gaan er bij deze analyse vanuit dat men kan rijden met de maximaal toegelaten snelheid, 

zonder vertragingen bij kruispunten. Indien we aannemen dat de effectieve reissnelheid 

gemiddeld 20% lager ligt dan de heersende maximumsnelheid, moeten alle genoemde tijden met 

een kwart verhoogd worden. 
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Bijlage 1: Wegencategorisering Duitsland (Bron: Forschungsgesellschaft für Strassen- und 

Verkehrswesen, 1988). 
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Bijlage 2 

 

Begrippenlijst (bron: Provincie Zeeland, 2002).  

 

Categoriseren van wegen 

Het indelen van wegen, volgens een bepaalde classificatie, in wegcategorieën of 

inrichtingscategorieën. Het Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige basis, 

publicatie 116 van het CROW, is hiervoor leidraad. 

 

Duurzaam Veilig 

Verzamelnaam voor een verkeersveiligheidsbeleid dat staat voor duurzaamheid. Het beleid is 

preventief van aard, gericht op het voorkomen van verkeersongevallen in plaats van curatief. 

 

Erftoegangsweg 

Weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven. De door een erftoegangsweg geboden 

verkeersfunctie is het uitwisselen. 

 

Functie 

Functie staat voor de taak die uitgevoerd moet worden. In relatie tot het beleidsterrein verkeer en 

vervoer zijn er op verschillende abstractieniveaus taakomschrijvingen mogelijk. Voorbeelden 

zijn: ruimtelijke functies, verkeersplanologische functies, 

verkeersfuncties en wegfuncties. In relatie tot de vormgeving en het gebruik staan de 

verkeersplanologische- en de verkeersfunctie. 

 

Gebiedsontsluitingsweg 

Weg waarop het verkeer op de wegvakken kan stromen en op de kruispunten kan uitwisselen. 

 

Gebruik 

Onder het gebruik van een weg wordt het feitelijk gedrag van de weggebruiker verstaan en de 

soort weggebruikers. 

 

Homogeen samenhangend netwerk 

Een netwerk wat logisch is in zijn opbouw volgens een bepaalde hiërarchie. 

 

Inrichtingscategorieën 

Op basis van de verkeersfunctie en de verkeersactiviteiten ‘uitwisselen’ en ‘stromen’ zijn de 

wegen in 3 inrichtingscategorieën te classificeren. 
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Stromen 

Bij het stromen beweegt een voertuig zich voort in een min of meer dezelfde richting en met een 

min of meer constante (relatief hoge) snelheid. Vlotte doorgang van verkeer in dezelfde richting. 

 

 

Stroomweg 

Weg bedoeld om een vlotte doorgang van het verkeer te bieden. De door een stroomweg geboden 

verkeersfunctie is het stromen. 

 

Uitwisselen 

Bij het uitwisselen beweegt een voertuig zich voort met wisselende snelheid en/of richting. Hier 

valt ook onder: het verzamelen, verdelen en kruisen van het verkeer alsmede het vertrekken, 

keren, draaien, stoppen en stallen van voertuigen. In het 

kort gezegd: veranderen van richting en snelheid door verkeer. 

 

Verkeersfunctie 

Dienstbaarheid van de weg aan de verkeersactiviteiten uitwisselen en stromen. 

 

Vormgeving 

De vormgeving van de weg betekent de indeling van de weg, met bijvoorbeeld een hoofdrijbaan, 

parallelweg en fietspad en de uitvoering van de weg met bijvoorbeeld wel/geen gescheiden 

rijrichtingen, wel/geen rotondes of ongelijkvloerse kruispunten, 

wel/geen vluchtstrook etc. 

 

Wegtype 

Onderverdeling van een wegcategorie naar gebruik en omgevingskenmerken, passend binnen de 

grenzen van de operationele eisen behorende bij die wegcategorie. 
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Thema 3 Homogene en geloofwaardige snelheidslimieten 

3.1 Probleemgebied 

In dit deel wordt de logica en geloofwaardigheid van snelheidslimieten kritisch bekeken. 

Centraal staat de vraag of de limiet past bij de functie en inrichting van de weg, en of de 

opeenvolging van limieten in een typische rit een logisch verloop vertoont en niet al te vaak 

wisselt.  

 

Eerst kaderen we de achtergrond over hoe verkeersveiligheid bekeken wordt. Verkeersveiligheid 

komt hierin naar voor als een interactie van 3 zaken:  

1. Voertuigen 

De kwaliteit en betrouwbaarheid van voertuigen en hun technologieën is een eerste 

element om verkeersveiligheid te verhogen. Het gaat dan om technische verbeteringen 

die voertuigen veiliger maken. Voertuigen werden in de loop van de jaren aanzienlijk 

veiliger door het invoeren van veiligheidsgordels, ABS remsystemen, airbags, etc.  

2. Gedrag 

Het gedrag van weggebruikers is een tweede element. Defensief en vooruitziend rijden is 

hiervan een voorbeeld. Het beleid focust hierop vaak door strengere regels in te stellen 

en striktere handhaving van de regelgeving te organiseren zoals bij snelheidslimieten. 

3. Infrastructuur 

Verkeersveiligheid kan enkel verder verbeteren als ook de infrastructuur aangepakt 

wordt. Een goede afstemming tussen de infrastructuur en de geldende regels is hier 

noodzakelijk. 

 

Het Europese beleid focust vooral op veiligere voertuigen. Het federale en regionale beleid in 

België zet vooral in op gedrag met striktere regelgeving en sterke nadruk op handhaving, met 

veel accent op strengere snelheidslimieten en een betere controle op naleving ervan. Het 

uitwerken en beheren van de infrastructuur is een taak voor de wegbeheerders. Voor de 

gewestwegen en snelwegen zijn dit de gewestelijke overheden, de lokale wegen worden door de 

gemeentelijke overheden beheerd. 

 

3.2 Analyse 

 

Infrastructuur dient doordacht ontworpen om een bepaalde verkeersfunctie uit te oefenen. In dat 

opzicht wordt door wegontwerpers een ontwerpsnelheid gebruikt. Bij het ontwerp en de bouw 

van de infrastructuur wordt met een ontwerpsnelheid rekening gehouden. Deze ontwerpsnelheid 

bepaalt de breedte van de rijstroken, de boogstralen van de weg en de uitwerking van het 
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langsprofiel. Verkeersstromen kunnen door de infrastructuur veilig gefaciliteerd worden als de 

ontwerpsnelheid aangehouden wordt. 

In dat opzicht is het cruciaal dat de geldende snelheidslimieten op een weg overeen komen met 

de ontwerpsnelheid van die weg.  

Eerst en vooral mogen snelheidslimieten niet hoger zijn dan de ontwerpsnelheid van een weg. 

Hogere snelheden leiden tot infrastructurele verkeersonveiligheid. De wegbeheerder heeft 

daarom de taak om erover te waken dat verkeer bij geldende snelheidslimieten ook op een 

verkeersveilige manier gefaciliteerd kan worden zonder dat de snelheidslimieten hoger zijn dan 

de ontwerpsnelheid. In dat opzicht is het ook noodzakelijk dat een weg een homogene 

ontwerpsnelheid heeft. 

 

Daarnaast leveren snelheidslimieten die fors lager zijn dan de ontwerpsnelheid, inconsistenties 

op en veroorzaken ze eveneens problemen. In dergelijke situaties wordt het wegontwerp 

genegeerd en is er een fout gebruik van de infrastructuur. Voor de weggebruikers leidt dit tot 

verwarring omdat het wegbeeld en de infrastructuur niet overeenkomen met de geldende 

snelheidsregels. Nog erger is het natuurlijk als de regels op zich door de weggebruiker als 

ongeloofwaardig worden ervaren. De weggebruiker heeft het dan ook juist voor dat in deze 

situaties een hogere snelheid door de infrastructuur ook verkeersveilig gefaciliteerd kan worden. 

De ontwerpsnelheid van de infrastructuur is er namelijk hoger. 

 

Voor weggebruikers die een traject afrijden, moet het ook praktisch mogelijk zijn om de 

geldende snelheidslimieten duidelijk waar te nemen. Hier speelt de bebording van de 

snelheidslimieten een sterke rol. Het wisselend/gemengd gebruik van verschillende types 

snelheidslimieten maakt het voor een weggebruiker niet makkelijk. Grofweg zijn volgende type 

snelheidslimieten van toepassing: 

• Snelheidslimieten per type weg 

Deze limieten moeten niet aangeduid worden en geven dus een snelheidslimiet aan in functie 

van het wegbeeld (bv 120 km/u voor een 2x2 weg met vaste middenberm) 

• Lokale bebording  

Deze borden geven per wegvak een snelheidslimiet aan. Na ieder kruispunt en zijstraat moet 

de snelheidslimiet herhaald worden 

• Zones met snelheidslimieten 

De invoering van zoneborden wordt enige tijd toegepast in bebouwde kom (50 km/u). 

Daarnaast bestaan ook zone 30 inplantingen die vooral lokaal gelden. Recent werd ook de 

zone 70 (en in mindere mate zone 50) ingevoerd over grotere gebieden. Als binnen 

dergelijke zone 70 ook nog een bebouwde kom ligt, vergt dit op zijn minst de nodige lokale 

kennis en een sterk geheugen van de weggebruiker. Via uitzonderingsborden kunnen in 

zonegebieden snelheidslimieten worden opgetrokken. Net zoals bij lokale snelheidslimieten 
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zijn ze slechts geldig tot aan het volgende kruispunt. Op die plaats is dan opnieuw de 

snelheidslimiet van de zone van toepassing. 

 

De verschillende zones en lokale bebording vergen van de weggebruiker soms een complexe 

reeks van redeneringen vooraleer de geldende de snelheidslimiet duidelijk wordt. De logica 

omvat het bijhouden van elk zonebord wanneer een lokaal bord een uitzondering oplegt. Na het 

opheffen van een uitzonderingssituatie wordt teruggevallen in de oorspronkelijke zone. Na het 

opheffen van een zone kan men terugvallen in een andere zone, wordt met lokale bebording 

gewerkt of wordt op de standaardregels teruggevallen. Voor weggebruikers vergt dit het 

opnemen, verwerken en onthouden van veel informatie. Dit kan, vooral bij weggebruikers die de 

lokale situatie niet kennen, heel verwarrend en complex overkomen. Verder vergt het 

implementeren van de snelheidslimieten een goede bebording van de wegbeheerder met een 

strikt onderhoud hiervan. Zo moet er bij een zonesysteem een volledig sluitend cordon zijn van 

bebording, om zowel het begin als het einde van de zone aan te duiden. Elke openbare weg die 

dit cordon doorsnijdt, moet uitgerust zijn met deze borden, zelfs al gaat het om een onverharde 

weg. 

 

Naast het begrijpen en opnemen van de snelheidslimiet zelf, bemoeilijkt ook een grote variatie in 

snelheidslimieten de strikte naleving ervan. In dat opzicht is het op trajectniveau noodzakelijk 

dat weggebruikers over langere stukken van hun route een homogene constante snelheidslimiet 

ervaren. 

 

 

3.3 Beleid 

 

Snelheidslimieten worden in België op grofweg 3 manieren gewijzigd. 

 

Een eerste mogelijkheid bestempelen we als een top-down benadering. De federale overheid is 

nog steeds verantwoordelijk voor verkeersveiligheid en snelheidslimieten. Door een wijziging in 

de federale wetgeving kan een snelheidslimiet gewijzigd worden. Deze mogelijkheid werd 

bijvoorbeeld enkele jaren terug gebruikt om de snelheidslimiet rond schoolomgevingen tijdens 

bepaalde schooluren te begrenzen op 30 km/u. 

 

Een tweede manier kan vanuit een lokale overheid gegenereerd worden. Zo kan in een 

gemeentelijke beslissing een snelheidszonering uitgewerkt worden. Dit werd in sommige 

gemeentes toegepast door een gemeentelijke zone 70 in te voeren. Bij het inrijden van de 

gemeente worden zone 70 borden geplaatst die over nagenoeg het volledige grondgebied gelden. 

De bebouwde kom is hiervan dan een deelzone waar 50 km/u geldig is.  
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Een derde manier is specifieker: op basis van de lokale situatie wordt via lokale bebording een 

lokale snelheidslimiet ingesteld of een lokale snelheidslimiet van een zone opgeheven.  

 

De tweede en derde manier worden door de lokale wegbeheerders (gemeenten en gewesten) 

georganiseerd. Hiervoor hebben ze hun eigen procedures en overlegorganen23. De federale 

overheid heeft hiervoor een inspectiedienst die de initiatieven van de wegbeheerders overziet.  

 

Het valt dus op dat de ‘top-down’ en ‘bottom-up’ benaderingen naast elkaar bestaan. Hierdoor is 

het procedureel perfect mogelijk dat, meestal vanuit goedbedoelde initiatieven, een wirwar aan 

snelheidslimieten ingesteld wordt. Deze leiden op het terrein tot overmatige bebording en/of 

niet-homogene snelheden op een traject. 

 

Figuur  3-1: beslisboom voor het instellen van een zone 30 (Vlaams Gewest) 

 

Daarnaast is het quasi onmogelijk om via een top-down benadering een afstemming met de 

lokale infrastructuur te garanderen. Een voorbeeld hiervan komt tot uiting in de dienstorder van 

de Vlaamse gemeenschap24 over hoe met de federale invoering van de snelheidsbeperking van 

                                                           

23 Omzendbrief Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare werken - OW 2001/5 

24 Dienstorder LIN/AWV 2005/4 – Minister van de Vlaamse Gemeenschap – afdeling Verkeerskunde. 
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30km/u rond schoolomgevingen moet omgegaan worden (Figuur  3-1). Hieruit blijkt hoe de 

wegbeheerder door deze top-down regelgeving variabele borden inzet op plaatsen waar de weg 

helemaal niet aangepast is.  

 

3.4 Praktijk 

Op 3 februari 2009 bracht het Nieuwsblad verslag van een wel erg vreemde snelheidslimiet. Aan 

weerszijden van de Meulestedebrug op de N456 New Orleanslaan in Gent bleken borden te zijn 

aangebracht met een snelheidslimiet van 10 km/u (Figuur  3-2). Niet alleen is deze limiet absurd 

laag voor gemotoriseerd verkeer (ook voor fietsers!), en al helemaal voor een belangrijke 

invalsweg naar de stad: hij is ook nog eens zo laag dat de snelheidsmeter in een voertuig 

onmogelijk kan tonen of je al dan niet te snel rijdt. De politie beschikt niet eens over middelen 

om het naleven van deze limiet te controleren. Navraag van de journalist bij de politie, de dienst 

Wegen en Verkeer en de dienst Waterwegen en Zeekanaal bleek vruchteloos: niemand wist wie 

de limiet had ingesteld en waarom. Het vermoeden is dat de limiet er stond om de bouwvallige 

Meulestedebrug te ontzien, maar omdat deze brug inmiddels hersteld was, kon ook dat geen 

afdoende verklaring zijn. 

 

 

Figuur  3-2: Snelheidslimiet als 'passe-partout' 

 

Uiteraard is dit voorbeeld slechts een anekdote en kan het bezwaarlijk exemplarisch genoemd 

worden voor de gangbare praktijk rond het instellen van snelheidslimieten. Toch legt dit ietwat 

karikaturale voorbeeld 4 tekortkomingen bloot die wel in bredere zin gelden in ons land: 

1. Het verlagen van de snelheidslimiet wordt vaak al te gemakkelijk gehanteerd als een soort 

goedkope passe-partout oplossing in afwachting –of zelfs ter vervanging– van structurele 

oplossingen (hier: bouwvallige brug, maar ook onveilige bochten of ander fouten in langs- of 

dwarsprofiel, gebrekkige stroefheid of andere schade aan het wegdek, slechte afwatering, 

slechte fietsers- of voetgangersvoorzieningen, foute ruimtelijke inplanting van scholen of 

bewoning, foute wegcategorisering, onveilig ingerichte wegen of kruispunten, …); 

2. Te veel verschillende partijen hebben zeggenschap over de snelheidslimiet; in dit voorbeeld 

zelfs dermate dat niemand precies wist wie de limiet had ingesteld en waarom; 
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3. Lokale partijen hebben een te grote invloed op de snelheidslimiet: hierdoor ontstaat 

ruimtelijk een lappendeken van limieten en vormen waarin ze aan de weggebruiker worden 

getoond; 

4. Bij het instellen van een snelheidslimiet ontbreekt te vaak elke overeenstemming met de 

functie van de weg. 

 

De variatie in snelheidslimieten en de gebrekkige geloofwaardigheid ervan worden aan de hand 

van enkele praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt.  

 

In een eerste analyse bestuderen we de snelheden over een totale lengte van 97 km Vlaamse 

gewestwegen, verdeeld over 3 routes: 

• Turnhout-Aarschot (N19) 

• Lier-Herentals (N13) 

• Turnhout-Wommelgem (N12) 

 

De geldende snelheidslimieten op de wegsecties werden verkregen vanuit de GIS-database van 

het Ministerie van de Vlaams Gemeenschap, departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Op de 3 trajecten samen werden in totaal 66 secties met homogene snelheidslimiet vastgesteld. 

Daarvan waren er 3 ‘zone 30’ (met variabele bebording, dus alleen geldend bij begin of einde 

van schooltijd), 20 secties met een limiet van 50 km/u, 29 secties met 70 km/u en 14 secties met 

90 km/u. Dit betekent dat een bestuurder gemiddeld elke 1,5 km een wisseling van 

snelheidslimiet ondervindt. In 50% van de gevallen is de afstand zelfs kleiner dan 1 km en in 

slechts 20% van de gevallen kan men gedurende 2 km of meer dezelfde snelheidslimiet 

aanhouden (Figuur  3-3). Uitgedrukt in tijd, ontmoet een bestuurder bij een rit over een Vlaamse 

gewestweg gemiddeld om de 76 seconden een verandering van snelheidslimiet25. In slechts 15% 

van de gevallen kan een bestuurder gedurende 2 minuten of meer dezelfde limiet aanhouden; in 

50% van de gevallen duurt het minder dan 1 minuut alvorens de snelheid wisselt en in een kwart 

van de gevallen rijdt men niet eens 30 seconden in hetzelfde snelheidsregime. 

                                                           

25 We gaan er bij deze analyse vanuit dat men kan rijden met de maximaal toegelaten snelheid, zonder vertragingen bij 

kruispunten. Indien we aannemen dat de effectieve reissnelheid gemiddeld 20% lager ligt dan de heersende 

maximumsnelheid, moeten alle genoemde tijden met een kwart verhoogd worden. 
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Figuur  3-3: cumulatieve kansverdeling van weglengte met homogene snelheidslimiet 

 

Bovendien bleek in een tiental gevallen de bedoelde snelheidslimiet niet correct aangeduid. Het 

gaat dan typisch om situaties buiten de bebouwde kom waar middels een 70 km/u bord de 

normaal geldende limiet van 90 km/u wordt verlaagd (één keer werd een vergelijkbare situatie 

vastgesteld op een 2x2 weg met middenberm, waar de impliciete 120 km/u limiet beperkt was tot 

90 km/u). Na elke zijstraat dient deze afwijkende limiet herhaald te worden, zoniet valt men 

automatisch terug op de normale 90 km/u buiten de bebouwde kom. Bij kleine (maar wel 

officiële!) zijstraten ontbreekt deze herhaling soms, zodat strikt genomen tot aan het volgende 

snelheidsbord –vaak niet verder dan 100 tot 150 m verder– 90 km/u gereden mag worden. 

Weliswaar is het de welwillende weggebruiker in de meeste gevallen duidelijk dat de 

wegbeheerder een homogeen snelheidsregime bedoeld had eerder dan de kortstondige 

snelheidsverhoging. Toch is het strikt genomen een verandering van snelheidslimiet. Alleszins 

scheppen dergelijke gevallen een onaanvaardbare onduidelijkheid, zeker omdat het evenzeer 

voorkomt dat bestuurders bekeurd worden in gevallen waar een plaatselijke verhoging van de 

limiet (bv. naar 70 binnen de bebouwde kom) na een kruispunt niet herhaald wordt en zij sneller 

rijden dan de impliciete limiet van 50 km/u waarop men dan automatisch terugvalt.  
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Limiet N Gemiddelde lengte Cdf 

90 14 2.30 

 

70 29 1.66 

 

50 20 0.83 

 

30 3 0.23  

Totaal 66 1.48 
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Limiet N Gemiddelde tijd Cdf 

90 14 92 

 

70 29 85 

 

50 20 60 

 

30 3 28  

Totaal 66 76 

 

 

Merk op dat deze wellicht onbedoelde wisselingen niet meegenomen werden in onze statistieken 

en grafieken. Anders was er sprake geweest van een gemiddelde tijd tussen 2 veranderingen van 

snelheidslimiet van slechts 56 seconden (ipv 76), en in een kwart van de gevallen een wisseling 

binnen de 12 seconden (ipv 30). 

 

Het dient gezegd dat deze analyse op 100 km weg binnen 1 provincie in 1 gewest niet 

noodzakelijk statistisch representatief is voor heel België. Echter, de voorbeelden werden 

willekeurig gekozen: er bestaan dus allicht trajecten die homogener26, maar ook minder 

                                                           

26 Een voorbeeld is de N2 tussen Assent en Leuven, waar over ruim 20 km 70 km/u gereden mag worden, met 

uitzondering van 3 bebouwde kom zones en 1 zone 30. Hier wisselt de limiet gemiddeld elke 3 km. Helaas is hier over 
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homogeen zijn. Alleszins leveren de genoemde trajecten het bewijs dat het vaak voorkomt dat 

snelheidsregimes niet consequent zijn. Alsook dat in veel gevallen een welhaast onredelijke 

alertheid van bestuurders wordt verwacht om zich in alle omstandigheden bewust te zijn van de 

juiste maximum snelheid. 

 

Aansluitend op deze globale statistieken, bekijken we hierna hoe op de verschillende trajecten de 

snelheidsregimes elkaar afwisselen. 

 

Traject Turnhout-Aarschot (N19)(Figuur  3-4) 

Volgens het Ruimtelijk StructuurPlan Antwerpen (RSPA) is de N19 tussen Turnhout en Geel een 

primaire weg II, tussen Geel en de E313 een primaire weg I, en tussen de E313 en Aarschot een 

secundaire weg I (dat is hij gelukkig ook in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen! Zie in 

Figuur  3-4 de scheidingen aangegeven met paarse lijnen): 

 

 “De N19 tussen Geel en de grens met de provincie Vlaams-Brabant wordt geselecteerd als 

belangrijke schakel van de noord-zuid verbinding in het oosten van de provincie (hierbij zijn 

supplementaire maatregelen nodig op de aansluitende wegen die vandaag belast zijn met hoge 

intensiteiten vrachtverkeer).” 

 

                                                                                                                                                                               

grote gedeelten dan weer het wegbeeld volstrekt niet in overeenstemming met de maximumsnelheid van 70 

km/u. 
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Figuur  3-4: Snelheidslimieten op het traject Turnhout - Aarschot 
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Hieronder een voorbeeld van gebrek aan logica: in de route Turnhout-Aarschot rijdt men als 

volgt de bebouwde kom van Westerlo uit: 

 

 

Figuur  3-5: Inconsistent gebruik zoneborden (deel 1) 

 

Precies 220 meter verder zie je dit: 

 

 

Figuur  3-6: Inconsistent gebruik zoneborden (deel 2) 
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Traject Lier-Herentals (N13) 

De N13 Lier-Herentals is een secundaire weg type III: 

 

“De N13 wordt geselecteerd van Lier tot Herentals als belangrijke fiets- en openbaar vervoersas 

met een lokale en bovenlokale verbindingsfunctie.” 

 

 

 

Figuur  3-7: Snelheidslimieten op het traject Lier-Herentals 

 

 

Traject Turnhout-Wommelgem (N12) 

De N12 Turnhout-Wommelgem is een secundaire weg type III, op de omleiding rond Wijnegem 

na, waar hij een primaire II wordt en blijft tot de rotonde van Wommelgem (aansluiting E313). 

Op dat laatste stukje (met 70 en 50 km/u limiet) heet de weg even R11. 

 

De N12 en N112 worden geselecteerd van de stad Antwerpen tot Turnhout als belangrijke fiets- 

en openbaar vervoersas met een lokale en bovenlokale verbindingsfunctie (N12 tussen stad 

Antwerpen en R11, N112 tussen R11 en N12, N12 vanaf het kruispunt met N112 tot Turnhout). 
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Figuur  3-8: Snelheidslimieten op het traject Turnhout-Wommelgem 

 

Uit de analyse van deze 3 trajecten komt een heel sterke variatie in snelheidslimieten naar voor. 

De snelheidsopbouw over de route komt in niets overeen met de gewenste opbouw zoals die de 

trap van Monderman voorschrijft (zie Thema 2: Afstemming tussen functie en vormgeving van 

de weg). Het gebrek aan homogeniteit wordt veroorzaakt door een wisseling van dwarsprofielen, 

ruimtelijke context, lokale factoren en ingrepen door overheden van diverse niveaus.  

 

Merk op dat het homogener maken van de snelheden geen eenvoudige ingreep is: de snelheid 

optrekken kan vaak niet omwille van lokale problematiek (scholen, bochten, lintbebouwing,…). 

Echter, de hoge snelheden dan maar terugbrengen om alvast de pieken uit de getoonde figuren te 

verwijderen, levert een minder wispelturig beeld op maar is evenzeer ongewenst. De toegelaten 

snelheid komt dan niet meer overeen met de functie van de weg in het netwerk en in de 

verplaatsing. Ook de relatie met de uitrusting van de weg gaan dan verloren, wat de 

geloofwaardigheid aantast. Dit werkt overtredingen in de hand en leidt tot een afname van 

respect voor snelheidslimieten in het algemeen, met negatieve gevolgen voor de veiligheid. 

 



 

123 Thema 3 Homogene en geloofwaardige snelheidslimieten 

Het snelheidsregime wisselt dus vaak, de aanduiding ervan verandert nog frequenter. Zo worden 

binnen eenzelfde snelheidsregime vaak het zonesysteem met de klassieke bebording afgewisseld. 

Het hierboven aangehaalde voorbeeld in Westerlo is bepaald geen uitzondering, zoals de foto’s 

in Figuur  3-9 illustreren.  

 

  

Figuur  3-9: Wildgroei van zoneborden voor snelheidslimieten: garantie voor verwarring 

bij de weggebruiker! 

 

Hierna volgen enkele cases waar zowel de bebording van de snelheidslimieten als de relatie met 

de ontwerpsnelheid tot verwarring en ongeloofwaardigheid leidt. 

 

In Brussel vinden we op de Vuurkruisenlaan een wegbeeld van 2 rijstroken, met vrij liggend 

fietspad en geen voetgangers (Figuur  3-10). In tegenstelling tot wat dit wegbeeld suggereert 

wordt een snelheidslimiet van 50 km /u opgelegd en zelfs afgedwongen met een onbemande 

camera. Merk op dat de Vuurkruisenlaan een duidelijke stroomfunctie heeft bij het uitrijdende 

verkeer vanuit de hoofdstad naar de Ring en de A12. Het wegbeeld en de functie van de weg zijn 

dus goed op elkaar afgestemd.  
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Figuur  3-10: 2x2 met middenberm en stroomfunctie: waarom beperkt tot 50 km/u? 

 

In Lennik vinden we een permanente zone 30 waar het wegbeeld helemaal geen woonerf 

suggereert (Figuur  3-11). 

 

  

Figuur  3-11: zone 30 voor een woonerf zonder woningen 

 

Nog in Lennik vinden we een wegbeeld met vrij liggende fietspaden en geen erftoegangen terug. 

Hier lijkt een ontwerpsnelheid van 90 km/u door een snelheidslimiet van 70 km/u teruggebracht 

(Figuur  3-12).  
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Figuur  3-12: weg die ontwerpsnelheid 90 km/u suggereert maar beperkt tot 70 km/u 

 

De wisselwerking en tussen zone 50 en bebouwde kom leiden vaak tot overmatig beborden 

(Figuur  3-13). Eerst en vooral kunnen we vragen stellen rond de noodzaak van de zone 50 in 

relatie met het wegbeeld. Crucialer is echter waarom de overmatige bebording niet kan opgelost 

worden door de bebouwde kom uit te breiden i.p.v. een nieuwe zone 50 toe te voegen. We 

vermoeden dat administratieve procedures er toe leiden dat een nieuwe zone 50 instellen 

makkelijker is dan de bebouwde kom uit te breiden: hier wordt een administratieve moeilijkheid 

voor de wegbeheerder omgezet in complexiteit voor de weggebruiker. 

 

 

Figuur  3-13: Einde 50 – begin 50: de weggebruiker heeft geen boodschap aan 

administratieve grenzen 
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Tot slot tonen we nog een voorbeeld waar de wegbeheerder zelf de betekenis van de zoneborden 

blijkbaar niet meer begrijpt: een zone 30, waarbinnen lokaal de snelheid beperkt is tot 50… 

(Figuur  3-14) 

 

 

Figuur  3-14: Zone 30, maar de snelheid wordt lokaal beperkt tot 50 km/u 

 

 

3.5 Milieuaspecten 

In deze sectie bekijken we de verandering en wisselingen van snelheidslimieten.  

De verschillende kruispunttypes en de verandering van snelheidslimieten werden in deze studie 

onderzocht. Daarvoor werden testritten uitgevoerd op oa de N60 Oudenaarde Gent en de N16 

tussen Mechelen en Sint-Niklaas met een meetvoertuig om de werkelijke snelheid en milieu 

impact te meten. 

Tijdens elke testrit werd met een MIO navigatietoestel de positie en snelheid van het voertuigen 

opgemeten met een gps-loggings functie. Tijdens de rit werd elke seconde de tijd, snelheid en 

plaats (lengte- en breedtegraad) opgemeten. Naast deze kwanitatieve gegevens werd tijdens elke 

rit ook notities genomen over hoe de weggebruiker de bereden weg ervaart. 

 

De ritten zelf zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd testrijder. Hij hanteerde hierbij een vlotte, 

maar zeker geen agressieve rijstijl. Concreet betekent dit dat er getracht is aan de toegestane 

snelheidslimiet te rijden en dit met toch steeds voldoende afstand van eventuele voorliggers. 

 

De log-bestanden van het GPS toestel zijn vervolgens verwerkt. Per rit werd hiervoor een 

analyse gemaakt van de gemiddelde snelheid, de reistijd, de maximale en minimale gereden 

snelheid. Vervolgens werd de emissie berekend op basis van de gemonitorde ritgegevens. Op 

basis van het snelheidsverloop en acceleraties/deceleraties wordt dan in het model per seconde 

de CO-, NOX- en CO2-uitstoot bepaald. 
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Voor de CO2-uitstoot baseren we ons op het emissie-model van Lee en Miller (TRB 2001). Voor 

de CO- en NOX-emissies gebruiken we het microscopisch emissiemodel van Ahn, Rakha, Trani 

en Van Aerde (ref. Journal of Transportation Engineering Vol. 128, Issue 2, pp. 182-190) uit 

1998. In dit model gebruikt men data van de Oak Ridge National Laboratory (1997) en bepaalt 

men de modelparameters met een gemiddeld voertuig als referentie. Dit gemiddeld voertuig is 

samengesteld uit 8 voertuigen met een verschillend gewicht en een verschillende motorgrootte. 

De gemiddelde motorgrootte is 3,3 liter met 5,8 cilinders en een gewicht van 1.497kg. Dit is dus 

naar Europese normen een oud en bijzonder zwaar gemotoriseerd benzinevoertuig. In dat opzicht 

zijn vooral de relatieve en niet zozeer de absolute resultaten relevant. 

 

De voornaamste emissies van een typische motor zijn koolstofmonoxide (CO), 

waterstofcarbonaat (HC) en stikstofoxides (NOX). Koolstofmonoxide (CO) is een product van 

onvolledige verbranding, heeft geen kleur en geur en is giftig. Waterstofcarbonaat (HC) komt 

voort uit de brandstof die niet volledig opbrandt in de motor. Het reageert met stikstofoxides tot 

ozon, de grootste component van smog. Stikstofoxides (NOX) komen voort uit de reactie van 

stikstof met zuurstof onder een hoge druk en een hoge temperatuur tijdens de verbranding. NOX 

leidt tot ozon (met HC) en zorgt voor zure regen. 

 

Verschillende factoren spelen mee bij de emissies van het verkeer. Zo zal veel afhangen van de 

auto zelf: gewicht, verbrandingsmethode, vermogen, luchtweerstand, ouderdom, koude of warme 

motor,… en van de manier van rijden zoals in de testritten ook blijkt: snel accelereren, lage of 

hoge snelheid, manier van schakelen… Dan is er nog het verkeerspatroon: een drukke maar 

homogene verkeerstroom veroorzaakt bijv. een pak meer emissies dan stop&go-verkeer. 

Enerzijds is de verkeersintensiteit hier bepalend voor de emissieniveaus, anderzijds kan de 

weginfrastructuur, -vormgeving en -inrichting zelf een wereld van verschil maken: een 

stroomweg langs dewelke de capaciteit gedurig schommelt (zie het voorbeeld van de N9 in 

Thema 2), verstoort de verkeerstroom vanaf een bepaalde intensiteit en zorgt eveneens voor 

extra emissies. Of denk maar aan opeenvolgende verkeerslichten wiens groentijden niet op elkaar 

zijn afgestemd, waardoor de verkeersstroom onnodig vaak moet stoppen/vertrekken zoals in 

hoofdstuk 4. Ook aan de weginfrastructuur zijn dus aanpassingen mogelijk die de uitstoot 

kunnen helpen verminderen. Voorbeelden zijn de groene golf, goed aangelegde 

kruispunten/weefpunten,… 

 

Bij de resultaten van deze modellen kunnen we de verschillende gevallen met elkaar vergelijken 

zonder rekening te houden met invloeden zoals koude of warme motor, buitentemperatuur, 

asfaltlaag, rijgedrag,… De meeste resultaten zijn bekomen na ritten op dezelfde weg, op dezelfde 

dag en door dezelfde chauffeur. 
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Eerst werden testritten gehouden op wegen met verschillende snelheidslimieten. Telkens gaat het 

over trajecten over een weg van 1 km lang waar de bestuurder een constante snelheid trachtte 

aan te houden. De resultaten van deze eerste reeks testritten worden in Tabel 3-1 weergegeven. 

Tabel 3-1: Testritten met verschillende snelheidslimieten 

Rit Snelheidslimiet Duur Gemiddelde Minimum Maximum   CO  NOX CO2

1 120 km/u 29sec 123,4 118,4 126,8 3,691 1,086 266,6

2 120 km/u 30sec 121,7 118,4 124,7 4,428 1,302 263,2

3 120 km/u 30sec 120,4 119,1 123,0 2,742 0,806 248,3

4 90 km/u 39sec 92,5 88,0 95,4 0,745 0,219 214,1

5 90 km/u 40sec 90,9 87,3 93,5 0,908 0,267 207,3

6 90 km/u 40sec 89,9 88,7 90,9 0,647 0,190 193,3

7 90 km/u 41sec 90,8 82,3 95,3 1,114 0,328 209,1

8 90 km/u 41sec 88,4 87,1 90,1 0,638 0,188 191,5

9 70 km/u 49sec 72,8 70,0 77,0 0,605 0,178 194,1

10 70 km/u 50sec 72,2 68,9 75,5 0,695 0,205 190,1

11 70 km/u 50sec 71,2 67,8 74,7 0,632 0,186 186,0

12 70 km/u 51sec 71,0 67,7 74,4 0,605 0,178 195,7

13 70 km/u 53sec 68,3 61,0 73,5 0,722 0,212 194,2

14 50 km/u 1min 11sec 50,5 44,9 62,0 0,733 0,216 192,5

15 50 km/u 1min 13sec 49,2 46,2 50,7 0,666 0,196 187,6

Snelheid [km/u] Emissie [g]

 

 

Uit de tabel is mooi zichtbaar hoe de reistijd oploopt met lagere snelheden, hetgeen er op wijst 

dat de meetgegevens consistent zijn. Op basis van de minimum en maximum snelheden is 

zichtbaar hoe sterk de snelheid varieerde tijdens de testrit.  

Voor de emissies is een sterke daling waarneembaar voor CO. NOX daalt ook sterk, maar hier 

speelt het gedetailleerde rijgedrag ook een rol. Ritten waar de minimum en maximum snelheid 

verder van elkaar liggen, zijn meer dynamisch en leiden tot hogere emissies. Zo zien we in rit 3 

een kleinere emissie voor alle drie de poluenten dan in rit 1 en 2. Daarbij valt op dat ook de 

minimum en maximum snelheid dichter bij elkaar liggen voor rit 3. Zelfde conclusie is sichbaar 

voor ritten 4 tem 8 waar rit 7 de grootste snelheidsverschillen geeft en de grootste emissies. 

Voor wat betreft CO2 is er een relatie merkbaar van dalende uitstoot van 120 naar 70. Emissies 

voor 70 en 50 km/u liggen echter in elkaars buurt. We merken zelfs dat ritten van gemiddeld 50 

km/u maar met een grote variabiliteit in snelheid (cfr rit 14) grotere emissies hebben dan ritten 

aan 70 km/u bij homogenere snelheid. Het is dus vanuit milieu oogpunt belangrijk om een 

homogeen rijgedrag te hebben en vanuit de infrastructuur een homogene snelheid toe te laten dan 

louter te focussen op de snelheidslimiet. 

 

In een volgende reeks testritten gaat het om een snelheidsverlaging. Na 500 meter wijzigt de 

snelheidslimiet op het traject. Zoals te verwachten zijn de CO2-emissies tijdens een 

vertragingsmanoeuver iets lager dan bij het gewoon doorrijden aan constante snelheid. Voor CO 

en NOX speelt de rijstijl weer een cruciale rol. De 2 testritten van 70 naar 50 km/u geven hier 

geen eenduidig beeld. 
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Rit Snelheidslimiet Duur Gemiddelde Minimum Maximum   CO  NOX CO2

16 90km/u naar 70km/u 48sec 75,6 61,8 89,8 2,290 0,674 180,5

17 70km/u naar 50km/u 57sec 63,3 46,2 71,3 1,316 0,387 180,3

18 70km/u naar 50km/u 58sec 61,1 48,3 72,5 0,659 0,194 171,8

Snelheid [km/u] Emissie [g]

 

In een volgende reeks testritten gaat het om het verhogen van een snelheidslimiet. Ook hier ligt 

de verhoging van de snelheid halverwege het traject van 1 kilometer. 

 

Rit Snelheidslimiet Duur Gemiddelde Minimum Maximum   CO  NOX CO2

19 40km/u naar 70km/u - 1 1min 4sec 56,0 29,9 76,5 1,809 0,532 196,4

20 40km/u naar 70km/u - 2 56sec 63,1 38,7 72,4 0,738 0,217 198,5

21 40km/u naar 90km/u naar 80km/u 46sec 79,5 42,6 92,1 2,091 0,615 215,0

22 50km/u naar 70km/u 53sec 66,5 44,0 72,4 0,957 0,282 194,9

23 50km/u naar 70km/u naar 50km/u 59sec 60,6 48,0 71,1 0,719 0,212 181,6

24 70km/u naar 90km/u - 1 45sec 80,1 72,4 92,8 1,238 0,364 208,9

25 70km/u naar 90km/u - 2 47sec 77,1 62,2 97,9 1,874 0,551 213,3

Snelheid [km/u] Emissie [g]

 

Bij de snelheidsverhogingen ligt de CO2-uitstoot hoger dan bij het homogeen afrijden van een 

traject aan de hoogste snelheid. Zo was de CO2-uitstoot van afremmender ritten 17 (180 gram) en 

18 (172 gram) lager dan de accelerernde rit 22 (195 gram).  

Wisselingen van snelheidslimieten zijn dus niet vrijblijvend en hebben hun effect op de milieu 

impact van het verkeer. In dat opzicht moeten ze goed doordacht worden en is het belangrijk om 

snleheidslimieten ook vanuit milieu oogpunt homogeen uit te werken.  

 

 

3.6 Conclusies en aanbevelingen  

 

De snelheidslimieten missen duidelijk een consistente aanpak: 

• Er ontstaan inconsistenties door het zowel top-down als bottom-up invoeren van 

regelgevingen; 

• Het lokaal uitwerken van snelheidslimieten (cfr zones per gemeente) gooit roet in het 

eten. De plannen die op hoger niveau opgesteld worden (streefbeelden, classificatie van 

wegen...), komen op die manier in het gedrang. 

• Snelheidslimieten worden als een dynamisch gegeven beschouwd die door simpele 

beleidsinitiatieven aangepast kunnen worden. De relatie met de ontwerpsnelheid en dus 

de weginfrastructuur komt bij het inplannen van snelheidslimieten niet meer aan bod. 

• De relatie tussen de functie, de ontwerpsnelheid en de snelheidslimiet van de weg wordt 

vaak niet gelegd. In veel gevallen worden eerst lagere snelheidslimieten ingevoerd en 

wordt bij herinrichtingsplannen het wegbeeld aangepast naar de lagere snelheidslimiet. 

Hierbij wordt de relatie met de functie van de weg vaak over het hoofd gezien. Zo komt 
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de stroomfunctie van enkele grote wegen niet meer overeen met het wegbeeld en de 

heersende snelheidslimiet. 

 

Daarom bevelen we aan om consistent vanuit de functionele classificatie van ons wegennet te 

vertrekken, zoals beschreven in vorige hoofdstukken. Als aan een weg een functie wordt 

toegekend, dan hangt daar ook een bijhorend wegbeeld en snelheid aan vast. Vanuit de functie 

van de weg dient een ontwerpsnelheid opgelegd met een daarbij horende snelheidslimiet. 

Wanneer ook de functie van wegen niet al te sterk varieert, zal een invoering van dit principe 

automatisch tot homogenere snelheidslimieten leiden. 

 

Verder moet overwogen worden om de zoneringen van snelheidslimieten (bv zone 70) terug te 

dringen, omdat dit de duidelijkheid voor de weggebruiker helemaal niet ten goede komt.  

 

Tot slot raden we ook aan de standaardsnelheden horende bij een wegbeeld te herwaarderen. Het 

kan niet de bedoeling zijn dat de standaardsnelheidslimiet in de praktijk een uitzonderlijke 

situatie is. Dit leidt tot overmatige bebording die naast onduidelijkheid voor de weggebruiker 

ook wel eens leidt tot foute bebording. Binnen de standaardsnelheidslimieten worden 

wegbeelden consistent gekoppeld aan de snelheidslimiet. Een afwijking hiervan kan dus nooit 

een doelstelling zijn. 
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Thema 4 Regeling van verkeerslichten 

 

4.1 Probleemgebied 

Verkeerslichten regelen het verkeer op kruispunten van regionale en lokale wegen. Een goede 

verkeerslichtenregeling verbetert de verkeersveiligheid en maximaliseert de capaciteit van het 

kruispunt.  

Verkeerslichten kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van het oponthoud, de 

verbetering van de betrouwbaarheid van reistijden en de daling van brandstofverbruik, fijn stof 

(PM), emissies van CO2 en andere schadelijke gassen. Hiervoor moet de verkeerslichtenregeling 

optimaal afgestemd worden met het verkeerspatroon. Ook de coördinatie van verkeerslichten 

tussen verschillende kruispunten, zoals het invoeren van groene golven, bieden mogelijkheden 

om de capaciteit op het onderliggend wegennet goed te benutten. 

In een verkeersregelinstallatie (VRI) wordt niet enkel met autoverkeer rekening gehouden: 

voetgangers en fietsers worden mee ingeregeld, terwijl openbaar vervoer (OV) een afzonderlijke 

plaats kan krijgen in de regeling. 

 

Cruciaal is dat een VRI functioneel goed onderhouden wordt. Een functioneel onderhoud omvat 

het meten van het verkeerspatroon, het berekenen van de optimale regeling en de implementatie 

ervan in de VRI. Het gaat om een onderhoudscyclus die systematische wijzigingen in het 

verkeerspatroon oppikt en meeneemt in een verbeterde regeling van de verkeerslichten. Dit 

proces biedt de kans om de impact van de verkeersregeling te bekijken en de regeling te 

optimaliseren. Binnen het functioneel onderhoud wordt dus enkel de duur en volgorde van de 

verschillende groen- en roodfases herbekeken. Het gaat niet om het technisch onderhoud (bijv. 

lampen vervangen) of het aanpassen van de regeling n.a.v. uitvoeren van 

infrastructuurwerkzaamheden aan het kruispunt.  

 

Dit functioneel onderhoud is belangrijk voor de goede werking van het kruispunt. Een slecht 

onderhoud leidt tot ergernis bij weggebruikers en nodeloos capaciteitsverlies. De beschikbare en 

dure infrastructuur wordt immers door slecht afgestemde verkeerslichten niet optimaal benut, 

wat dus een groot maatschappelijk verlies veroorzaakt.  

 

 

4.2 Analyse 

In Vlaanderen worden momenteel zowat 1.800 kruispunten met verkeerslichten geregeld. 

Hiervan worden 1.500 kruispunten door het Vlaams gewest beheerd, de overige 300 door lokale 

overheden (bijv. stad Antwerpen).  
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Binnen de Vlaamse administratie is de afdeling Verkeerskunde verantwoordelijk voor de 

regelingen van de verkeerslichten. Deze afdeling is echter zeer krap bestaft: amper 3 mensen zijn 

verantwoordelijk voor alle verkeerslichten beheerd door het Vlaams Gewest. Deze kleine ploeg 

rapporteert desalniettemin dat elke installatie om de vier jaar een functioneel onderhoud krijgt. 

Daarnaast voert dit team ook het inregelen van nieuwe kruispunten uit. Op hun website is van 3 

initiatieven sprake:  

1. Bepalen van de minimum groentijden 

De Federale overheid wijzigde op 27 november 2003 de wetgeving en stelde dat voetgangers 

met een snelheid van 1,2 meter per seconde de weg veilig moeten kunnen oversteken. Dit 

hield in dat de verkeerslichtenregeling met tragere voetgangers rekening moet houden. 

Operationeel controleerde men 1.500 installaties waarvan een derde aangepast werd. Dit 

gebeurde nagenoeg volledig in 2004. Twee bedenkingen dringen zich op bij dit project: 

Ten eerste is het duidelijk dat een goedbedoelde federale maatregel een heel grote impact 

heeft op de operationele verkeerslichtenregeling. Dit top-down wetgevend initiatief 

veroorzaakt heel veel praktisch problemen en leidt per definitie tot een doorkruising van alle 

onderhoudsprogramma´s van de verkeerslichten.  

Ten tweede is het een onmogelijke opgave voor een staf van 3 personen om in 1 jaar tijd een 

volledige optimalisatie van een verkeerslichtenregeling te organiseren voor 500 kruispunten. 

Wellicht is daarom wel de minimum oversteektijd geïmplementeerd (bijv. door cyclussen 

langer te maken), maar kan men niet verwachten dat de verlengde groentijden voor 

voetgangers optimaal ingepast zijn in de nieuwe regeling, noch dat bestaande coördinaties 

tussen regelingen op opeenvolgende kruispunten optimaal behouden bleven. Hiervoor zou 

voor elk kruispunt de verkeersvraag opnieuw opgemeten moeten worden, de berekening 

opnieuw moeten worden uitgevoerd met de nieuwe randvoorwaarden, en de afstemming 

tussen kruispunten zou opnieuw fijngeregeld moeten worden, eventueel met behulp van 

computersimulaties, zo niet leidt dit tot suboptimale regelingen die grote verliestijden 

genereren. 

 

2. Verkeerslichtenbeïnvloeding ten voordele van het OV 

Dit project leidde tot meer dan 800 kruispunten waar de VRI's werden uitgebreid met een 

beïnvloeding van de lichten ten voordele van bus en/of tram. Dit project vergde ook 

infrastructurele aanpassingen omdat inmeldlussen voor OV moesten aangelegd worden en de 

koppeling ervan in de regeling ook technische aspecten met zich meebracht.  

 

3. Gebruik van driekleurige pijllichten 

Pas met de herziening van het verkeersreglement in 2001 kunnen pijllichten praktisch 

ingezet worden. Sindsdien zijn enkele conflictvrije regelingen geïmplementeerd. 
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Bij de lokale overheden hoort verkeer thuis bij de mobiliteitsdienst. Bij sommige lokale besturen 

is echter de politie verantwoordelijk voor de verkeerslichten. Van een agent kan moeilijk 

verwacht worden over de nodige expertise en specialisatie op het veld te beschikken, waardoor 

dit tot suboptimale verkeersregelingen leidt. 

 

 

4.3 Beleid 

Verkeerslichten worden beleidsmatig beschouwd als een operationele taak en komen daarom 

slechts beperkt aan bod in beleidsverklaringen en -initiatieven. 

 

Vlaams minister Crevits vermeldt in haar beleidsbrief de prioritering van bussen bij 

verkeerslichten. Ook minister Van Brempt geeft dit in haar beleidsbrief aan. Er staat expliciet 

dat het doel van prioritering bij verkeerslichten is om de vertraging van het OV te halveren. 

Verder wordt melding gemaakt van 130 verkeerslichten die in 2007 geoptimaliseerd werden met 

prioritering van het OV. 

 

Het Brusselse ‘Iris 2’-plan stelt o.a. het invoeren van afstandsbediening van de verkeerslichten 

voor. Achterliggende doelstelling is vooral om bij noodgevallen de tunnels snel te kunnen 

ontruimen. Daarnaast wil men ook 450 kruispunten in het Brussels gewest met OV-beïnvloeding 

uitrusten. 

 

Voor het Waalse gewest wordt het beheer van de verkeerslichten als strategisch punt naar voren 

geschoven. Op hun website zijn hierover echter weinig concrete acties en resultaten te vinden. 

 

Naast de administratie zijn er slechts een beperkt aantal studiebureaus die zich toeleggen op het 

uitwerken van regelingen voor verkeerslichten. Deze bureaus beschikken over softwarepakketten 

en worden vooral voor complexere kruispuntregelingen ingeschakeld op vraag van 

wegbeheerders. Zij komen dan als ontwerper van regelingen aan bod, maar worden niet voor 

functioneel onderhoud aangetrokken. 

 

 

4.4 Gebreken aan verkeersregelingen in België 

Gebrek aan uniformiteit  

Verkeerslichten dienen in de eerste plaats om conflicterende stromen van weggebruikers te 

scheiden, dit met het oog op zowel verkeersveiligheid als efficiëntie van de verkeersafwikkeling. 

In België komt het in de praktijk helaas nog al te vaak voor dat bepaalde zogenaamde zachte 

conflicten nog voorkomen in de regeling. Zo worden voetgangers- of fietserstromen vaak 

afgewikkeld in dezelfde fase als de voertuigstromen uit dezelfde richting. Dit betekent dat 
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rechts- of linksafslaande voertuigen voorrang moeten verlenen aan deze voetgangers en fietsers. 

Op andere plaatsen is de hele verkeerslichtenregeling dan weer conflictvrij en hoeft afslaand 

verkeer geen voorrang te verlenen. Door conflicten nu eens zus en dan weer zo op te lossen, 

creëert men onduidelijkheid die kan leiden tot inefficiënt gebruik van groentijden (bestuurders 

gaan aarzelen omdat men twijfelt of de voetganders/fietsers nu wel of niet groen hebben) of, 

erger nog, onveiligheid (bestuurders denken conflictvrij af te kunnen slaan). Het verdient daarom 

aanbeveling om het toepassingsgebied van conflictvrije regelingen en regelingen met conflicten 

strikt af te bakenen volgens voor weggebruikers herkenbare criteria (bijv. wel of niet in 

bebouwde kom, of afhankelijk van de wegcategorie of van de snelheidslimiet) en deze richtlijnen 

strikt en consequent toe te passen.  

 

Veel kwalijker echter zijn misleidende situaties. Zo komt het voor dat rechts- of linksafslaand 

verkeer niet door een volle lens maar met richtingspijlen wordt geregeld. Dit suggereert dat de 

richting apart en conflictvrij groen krijgt. In de praktijk komt het echter voor dat een 

voetgangerslicht hiermee conflicteert. Weliswaar zijn dergelijke fouten eerder zeldzaam, maar 

juist daarom des te gevaarlijker. Een voorbeeld vinden we in Heverlee, Sint-Lambertusstraat x 

Naamsesteenweg (zie Figuur  4-1).  

 

  

Figuur  4-1: Links: in normale operatie: toegelaten conflict van volle lens met 

voetgangersgroen; rechts: bij gesloten slagbomen, linksaf met pijl, terwijl ook 

conflicterende voetgangers groen hebben. 

 

Een ander voorbeeld wordt getoond in Figuur  4-2, waar voetgangers tijdens groen gegrepen 

kunnen worden door een tram die het zebrapad dwarst. 
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Figuur  4-2: Groen voor voetgangers terwijl blijkbaar ook de tram groen én voorrang heeft 

 

De laatste jaren is nog een ander soort onduidelijkheid geïntroduceerd in onze 

verkeersregelingen. Gewoonlijk wordt er een keuze gemaakt tussen het werken met volle lens of 

met pijllichten. Bij een volle lens geeft het driekleurig signaal aan dat alle rijrichtingen gelijk 

behandeld worden. Met pijllichten kan men daarvan afwijken en bijv. linksaf bewegingen apart 

groen geven. Ook combinaties van volle lens met pijllichten zijn klassiek en welbekend bij de 

weggebruiker. Het gaat dan om een groen pijllicht, dat tijdens een rode volle lens aangeeft dat 

een bepaalde beweging over het kruispunt toch toegelaten is. Omdat de volle lens visueel 

dominant is over de veel kleinere en minder heldere pijl, komt het voor dat bestuurders voor de 

toegelaten richting de volle lens volgen en de groene pijl negeren. Toch blijft dit in dit geval een 

veilige oplossing: men gebruikt het kruispunt weliswaar niet efficiënt, maar het leidt niet tot 

onveiligheid. Nieuw is sinds enkele jaren het gebruik van een groene volle lens met rode 

pijllichten zoals getoond in Figuur  4-3. Deze combinatie geeft aan dat alle richtingen toegelaten 

zijn, behalve die van de rode pijl. Verwarring door de visueel dominante volle lens leidt in dit 

geval wél tot onveilige situaties: een misleidende signalisatie lokt hier onbedoelde 

roodlichtnegatie uit. Zelfs al is deze misleidende combinatie in België tegenwoordig officieel 

toegestaan, het gebruik ervan moet te allen tijde vermeden worden en zou best opnieuw verboden 

worden, zoals het, voor zover ons bekend, ook in het buitenland niet toegestaan is. Er is immers 

het veel duidelijkere en eenduidige alternatief om in dit soort situaties volledig gescheiden 

pijllichten toe te passen, zonder gebruik van een volle lens. 
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Figuur  4-3: Gebruik van volle lens voor rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer in 

combinatie met pijllicht voor linksafslaand verkeer. Pijllicht voor linksafslaand verkeer 

wordt enkel boven de weg getoond. 

 

Gebrek aan afstemming tussen infrastructuur en verkeerslichtenregeling 

Sommige kruispunten moeten zware verkeersstromen verwerken, vandaar dat ze vaak groot en 

ruim ontworpen zijn. Bovendien bestaat de neiging om de cyclustijd van de 

verkeerslichtenregeling te verlengen in een poging om de doorstromingscapaciteit te 

maximaliseren. Immers, tussen elke 2 fasen hoort een ontruimingstijd te zitten waarin alle 

richtingen rood hebben. Dit is dus per cyclus een vast aantal seconden verliestijd dat kan 

oplopen tot 15 à 20 seconden per cyclus. Indien men dit verlies kan spreiden over een langere 

cyclus, is de benutting in theorie beter (bijv. 15 seconden alles rood op een cyclustijd van 60 

seconden betekent 1/4 van de tijd onbenutte capaciteit; bij een cyclustijd van 120 seconden 

reduceert dit verlies zich theoretisch tot 1/8). 

 

Echter, bij lange groen- en cyclustijden is de benutting van de groentijd vaak niet efficiënt. 

Hiervoor zijn 2 redenen: 

Ten eerste zijn er meestal meerdere parallelle opstelstroken, waarvan de lengte beperkt is. 

Gedurende de eerste seconden van groen wikkelen de daar opgestelde voertuigen inderdaad 

parallel af en wordt een hoge doorstroming (afrijcapaciteit) gerealiseerd. Zodra de opstelstroken 

echter leeg zijn, moet verkeer aangevoerd worden van verder stroomopwaarts, waar meestal 

slechts 1 of 2 rijstroken beschikbaar zijn. Hierdoor wordt na enige seconden groen niet meer de 

afrijcapaciteit van bijv. 4 opstelstroken gerealiseerd, maar nog slechts van die ene rijstrook die 

verkeer moet aanvoeren: de meeropbrengst van bijkomende seconden groen is vanaf dit ogenblik 

niet groot meer. 
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Figuur  4-4: Ruim gedimensioneerd kruispunt met lange cyclustijden: een uitnodiging tot 

gridlock 

 

Ten tweede hebben bestuurders bij lange cyclustijden de neiging om –zolang dat nog enigszins 

mogelijk is– het kruispunt op te rijden, ook al komen ze daardoor op het kruispuntvlak stil te 

staan en blokkeren ze hiermee het gehele kruispunt. Het alternatief is immers om een hele cyclus 

te wachten tot het voor hen weer groen wordt. Vanuit individueel standpunt van een bestuurder 

duurt dat gewoonlijk langer dan even het kruispunt blokkeren en na enkele seconden ontruimen. 

Vanuit collectief standpunt leidt dit blokkeren tot een gevoelig verlies aan capaciteit, waardoor 

iedereen uiteindelijk langer moet wachten. Dit fenomeen doet zich des te gemakkelijker voor bij 

ruim gedimensioneerde kruispunten (zie Figuur  4-4), omdat het daar veel moeilijker is om in te 

schatten of men na betreden van het kruispunt dit ook weer zal kunnen verlaten; er zitten immers 

tientallen meters tussen het op- en afrijden van het kruipunt. Bovendien is er op dergelijke 

kruispunten veel bufferruimte waar men zich (foutief) kan opstellen, en moeten er tijdens de 

ontruimingstijd dus veel voertuigen afgevoerd worden. Tenslotte gaan lange cyclustijden en 

ruime kruispunten vaak samen, niet alleen omdat er veel verkeer verwerkt moet worden, maar 

ook omdat op deze kruispunten vaak een centrale vrije tram- en/of busbedding is voorzien, 

waarvoor ook nog eens aparte groenfasen ingelast moeten worden (zie Figuur  4-5). Bovendien 

zijn door de grote afstanden lange groentijden nodig om het kruispunt over te steken, niet in de 

laatste plaats voor voetgangers. 
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Figuur  4-5: Voorbeelden van (te?) ruim uitgevoerde kruispunten met bus/trambedding, die 

tevens notoire knelpunten zijn. Van linksboven naar rechstonder: a) Mortsel, N1/N10 

Antwerpsestraat x R11 Vredebaan; b) Jules De Troozsquare, Brussel; c) Brussel, General 

Jacqueslaan; d) Brussel, Louis Schmidt-laan; e) Brussel, Meiserplein; f) Brussel, Franklin 

D. Rooseveltlaan 

 

Hier is sprake van een cynische contradictie: omdat er veel verkeer verwerkt moet worden, 

maakt men het kruispunt ruim en de cyclustijd lang, maar hierdoor keldert de capaciteit precies 

op de drukke uren wanneer de behoefte aan een efficiënte verkeersafwikkeling het grootste is. 

Ook het voorzien van een vrije bedding voor het OV, bedoeld om vlotte doorstroming te 

verkrijgen, blaast het kruispunt op en lokt gedrag uit waarbij het kruispunt – en dus ook de OV-

voertuigen – komen vast te zitten.  

 

In deze gevallen is er duidelijk sprake van een slechte afstemming van de infrastructuur en de 

verkeersregeling van het kruispunt. In de eerste plaats moeten ruime kruispunten zoveel mogelijk 

vermeden worden en verdienen compacte kruispunten de voorkeur. Centraal gelegen beddingen 
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voor het OV zijn in die zin erg ongunstig en kunnen beter aan één zijde van de weg aangelegd 

worden (of helemaal apart (ontvlochten) op een parallelle as die voor autoverkeer afgeschermd 

wordt – zie ook thema 6). Ten tweede moeten lange groen- en cyclustijden vermeden worden. 

Hoewel ze theoretisch de capaciteit verhogen, blijkt uit de praktijk dat deze capaciteit niet 

gehaald wordt, omdat na het leeglopen van de opstelstroken nog maar weinig verkeer kan 

worden aangevoerd en de capaciteit zelfs drastisch vermindert door een inefficiënt 

afwikkelingsproces. Men regelt dan beter kortere groentijden in met een theoretisch lagere 

capaciteit, maar wel een veel grotere zekerheid dat deze op de drukke uren effectief gehaald 

wordt.  

 

 

4.5 Buitenland 

In het buitenland bestaan enkele initiatieven om verkeerslichten functioneel grondig te 

onderhouden.  

 

Eerst en vooral valt daarbij op dat ook de impact van dit onderhoud in kaart gebracht wordt. Het 

bemeten van de impact voor en na de aanpassingen in de regeling leidt dus tot een goed inzicht 

in de evaluatie ervan. Hierdoor wordt een onderbouwde Kosten/Baten-analyse van dit beleid 

mogelijk en groeit bovendien het draagvlak rond de werking van het wegverkeerssysteem, dat 

dan makkelijk ingepast kan worden in een open communicatiebeleid. 

 

In Nederland is een ‘Groene Golf Team (GGT)’ actief. Dit team van 25 personen heeft als doel 

om 1.000 verkeerslichtenregelingen te optimaliseren over een periode van 3 jaar. Het GGT 

kadert in het project “fileproof”, een reeks initiatieven om op korte termijn tot minder file te 

komen. Het GGT werkt als onafhankelijk team voor verschillende wegbeheerders. Dit leidt ertoe 

dat ze met een frisse kijk bestaande regelingen en verkeerssituaties kunnen opmeten en een 

geoptimaliseerde regeling kunnen voorstellen.  

Uitgaande van specifieke cases blijken gigantische winsten mogelijk. Rond een kruispunt in 

Apeldoorn werden jaarlijks tot 80.000 verliesuren weggewerkt door het uitvoeren van een 

functioneel onderhoud. Op basis van 396 reeds uitgevoerde aanpassingen op kruispunten worden 

jaarlijks 2,5 miljoen verliesuren gewonnen. In een Kosten/Baten-afweging betekent dit een 

terugverdieneffect tot 30 keer de investering van het functioneel onderhoud27.  

 

                                                           
27 Groene Golf Team: http://www.kuleuven.be/traffic/dwn/Microsoft%20PowerPoint%20-

%20presentatie%20Leuven_Ad.pdf 



 

140 Thema 4 Regeling van verkeerslichten 

In Nashville28 werden verschillende verkeerslichtenregelingen op stadscorridors aangepakt. De 

optimalisatie leidde daar tot 30% minder vertragingen en 8% minder uitstoot van emissies. Ook 

hier stonden de kosten in geen verhouding tot de opbrengsten in termen van reistijd- en 

milieuwinst: de Baten/Kosten-verhouding wordt geschat op 81:1. 

 

In Californië
29

 leidde de implementatie van een aangepaste regeling op 163 kruispunten tot 8% 

minder reistijd, 14% minder verliestijd en 12,5% minder start/stop-bewegingen, goed voor 8% 

minder brandstofverbruik. 

 

 

4.6 Emissies 

Verkeerslichten hebben dus ook een impact op de emissies. Aan de hand van een reeks 

proefritten met een GPS-toestel werden emissies berekend voor verschillende 

verkeerslichtenregelingen. Voor de achtergrond rond de methodiek van testritten en 

emissieberekeningen verwijzen we naar thema 7. Hier volstaat de vermelding dat de 

gedetailleerde rijgegevens van echte testritten gebruikt werden om emissies te berekenen. Wel 

wordt bij die emissies uitgegaan van een voertuig uit 1997, zodat de absolute waarden van de 

emissies van recentere voertuigen aanzienlijk lager uitvallen.  

 

Voor verschillende kruispunten werden ritten van 1 km lang afgebakend. Het gaat in dit geval 

over uitsneden van ritten van 500 meter vóór tot 500 meter na het kruispunt. Op deze manier 

werd het eventuele afremmen, wachten en aanschuiven voor de verkeerslichten en het optrekken 

na het kruispunt meegenomen. Het gaat telkens om een kruispunt op een rechtdoorgaande weg 

waar een snelheidslimiet van 90 km/u geldt. 

 

Tabel 4-1 geeft een overzicht van verschillende ritten. 

 

                                                           
28 http://www.nashville.gov/pw/traffic_signal_study.htm  

29 Skabardonis, Alexander (2001) ITS Benefits: The Case of Traffic Signal Control Systems  - 
Paper presented at the 80th Annual Transportation Research Board Meeting. Washington 
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Tabel 4-1: Gemeten impact van verkeerslichten op doorstroomsnelheid en milieuparameters 

Rit Omschrijving Duur Gemiddelde Minimum Maximum   CO  NOX CO2

1 meer dan 3 cycli 8min 55sec 6,5 0,0 87,3 3,613 1,063 714,8

2 2 cycli 3min 26sec 17,2 0,0 81,0 3,281 0,965 343,7

3 3 cycli 3min 11sec 18,6 0,0 86,3 2,834 0,833 346,9

4 1 cyclus 1min 36sec 38,0 0,0 86,1 2,313 0,680 241,8

5 1 cyclus 1min 31sec 39,1 0,0 93,6 5,560 1,635 250,2

6 1 cyclus 1min 28sec 41,3 0,0 91,8 3,403 1,001 239,0

7 2 vertragingen 59 sec 60,8 24,7 90,8 3,976 1,169 199,0

8 Vlot - groen 41 sec 87,4 82,5 91,0 0,727 0,214 200,9

9 Vlot -groen 41 sec 88,4 87,1 90,1 0,638 0,188 191,5

10 Vlot - groen 38 sec 95,1 88,1 100,6 0,997 0,293 206,9

Snelheid [km/u] Emissie [g]

 

 

Bij ritten 8, 9 en 10 stond het verkeerslicht op groen en veroorzaakte het kruispunt geen 

vertragingen. De reistijd lag daarbij telkens rond de 40 seconden. De snelheid was nagenoeg 

constant, wat leidde tot lage emissies van CO en NOX. 

Bij rit 7 ervoer de bestuurder 2 verkeersgolven waardoor 2 keer vertraagd werd tot een snelheid 

van 61 km/u. De reistijd steeg hierdoor tot 59 seconden en de CO- en NOX-emissies gingen sterk 

omhoog. De CO2-emissies waren echter vergelijkbaar met vlot verkeer. 

In testritten 4, 5 en 6 stond het verkeerslicht 1 cyclus op rood en moest het voertuig volledig 

stilstaan. De gebruiker verloor hierdoor gemiddeld 50 seconden ten opzichte van de ritten zonder 

oponthoud. De CO- en NOX-emissies varieerden onderling sterk, maar lagen aanzienlijk hoger 

dan bij vlot verkeer. De CO2-emissies lagen ongeveer 25% hoger dan bij vlot verkeer. 

Bij testritten 2 en 3 deed het voertuig langer dan 3 minuten over de afstand van 1 km. Daarbij 

moest meer dan 1 cyclus gewacht worden. Dit betekent dat pas na 1 of 2 groentijden doorgereden 

kon worden. In testrit 1 werd het wachten nog veel dramatischer: bijna 9 minuten waren nodig 

om 1 km af te leggen. Toch kon na het kruispunt telkens vlot doorgereden worden. Hier is de 

verkeerslichtenregeling van het kruispunt duidelijk de oorzaak van de vertraging. Een 

herevaluatie van de regeling lijkt hier dus zeker aan de orde om dergelijke extreme 

capaciteitsknopen op een verbindende primaire weg type I te vermijden.  

Uit de emissiemeting valt op dat de CO2-uitstoot sterk toeneemt met de reistijd. Met andere 

woorden: een lagere gemiddelde snelheid leidt bij verkeerslichten tot hogere CO2-emissies. Ook 

de NOX- en CO-emissies liggen hoger dan bij vlot verkeer, maar hier beïnvloedt vooral het 

rijgedrag (hoe snel de bestuurder optrekt) de grootte van de toename. 

Figuur  4-6 schetst hoe op basis van de gemiddelde snelheid over het traject van 1 km de 

emissies sterk toenemen bij lagere snelheden. Grotere verliestijden op een kruispunt leiden dus 

ook tot hogere emissies. 
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Figuur  4-6: Invloed van gemiddelde snelheid op CO2-emissies bij het voorbijrijden van een 

VRI 

 

 

4.7 Moderne verkeersregelingen 

Huidige situatie: eenvoudige maar robuuste half-starre regelingen 

De meeste verkeerslichten in Vlaanderen zijn van het (beperkt) voertuigafhankelijke type en 

worden daarom gekenmerkt als ‘half-star’: zij regelen het verkeer met een vaste indeling van de 

fasen en met een vaste fasenvolgorde. De groen- en roodtijden kunnen binnen bepaalde grenzen 

variëren. Dit wordt bepaald door detectoren in het wegdek of radardetectie: indien tijdens een 

groenfase gedurende een aantal seconden geen voertuig meer toekomt, wordt deze vervroegd 

afgebroken (tenminste, indien een zekere minimum groentijd verstreken is). Indien daarentegen 

de volgtijden kort blijven, kan de standaard groentijd worden opgerekt tot een zekere 

maximumgrens. Het verschil tussen de minimale en maximale groentijd is meestal niet bijzonder 

groot. Mede hierdoor gedraagt de regeling zich in veel gevallen als een starre regeling: bij druk 

verkeer is de vraag aan alle kanten groot genoeg om vrijwel steeds de maximale groentijden af te 

dwingen; bij rustig verkeer kan alle vraag verwerkt worden binnen de minimale groentijden. In 

beide gevallen verliest de regeling haar flexibele karakter. In druk verkeer wordt geen 

onderscheid meer gemaakt tussen drukke en verzadigde rijrichtingen; beiden eisen immers 

maximale groentijden. De regeling is dan niet meer in staat om zich aan te passen aan de 

verhoogde vraag uit de verzadigde richting. Bij rustig verkeer – bijv. ’s nachts – worden vaak 

onnodige fasen ingelast: men kan dan als enige voertuig voor rood komen te staan en onnodig 

wachten tot de minimale groentijd van de conflicterende richtingen zonder vraag is afgelopen. 

Dit onnodige oponthoud leidt tot ongeduld, ergernis en mogelijk roodlichtnegatie. Doordat dit 

type verkeersregeling relatief eenvoudig is, is het wel vrij robuust en eenvoudig in onderhoud. 

Gezien de beperkte mankracht, is de keuze voor dit type regeling dan ook begrijpelijk. Ze is 

echter in heel wat gevallen niet optimaal voor de verkeersafwikkeling. 
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Andere types verkeersregelingen 

Naast half-starre regelingen bestaan er ook meer flexibele regelingen die in ons land weinig 

toepassingen kennen. Voor rustige kruispunten of kruispunten met een groot verschil in 

verkeersdrukte tussen de hoofd- en nevenstroom, zijn volledig voertuigafhankelijke regelingen te 

verkiezen. Hierbij krijgt een fase alleen maar groen als er werkelijk voertuigen gedetecteerd zijn, 

zoniet wordt de fase overgeslagen. Een goed ingeregelde voertuigafhankelijke regeling kan er 

ook voor zorgen dat bij zeer rustig verkeer voertuigen die aan de toegelaten snelheid een 

kruispunt naderen, automatisch groen krijgen. Hiermee voorkomt men dat bestuurders volledig 

onnodig moeten wachten terwijl er geen conflicterend verkeer is, wat bijv. ’s nachts wel eens tot 

roodlichtnegatie en dus onveiligheid aanleiding geeft. 

 

Een andere, meer flexibele variant zijn de voertuigafhankelijke dynamische signaalplannen op 

basis van signaalgroepen die in Nederland de norm zijn. Hier worden alle bewegingen over het 

kruispunt afzonderlijk bemeten en, naargelang de actuele vraag, in fasen samengevoegd. 

Hierdoor kan beter ingespeeld worden op de specifieke verkeersvraag van het moment, met 

minder oponthoud en stops tot gevolg. Dergelijke regelingen vereisen door hun complexiteit 

echter wel meer detectoren en een meer nauwgezet onderhoud. 

 

Coördinatie van verkeerslichten, groene golven 

In veel situaties hoeft de aanwezigheid van een verkeerslicht niet te betekenen dat het merendeel 

van de voertuigen ook stil komt te staan. Bij dicht bij elkaar gelegen kruispunten komen de 

meeste voertuigen toe kort nadat de hoofdrichting op het stroomopwaarts gelegen kruispunt 

groen kreeg. Men kan de groenfase dan synchroniseren met de aankomst van deze groep 

voertuigen. Indien de groenfase over meerdere opeenvolgende kruispunten wordt 

gesynchroniseerd, heet dit een ‘groene golf’. Een groene golf kan ondersteund worden met 

variabele signalisatie die een adviessnelheid toont; indien bestuurders deze snelheid aanhouden, 

is groen bij aankomst aan het volgende kruispunt gegarandeerd (zie Figuur  4-7). Bovendien 

hebben deze aanduidingen een niet te verwaarlozen PR-functie: ze tonen de weggebruiker dat de 

wegbeheerder een vlotte doorstroming ter harte neemt en bereid is de weggebruiker te belonen 

mits hij zich aan de opgegeven snelheid houdt. 

 

Figuur  4-7: Groene golf 
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Synchronisaties en groene golven werden in het verleden regelmatig ingesteld (op enkele 

uitzonderingen na zonder variabele aanduiding van de adviessnelheid). Echter, in vrijwel alle 

gevallen is de synchronisatie verloren gegaan door allerlei wijzigingen die niet in het functioneel 

onderhoud werden meegenomen: verlengde oversteektijd voor voetgangers, verandering van de 

snelheidslimiet (en dus van de aankomsttijd bij het volgende kruispunt), heraanleg van 

tussenliggende kruispunten (bijv. omvorming tot rotonde), aanleg van een busstrook. Bovendien 

is het verlenen van prioriteit aan het OV vaak onverenigbaar met een groene golf voor het 

privéverkeer. Doordat de OV-voertuigen halteren, is hun rijtijd tussen kruispunten namelijk 

langer dan die van privéverkeer. Synchroniseert men dus het groen met de aankomst van het OV-

voertuig, kan dat een rode golf voor het overige verkeer genereren. Op die manier zijn de 

gemiddelde wachtrijen voor de verkeerslichten dan weer gevoelig langer, waardoor het OV-

voertuig bij aankomst aan het kruispunt hinder zal ondervinden. Zo kan het invoeren van OV-

prioriteit bij kruispunten leiden tot de ogenschijnlijke noodzaak voor een busstrook, met alle 

verdere negatieve gevolgen op het overige verkeer van dien (zie Thema 6: Inzet van vrije 

busbanen).  

 

Illustratief voor het teloorgaan van synchronisaties – maar zeker niet alleenstaand – is de Koning 

Boudewijnlaan in Leuven, de belangrijkste verbinding tussen de E314/E40 en de stad. Ooit 

waren de lichten gecoördineerd op de heersende limiet van 90 km/u. Startend bij groen vanuit 

het centrum, was normaliter ononderbroken doorstroming tot op de snelweg gegarandeerd. 

Inmiddels is de snelheidslimiet echter teruggebracht tot 70 km/u, waardoor gehoorzame 

chauffeurs het licht vlak voor hun aankomst op rood zien springen (terwijl snelheidsovertreders 

beloond worden met een groene golf!): de groene golf is dus niet alleen verbroken, hij is 

bovendien een rode golf geworden. De tienduizenden voertuigen die hier dagelijks passeren, 

moeten nu minimaal 2 maal stoppen en weer optrekken, met alle tijdverliezen en milieuschade 

van dien. Bovendien is recent, tussen de bestaande kruispunten in, een nieuw kruispunt 

aangelegd met een totaal afwijkende, niet gesynchroniseerde regeling: elk voertuig dat van of 

naar het nieuwe technologiepark rijdt, kan nu zorgen voor een extra onderbreking van de 

hoofdstroom, telkens met tientallen stop- en acceleratiebewegingen tot gevolg. De milieuschade 

van de naar schatting 25.000 voertuigen die elk minimaal 2 tot 3 keer moeten stoppen en 

optrekken kan, gezien de meetresultaten van Tabel 4-1, nauwelijks overschat worden. En dit 

terwijl het merendeel hiervan heel eenvoudig te vermijden is. 

 

Situaties zoals in dit voorbeeld komen veelvuldig voor. Door de teloorgang van synchronisaties 

gaat niet alleen mogelijke winst verloren, er kunnen zelfs nadrukkelijk asynchrone situaties 

ontstaan die vermijdbaar extra verlies in het systeem actief in stand houden (rode golven). 
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Netwerkregelingen 

Daar waar bij dominante doorgaande verkeersstromen een groene golf normaliter optimaal is in 

termen van verliestijden en milieuhinder, is dit niet meer vanzelfsprekend zodra de 

nevenstromen belangrijker worden of er eerder sprake is van gelijkwaardige stromen. Dit geldt 

bijv. voor kruisingen van doorgaande wegen of in (voor)stedelijk gebied. 

 

Voor dergelijke situaties zijn netwerkregelingen beter geschikt30. Bij een gegeven verdeling van 

het verkeer in een netwerk, berekent een centrale server de optimale verkeersregelingen van alle 

kruispunten in het netwerk. Het inregelen en beheren van dergelijke regelingen vereist de nodige 

mankracht van een hoog expertiseniveau; anderzijds is de potentiële winst van een 

gebiedsgerichte aanpak navenant groot.  

 

 

Figuur  4-8: Voorbeeld van totale gridlock op een rotonde. Ook op grotere netwerken kan 

de kop van de file vast komen te zitten in zijn eigen staart. 

 

In congestiegevoelige netwerken kan de terugslag van files desastreuze gevolgen hebben voor de 

verkeersafwikkeling. Dit is het duidelijkst in stedelijke netwerken. Een slecht 

verkeersmanagement kan daar leiden tot ‘gridlock’, een situatie waarbij de file ‘het blokje rond’ 

komt vast te staan, als was het een grote rotonde waar niet het uitgaande maar ingaande verkeer 

voorrang heeft (zie Figuur  4-8). In de praktijk komen deze extreme omstandigheden gelukkig 

niet vaak voor, maar wel mildere varianten. Als voorbeeld hiervan toont Figuur  4-9 een netwerk 

waarin de blauwe voertuigen bij kruispunt A doorstromingsproblemen ondervinden. Door de 

fileterugslag ontstaat er ook file voor de rode voertuigen waarvan in dit voorbeeld verondersteld 

is dat ze het netwerk in B willen verlaten. Door nu de blauwe voertuigen in C te doseren (minder 

                                                           
30 Voor meer informatie over netwerkregelingen: 

http://nm-magazine.nl/archives/anticiperende-netwerkregelingen 

http://nm-magazine.nl/archives/verkeerslichtenregelingen-voor-netwerken  
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groentijd), kunnen de rode voertuigen vrij stromen, terwijl de file van blauwe voertuigen slechts 

verplaatst, maar niet erger geworden is. Een goed ingeregelde netwerkregeling haalt deze en 

vergelijkbare inefficiënties uit het netwerk.  

 

 

Figuur  4-9: Effect van bufferen en doseren met verkeerslichten. Boven zonder doseren, 

onderaan met doseren 

 

Helaas worden dit soort slimme netwerkregelingen in België veelal niet toegepast. In Vlaanderen 

zijn er wel proefprojecten gepland, maar de nadruk ligt er in de eerste plaats op het verbeteren 

van de doorstroming van OV op sterk gestremde corridors, waar men de netwerkregeling 

gebruikt in een poging om infrastructurele knelpunten te verhelpen (bijv. Tiensesteenweg, 

Leuven en Antwerpsestraat, Mortsel). Het valt te vrezen dat de toepassing van een 

netwerkregeling in de moeilijkst denkbare setting het succes ervan bij voorbaat hypothekeert en 

dat teleurstellende resultaten het geloof in netwerkregelingen – en daarmee de veralgemeende 

toepassing ervan – in de weg zullen staan: men dreigt het kind met het badwater weg te gooien. 

De grootste winst met een optimale netwerkregeling valt immers te behalen daar waar nog enige 

regelruimte is. Algemener gesteld: verkeersmanagement dient niet om infrastructurele of andere 

tekortkomingen te maskeren, wel om op de meest efficiënte manier een degelijk ontworpen 

netwerk te beheren en in staat te stellen om bijv. onverwachte fluctuaties te dempen. 

 

Tovergroen 

Onze overheid wijst graag en veelvuldig op de verantwoordelijkheid van de weggebruikers 

inzake verkeersveiligheid en fileproblematiek. Ze heeft daarin gelijk: bij een ongeval is de 

bestuurder doorgaans minstens gedeeltelijk verantwoordelijk. Echter, dit ‘opgeheven vingertje’ 

wekt ook geregeld wrevel vanwege de eenzijdige benadering. Vaak kan de wegbeheerder zelf er 

immers toe bijdragen dat de weggebruiker de verkeersregels makkelijker kan, wil en zal 
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opvolgen. Hierboven werd het voorbeeld aangehaald van asynchrone verkeerslichten die een 

rode golf vormen, tenzij men te snel rijdt. Men kan hier natuurlijk flitscamera’s plaatsen, maar 

een logischer en meer constructieve oplossing bestaat er in om de lichten beter af te stemmen op 

aankomende voertuigen. Het merendeel van de weggebruikers is immers bereid om 

snelheidslimieten, verkeerslichten en andere verkeersregels na te leven, mits deze logisch 

aansluiten bij de weginrichting, verwachtingen en behoeften. Daarop inspelen heeft vaak meer 

effect dan repressief optreden. 

 

Een mooi voorbeeld van een maatregel die vanuit deze filosofie een win-win situatie creëert, is 

‘Tovergroen’ (zie Figuur  4-10). Op zo’n 300 meter voor het verkeerslicht wordt de komst van 

een vrachtwagen gesignaleerd. Staat het licht op dat moment op groen, dan blijft dat zo totdat de 

vrachtwagen voorbij is. De chauffeur wordt daarop gewezen via een informatiepaneel langs de 

weg, zodat hij of zij rustig kan doorrijden. 

 

   

Figuur  4-10: Tovergroen 

 

In Nederland is deze maatregel getest op een aantal provinciale wegen. Daaruit blijkt dat er 

dankzij ‘Tovergroen’ minder vaak door rood wordt gereden en het aantal stops afneemt. Het 

bevordert dus de verkeersveiligheid, terwijl het tegelijk een gunstig effect heeft op het milieu. 

Een optrekkende vrachtwagen stoot meer CO2 en schadelijke uitlaatgassen uit dan een vrachtauto 

die gewoon voorbij rijdt. Het spaart bovendien diesel uit en verlaagt de geluidsoverlast. Ook de 

vrachtwagenchauffeurs zelf evalueren de maatregel positief: Tovergroen vermijdt risicosituaties 

waar de truck net voor een verkeerlicht fors in de remmen moet gaan bij de overgang van groen 

naar oranje. 

 

 

4.8 Conclusies en aanbevelingen 

Verkeerslichten organiseren de verkeersafwikkeling op gelijkvloerse kruispunten. Daarbij wordt 

de capaciteit geoptimaliseerd en de verkeersveiligheid bewaakt. Met andere beleidsdoelen kan 

ook rekening gehouden worden, zoals het minimaliseren van de emissies door start/stop-golven 
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te minimaliseren. Telkens is het cruciaal dat de lichtenregeling goed afgestemd wordt met het 

verkeerspatroon. Dit houdt in dat op regelmatige tijdstippen het verkeer opgemeten wordt, de 

regeling op basis hiervan doorgerekend en aangepast wordt. Dit functioneel onderhoud zorgt er 

voor dat verkeerslichten rekening houden met de structurele veranderingen en variaties in de 

verkeersstromen.  

 

In de praktijk worden in België (te) weinig mensen ingezet voor het functioneel onderhoud. Door 

dit gebrek aan mankracht gebeurt, ondanks de deskundigheid van de betrokkenen, het functioneel 

onderhoud niet grondig genoeg en worden kansen gemist. Weggebruikers verliezen daarom 

onnodig veel tijd aan onze verkeerslichten. Daarnaast ontstaan soms vermijdbare onveilige 

situaties doordat verkeerslichten de weggebruikers in de verkeersstroom zodanig ergeren dat 

snelheidslimieten of rode lichten al eens genegeerd worden om winst te boeken bij slecht 

afgeregelde lichten. Soms worden ronduit fouten gemaakt, waar conflicterende stromen tegelijk 

groen krijgen. 

 

De invoering van een VerkeersLichtenOnderhoudsTeam (VLOT) dat doordacht verkeersstromen 

en -regelingen waarneemt, lichten inregelt en de impact ervan opmeet, biedt kansen om met 

relatief weinig middelen een enorme maatschappelijke winst te behalen. Naast het up-to-date 

houden van de bestaande regelingen, kan een dergelijk team ook impulsen geven om, in plaats 

van klassieke half-starre regelingen, modernere en meer efficiënte vormen van verkeersregeling 

te gaan toepassen: volledig voertuigafhankelijke regelingen, dynamische signaalplannen, groene 

golven, netwerkregelingen. Kortom: systeemoptimalisatie is het toverwoord. 

 

Ervaringen in het buitenland leren dat goede verkeerslichtenregelingen grote winsten kunnen 

opleveren op het vlak van tijdverliezen die de kosten veelvoudig overschrijden (Baten/Kosten-

verhoudingen tussen 30 en 80!).  

Daarnaast zijn de milieuwinsten eveneens aanzienlijk. Uit de emissiemetingen valt op dat de 

CO2-uitstoot sterk toeneemt met de reistijd. Lagere doorstroming bij verkeerslichten leidt tot 

hogere CO2-emissies. Ook de NOX- en CO-emissies liggen hoger dan bij vlot verkeer. 

Bovendien is dit een uitgelezen manier voor de wegbeheerder om duidelijk te maken dat hij niet 

alleen van de weggebruiker verantwoord rijgedrag verlangt, maar dat ook hij zijn 

verantwoordelijkheid wil nemen om samen met de weggebruiker te komen tot een zo veilig en 

optimaal mogelijk gebruik van het wegennet.  

Lichten die in afwezigheid van conflicterend verkeer onmiddellijk groen geven, groene golven 

met aanduiding van de adviessnelheid, of meer creatieve maatregelen als ‘Tovergroen’, maken 

duidelijk dat de wegbeheerder bekommerd is om een goede en veilige doorstroming en dat hij 

bereid is de weggebruiker te belonen indien deze zich aan bepaalde regels houdt. Met een 
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dergelijke constructieve houding wordt meer bereikt dan bestuurders via flitscamera’s te 

dwingen om verouderde of onlogische verkeersregelingen na te leven.  

 

Verkeerslichten optimaliseren is niet enkel aan te bevelen vanuit een betere capaciteitsbenutting 

van het onderliggend wegennet, maar leidt ook tot een significante winst in emissies. In dat 

opzicht loopt het verminderen van reistijdverlies nauw samen met het beperken van emissies. 
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Thema 5 Planning en uitvoering van wegenwerken en 
onderhoudswerken 

 

5.1 Beschrijving van het probleemveld 

Het onderhoud en de (her)inrichting van wegen heeft meestal een negatieve invloed op de 

capaciteit van het wegennet. Bij de uitvoering moeten bijna steeds rijstroken afgesloten worden. 

De hoge verkeersintensiteit maakt dat onderhoud nog maar moeilijk kan plaatsvinden zonder 

ernstige hinder te veroorzaken. Anderzijds verslijten de wegen door groeiende verkeersintensiteit 

sneller, waardoor meer en vaker onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden. 

 

Cijfers rond reistijdverliezen door wegenonderhoud zijn in België niet beschikbaar. Buitenlandse 

gegevens maken echter duidelijk dat het gaat om een niet verwaarloosbare impact op de 

vertragingen. Voor het jaar 2000 werd berekend dat op Duitse snelwegen 81,3 miljoen uren 

reistijdverlies door werkzaamheden werd veroorzaakt (Listl et al., 2007). Dit is 35% van alle 

vertragingen (ter info: de overige vertragingen komen voor rekening van reguliere knelpunten 

(39%) en ongevallen (26%)). De kost van dit tijdverlies werd begroot op 1,26 miljard euro. In 

Nederland wordt het aandeel ‘verliestijd door wegenwerken’ slechts op 5% begroot, terwijl resp. 

80% en 12% veroorzaakt wordt door reguliere knelpunten en ongevallen (van de overige 3% is 

de oorzaak onbekend). De incidentele files (ongevallen en werkzaamheden) vormen in Nederland 

samen een beduidend kleiner aandeel (17%) dan in Duitsland (61%), omdat de structurele 

filedruk er veel groter is. Ook is de verhouding tussen ongevallen en werkzaamheden heel anders 

(NL: 5/2; D: 3/4). Enerzijds is dit te verklaren doordat Nederland een verkeersveiliger land is. 

Anderzijds is er allicht ook sprake van onderregistratie doordat ongevallen in structurele files 

moeilijk toewijsbaar zijn aan een of andere oorzaak – in Nederland rekent men deze ongevallen 

gewoonlijk bij de structurele files. Een andere factor is wellicht de zeer professionele wijze 

waarop men in Nederland met zgn. Incident Management (IM) de gevolgen van incidenten tracht 

te beperken. Ten slotte vinden op het Duitse snelwegennet, waar de wegen gemiddeld ouder zijn, 

in verhouding veel werkzaamheden plaats.  

 

Hoewel er terzake dus geen gegevens over België beschikbaar zijn, ligt naar onze schatting het 

aandeel van structurele files in België ergens tussen het Duitse en Nederlandse percentage in (+/- 

60%), terwijl het aandeel door ongevallen wellicht eerder vergelijkbaar is met de Duitse situatie 

(+/- 25%). Een ruwe schatting voor verliestijd door werkzaamheden komt hiermee op 15% uit. 

 

Buiten snelwegen is de problematiek ook in het buitenland niet in kaart gebracht: we weten niet 

hoeveel verlies gepaard gaat met klein en groot onderhoud op het onderliggende wegennet. 
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Aangezien het om een veelvoud aan kilometers weg gaat waarop ook veel verplaatsingen 

gebeuren, kan men verwachten dat dit aanzienlijk is, zoals we verderop ook becijferen. 

Naast verkeershinder is er ook een duidelijke correlatie tussen de aanwezigheid van werven voor 

aanleg of onderhoud van wegen en ongevallen. Zo vielen 3 van de 40 verkeersdoden op 

autosnelwegen in 2008 in de files bij één enkele werf op de E17. In de VS was in 1999 ongeveer 

2% (868 op 41.611) van de dodelijke ongevallen op snelwegen te wijten aan de aanwezigheid 

van wegenwerken. Voor ongevallen met gewonden was dat 1% (50.000 op 3.236.000). Bij een 

kwart van de dodelijke ongevallen tijdens wegenwerken was een vrachtwagen betrokken. Voor 

alle ongevallen samen (niet enkel bij werken) gaat dit maar om 12 %. Bij wegenwerken is het 

ongevallenrisico met vrachtwagens verhoudingsgewijs dus groter dan met personenwagens. 

Ongevallen bij wegwerkzaamheden betreffen vaker kop-staartbotsingen dan onder normale 

omstandigheden. 

 

Bij veel weggebruikers bestaat de indruk dat in België de verkeershinder door werkzaamheden 

aan de weg onnodig groot is. Er zou (te) vaak overdag, in de spits en in de weekdagen gewerkt 

worden in plaats van buiten de spits, ’s nachts en in het weekend. Werven zouden onnodig lang 

duren, vaak wordt er gedurende lange periodes niet merkbaar gewerkt. Ook de coördinatie tussen 

diverse werven zou te wensen overlaten: soms is de ene werf nauwelijks klaar of diezelfde weg, 

of een weg in de buurt, wordt door een volgende aannemer alweer opgebroken. Of men sluit een 

rijstrook af op een weg die al als omleiding dient voor een andere werf. Bovendien zou ook de 

signalisatie te wensen overlaten. Pas in de laatste kilometer staat aangegeven dat de weg 

onderbroken is; was dit eerder aangegeven, had men voor een alternatief kunnen kiezen en niet 

moeten om- of terugrijden. Vaak staan er terecht waarschuwingsborden en snelheidsbeperkingen 

voor een werf, maar die blijven er staan, ook als er in het weekend of in een niet actieve fase van 

de werkzaamheden geen verkeershinder is en men – gelukkig – de hele rijbaan dus tijdelijk weer 

vrijgeeft. Als je in het weekend tal van onnodige waarschuwingen en snelheidsbeperkingen 

passeert, kun je dan nog alertheid en gehoorzaamheid verwachten als men de volgende keer 

toevallig wel aan het werk is en de rijbaan heeft afgezet? Bebording van omleidingen zou vaak 

onvoldoende zijn, waarbij men halverwege aan zijn lot wordt overgelaten. Ten slotte zijn 

omleidingen vaak niet in staat om de extra verkeersstromen te verwerken, omdat een 

verkeerslicht niet aangepast is aan de toegenomen stromen, of omdat een voorrangskruispunt een 

knelpunt vormt waar dit met tijdelijke verkeerslichten vermeden had kunnen worden. En ondanks 

al dit leed, lijkt de kwaliteit van onze wegen veel slechter dan in de ons omringende landen, 

alsof hier geen asfalt zonder putten of beton zonder scheuren aangelegd kan worden. 

 

Om objectief vast te stellen of al deze verzuchtingen terecht zijn en of de wegbeheerders in de 

ons omringende landen het er inderdaad zoveel beter vanaf brengen, is een meer uitgebreid 

onderzoek nodig. Binnen het bestek van de huidige studie kunnen we wel in kaart brengen welk 
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beleid hierrond in België gevoerd wordt, welke initiatieven tot verbetering er al genomen zijn en 

waar mogelijk nog tekortkomingen en dus verbetermogelijkheden zijn. 

 

 

5.2 State of the art 

Het wegenonderhoud wordt opgedeeld in structureel en gewoon onderhoud. Het structurele 

onderhoud omvat de hele bouwkundige structuur van de weg, wordt op lange termijn gepland en 

is vaak zeer ingrijpend. Het vervangen van asfaltlagen is er een voorbeeld van, maar het kan ook 

veel ingrijpender, zoals het groot onderhoud van de Antwerpse ring in 2004-2005. Het gewone 

onderhoud omvat de werken die regelmatig moeten worden uitgevoerd, zoals die aan beplanting, 

verticale (verkeersborden) en horizontale (wegmarkering) signalisatie. Het betreft niet enkel de 

verharding, maar ook alles wat langs de weg staat. Voorbeelden zijn kleine herstellingen aan de 

verharding, veegwerken, het onderhoud van de bermen. 

 

Wegenonderhoud is vanzelfsprekend onvermijdelijk. Asfaltverhardingen hebben een verwachte 

levensduur van 20 jaar, maar afhankelijk van de verkeersintensiteit kan dit verschillen. Het asfalt 

op de ring rond Brussel zou eerder maar 10 jaar meegaan. Zeer open asfalt houdt het slechts 10 

tot maximaal 15 jaar uit. Het zijn niet zozeer auto’s maar in hoofdzaak de grote aslasten van 

vrachtwagens die schade aan de weg veroorzaken. De wegschade stijgt immers volgens een 

vierdemachtsfunctie van het gewicht. Onder meer daarom wordt het gewicht van vrachtwagens 

regelmatig gecontroleerd: enkele overbelaste vrachtwagens richten immers een veelvoud aan van 

de normale en ingecalculeerde schade door correct beladen trucks.  

 

Vanuit het oogpunt van de duurzaamheid en de onderhoudsvereisten bestaat daarom in België de 

neiging om voor zwaar belaste wegen beton te verkiezen boven asfalt. De aanleg van een weg in 

beton duurt echter langer en zorgt dus voor grotere verkeershinder: er zijn wapeningen voor 

nodig die zorgvuldig geplaatst moeten worden en er moet – in tegenstelling tot asfalt – een 

droogtijd gerespecteerd worden, die zelfs met snelhardend beton 3 dagen bedraagt. Ook dit 

draagt bij tot de perceptie bij de weggebruiker dat de werken slecht gepland zijn en onnodig lang 

voor hinder zorgen: tijdens de droogtijd is er immers geen zichtbare activiteit, zodat men zich al 

snel afvraagt waarom de weg niet wordt vrijgegeven.  

 

Er zijn tal van mogelijkheden om de hinder door wegenwerken te beperken: de set maatregelen is 

ook gekend als ‘Minder Hinder (MH)’. Eén maatregel betreft het beperken van de tijd waarin de 

weg onderbroken is. Echter, bij MH-maatregelen is het steeds balanceren tussen het zetten van 

druk om snel te werken en de zorg om toch goede kwaliteit van uitvoering te garanderen. De 

maatschappij is immers niet gebaat bij ondermaats werk, waardoor herstellingswerken of zelfs 

nieuw groot onderhoud sneller moeten plaatsvinden, met grote kosten en nieuwe verkeershinder 



 

154 Thema 5 Planning en uitvoering van wegenwerken en onderhoudswerken 

tot gevolg. De laatste jaren is met diverse vormen van MH-maatregelen in Vlaanderen 

geëxperimenteerd. In sectie 5.3 geven we een overzicht van mogelijke maatregelen. Daarbij valt 

op dat niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven investeert in onderzoek naar MH-

maatregelen en nieuwe contractvormen die het onderhoud van wegen helpen rationaliseren, zoals 

de zgn. DBFM-constructies (Design, Build, Finance and Maintain). Onder meer in het kader van 

het Vlaams Instituut voor Mobiliteit werkt de wegenbouwsector aan vernieuwing rond deze 

thema’s (www.vim.be). Daarnaast is er ook bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

(BAM) veel aandacht voor MH en de bereidheid om te experimenteren met nieuwe methoden, 

contractvormen... (Vlaams Parlement, 2007). 

 

Hoewel objectief bewijsmateriaal veelal ontbreekt, stellen wij in de praktijk vast dat regelmatig 

van de door de wegbeheerder opgelegde werkwijze of kwaliteit wordt afgeweken. Dit uit zich in 

schijnbaar ondermaatse kwaliteit van de werken, waardoor binnen korte tijd alweer schade aan 

de wegen ontstaat, alsook in soms slordige signalisatie van de werf en de omrijroutes, en een 

gebrek aan aandacht voor optimalisatie van de verkeersafwikkeling (bijv. slecht afgestelde 

werflichten voor beurtelings verkeer). 

 

Een mogelijke oorzaak die tijdens diverse interviews en gesprekken naar aanleiding van deze 

studie genoemd wordt, is de vaak sterke verwevenheid van opdrachtgever en opdrachtnemer. De 

markt van aannemers in een regio is veelal klein, waardoor al de betrokken spelers elkaar en de 

ambtenaren van de opdrachtgevende overheden vaak al jaren kennen. Deze ambtenaren 

begeleiden vaak zowel de aanbestedingsfase als de uitvoering en controle op de werken. Er 

circuleren dan ook tal van geruchten rond prijsafspraken tussen aannemers en een gebrek aan 

degelijke controle door de wegbeheerder op de uitvoering van de werken (bijv. boorkernstalen 

voor kwaliteitscontrole van het wegdek zouden niet random maar op door de aannemer gekozen 

plaatsen worden genomen), waardoor bespaard zou worden op de kwaliteit van de 

werkzaamheden en de signalisatie rond de werf. Ook de mechanismen die moeten leiden tot het 

versneld uitvoeren van de werken zouden ondermijnd worden, doordat de initiële schatting van 

de benodigde tijd relatief ruim wordt genomen, het werk aan lage prijs kan worden aangeboden, 

wat dan deels wordt terugverdiend door de beloningen voor het sneller beëindigen van de werf.  

 

Het is onmogelijk om binnen het bestek van deze studie uit te maken of en in welke mate deze 

verhalen kloppen. Echter, de hardnekkigheid van de geruchten en buitenlandse precedenten die 

aantonen dat dergelijke praktijken zelfs kunnen voorkomen in wat door menigeen wordt 

beschouwd als een goed bestuurd en georganiseerd West-Europees land als Nederland (cfr. de in 

2001 ontdekte bouwfraude, die in 2005 leidde tot schadevergoedingen van 70 miljoen Euro), 

maakt dat het aanbeveling verdient om nader onderzoek te doen en desnoods structuren en 

contractvormen op te zetten die deze mogelijkheid in België maximaal uitsluiten. Zo kunnen 
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bijv. prijsvergelijkingen gemaakt worden voor vergelijkbare werken aangerekend door 

aannemers in België en de ons omringende landen. Ook de doorlooptijd, de geleverde kwaliteit 

van de werken (bijv. nieuwe steekproeven van boorkernen) en de gebleken levensduur van de 

bouwwerken moeten bij een dergelijk onderzoek vergeleken worden. Een manier om zich te 

wapenen tegen ondermaats werk, is het contractueel voorzien van een grotere en langer durende 

aansprakelijkheid voor de aannemer indien bij latere schade aan de weg mocht blijken dat 

materialen of uitvoeringswijze toch niet overal aan de destijds overeengekomen bestekken 

voldeden. Dergelijk onderzoek is niet alleen in het belang van de wegbeheerder en de 

weggebruiker: ook bonafide bouwbedrijven hebben er alle voordeel bij als de door hun geleverde 

kwaliteit objectief wordt bevestigd. 

 

 

5.3 Best practices 

 

5.3.1  Het tijdstip van de werken 

Door een geschikt tijdstip te kiezen voor de uitvoering van de werken, kan veel verkeershinder 

vermeden worden. Onderscheid dient gemaakt tussen gewoon en structureel onderhoud. 

 

Gewoon onderhoud 

In Vlaanderen bestaat voor het gewone onderhoud aan de ringwegen een afzonderlijk bestek om 

rekening te houden met de extra verkeersdrukte over de hele dag. Tussen 6 en 21 uur moeten 

steeds alle rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer. Als ‘s nachts gewerkt wordt, mag het 

verkeer op 1 rijstrook gebracht worden. De lengte van de werkzone moet beperkt blijven tot wat 

strikt noodzakelijk is voor de uitvoering. 

Op de overige gewestwegen zijn de uitvoeringsperiodes per weg bepaald. Afhankelijk van het 

tijdstip van de files worden de werken 's nachts of tijdens de daluren uitgevoerd, en voor de 

invalswegen na de ochtendspits en voor de avondspits. De verantwoordelijke instantie kan 

autonoom beslissen om voor dringende herstellingswerken van deze regeling af te wijken. Voor 

de wegen die niet vermeld zijn, gelden geen beperkingen. 

Op de ringwegen rond Brussel en Antwerpen is het de hele dag druk en is er nog amper sprake 

van spitsperiodes. Op die plaatsen wordt daarom enkel 's nachts gewerkt. 

 

De Vlaamse Administratie heeft zgn. `tijdvensters' vastgesteld. Dat zijn de zogeheten `werkbare 

uren' waarop aan de weg kan gewerkt worden zonder al te grote gevolgen voor het verkeer. Die 

werkbare uren werden bepaald door de restcapaciteit tijdens de werken te vergelijken met de 

verkeersintensiteit die normaal op een bepaalde weg gemeten wordt. Enkel tijdens uren dat de 

verkeersvraag kleiner is dan de restcapaciteit, mag er op die weg gewerkt worden. Deze 

tijdvensters worden periodiek geactualiseerd om rekening te kunnen houden met de geleidelijk 
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toenemende stromen, of met verbeterde beschikbaarheid van data over verkeersstromen (na de 

aanleg van nieuwe telpunten). Echter, in de praktijk is er niet altijd voldoende controle zodat 

aannemers nogal eens van de toegelaten tijdvensters afwijken. 

 

Structureel onderhoud 

De uitvoering van werken aan de asfaltverhardingen kan in fasen opgesplitst worden, waardoor 

het mogelijk is om enkel 's nachts te werken en de weg overdag open te stellen voor het verkeer. 

Op deze wijze is het echter niet mogelijk om grondige herstellingswerken uit te voeren. De 

oppervlakte en het aantal lagen van het te vervangen asfalt zijn immers beperkt door de korte 

uitvoeringstijd. Het vervangen van een betonnen verharding is niet mogelijk op een nacht tijd. 

 

Bij omvangrijke werken, bijv. door de uitgestrektheid van de te vervangen oppervlakte of 

wanneer te veel lagen asfalt of een betonnen verharding moet vervangen worden, is het niet 

mogelijk om enkel 's nachts te werken. In deze gevallen zal de uitvoering overdag en eventueel 

ook 's nachts en tijdens de weekends gebeuren. 

Voor werken aan drukke wegen wordt een periode in het jaar gekozen met zo weinig mogelijk 

verkeersdrukte. Juli en augustus zijn verkeersluwe maanden. Een bijkomend voordeel is dat de 

kans op uitstel door slechte weersomstandigheden dan beperkter is. De meeste omvangrijke 

projecten worden in augustus gepland. Hoewel juli de maand van het bouwverlof is, wordt er 

soms toch gewerkt. 

 

5.3.2 De spreiding van wegenwerken 

Men moet vermijden dat verschillende werven qua verkeershinder invloed op elkaar uitoefenen. 

Zo kan de aanwezigheid van 2 naburige werven, die elk apart geen verkeersproblemen hoeven te 

veroorzaken, samen wel veel last tot gevolg hebben. 

 

Werken van dezelfde wegbeheerder worden normaliter ruim op voorhand ingepland, zodat deze 

rekening kan houden met mogelijke overlap en wederzijdse hinder tussen verschillende werven. 

Een aantal administratieve problemen kunnen de planning van structurele werken echter in de 

war sturen: een milieuvergunning die niet tijdig wordt afgeleverd, onregelmatigheden bij de 

aanbesteding… De laatste jaren worden doortochten vaak volledig heraangelegd. Daarvoor 

moeten bouwaanvragen verleend worden en zijn soms onteigeningen nodig die allebei 

vertragingen kunnen oplopen. 

 

Om te komen tot een betere coördinatie tussen verschillende wegbeheerders en andere 

uitvoerders van werken op het openbaar domein zoals nutsbedrijven, is in Vlaanderen in 2007 

het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW – zie www.wegenwerken.be) opgericht. Het eerste doel 

van CPW is om conflicten tussen werven op te sporen en op te lossen. Hiertoe voeren de 
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Vlaamse overheid (AWV), alle gemeenten, intercommunales, De Lijn, de BAM en Aquafin alle 

werkzaamheden in via een webapplicatie. De computer detecteert mogelijke conflicten (te grote 

nabijheid van werven zowel in uitvoeringstijd als locatie), waarna de betrokken bouwheren 

worden uitgenodigd om onderling hun werven beter op elkaar af te stemmen.  

 

Sinds het operationeel worden van CPW in maart 2007 werden al 4.600 potentiële conflicten 

gedetecteerd. In de meeste gevallen zijn de betrokkenen hiervan al op de hoogte en wordt er al 

actie ondernomen. In naar schatting 5% van de gevallen zou er zonder CPW inderdaad een 

onnodige hinder door gebrek aan coördinatie geweest zijn. Naast deze functie van proactieve 

conflictdetectie, is het CPW ook nuttig als loket waar de burger terecht kan bij klachten over 

slecht georganiseerde werven, omleidingen of slechte coördinatie ervan. Doordat centraal bekend 

is wie de betrokken bouwheren en aannemers zijn, kan dus ook snel corrigerend worden 

opgetreden. Daarnaast heeft CPW door haar continue feedback naar iedereen die op openbaar 

terrein bouwt of werkt ook een indirect voordeel: alle betrokkenen worden zich veel sterker 

bewust van het belang van betere coördinatie en Minder Hinder maatregelen, waardoor er een 

soort preventieve zorg ontstaat voor deze aspecten. 

 

De werking van CPW kan nog beter zodra ook de nutsmaatschappijen aansluiten op de dienst. Op 

dit moment vindt een grote integratie- en coördinatieslag plaats in het kader van het GIPOD 

(Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) met KLIM (Kabel en Leiding Informatie 

Meldpunt, de federaal beheerde databank met de belangrijke gas- en elektriciteitsleiding) en 

KLIP (Kabel- en Leiding Informatieportaal). Naast een technische integratie van allerlei data in 

gemeenschappelijke of uitwisselbare GIS-databanken, richt men zich ook op coördinatie en 

synergie van werven (meerdere nutsleidingen tegelijk aanleggen of onderhouden). Zodra de 

afstemming met het CPW gerealiseerd is, coördineert CPW zowat alle op het Vlaamse openbare 

domein actieve bouwheren en aannemers. 

 

Aanbevolen wordt om deze inspanningen onverminderd voort te zetten, te onderhouden en te 

versterken. Niet alleen is op dit ogenblik de integratie zoals hierboven uiteengezet nog niet 

volledig – een coördinatiepunt functioneert slechts bij gratie van de medewerking van zijn 

deelnemers –, ook is het een permanente zorg om alle partijen blijvend op hun 

verantwoordelijkheden te wijzen. In dit opzicht is het raadzaam om het CPW bevoegdheden te 

geven om medewerking (informatieplicht) en conflictafhandeling afdwingbaar te maken, in 

plaats van de huidige vrijwillige en adviserende rol. Ten slotte kan de dienstverlening naar de 

weggebruikers toe nog versterkt worden, door meer afstemming te verzorgen met een aantal 

commerciële spelers zoals partijen die verkeersinformatie- of navigatiediensten verzorgen. Niet 

alleen kunnen zij afnemers worden van de informatie uit de CPW-databanken, ook kunnen zij 
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fungeren als graadmeters die feedback en aanvullingen geven over gewenste en ongewenste 

praktijken bij werven. 

 

Op dit moment bestaat er geen CPW-equivalent in het Brussels en Waals gewest. Wel hebben 

ook deze gewesten een informatieportaal (website) waar wegenwerken worden gecommuniceerd, 

maar de informatie daarin is veeleer beperkt tot de belangrijkste wegtypes en bouwheren. 

Bovendien is de systematische conflictdetectie en afhandeling niet in dezelfde mate uitgebouwd. 

 

5.3.3 De uitvoeringstijd beperken via contractvormen 

Lane rental system (betalen voor het afzetten van een rijstrook) 

Lane rental is een systeem waarbij de aannemer de weg, of delen daarvan, voor een bepaalde 

periode en tegen een vastgestelde prijs afhuurt. Het te betalen tarief om de rijstroken te 

gebruiken, kan gebaseerd worden op het werkschema (weekdagen of weekends), de werkduur 

(uurperiodes overdag) en/of de plaats van de rijstrook (linker-, middenrijstrook). Het tarief kan 

ook op dag- of uurbasis vastgesteld worden. Na eerdere toepassing van het systeem in Groot-

Brittannië en de VS, wordt lane rental nu ook door de BAM gehanteerd in de bestekken voor 

onder meer de Oosterweelverbinding. 

 

In Groot-Brittannië is onderzocht of men het te betalen bedrag per dag dat een rijstrook 

afgesloten blijft, kan laten afhangen van de plaats en het tijdstip van de uitvoering. Hier bleek 

echter dat het verband tussen de hinder door wegenwerken en de tijd- en plaatsafhankelijkheid 

van het verkeer niet stabiel genoeg is om het bedrag dat door de aannemer moet worden betaald, 

te differentiëren naar tijd en plaats. 

 

Ook in de VS wordt het Lane rental systeem vaak toegepast, vooral voor projecten van korte 

duur. Volgens bepaalde Departments of Transportation (DOT's) bleek het Lane rental-systeem de 

grootste impact te hebben op de duur van de rijstrookafzetting. Sommige staten hebben het 

systeem dan ook als best-practice aangenomen. 

 

Cost-plus-time (A+B) (kostprijs-plus-tijd) 

Cost-plus-time (A+B) is een contractueel mechanisme waar bij de prijsofferte ook de voorziene 

uitvoeringstijd wordt opgegeven van de opdracht. De aannemer met de laagste som van 

(offerteprijs + tijdswaardering * uitvoeringstijd) krijgt de opdracht.  

 

In de VS gebruikte de New York State DOT deze methode in meer dan 65 projecten, teneinde de 

constructietijd in vooral stedelijke gebieden te verminderen. Zo werd een groot aantal 

contractdagen uitgespaard. A+B offertes zijn over het algemeen succesvol wat de totale bouwtijd 
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betreft. Wel dient gezegd dat er vaak nacht- en weekendwerk komt bij kijken. Dat is wel een 

voordeel voor de weggebruiker omdat hij dan minder hinder ondervindt. 

 

Voorzichtigheid is echter geboden. In 2001 werd op de E17 tussen Antwerpen en Gent gewerkt 

aan de verharding waarbij 3 asfaltlagen moesten vervangen worden. Er werd een offerteaanvraag 

uitgeschreven met als gunningscriteria de inschrijvingsprijs en uitvoeringsperiode. Bij de 

aanbesteding werd vastgesteld dat de laagste inschrijver een heel lage inschrijvingsprijs had met 

de hoogste uitvoeringstermijn. Door de A+B beoordeling kwam deze offerte dus niet in 

aanmerking en werd onnodig langdurige verkeershinder vermeden. Uiteindelijk bleek er 

inderdaad minder verkeershinder door een effectief kortere uitvoeringsperiode en een beperkte 

inname van de rijweg. Echter, het bleek ook moeilijk om deze winst juist af te wegen tegen 

mogelijk kwaliteitsverlies van de werken. Aannemers worden als het ware gestimuleerd om 

ondermaats werk te leveren of veiligheidsvoorschriften te negeren indien de prijs voor de duur 

van de werken (of de beloning voor sneller werken) hoger is dan de boetes voor ondermaatse 

kwaliteit. Dit risico op ondermaats werk is des te groter omdat vaker continu gewerkt wordt 

(nachten, weekends, vakanties) en/of indien de toezichthoudende administratie minder personeel 

beschikbaar heeft voor inspectie van de kwaliteit en naleving van de veiligheidsvoorschriften. 

 

De corridor approach 

De ‘corridor approach’ of corridoraanpak betekent dat alle structurele onderhoudswerken op 

eenzelfde verkeersader in 1 keer uitgevoerd worden. In de mate van het mogelijke worden de 

invalswegen afgesloten zodat ook hierop onderhoud kan uitgevoerd worden. Omdat alle overlast 

nu in 1 periode geconcentreerd is, kan de planning ervan optimaal gebeuren en loont het de 

moeite om met een hele batterij flankerende maatregelen de verkeersstromen op te vangen: 

uitgebreide aankondigingscampagnes, alternatieve vervoerwijzen, bijzondere maatregelen om de 

verkeersdoorstroming langsheen en rondom de werkzone te verbeteren, zoals tijdelijke bruggen. 

Bovendien zijn alle partijen doordrongen van de noodzaak om snel en volgens de planning te 

werken en is omwille van de grote impact de controle en opvolging van de werken gemiddeld 

groter. Ook de weggebruiker is sneller geneigd om zijn gedrag aan te passen en bijv. onnodige 

ritten door het gebied te vermijden of alternatieve vervoerswijzen uit te testen.  

 

Deze aanpak werd gevolgd bij de heraanleg van de Antwerpse Ring en van de A10 in 

Amsterdam. In beide gevallen werd de werkwijze hoofdzakelijk als positief ervaren. 

 

Incentives/Disincentives (I/D) (aanmoedigingen/ontmoedigingen) 

De I/D-methode is een systeem waarbij de aannemer wordt aangespoord het werk binnen de 

overeengekomen termijn of sneller uit te voeren. Daarvoor worden aanmoedigingspremies 

(incentives) toegekend wanneer het werk vroeger voltooid is dan was overeengekomen. 
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Ontmoedigingen in de vorm van boetes (disincentives) worden aangewend wanneer het einde van 

het werk de overeengekomen datum overschrijdt. 

 

Variabele begindatum 

Bij het toepassen van een variabele begindatum heeft de aannemer de mogelijkheid om binnen 

een gegeven periode de datum te kiezen waarop de werken beginnen. Hiermee vermijdt men dat 

de aannemer vroeger begint dan eigenlijk in zijn planning past (bijv. uitloop andere werven), 

louter omdat dit nu eenmaal zo afgesproken is. In dergelijke gevallen zou anders de activiteit op 

de werf in de eerste dagen/weken minimaal zijn, terwijl er toch al sprake is van – onnodige – 

verkeershinder. Omdat vanaf de echte start van de werken ook ineens op volle capaciteit gewerkt 

wordt, verkleint ook de kans dat de opleverdatum overschreden wordt. 

 

5.3.4 Uitvoeringstijd verkorten via aangepaste technieken 

Door nieuwe materialen (bijv. ultra-snelhardend beton dat na 1 dag voldoende sterkte bezit), 

betere uitrusting (bijv. snellere machines voor afbraak of afvoer van afbraakmateriaal), betere 

bouwtechnologie (bijv. prefabricatie van bruggen of brugdelen) of betere planning van de werf, 

kan de uitvoeringstijd verkort worden.  

 

Een wegbeheerder hoeft deze technieken niet altijd expliciet op te leggen: men kan de keuze 

voor het al dan niet toepassen van deze maatregelen overlaten aan de contractant, mits deze via 

de in vorige sectie genoemde contractvormen aangespoord wordt om sneller te werken. 

 

In veel gevallen is de tijdsduur van een werf niet het enige criterium van overlast voor de 

samenleving. Ook stelt zich de vraag in welke mate de meerkosten van bijv. snellere technieken, 

aangepaste faseringen of andere MH-maatregelen opwegen tegen de baten ervan. Het Vlaams 

Gewest werkte daarom een maatschappelijke Kosten/Baten-afweging uit, de zgn. EXIN-formule, 

die in een eenvoudige applicatie omgezet en ondersteund wordt met de provinciale 

verkeersmodellen. Hiermee kunnen tijds- en brandstofkosten door de omleiding en files geschat 

worden, alsook het omzetverlies van de handelaars in de werfzone voor diverse alternatieve 

uitvoeringstechnieken en faseringen. Sinds de omzendbrief van 9 juli 2008 is deze afweging 

verplicht bij projecten waar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als opdrachtgever of  

medefinancier optreedt, voor zover meerdere handelaars in de werfzone betrokken zijn en er 

alternatieve uitvoeringstechnieken mogelijk zijn. 

 

5.3.5 Samen uitvoeren 

Samen uitvoeren betekent dat verschillende onderhoudstaken op dezelfde plaats en hetzelfde 

tijdstip worden uitgevoerd. Zo wordt de totale duur dat het verkeer gehinderd wordt, ingekort. 
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In de tunnels en op de ringwegen van Brussel en Antwerpen worden de kleine onderhoudstaken 

gecombineerd. Een aantal maal per jaar wordt een rijbaan afgesloten om schoonmaak- en 

herstellingswerken samen uit te voeren. De uitvoeringstijd blijft zo beperkt tot 1 nacht in plaats 

van verschillende nachten bij afzonderlijke uitvoering. 

Daarbuiten wordt weinig of niet samengewerkt. Voor elke taak zijn op jaarbasis aparte 

aannemers aangesteld. Als er geen dwang bestaat, stellen de aannemers liever hun eigen planning 

op. Het is daarom moeilijk om hen aan te zetten tot samenwerking. 

 

Samen uitvoeren betekent in sommige gevallen uitstel van een aantal taken. Voor het gewone 

onderhoud van de wegverharding proberen de territoriale afdelingen en districten van AWV 

rekening te houden met de geplande uitvoering van structurele werken binnen het jaar. Indien 

mogelijk worden dan kleine ingrepen uitgesteld om samen met de grote werken uitgevoerd te 

worden. Vaak ontbreekt de mogelijkheid hiertoe, omdat sommige herstellingen uit 

veiligheidsoverwegingen meteen moeten gebeuren. 

 

5.3.6 Werfsignalisatie en omrijroutes 

Er bestaan centraal uitgevaardigde richtlijnen over hoe een werf gesignaliseerd moet worden. 

Het aanbrengen van werfsignalisatie is een omvangrijke opdracht geworden door strengere eisen 

op het gebied van de veiligheid bij de uitvoering van wegenwerken. In Vlaanderen moet de 

signalisatie bij structurele werken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Afdeling 

Verkeerskunde van AWV. In de praktijk komt het toch voor dat de voorschriften niet worden 

nageleefd (zie Figuur  5-1). Vaak is de oorzaak de hoge werkdruk. De huidige tendens naar 

formules die de duur van werven steeds verder tracht te verkorten, kan aldus in de praktijk leiden 

tot slechter gesignaliseerde werven. 

 

Deze richtlijnen voor signalisatie zijn begrijpelijkerwijs vooral vanuit een zorg voor veiligheid 

tot stand gekomen. Hierdoor is het optimaliseren van de verkeersafwikkeling in de praktijk vaak 

ondergeschikt. Voor aannemers is verkeersafwikkeling rond hun werven geen prioriteit. Zij 

trachten aan het bestek te voldoen aan de laagst mogelijke kost in de gestelde tijd (of korter in 

het geval van bonusregelingen). De zorg voor signalisatie – die naast veiligheid ook 

verkeersafwikkeling kan optimaliseren – ligt vooral bij de wegbeheerder. Daarom moet dit zowel 

in de bestekken als bij controle van de uitvoering een extra aandachtspunt zijn dat systematisch 

opgevolgd wordt, zoniet is de kans groot dat de signalisatie niet zal voldoen. 
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Figuur  5-1 Werfsignalisatie volgens de richtlijnen? 

 

Naast signalisatie van de werf, is ook de aankondiging ervan voor de weggebruiker zeer 

belangrijk. In dienstorder MOW/AI 2007/10 is de te volgen procedure beschreven voor werven 

op autosnelwegen van het Vlaams Gewest (zie Figuur 5-2). De order schrijft voor hoe en 

wanneer de territoriale afdelingen van AWV, in samenwerking met het CPW en het Vlaams 

Verkeerscentrum (VVC), moeten komen tot een inschatting van de verkeershinder, een plan om 

deze te beperken en hoe en wanneer dit aan de weggebruiker moet gecommuniceerd worden. 

 

Over het algemeen worden deze richtlijnen voor grote werkzaamheden op snelwegen relatief 

goed opgevolgd. Wellicht bestaan er voor kleinere werkzaamheden op snelwegen of 

werkzaamheden op kleinere wegen vergelijkbare richtlijnen. Echter, men krijgt de indruk dat er 

geen eenvormigheid is, noch in de te nemen maatregelen, noch in de communicatiestrategie. 

Bovendien komt het veel vaker voor dat omleidingen in de praktijk niet goed zijn gesignaleerd, 

knelpunten op omleidingen niet goed zijn ingeschat of tijdelijke doorstromingsmaatregelen 

(zowel ter hoogte van de werf als op de omrijroute) ontbreken of suboptimaal zijn ingeregeld. 

Ook komt vaak kortstondige extra hinder voor, zoals leveranciers die bij het bevoorraden van de 

werf de weg blokkeren; vaak gebeurt dit bij het begin van de werkdag en dus in de ochtendspits.  
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Figuur 5-2: dienstorder communicatie bij werkzaamheden op autosnelwegen 

 

Omwille van de kleinere verkeersstromen buiten de snelweg, mag deze hinder misschien 

ondergeschikt lijken. Echter, door de veelheid aan dergelijke situaties en de belangrijke 

verkeersfunctie die veel onderliggende wegen in de spits vervullen, loopt de totale hinder sterk 

op, met grote impact op verliestijden en milieubelasting (zie sectie 5.5). Juist door een grote 

zorg aan de dag te leggen van de verkeersafwikkeling op en rond de werven van regionale en 

lokale wegbeheerders, kan nog veel hinder en ergernis worden voorkomen. 

 

 

5.4 Verbeteropties voor België 

De Vlaamse overheid ziet MH bij wegenwerken en -onderhoud als een absolute prioriteit en 

heeft al verschillende MH-initiatieven genomen, soms samen met het bedrijfsleven. Daaronder 

vallen ondermeer experimenten met innovatieve contractvormen, het opstellen van richtlijnen 

voor het signaleren en stroomlijnen van omleidingen, de invoering van venstertijden voor klein 
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onderhoud, het verplicht stellen van de EXIN Kosten/Baten-afweging voor alternatieve 

uitvoeringstechnieken, het samen uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden, het CPW en 

het bundelen van groot en klein onderhoud in grote projecten zoals de heraanleg van de 

Antwerpse ring.  

 

Veel van deze maatregelen werden centraal uitgewerkt en via omzendbrieven opgelegd als de te 

volgen werkwijze voor de territoriale afdelingen. Hoewel objectief bewijsmateriaal ontbreekt, 

stellen wij vast dat in de praktijk regelmatig van de voorgenomen werkwijze wordt afgeweken. 

Dit uit zich in ondermaatse kwaliteit van de werken, waardoor binnen korte tijd alweer schade 

aan de wegen ontstaat, alsook in soms slordige signalisatie van de werf en de omrijroutes, en een 

gebrek aan aandacht voor optimalisatie van de verkeersafwikkeling. 

 

De belangrijkste adviezen voor verbeteringen op het gebied van werkzaamheden voor aanleg en 

onderhoud van weginfrastructuur zijn dan ook dat de zonet beschreven initiatieven: 

• zowel bij de wegbeheerder en als het bedrijfsleven onverminderd worden voortgezet; 

• tot alle gewesten worden uitgebreid; 

• tot meerdere wegcategorieën worden uitgebreid en dit zodra de verkeersintensiteit laat 

vermoeden dat verkeershinder kan ontstaan (nu beperkt men zich vaak tot autosnel- en 

hoofdwegen); 

• dat daarnaast de bestaande en nieuwe MH-maatregelen maximaal worden nageleefd, wat 

wellicht meer en betere controle op de uitvoering en kwaliteit ervan noodzakelijk maakt. 

 

 

5.5 Inschatting van kosten en baten 

Voor grote wegenwerken, bijv. aan snelwegen of daar waar de EXIN-formule wordt toegepast 

voor langdurige werkzaamheden, worden in Vlaanderen reeds projectgebonden Kosten/Baten- 

analyses uitgevoerd. In deze sectie wordt een ruwe inschatting gemaakt van de totale omvang 

van verkeershinder door werkzaamheden. Hieruit kan men dan afleiden in welke mate 

verbetering aan alle werven de moeite loont. 

 

Anno 2007 werd op al onze wegen samen zo’n 99 miljard voertuigkilometers (vtg-km) gereden, 

waarvan 57 miljard in Vlaanderen31. Hierna wordt het aandeel geschat dat hinder ondervindt door 

omleidingen door wegenwerken. Dit is uiteraard slechts een ruwe geaggregeerde benadering. 

 

In de Vlaamse CPW-databank namen we op een willekeurig moment een steekproef van actieve 

werven. Van die 320 actieve werven werd bij een kwart de totale tijdsduur beschouwd en of er al 

                                                           

31 http://www.statbel.fgov.be/figures/d37_nl.asp  
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dan niet een omleiding was ingesteld. We corrigeerden voor het feit dat langdurige werven op 

een willekeurig peilmoment een grotere kans hebben om te worden waargenomen dan 

kortdurende werven. Na extrapolatie kwamen we tot ongeveer 800 werven per jaar, met een 

totale tijdsduur van 3.800 maanden. In de steekproef van 75 op in totaal 320 werven bleek in 2/3 

van de gevallen een omleiding te zijn ingesteld. In de andere gevallen kon verkeer beurtelings 

passeren (via werflichten) of was er beperkte impact op de verkeersafwikkeling. Vervolgens 

doen we 2 bijkomende veronderstellingen: 

• Gemiddelde lengte van een omleiding = 5 km 

• Gemiddelde uurintensiteit op een weg waar een werf ingesteld wordt = 150 vtg/u32 

 

Op basis hiervan wordt het aantal bijkomende km afgelegd door omleidingen geschat: 

3.800 werfmaanden/jaar * 2/3 omleidingen/werf * 5 km/omleiding * 150 vtg/u * 24u/dag * 30 

dagen/maand = 1,4 miljard vtg-km/jaar. 

Dit aantal is te vergelijken met de totale vervoersprestatie in Vlaanderen van 57 miljard vtg-km 

in 2007. We schatten aldus dat zowat 2,5% van alle jaarlijks afgelegde voertuigkilometers in 

Vlaanderen een surplus is veroorzaakt door omleidingen rond werven. Anders gezegd: van elke 

100 km die we rijden, zijn daar gemiddeld 2,5 km omleiding bij.  

 

Dit betekent dat een gelijk percentage van alle brandstofverbruik en van de totale emissies van 

CO2, fijn stof en andere polluenten afkomstig van het wegverkeer veroorzaakt worden door 

omrijden rond wegenwerken. Op deze wijze ziet men eenvoudig dat elke inspanning om het 

aantal werven of de duur ervan te beperken, om werven beter te coördineren en omleidingen te 

voorzien of te verkorten (bijv. door aanleg van een tijdelijke bypass ter hoogte van de werf), een 

enorme impact heeft op de totale verliestijd in het verkeer en op het totale energieverbruik en de 

totale milieubelasting veroorzaakt door wegverkeer. Elke percent besparing van het aantal 

omrijkilometers komt immers overeen met 0,25 promille van de jaarlijkse verliestijd, het 

energieverbruik en de milieubelasting door wegverkeer. 

 

Merk op dat deze schatting slechts rekening houdt met de extra gereden kilometer door omrijden. 

Hierbij komt nog een niet nader geschatte hoeveelheid verliesuren, energieverbruik en emissies 

veroorzaakt door wachttijden (werflichten) en congestie ter hoogte van de werf of op de 

omrijroute. Ook deze kostencomponent is niet te verwaarlozen: in Duitsland schat men dat 35% 

van alle verliestijd op autosnelwegen veroorzaakt wordt door werkzaamheden (de rest door 

structurele knelpunten en ongevallen – resp. 39% en 26%). 

 

                                                           
32 Delen we 57 miljard vtg-km/jaar door de totale lengte van het Vlaamse wegennet (60.260 km), verkrijgen we zo’n 
108 vtg/u als gemiddelde intensiteit op een km weg. Aangezien we veronderstellen dat in de CPW-databank de 
werven op de allerkleinste wegen niet zijn opgenomen, ronden we deze waarde naar boven af tot 150 vtg/u. 
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Deze berekeningen tonen aan dat tijdverlies en milieuschade door wegenwerken en onderhoud 

niet te verwaarlozen zijn en een grote kost voor de maatschappij betekenen. Elke verbetering of 

efficiëntieslag in het kader van MH, of het nu gaat om slim bouwen (snel of met minder hinder), 

verkeersmanagement of mobiliteitsmanagement, is maatschappelijk dan ook snel terugverdiend. 
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Thema 6 Inzet van vrije busbanen 

 

6.1 Beschrijving van het probleemveld 

In stedelijke gebieden of delen daarvan wordt vaak gekozen voor ‘selectieve bereikbaarheid’. 

Men voert dan een beleid waarbij enerzijds de bereikbaarheid van steden gegarandeerd blijft en 

anderzijds de leefbaarheid van het stedelijke gebied niet in het gedrang komt. In de praktijk 

betekent dit dat men selectief de bereikbaarheid vergroot voor duurzame vervoersmodi als lopen, 

fietsen of openbaar vervoer (OV), terwijl men het autogebruik tracht terug te dringen (het STOP-

principe, naar een prioritering van Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privé-voertuigen). 

Om de service snelheid van het OV te verhogen of te vrijwaren in geval van congestie, rijden 

OV-voertuigen vaak op een eigen bedding. Daar waar dit niet haalbaar of wenselijk is en OV-

voertuigen dus gebruik moeten maken van de rijbaan voor overig verkeer, kan men de service 

snelheid verhogen door bij kruispunten selectief voorrang te verlenen aan OV-voertuigen. Bij 

detectie van een OV-voertuig wordt dan een conflicterende fase vervroegd afgebroken of wordt 

een heersende fase opgerekt om het OV-voertuig nog in dezelfde groentijd te bedienen. Waar dat 

niet volstaat, kan een rijstrook ingelegd worden exclusief voorzien voor OV-voertuigen en 

eventueel ook taxi’s en private busdiensten: de vrije busbaan. Andere voertuigen mogen deze 

rijstroken niet gebruiken, tenzij over beperkte afstand ter hoogte van een kruispunt of zijstraat 

om van richting te veranderen. 

In Vlaanderen bevatten de 2 laatste beheersovereenkomsten met de Vlaamse 

Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn het engagement om jaarlijks 25 km vrije busbaan extra te 

voorzien. Met uitzondering van een paar jaren (bijv. ‘Minder Hinder’-werkzaamheden naar 

aanleiding van de heraanleg van de R1 Antwerpen) is deze ambitie niet helemaal waargemaakt 

en kwam het gemiddelde eerder rond de 20 km/jaar uit, waarvan het overgrote deel (+/- 95%) op 

Vlaamse gewestwegen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in het VICOM-plan een doelstelling van 40% van 

het busnet en 90% van het tramnet in beschermde baan vastgelegd. Tussen nu en 2012 zullen 250 

zwarte punten – waar de doorstroming van het OV ondermaats is – worden aangepakt. Te 

verwachten valt dat in veel gevallen naar een oplossing van eigen bedding, vrije bus- en/of 

trambaan zal worden gegrepen. 

In Wallonië zijn busstroken eerder uitzonderlijk. In de stad Luik ligt een aantal nieuwe trajecten, 

die samen 75% van de huidige lengte aan vrije busbanen in het Waalse Gewest vormen.  

Een vaak gehoorde kritiek is dat al te makkelijk naar het instrument van de vrije busbaan wordt 

gegrepen, zonder dat hierbij de belangen van het privé-verkeer voldoende worden bewaakt.  
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6.2 State of the art  

Huidige beslissingsprocedure 

In het Vlaams Gewest is de gevolgde praktijk dat indien men bij een knelpunt in het wegennet 

vaststelt dat naast de privé-voertuigen ook de doorstroming van het OV gehinderd wordt, er 

sprake is van een knelpuntstrook. Vanuit 4 principes wordt vervolgens geëvalueerd of de aanleg 

van een busstrook een gepaste oplossing is: 

• tijdverlies per busrit in de spitsuren 

• frequentie van de busdienst 

• bezetting van de voertuigen 

• bereikbaarheidsprincipe (lokaal beleid) 
 

De beslissing over de aanleg van een busstrook gebeurt in het kader van de 

mobiliteitsconvenanten: 

• in het geval van een ingreep op het lokaal wegennet: in bilateraal overleg tussen de 

VVM De Lijn en de lokale besturen; 

• in het geval van een ingreep op een gewestweg: in de Provinciale Audit Commissie 

(PAC) of, in het geval van kleine ingrepen, in de Provinciale Commissie voor de 

Verkeersveiligheid (PCV). In beide commissies is wel de VVM De Lijn 

vertegenwoordigd, maar geen andere weggebruikers.  

 

Er zijn geen verplichte studies die aan deze beslissing voorafgaan. Voor de vergadering worden 

voorbereidende stukken opgemaakt, die de lokale situatie en problematiek beschrijven en die 

normaliter een aantal meetgegevens bevatten. Een onderdeel daarvan is de zgn. 

‘congestiemeting’, een met het Vlaams Gewest afgestemde kwantificering van de verliestijd door 

OV-voertuigen, die wordt vergeleken met de streefnorm voor de operationele snelheid. Het is 

van belang om op te merken dat alle gegevens voor deze analyse afkomstig zijn van de VVM 

zelf. Gegevens over de overige verkeersstromen komen van het Vlaams Gewest, dat ook 

verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van de verkeersafwikkeling van het privé- 

verkeer op het aan te passen kruispunt of wegvak. Aangezien op deze manier de belangen van 

zowel het OV als privé-verkeer vertegenwoordigd zijn, wordt er in principe gestreefd naar een 

win-win situatie, waarbij de afwikkeling van het OV verbetert zonder daarbij de doorstroming 

van het privé-verkeer (al te zeer) te schaden. 

 

Kritieken op de huidige beslissingsprocedure 

Voor zover we konden nagaan, worden er geen objectieve Kosten/Baten-afwegingen gemaakt bij 

de aanleg van een busbaan (een dergelijke afweging zou evenmin in Nederland bestaan). Noch 

beschikken we over evaluaties die voor gerealiseerde projecten de impact op zowel het OV- als 

privé-verkeer objectief vaststellen. De enige toetsing gebeurt door de auditor van de PAC, die 
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bewaakt of de ingreep past in het geldende mobiliteitsplan. Alle gegevens die voor of na de 

realisatie van een vrije busbaan worden gebruikt, zijn afkomstig van de direct betrokken 

partijen: VVM De Lijn en het Vlaams Gewest. De Lijn levert bijv. cijfers over het tijdverlies 

voor haar bussen en over de bezettingsgraden. Geen van beide worden echter door een neutrale 

derde gemeten. Nochtans is het een publiek geheim dat de vervoerscijfers van De Lijn wellicht 

sterk overdreven zijn. Een belangrijk aandeel van de ritten wordt immers niet rechtstreeks 

geregistreerd want gebeurt met abonnementen, waarvoor forfaitaire cijfers worden gebruikt. 

Deze forfaits zijn weliswaar met de Vlaamse regering overeengekomen, maar er is inmiddels een 

grote hoeveelheid aanwijzingen dat ze onrealistisch hoog zijn (zie o.a. Van Damme (2007), 

diverse parlementaire vragen hierover en frequente berichtgeving in de media33). Onder meer 

naar aanleiding van deze toenemende hoeveelheid indicaties, loopt momenteel een externe audit 

van de VVM De Lijn. Het kan dus best dat uiteindelijk een busbaan wordt aangelegd terwijl de 

bussen die er gebruik van maken veel minder vol zitten dan werd becijferd. 

Door de huidige werkwijze is het zeer moeilijk om te controleren of de aanleg van een vrije 

busbaan inderdaad de beste oplossing is voor een gegeven situatie, en of de maatschappelijke 

baten opwegen tegen de kosten. De genomen beslissing lijkt eerder van politieke aard en een 

weerspiegeling van de geldende machtsverhoudingen binnen de PAC of PCV. Aangezien in deze 

fora wel de VVM De Lijn maar niet de overige weggebruikers (voetgangers, fietsers, 

automobilisten, wegvervoersector) rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, kan men verwachten dat 

beslissingen vaak in het voordeel van het OV uitvallen. 

Fundamenteler nog is de kritiek dat met busbanen het onderliggende structurele knelpunt niet 

wordt opgelost dat in de eerste plaats leidde tot de doorstromingsproblemen. Dit wordt in de 

hierna volgende paragrafen verder behandeld. 

 

 

6.3 Best practices en nadere analyse 

Busbaan = noodoplossing, beter wordt het knelpunt opgelost 

Vrije busbanen worden aangelegd daar waar de doorstroming van het OV niet optimaal is. 

Meestal komt dit door een knelpunt waar niet alleen het OV, maar alle verkeer sterke vertraging 

oploopt. Indien men kiest voor een busbaan, is het risico reëel dat de doorstroming van het OV 

wel verbetert, maar dat het probleem voor het overige verkeer blijft bestaan of zelfs toeneemt.  

De ‘best practices’ zijn eigenlijk situaties zonder vrije busbaan, waar door aanpassingen aan het 

wegennet, door herinrichting van wegsecties of kruispunten of door aanpassingen aan de 

verkeersregelingen, het knelpunt is weggenomen en de doorstroming voor alle verkeer nu vlot 

verloopt. Ook dit is immers een invulling – en zelfs een betere – van het STOP-principe: 

Stappers, Trappers, OV én Privé-verkeer goed bedienen! Pas als en slechts als er gegronde 

                                                           

33 zie ook de berichtgeving van 2 juni 2009 op: http://www.kuleuven.be/traffic/nl/media.php  
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redenen zijn waarom deze ultieme oplossing onmogelijk of onhaalbaar is, kan als noodoplossing 

een vrije busbaan overwogen worden. 

Bij de uitvoering moet er dan echter voor gewaakt worden dat de prioritering voor het OV niet, 

of zo weinig mogelijk, ten koste gaat van de doorstroming van het overige verkeer. Twee 

overwegingen zijn daarbij van belang: (i) mogelijke extra overlast door fileterugslag, en (ii) 

capaciteit van de kruispunten. 
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Figuur 6-1: Impact van fileterugslag zonder (boven), met (midden) en met verlengde 
(onder) vrije busbaan 

 

Overlast door terugslag van files 

Fileterugslag voor een knelpunt zorgt voor tijdverliezen voor verkeersstromen die het knelpunt 

niet gebruiken. Normaliter moet een wegbeheerder trachten om door gepast verkeersmanagement 

of het voorzien van bufferruimte dit soort ‘vermijdbare’ tijdverliezen te beperken. Indien men 
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echter een rijstrook omvormt tot een busbaan, verkleint de opstel- of bufferruimte voor het 

overige verkeer, waardoor de file navenant langer wordt en het risico op bijkomende hinder door 

fileterugslag toeneemt. In Figuur 6-1 blijft vóór de aanleg van de busbaan (boven) de filelengte 

beperkt: de oranje, rode en groene voertuigen kunnen er ongehinderd blijven rijden. Na aanleg 

van de busbaan (midden) zitten deze voertuigen vast in de file van blauwe voertuigen, die nu een 

straat stroomopwaarts is opgeschoven. Omdat ook de bus nog hinder ondervindt in deze file, 

wordt de beslissing genomen om de busbaan stroomopwaarts te verlengen (onder), wat voor de 

overige voertuigen het probleem nog verergert. De aanwezigheid van de busbaan zorgt hier dus 

voor een vermindering van verliestijd voor OV-passagiers, maar tegelijk voor een toename van 

verliestijd voor de oranje, rode en groene wagens. Het hangt af van de omvang van de groene, 

oranje en rode verkeersstromen en van de bezettingsgraad en frequentie van de busdienst of in 

deze situatie er netto baat is door aanleg van de busbaan. In de praktijk wordt met deze effecten 

niet of nauwelijks rekening gehouden en telt men alleen de winst voor de OV-reizigers, in de 

veronderstelling dat de autofile niet erger wordt. In werkelijkheid wordt het netwerk in zijn 

geheel echter minder efficiënt en kwetsbaarder door het afbouwen van broodnodige bufferruimte. 

 

Impact op capaciteit van de kruispunten 

Naast het effect van fileterugslag kan een busbaan ook de doorstroming van het overige verkeer 

verslechteren doordat de capaciteit bij de kruispunten verkleint. In een netwerk met gelijkvloerse 

kruisingen wordt de doorstromingscapaciteit haast uitsluitend bepaald door de capaciteit bij de 

kruispunten. Deze is op haar beurt afhankelijk van 2 factoren:  

a) de fractie van de tijd dat conflictpunten beschikbaar zijn voor de beschouwde richting;  

b) de afrijcapaciteit van het wegvak onmiddellijk voorafgaand aan het kruispunt.  

 

Punt a) is in de praktijk bepaald door de verhouding groentijd/cyclustijd bij een verkeerslicht of 

door de hiaten (‘gaten’) in kruisende voorrangsstromen bij voorrangsregelingen (incl. rotondes). 

De in b) genoemde afrijcapaciteit wordt in grote mate bepaald door aantal en lengte van de 

opstelstroken: in eenzelfde groentijd passeren meer voertuigen naarmate er meer stroken parallel 

afwikkelen. Een busbaan heeft gewoonlijk een invloed op beide factoren, zowel rechtstreeks 

(bijv. indien een extra fase wordt ingelast om verkeer van de busbaan conflictvrij af te wikkelen) 

als onrechtstreeks doordat aantal en lengte van de opstelstroken vaak veranderen, zeker als de 

vrije bus- (of tram-)baan doorloopt tot aan de stopstreep voor het kruispunt (zie rekenvoorbeeld). 

Dit laatste is in de meeste realisaties van busbanen het geval (zie Figuur 6-3 tot Figuur 6-11). 

 

Rekenvoorbeeld: 

Stel: in Figuur 6-2 moeten in de spits 120 voertuigen per uur (vtg/u) linksaf, 500 rechtdoor en 

150 rechtsaf. Veronderstellen we verder dat het kruispunt dusdanig is belast dat volgens de 

klassieke ontwerpregels voor verkeerslichten een cyclustijd van 80 seconden (s) vereist is. De 



 

172 Thema 6 Inzet van vrije busbanen 

linksaf richting wordt in een aparte fase bediend; de rechtdoor- en rechtsaf-richtingen gaan 

samen in 1 groenfase van 28s per cyclus. Voor de maatgevende verkeersstroom in deze fase 

(rechtdoor) is dan een capaciteit beschikbaar van 630 vtg/u, waardoor er enige marge is voor 

fluctuaties op de gemiddelde vraag van 500 vtg/u en de afwikkeling in alle omstandigheden vlot 

verloopt. 

Men legt nu een busbaan aan, waardoor de rechtdoor- en rechtsaf-richtingen samen op 1 rijstrook 

komen. De ene rijstrook moet nu 650 vtg/u (eventueel zonder de bussen), terwijl er slechts 630 

kunnen passeren met de huidige regeling. Men zal dit opvangen door de cyclustijd te verlengen 

(110s) en daarin meer groentijd te voorzien voor deze gecombineerde verkeersstroom (48s). 

Daardoor wordt alleszins de gemiddelde wachttijd groter (en dit voor verkeer uit alle 

richtingen). Alleen al voor de beschouwde rechtdoor- en rechtsaf-richtingen groeit de initiële 

wachttijd van gemiddeld 34s (rechtdoor) en 20s (rechts) tot 38s voor beide bewegingen.  
 

BUS

BUS

 

Figuur 6-2: Kruispuntinrichting voor en na 
 

Hierdoor neemt het aantal voertuigverliesuren met 23% toe, van 5,6 tot 6,9 uren. In de andere 

richtingen is de toename minder sterk, omdat daar de cyclustijd wel toeneemt maar geen stromen 

samengevoegd worden.  

Door de busbaan wordt de verkeersregeling ook minder robuust. Enerzijds bevat ze nu minder 

marge om tijdelijke pieken in de vraag zonder verzadiging op te vangen. Anderzijds worden door 

de langere cyclustijden ook de wachtrijen op de opstelstrook voor linksaf langer. Indien deze 

daardoor terugslaan tot vóór de opstelstroken, hinderen de linksaf en rechts/rechtdoor gaande 

stromen elkaar, waardoor de groentijden niet meer optimaal benut worden. Hierdoor nemen de 

hierboven begrote verliezen sterk toe, in ongunstige gevallen zelfs met structurele verzadiging 

van het kruispunt tot gevolg. 
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Figuur 6-3: Hasselt, Kempischesteenweg: busstrook uitgevoerd tot op stopstreep 

 
Figuur 6-4: Brussel, Emile Bockstaellaan: busstrook uitgevoerd ten koste van opstelstroken 

 
Figuur 6-5: Anderlecht, Bergensesteenweg: busstrook uitgevoerd tot op stopstreep; let op 
tekort aan opstelruimte voor privé-verkeer 



 

174 Thema 6 Inzet van vrije busbanen 

 
Figuur 6-6: Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg (N6): busstrook tot aan stopstreep 

 
Figuur 6-7: Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg (N6): busstrook tot aan stopstreep 

 

6.4 Kritische beschouwingen over het toepassen van busstroken 

Een middel, geen doel op zich 

Busstroken hebben vrijwel steeds een invloed op de afwikkeling van het overige verkeer. De 

toepassing ervan moet daarom zonder uitzondering weloverwogen en objectief onderbouwd zijn. 

Dit betekent in de eerste plaats dat men vanuit een netwerkperspectief en de geldende 

beleidsdoelstellingen de functie en het belang van het kruispunt of wegvak vaststelt waarop zich 

het knelpunt bevindt dat men wil aanpakken, en dit zowel vanuit het perspectief van het OV als 

vanuit het standpunt van het overige verkeer.  

Een busstrook is immers slechts een middel en geen doel op zich. Het is dan ook ongepast dat in 

zowel de beleidsstukken van de bevoegde ministers als in de beheersovereenkomst met de VVM 

de aanleg van busstroken als een streefdoel wordt genoemd. Het beleidsdoel is ongetwijfeld om 

de kwaliteit van dienstverlening te verhogen door de operationele snelheid en stiptheid van de 
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OV-diensten te verhogen. Navenant moeten dan ook middelen voorzien worden om systematisch 

knelpunten die vertragingen en onbetrouwbare doorstroming veroorzaken, op te sporen, te 

analyseren en te verhelpen. Op welke manier het knelpunt opgelost wordt, hangt samen met de 

functie die het kruispunt of wegvak in kwestie vervult voor andere weggebruikers en de impact 

van mogelijke oplossingen daarop.  

Een busstrook is dan ook slechts in 1 enkel geval een positieve oplossing – in veel andere 

gevallen is het een uiting van het onvermogen om het knelpunt voor alle wegverkeer te 

verhelpen en hiermee een win-win situatie te creëren. Een busstrook kan wel een geoorloofd 

middel zijn om een gepaste weerstand te creëren indien men doorgaand verkeer op een weg met 

lagere categorie wil ontmoedigen terwijl voor het overige verkeer een volwaardig en beter 

geschikt alternatief bestaat (bijv. een rondweg of andere stroomweg van hogere categorie met 

voldoende restcapaciteit). Typisch stelt men dan een pakket van maatregelen in dat doorgaand 

verkeer aanmoedigt om de stroomweg te gebruiken en niet het lokale alternatief. Dit kan door de 

doorstroming op de gewenste route te optimaliseren, en tegelijk weerstanden in te bouwen bij het 

inrijden van de lokale, af te schermen route. Die weerstand kan bestaan uit doserende 

verkeerslichten of andere verkeersremmende maatregelen die ervoor zorgen dat de lokale route 

langer duurt voor doorgaand verkeer, maar waar de bus via een busstrook ongehinderd voorbij 

kan. Een dergelijk pakket van maatregelen zorgt voor een ontvlechting van bestemmings- en 

doorgaand verkeer, wat de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt. 

 

Geen busbaan zonder goed alternatief 

In dit opzicht is het ook zinloos om een vrije doorgang voor OV te verzekeren en weerstanden te 

creëren voor het autoverkeer zonder voor die groep een beter uitgeruste alternatieve route te 

voorzien, vanuit de ijdele hoop om een modale verschuiving te bewerkstelligen. Dergelijke 

situaties verhogen alleen maar de totale weerstand en dus de totale kosten in het multimodale 

netwerk. In de praktijk zoekt dat verkeer zich een weg over routes die een lagere weerstand 

hebben maar die daarvoor niet bedoeld en/of uitgerust zijn. Vaak wordt dit verkeer bestempeld 

als ‘sluipverkeer’, maar het is een logisch gevolg van de genomen maatregel – precies zoals een 

overstroming een voorspelbaar gevolg is indien men in de loop van de rivier een te hoge stuw 

bouwt – en dus is de overlast ten gevolge van dit verkeer de verantwoordelijkheid van de 

overheid die bewust deze maatregelen nam. Een duidelijk voorbeeld van dit beleid is de situatie 

op de N1/N10 in Mortsel. Daar werd de capaciteit van zowel de wegvakken als de kruispunten in 

het centrum sterk teruggebracht ten voordele van voetgangers, fietsers en OV (Figuur 6-8 tot 

Figuur 6-11). Voor het doorgaande en regionaal ontsluitende wegverkeer is echter geen logisch 

en realistisch alternatief in het omringende wegennet beschikbaar. In een studie uit 2007 bleek 

dan ook dat niet alleen Mortsel sindsdien te lijden heeft van zogenaamd ‘sluipverkeer’ door 

woonwijken, ook in alle aangrenzende gemeenten zijn de meest urgente problemen van 
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doorstroming en verkeersleefbaarheid rechtstreeks of onrechtstreeks terug te voeren tot de 

maatregel in Mortsel (Arckus, 2007). 

 

 

6.5 Voorstel van aanpak: los knelpunten functioneel op voor diverse 

weggebruikers en OV vanuit netwerkperspectief en ten behoeve van 

systeemoptimalisatie 

Oplossingen voor alle weggebruikers vanuit netwerkperspectief 

De beslissing over de aanleg van een vrije busstrook (of trambaan) mag in feite nooit een op 

zichzelf staande afweging zijn. Het gaat hier namelijk om een maatregel en is geen doel op zich. 

Men moet vertrekken van de vraag of er al dan niet een beleidsmatig knelpunt34 is in het 

netwerk. Dit kan bijv. de bestaande congestiemeting (of een meer objectieve versie daarvan) zijn 

die vaststelt dat het OV niet snel of betrouwbaar genoeg doorstroomt. Of de vaststelling dat te 

veel verkeer gebruik maakt van een weg die daartoe bedoeld noch uitgerust is. Dit knelpunt 

vereist dan ook bredere analyse: is het ook vanuit andere standpunten een knelpunt, bijv. voor 

privé-verkeer of vanuit veiligheid of leefbaarheid? 

Er worden dan een aantal alternatieve oplossingen uitgedacht en de voor- en nadelen daarvan 

worden volgens een objectief en veralgemeend afwegingskader beoordeeld op hun totale 

maatschappelijke kosten en baten, dit voor alle betrokken partijen (alle weggebruikers, 

omwonenden,…). Bij voorkeur wordt het knelpunt opgelost voor alle betrokkenen: dit is de beste 

invulling van het STOP-principe. Veelal zal deze oplossing slechts effectief en haalbaar zijn 

voor zover ze past in een breder netwerkperspectief: de aanpak van individuele knelpunten 

verschuift in veel gevallen slechts het probleem. Pas indien een ‘win-win’ situatie onhaalbaar 

blijkt, moet een keuze gemaakt worden welke belangen voorgaan. In dergelijke gevallen kan men 

voor een busstrook kiezen. Men moet dan goed beseffen dat men met deze keuze expliciet maakt 

dat men de congestie voor het overige verkeer niet wil of kan oplossen. In die zin is een 

busstrook altijd een soort ‘lapmiddel’ en zelden een goede oplossing. Een busstrook is slechts 

een goede structurele oplossing voor zover de busstrook bedoeld is als bypass voor een bewust 

ingebouwde weerstand die bestuurders moet helpen kiezen voor een logisch en beter alternatief 

voor een weg met lagere functie die men wenst af te schermen. Dit kan als tijdelijke oplossing 

dienen totdat het knelpunt definitief en voor alle gebruikersgroepen kan worden opgeheven. Dit 

tijdelijke karakter moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden naar de weggebruiker. 

                                                           
34 Men spreekt van een beleidsmatig knelpunt indien een situatie niet strookt met het vanuit beleid geformuleerde 
wensbeeld. Een beleidsmatig knelpunt moet in principe objectief vast te stellen zijn. Dit houdt in dat 
beleidsdoelstellingen zijn vertaald in meetbare kwaliteitscriteria, zoals een minimaal gewenste operationele snelheid 
voor een OV-dienst, een maximale emissie van geluid of uitlaatgassen in een straat of wijk, een minimale 
trajectsnelheid voor privé-verkeer… In de praktijk is beleid echter zelden op deze manier kwantitatief vertaald. 
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Figuur 6-8: Morstel, Liersesteenweg (N10): busstrook tot aan stopstreep 

 
Figuur 6-9: Morstel, Liersesteenweg (N10): busstrook tot aan stopstreep 

 
Figuur 6-10: Morstel, Liersesteenweg (N10): busstrook tot aan stopstreep 
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Figuur 6-11: Morstel, Antwerpsestraat (N1/N10): vrije tram- en busbaan tot aan 
stopstreep; let op tekort aan opstelruimte voor privé-verkeer 

Uitvoering met minimale impact op overig verkeer: behoud van opstelstroken 

Alleszins dient een busstrook, vrije busbaan of trambaan zodanig uitgevoerd dat de 

afwikkelingscapaciteit voor het overige verkeer bij de kruispunten niet daalt. De busbaan heeft 

bijv. geen impact op de capaciteit indien er voldoende ruimte is om naast de busstrook 

voldoende opstelstroken aan de kruispunten te voorzien (zie Figuur 6-12). Vaak wordt echter een 

busstrook overwogen daar waar ruimtegebrek is voor de aanleg van extra rijstroken. Het verdient 

dan de voorkeur om de busstrook aan te leggen als ‘inhaalstrook’: ze laat toe dat de bus de file 

voor het kruispunt inhaalt, maar op enige afstand voor de stopstreep houdt de busstrook op, 

zodat de bus op de normale opstelstroken gemengd wordt met verkeer dat bij de volgende 

groenfase bediend zal worden. Ondanks enkele goede voorbeelden (zie Figuur 6-13 en Figuur 

6-14) zijn dergelijke uitvoeringen vandaag helaas zeldzaam (zie Figuur 6-3 tot Figuur 6-11 met 

merkbare capaciteitsproblemen door te korte en/of ontbrekende opstelstroken in Figuur 6-5 en 

Figuur 6-11). 

 

Figuur 6-12: Busstrook als extra rijstrook, niet ten koste van opstelstroken (N2, Linden) 
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Figuur 6-13: Morstel, Mechelsesteenweg (N1): busstrook maakt plaats voor opstelruimte

 

  

 
Figuur 6-14: N2 Kessel-Lo: busstrook eindigt voor kruispunt om plaats te maken voor 
opstelstroken. Bus haalt file in (door capaciteitstekort op N2 in Kessel-Lo centrum), maar 
sluit in kop van de file aan in wachtrij die met de eerstvolgende groenfase bediend wordt. 
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Uitvoering met minimale impact op overig verkeer: dynamische varianten 

Een busstrook is vaak maar op bepaalde dagen en tijdstippen van de week nodig, zoals op het 

drukst van de spitsperiode. Daarbuiten is ze meestal niet nodig en kan ze zelfs zorgen voor 

onnodige verkeersproblemen. Dit kan bijv. als er buiten de piek nog net voldoende capaciteit is, 

zodat de capaciteitsreductie door omvorming van een rijstrook tot busstrook zou leiden tot files. 

 

  
Figuur 6-15: links: Dynamische busbaan met oplichtende wegmarkering; rechts: 
wisselstrook op de Vuurkruisenlaan in Vilvoorde  

In dergelijke gevallen kan de Baten/Kosten-verhouding van een dynamische uitvoeringsvorm 

van de busstrook gunstiger zijn dan een klassieke variant. Een dynamische busstrook is slechts 

op welbepaalde momenten voorbehouden voor de bus; daarbuiten is het een gewone rijstrook 

voor alle verkeer (zie Figuur 6-15). Ook de combinatie met meer innovatieve dynamische 

wegprofielen zoals getijdestroken (ook: wisselstroken) kan worden gemaakt: hier legt men de 

busstrook in het midden van de weg, waarbij de rijrichting van de bus wisselt met de 

spitsrichting. Het voordeel hiervan is dat in beide richtingen een busstrook beschikbaar is 

wanneer dat nodig is, terwijl in totaal slechts 1 rijstrook voor het overige verkeer verdwijnt. 

 

Objectief afwegingskader van alle kosten en baten 

We benadrukten in dit hoofdstuk al het belang van een objectief afwegingskader. Dit kader 

kwantificeert voor de diverse kandidaat-maatregelen op gestandaardiseerde wijze de totale 

maatschappelijke kosten en een methode om deze tegen elkaar af te wegen (bijv. welke waarde 

te hechten aan bereikbaarheid voor een buspassagier, een privé-bestuurder of passagier, een 

bestelwagen, een voetganger/fietser?). Met het oog op eenvormigheid van oplossingen over een 

grotere geografische regio moet dit kader centraal opgesteld worden en bij voorkeur landelijk 

eenvormig zijn (afstemming tussen gewesten vereist). Met het oog op objectieve toepassing van 

dit afwegingskader, dient de studie door een externe partij te worden uitgevoerd, zodra een 

ingreep van een zekere omvang is. Doordat de analyse volgens een standaard afwegingskader 

gebeurt, kan de kost voor een dergelijke studie beperkt blijven. 



 
181 Thema 6 Inzet van vrije busbanen 

In al het voorgaande is het van belang dat alle afwegingen en vaststellingen objectief gebeuren. 

Het kan niet dat metingen van bijv. de operationele snelheid en bezettingsgraad van OV-

voertuigen zomaar aangeleverd mogen worden door de betrokken openbare 

vervoersmaatschappij zonder dat deze beschikt over gecertificeerde en geijkte meetsystemen.  

 

Ontvlechten heeft de voorkeur 

Tot slot kunnen veel conflicten tussen doorstroming van het OV en overig verkeer wellicht 

vermeden worden door beide groepen structureel zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. 

Normaliter lopen de grootste verkeersstromen over ontsluitende en verbindende wegen met (zo) 

weinig (mogelijk) bewoning en andere activiteiten, en dus ook weinig potentiële OV-

gebruikers. Gesuggereerd wordt om het OV zoveel mogelijk gebruik te laten maken van andere 

routes vlakbij de herkomsten en bestemmingen van de (potentiële) OV-gebruikers, bijv. routes 

die nu vaak door het overige verkeer als ‘sluiproutes’ gebruikt worden. Men kan daar dan het 

doorgaande verkeer weren met bijv. bussluizen, slagbomen of bewust ingebouwde weerstanden 

met bypass d.m.v. een busstrook. Het ontvlechten van OV- en privé-netwerken heeft dan als 

voordeel dat de doorstromingskwaliteit op elk net afzonderlijk geoptimaliseerd kan worden 

(bijv. groene golven afgestemd op een meer uniforme snelheid). Bovendien brengt dit het OV 

dichter bij de gebruikers, wat het gebruik ervan aantrekkelijker maakt. 

Hoewel ze volledig parallel lopen met de infrastructuur voor individueel vervoer, zijn de vrije 

busbanen in Luik aangelegd volgens deze filosofie van ontvlechting. Er is een ontkoppeling 

gerealiseerd tussen ontsluitende en lokale wegen voor individueel vervoer en de vrije busbanen 

(Figuur 6-16 tot Figuur 6-18). Op een aantal plekken zijn hiervoor zelfs tunnels aangelegd die 

de busbanen onder het overige verkeer voeren (zie Figuur 6-18) of omgekeerd (zie Figuur 6-17). 
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Figuur 6-16: Luik, ontvlochten busbanen (rood) en lokaal verkeer (blauw) op de Avenue de 
la Sauvenière (linksboven) en op de Quaie le Saint-Léonard (overig) 

 

 

Figuur 6-17: Luik, Le Cadran: volledig ontvlochten systeem van busbaan (rood), lokaal 
(lichtblauw) en ontsluitend (donker blauw) individueel vervoer. 
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Figuur 6-18: Luik, Fontainebleau: volledig ontvlochten systeem van busbaan (rood) en 
ontsluitend individueel vervoer. 
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Thema 7 Vormgeving en inrichting van kruispunten  

 

7.1 Probleemgebied 

In dit thema wordt de vormgeving en inrichting van kruispunten bekeken. Idealiter wordt bij de 

inrichting van kruispunten rekening gehouden met verkeersveiligheid, milieu-impact en 

doorstroming.  

 

In een eerste stap bekijken we de huidige praktijk. Daaruit valt op dat vooral op het 

verkeersveiligheidsaspect gefocust wordt. We bekijken de huidige manier waarop de 

prioritering gebeurt om kruispunten her in te richten en plaatsen hierbij kritische 

kanttekeningen. Daarnaast bekijken we de kruispuntinrichting wanneer vanuit 

verkeersveiligheid vertrokken wordt. 

 

We pleiten echter voor een integrale aanpak waar de knooppunten in ons wegennet vanuit een 

netwerkvisie bekeken en ontworpen worden. In functie van de bestaande/gewenste 

verkeersafwikkeling ter hoogte van die knooppunten, leidt dit idealiter tot verschillende 

kruispunttypes (bijv. verkeersregelinstallatie (VRI), rotonde, klassieke voorrangsregelingen, 

voorrangsplein, ...) die als standaard oplossingen over een ruimer grondgebied toegepast 

worden. Bij de uitwerking pleiten we er ook voor om naast verkeersveiligheid ook rekening te 

houden met doorstroming en emissies. Dit wordt geïllustreerd met een simulatieoefening waar 

duidelijke performantieverschillen naar voren komen tussen de verschillende kruispunttypes. 

 

Tot slot bekijken we de uitvoering van kruispunten op het terrein aan de hand van enkele cases. 

Hieruit valt op hoe slordig kruispunten er vaak bij liggen en hoe in de huidige vormgeving vaak 

ondoordachte beslissingen en foute invullingen voorkomen. 

 

 

7.2 Huidig beleid en praktijk 

Eerst en vooral bekijken we hoe kruispunten worden geselecteerd om ze te herinrichten. Dit 

gaat over de manier waarop een prioritering van de kruispunten opgemaakt wordt en hoe beslist 

wordt om kruispunten te herinrichten. 

Het beleid van de gewestelijke wegbeheerders focust op de herinrichting van de meest 

verkeersonveilige kruispunten. Dit ‘zwarte punten’-programma lijstte de verschillende 

kruispunten op het onderliggende wegennet op en gaf een rangorde en dus een prioriteit aan de 

kruispunten. Dit leidde in zowel het Waalse als het Vlaamse gewest tot een uitgebreid 

investeringsprogramma dat de laatste jaren werd uitgevoerd en nog in uitvoering is.  
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Het ordenen en selecteren van deze zwarte punten gebeurde op basis van ongevalgegevens. In 

het Vlaamse gewest werden 800 zwarte punten geselecteerd aan de hand van een score 

gebaseerd op ongevallenstatistieken over 3 jaren. De score werd samengesteld als een gewogen 

som van het aantal ongevallen met doden, zwaargewonden en lichtgewonden, respectievelijk 

met de gewichten 5, 3 en 1. Daarbij zijn 2 kanttekeningen te maken.  

Eerst en vooral komen deze gewichten niet overeen met een maatschappelijke waardering voor 

de ongevalernst. Feitelijk gaat men er impliciet van uit dat de waarde van een mensenleven 

slechts 5 keer die is van de maatschappelijke kosten van een licht ongeval. Dit is een wel erg 

grove benadering van de werkelijke maatschappelijke kosten.  

 

Een tweede kanttekening omhelst het gebruik van ongevalgegevens. Het voorkomen van 

ongevallen is een statistisch fenomeen. Bij het classificeren van verkeersonveilige kruispunten 

op basis van ongevalgegevens bestaat er een groot risico dat de selectie deels op willekeur 

berust omwille van de statistische kansverdeling van zeldzame gebeurtenissen. In het volgende 

voorbeeld lichten we toe hoe de relatief lage ongevalkans er toe leidt dat zwarte punten op die 

manier meteen tot foute interpretaties kunnen leiden. 

 

Stel: op een totaal van 1.000 kruispunten gebeuren op 3 jaar tijd in totaal 500 ongevallen met 

doden of gewonden. Stel verder dat alle kruispunten in werkelijkheid even veilig zijn: ze 

hebben allemaal dezelfde kans op een ongeval. 

 

Het aantal ongevallen per kruispunt volgt dan een Poisson verdeling met gemiddeld λ  = 0,5 

ongevallen per kruispunt in een periode van 3 jaar. De kans dat het aantal ongevallen op een 

specifiek kruispunt in deze periode α bedraagt is nu: 
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Het aantal kruispunten n(α) met een verwacht aantal ongevallen α=0,1,2,3,4, … is daarom: 

α: aantal ongevallen ( )
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=  
n(α) = 1000 * p(α) N(α) = n(α) * α 

0 0,607 607 0 

1 0,303 303 303 

2 0,075 75 150 

3 0,013 13 39 

4 0,002 2 8 

   500 

 

We zien dat 40% van de ongevallen (=150+39+8) gebeuren op slechts 9% (=(75+13+2)/1.000) 

van de kruispunten waar 2 of meer ongevallen voorkomen. Hoewel we van de premisse zijn 
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uitgegaan dat elk kruispunt even veilig is, zorgt de zuiver statistische natuur van het 

verschijnsel dat het in de statistieken zal lijken dat er 90 ‘zwarte punten’ in het wegennet zitten. 

Toch zou deze conclusie volkomen ongegrond zijn. Net zo ongegrond trouwens als de conclusie 

dat de 61% kruispunten waar geen ongevallen voorkwamen veiliger zouden zijn dan de andere. 

 

Sterker nog: men plaatst nu een bordje bij de 90 zgn. zwarte punten met daarop de tekst: 

“gelieve niet te botsen op dit kruispunt”. Het is duidelijk dat deze onzinmaatregel geen enkele 

invloed zal hebben op de werkelijke kans op een ongeval. In de hierna volgende periode van 3 

jaar zal daarom volgens dezelfde berekening als hoger opnieuw 9% van alle kruispunten 2 of 

meerdere ongevallen kennen. Echter, omdat het nu om een volstrekt nieuwe willekeurige 

selectie gaat, geldt dit percentage ook voor elke deelverzameling van de 1.000 kruispunten, dus 

ook voor de deelgroep ‘zwarte punten’ uit jaar 1. De kans dat een zwart punt opnieuw 2 of meer 

ongevallen heeft, bedraagt dus slechts 9%. Meer in detail kan men berekenen dat bij 92,3% van 

de ‘zwarte punten’ uit periode 1 het aantal ongevallen afneemt; daaruit zal dus blijken dat op 83 

van de 90 zwarte punten de verkeersveiligheid ‘verbeterd’ is; tenminste, dit lijkt zo als men dit 

afmeet aan een daling van het aantal ongevallen. Hierdoor zullen velen geneigd zijn om te 

besluiten dat het plaatsen van borden met de tekst “gelieve niet te botsen op dit kruispunt” een 

zeer effectieve maatregel is om de verkeersveiligheid te verbeteren…  

 

In werkelijkheid is de daling op 83 van de 90 kruispunten met oorspronkelijk meer dan 2 

ongevallen dus heel normaal en te verwachten. Men kan pas besluiten dat de maatregel op de 90 

kruispunten effect heeft als de daling er significant groter is dan 92,3%, wat gewoonlijk 

statistisch zeer moeilijk aan te tonen is! 

 

Bovenstaand voorbeeld toont ex absurdo aan dat bij een criterium louter op basis van 

ongevalfrequentie de kans op een toevallige selectie reëel is. Uiteraard hebben werkelijk 

onveilige kruispunten een grotere kans op hoge ongevalfrequenties, maar ook zij kunnen 

toevallig gemist worden, net zoals de 61% ogenschijnlijk veilige kruispunten in het voorbeeld. 

Deze toevalsinvloed verdwijnt slechts traag en dan nog maar ten dele indien langere 

observatieperiodes of herhaalde observaties worden gebruikt. Beter is het om vanuit een 

gedegen ongevalanalyse te onderzoeken of de oorzaak of ernst (deels) significant verklaard kan 

worden vanuit infrastructurele factoren zoals zichtlengte, type kruispunt, type voorrang, 

verkeersintensiteit, snelheid, omgevingskenmerken (stedelijk, landelijk,…), functie van de weg, 

verlichting, soort verkeersregeling, aanwezigheid flitscamera, type wegdek, aanwezigheid 

veiligheidsvoorzieningen als vangrail, new jersey geleider,… Indien deze factoren bekend zijn, 

laat dit toe om van elk kruispunt de risicofactoren te inventariseren, aldus een objectieve 

ongevalkans te schatten en op basis daarvan de aanpak van gevaarlijke punten te prioriteren. 
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Het voorbeeld toont ook aan dat de impact van een heringericht kruispunt op de 

verkeersveiligheid onmogelijk te meten is enkel op basis van de ongevalfrequentie. Opnieuw 

zijn hiertoe gegevens nodig die verder reiken dan de ongevalfrequentie, maar ze ontbreken 

vaak. De precieze omstandigheden en oorzaken van ongevallen en de relatie met de 

infrastructuur is niet gekend.  

 

Verder is het uitkijken naar de impact van de lopende investeringsprogramma’s en de evaluatie 

ervan: hoe is de frequentie en ernst van ongevallen geëvolueerd en welke factoren hebben daar 

positief en negatief toe bijgedragen? Uitgaande van de recente daling van verkeersdoden kan 

hier een gunstig resultaat verwacht worden, al is het te vroeg om deze daling toe te schrijven 

aan de ‘zwarte punten’-programma´s. Er zijn immers nog allerlei factoren veranderd: 

technologische verbeteringen in het voertuig maken die zowel de kans op als de ernst van 

ongevallen verkleinen, een strenger handhavingsbeleid, een groter maatschappelijk bewustzijn 

(het is aangetoond dat meer publieke aandacht voor verkeersveiligheid leidt tot verkeersveiliger 

gedrag).  

We concluderen dat dringend werk moet worden gemaakt van een analyse van de ongevallen en 

niet louter het opmeten van ongevalfrequenties. Door met uitgebreidere ‘oorzaak/gevolg’-

relaties te werken, kunnen gevaarlijke kruispunten gerichter herkend en aangepakt worden, en 

kan beter geëvalueerd worden welke infrastructurele verbeteringen echt de verkeersveiligheid 

verbeteren..  

 

 

7.3 Principes rond veilige kruispunten 

De vormgeving van kruispunten, zelfs van een zelfde kruispunttype, is in de praktijk sterk 

verschillend. Er is een sterke lokale inslag en de uitwerking ervan is vaak slordig. 

 

Bij de inrichting van kruispunten is er weinig besef van de ‘human factors’: weggebruikers 

moeten strategische beslissingen nemen (routekeuze), tactische beslissingen (keuze 

opstelstrook, beslissen om in te voegen, voorrang verlenen, conflicten afhandelen) en 

operationele handelingen uitvoeren (bediening van voertuig over het kruispunt). Het is het 

veiligst, meest efficiënt en meest comfortabel als de beslismomenten van diverse niveaus niet 

samenvallen maar in de juiste volgorde na elkaar volgen. Dit is nu lang niet overal het geval 

(wegwijzers niet voor maar op het kruispunt, oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers daar 

waar ook andere handelingen moeten uitgevoerd worden, simultane (in 1 keer oversteken) in 

plaats van sequentiële conflicten (in 2 keer oversteken)). Dit alles maakt de kans op foute 

beslissingen groter en leidt er toe dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt door de 

uitvoering.  
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Voor de uitwerking van veilige kruispunten komen verschillende aspecten aan bod: 

1. Zichtbaarheid: 

• Is het kruispunt duidelijk en op tijd goed zichtbaar, zeker bij het naderen van een 

voorrangsweg? 

• Is een vooraankondiging noodzakelijk? 

• Is de verlichting zodanig dat ook ‘s nachts fietsers en voetgangers opgemerkt kunnen 

worden? 

• Is het kruispunt overzichtelijk, ook bij (eventueel noodzakelijke) niet haakse 

aansluitingen? 

2. Vormgeving: 

• Is de de vorm en functie bij het doorlopen van het kruispunt vanaf alle kanten en naar 

alle kanten duidelijk voor een bestuurder? 

• Is de voorrang duidelijk geregeld, is duidelijk tot waar opgereden kan worden? 

3. Verkeerslichten: 

• Is de verkeerslichteninstallatie goed geplaatst en zijn de lichten vroeg genoeg 

zichtbaar? 

• Werkt de verkeerslichteninstallatie veilig? 

• Leveren bochten en links afslaande bewegingen een verhoogd risico voor langzaam 

verkeer op? 

• Is de oversteek voor voetgangers in 1 fase te maken? Hebben voetgangers genoeg 

groen? 

4. Rotondes en eilanden: 

• Zijn de rotondes en of eilanden goed zichtbaar en herkenbaar vanaf alle 

benaderingsroutes? 

• Staan de tekens markeringen en verlichting op de juiste plaats? 

 

Naast deze aspecten moet ook bewegwijzering aan bod komen. 

 

Het is duidelijk dat bij de heraanleg van kruispunten de belangrijkste van deze principes in het 

ontwerp worden meegenomen. Het blijft echter zo dat er ook in de uitvoering van het ontwerp 

en in het onderhoud van de weginfrastructuur rekening mee gehouden moet worden. Fouten 

worden zelden doelbewust gemaakt, maar zijn de oorzaak van kleine wijzigingen die een 

consistente aanpak missen. Slordigheden wegwerken vergt daarom een aanpak waar ook deze 

aspecten meegenomen worden. 
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7.4 Principe van de integrale benadering  

 

In de vorige secties kwam het aspect van verkeersveiligheid aan bod. Dit is ons inziens 

inderdaad uiterst belangrijk, maar toch slechts 1 van de aspecten die bij de vormgeving van 

kruispunten van belang zijn. In deze sectie bekijken we hoe door een integrale benadering de 

kruispunten ingepast moeten worden binnen het verkeersnetwerk. Daarnaast bekijken we ook 

andere aspecten zoals doorstroming en milieu. 

Kruispunten vormen de knooppunten in een netwerk en zijn daarom cruciaal binnen een globaal 

netwerkontwerp. Net zoals bij de categorisering van wegen in relatie met het wegbeeld, moeten 

ook voor de kruisingen tussen wegen een aantal uitgangspunten gehanteerd worden. Dit is nodig 

om de herkenbaarheid van kruispunten te verhogen en de functie ervan binnen een netwerk aan 

te scherpen. We sommen enkele principes op: 

• Bij de knooppunten van wegen mogen de verschillen tussen de wegcategorieën en -

functies niet te groot worden. Bij voorkeur sluiten wegen met maximaal 1 

niveauverschil direct op elkaar aan; 

• De functie van de kruisende wegen bepaalt in eerste instantie de vorm van het 

kruispunt; 

• Daarnaast is de intensiteit van de verkeerstromen op de verschillende wegen naar en 

vanuit het knooppunt de bepalende factor in de vormgeving. 

Toepassing van deze principes laat toe om kruispunten af te stemmen op de functie van de 

toekomende wegen. Daarnaast leidt dit ook tot een beperkt aantal consequent en homogeen 

toegepaste oplossingen voor kruispunten op een bepaald type weg.  

In de praktijk is dit vaak niet het geval. In het Vlaamse ‘zwarte punten’-programma bestaat een 

waslijst van mogelijke oplossingen waarvan men onmogelijk kan verwachten dat elke 

weggebruikers ze uit elkaar kan houden en dat hij/zij het van hem/haar gewenste gedrag zal 

vertonen. Bovendien worden ontwerpen vaak nog eens lokaal beïnvloed, wat de uniformiteit 

nog meer verstoort.  

 

Naast verkeersveiligheid spelen ook de impact op de verkeersdoorstroming en op het milieu een 

rol. Het is ons inziens cruciaal om in de vormgeving ook deze aspecten mee te integreren bij de 

inrichting van kruispunten en niet eenzijdig op verkeersveiligheid te focussen. Idealiter gebeurt 

een volledige Kosten/Baten-afweging bij de herinrichting en wordt er naast verkeersveiligheid 

meteen ook expliciet rekening gehouden met doorstroming en milieu. Het zou in feite logisch 

zijn om een beleid te voeren waarbij op al deze 3 aspecten wordt geoptimaliseerd. Net zoals er 

een systematische screening gebeurt van kruispunten die verkeersonveilig zijn, kan men ook 

systematisch die kruispunten opzoeken die te sterke vertragingen of te hoge emissies 

veroorzaken. Het zijn immers allemaal beleidsmatige knelpunten. Elk van die knelpunten dient 

dan maximaal veilig, efficiënt en met minimale milieuimpact heringericht te worden. 
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Op dit moment krijgt men de indruk dat het belang van kruispuntvorm en -inrichting op 

efficiëntie van verkeersafwikkeling en op milieubelasting door de wegbeheerder nauwelijks 

wordt onderkend. Dit blijkt bijv. uit de sterke toename van het aantal rotondes in ons land. 

Hoewel rotondes over het algemeen verkeersveiliger zijn, zijn ze niet altijd de beste oplossing 

voor het milieu en zeker niet voor doorstroming. Bij een zwaar belaste rotonde heeft de 

wegbeheerder geen enkele controle over de verdeling van capaciteit over de inkomende 

wegen35; dit in tegenstelling met verkeerslichten, waar de verdeling van groentijden over de 

inkomende wegen vrij gekozen kan worden. De wegbeheerder kan bij een rotonde dus geen 

prioriteiten aanbrengen, noch kan hij sturend optreden door deze prioriteiten tijdelijk aan te 

passen indien bepaalde armen meer verkeer moeten verwerken omwille van een omleiding rond 

werkzaamheden of een zwaar incident. 

 

 

7.5 Rekenvoorbeeld 

Om het belang van doorstroming en emissies te illustreren, werden in onderstaand 

rekenvoorbeeld aan de hand van een microsimulatieprogramma de effecten van diverse 

kruispuntvormen bepaald voor de vaak voorkomende combinatie van een kruising van een grote 

hoofdstroom met een kleine nevenstroom. 

 

Definitie van het scenario 

• De nevenstroom is gelijk aan 10% van de hoofdstroom; 

• De verkeersvraag varieert: een lage hoofdstroom van 540 personenauto-equivalenten 

per uur (pae/u); een middelmatige hoofdstroom van 720 pae/u en een hoofdstroom van 

1.100 pae/u; 

• De verkeerssamenstelling bestond voor 5% uit fietsers, 10% uit vrachtwagens en voor 

het overige deel personenwagens; 

                                                           
35 De bedieningscapaciteit van een rotonde voor een bepaalde inkomende weg, is afhankelijk 

van het aantal invoegmogelijkheden per tijdsperiode op de rotonde. Bij hoge belastingsniveaus 

is er vrijwel altijd verkeer op de rotonde. Het aantal invoegmogelijkheden komende vanuit een 

bepaalde arm, wordt dan bij benadering gelijk aan het aantal voertuigen dat via dezelfde arm de 

rotonde verlaat. Invoegmogelijkheden zijn er immers nog vrijwel alleen, indien men de plaats 

kan innemen van een voertuig dat zonet de rotonde verliet. Aldus wordt de capaciteit voor een 

inkomende weg een functie van kenmerken van het verkeer (bestemming van verkeer uit andere 

inkomende wegen, al dan niet gebruik van de richtingaanwijzers bij het verlaten van de 

rotonde,…) die niets te maken hebben met de behoefte (verkeersvraag) vanuit die inkomende 

weg, laat staan met de prioriteiten van bediening die een wegbeheerder graag zou opleggen. 
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• De simulatie werd uitgevoerd met het Prosim microsimulatie model (CROW, 2008); 

• De milieukenmerken maakten gebruik van CARII emissieparameters die op het 

Nederlandse wagenpark uit 2006 gebaseerd zijn. 

 

Gesimuleerde kruispuntvormen 

In een eerste simulatie werd een kruispunt met verkeersregelinstallatie (VRI) bekeken (Figuur  

7-1). Het gaat om een voertuigafhankelijke regeling met geoptimaliseerde initiële 

groentijdverdeling en cyclustijd. Er zijn aparte opstelstroken per beweging voor de 

hoofdrijbaan; op de nevenrichting zijn er geen aparte opstelstroken. 

 

 

Figuur  7-1: Kruispunttype 1: een VRI-geregeld kruispunt 

 

Een tweede simulatie omvat een rotonde (Figuur  7-2). Het gaat om een standaard rotonde met 

binnendiameter van 21 meter en vrijliggende fietspaden (fietsers in de voorrang). 

 

 

Figuur  7-2: Kruispunttype 2: een kruispunt met rotonde 

 

Als derde komt een voorrangsplein aan bod met een binnenplein van 8 m breed; fietsers in de 

voorrang (voor hoofdrichting). Deze kruispuntvorm houdt het midden tussen een rotonde en een 

klassiek voorrangskruispunt (Figuur  7-3 en Figuur  7-4). Voor de hoofdrichting is er geen 

verschil met een voorrangskruispunt, behalve dan dat er een asverschuiving is, waardoor er een 

binnenplein ontstaat waarop linksafslaand verkeer kan uitvoegen en zich kan opstellen. Voor de 
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nevenstroom lijkt het voorrangsplein in eerste instantie op een rotonde: men moet steeds 

voorrang verlenen aan de hoofdstroom van links en kan het kruispunt niet rechtdoor oversteken 

(goede herkenbaarheid bij naderen!). Om rechtdoor of linksaf te gaan, stelt men zich op op het 

middenplein, waarbij men nogmaals voorrang verstrekt aan de hoofdstroom van rechts.  

 

 

Figuur  7-3: Kruispunttype 3: voorrangsplein 

 

 

 

Figuur  7-4: Illustratie voorrangsplein. Locatie: Kamerling Onnesweg in Hilversum, bron: 

CROW 2008 

 

Simulatieresultaten: doorstroming 

In Figuur  7-5 worden volgende zaken uitgezet: 
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• gemiddelde vertraging over alle voertuigbewegingen (incl. nevenrichting); 

• spreiding van vertraging over alle voertuigen (incl. nevenrichting); 

• tijdverlies per gereden km in de hoofdstroom (uitgaande van 1 kruispunt per km); 

• aantal stops per 100 voertuigkilometer (vtg-km). 

 

De resultaten tonen dat de rotonde zorgt voor de kortste gemiddelde en dus ook totale 

verliestijd bij lage en middelhoge verkeersintensiteit. Dit komt doordat bij het kruispunt met 

VRI steeds verliestijd wordt opgelopen tijdens rood, ook al zijn de stromen klein; bij het 

voorrangsplein is dit niet het geval meer en kunnen vooral voor de nevenstroom relatief lange 

wachttijden optreden doordat deze 2 keer voorrang moet verlenen. Het voorrangsplein zorgt dan 

weer voor gevoelig kleinere verliestijden voor de hoofdstroom doordat deze vrijwel nooit 

onderbroken wordt. Bovendien is de verliestijd van de hoofdstroom nauwelijks gevoelig voor de 

drukte. Alleen de nevenstroom ondervindt meer en langere stops bij drukker wordend verkeer.  

 

 

Figuur  7-5: impact van kruispunttype op doorstromingskenmerken met lage, middel of 

hoge verkeersvolumes. 

 

Bij druk verkeer presteert het voorrangsplein gevoelig beter dan de andere kruispuntvormen. De 

rotonde functioneert slecht doordat de relatief kleine fractie links afslaand verkeer en verkeer 

vanuit de nevenrichting grote hinder veroorzaken voor de hoofdstroom. In de praktijk gaat de 

hiërarchie van de wegen hier verloren. Het kruispunt met VRI slaagt er iets beter in om de 

capaciteit prioritair toe te delen aan de grootste stroom, maar dit gaat ten koste van steeds 

langere groentijden (en dus langer rood voor de conflicterende richting) en een groot aantal 

stops. Bovendien kost het wisselen tussen de rood- en groenfasen enige capaciteit, waardoor 

ook de VRI dicht tegen de capaciteitsgrenzen aanloopt. Echter, mocht deze situatie veelvuldig 
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voorkomen, kan men eenvoudig met een tweede opstelstrook de capaciteit voor rechtdoorgaand 

verkeer vrijwel verdubbelen, wat bij een rotonde dan weer nauwelijks effectief is. 

 

We besluiten hieruit dat voor kruispunten met een duidelijke hoofd- en nevenstroom een 

rotonde zorgt voor de kleinste tijdverliezen bij rustig verkeer. Rotondes hebben echter het 

nadeel dat ze bij hogere belasting slecht en ongecontroleerd gaan functioneren: het prioritaire 

karakter van de hoofdstroom gaat verloren, waardoor deze onevenredig veel hinder ondervindt 

van de nevenstroom. Het voorrangsplein respecteert wel steeds de prioriteit voor de 

hoofdstroom die ongehinderd afwikkelt, onafhankelijk van de drukte. Het is de nevenstroom die 

bij toenemende drukte al eens langer moet wachten op een geschikt hiaat in de hoofdstroom. Bij 

lichte belasting is de rotonde daardoor net iets efficiënter, maar bij drukker verkeer is het 

voorrangsplein sterk in het voordeel. Een kruispunt met VRI is bij ongelijkmatig belaste 

kruispunten vrijwel altijd het minst efficiënt omdat ze zorgt voor te veel en te lange stops, al 

behoudt ze beter dan de rotonde haar functie bij druk verkeer.  

 

Meer in het algemeen kan men de toepassingsgebieden bepalen van combinaties van hoofd- en 

nevenstromen waarbij bepaalde kruispuntvormen te verkiezen zijn boven andere vanuit het 

oogpunt doorstroming (Figuur  7-6; CROW, 2008). 

 

Figuur  7-6: Criteria bij het plaatsen van een VRI 

 

Simulatieresultaten: milieuimpact 

Voor wat betreft de milieuimpact zijn de simulatieresultaten nog eenduidiger, zoals blijkt uit 

Figuur  7-7. Zowel voor het verbruik als voor de uitstoot van CO2, NOX en fijn stof scoort de 

VRI iets beter dan de rotonde.  

 

Hoewel de rotonde minder stops van de volledige hoofdstroom genereert, moeten alle 

voertuigen die er passeren minstens sterk afremmen, terwijl dat voor voertuigen die tijdens 

groen aan de VRI toekomen niet het geval is. Beide kruispuntvormen genereren echter gevoelig 
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meer stops en verstoring van de hoofdverkeersstroom dan het voorrangsplein, dat daardoor over 

de hele lijn gevoelig milieuvriendelijker is dan de andere kruispuntvormen. Het onder alle 

omstandigheden ononderbroken laten stromen van de hoofdstroom zorgt dus voor een duidelijk 

milieuvoordeel. Het verschil is het opvallendst bij druk verkeer, waar verbruik en CO2-emissies 

slechts met 25% stijgen ten opzichte van de referentie van 180 g/vtg-km, daar waar dit voor de 

andere kruispuntvormen meer dan 50% bedraagt. Deze stijgingspercentages zijn uitgedrukt ten 

opzichte van een referentie waarin dezelfde hoeveelheid verkeer ongehinderd kan rijden aan 

vrije snelheid. 

 

 

Figuur  7-7: impact van kruispunttype op milieukenmerken met lage, middel of hoge 

verkeersvolumes. 

 

Om een idee te geven van het belang van deze verschillen, beschouwen we de recent aangelegde 

rotonde aan de kruising van de N10 met de Broekmansstraat in Booischot. De intensiteit op de 

N10 bedraagt gemiddeld zo’n 12.500 vtg/etmaal; die op de Broekmansstraat kennen we niet 

precies, maar veronderstellen we ongeveer 10%. Hier mag men door de aanleg van de rotonde 

ruwweg 12.500 vtg/etmaal * 180 g/vtg-km * (150%-125%) * 365 etmaal/jaar ≈ 200 ton/jaar 

meer CO2-uitstoot verwachten dan wanneer men er een voorrangsplein had aangelegd; dat is 

zoveel als wat 85 personenwagens samen jaarlijks aan CO2 produceren in België. 

 

Conclusie 

De keuze van een kruispuntvorm kan een sterk verschillende impact hebben op zowel 

tijdverliezen, rijcomfort (het aantal stops, remmen/versnellen, schakelbewegingen) als milieu. 

In België is de trend om kruispunten met VRI’s te vervangen door rotondes (meestal vanuit het 

streven naar meer verkeersveiligheid). Onze analyses tonen aan dat dit niet altijd een gunstige 
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keuze is vanuit het oogpunt doorstroming, comfort en milieu. In bepaalde gevallen kan een 

zelfde veiligheidswinst geboekt worden met een alternatieve kruispuntvorm, bijv. het 

voorrangsplein dat bovendien comfortabeler en schoner afwikkelt, en dat bij hogere belastingen 

ook nog eens efficiënter is dan zowel de rotonde als het kruispunt met VRI. 

 

 

7.6 Illustraties  

In deze sectie bekijken we aan de hand van enkele cases de uitwerking van kruispunten op het 

terrein. We vinden opvallend vaak fouten en slordigheden die de weggebruiker in de war 

brengen. Aan de hand van enkele voorbeelden worden deze problemen toegelicht. 

 

Voorrang van rechts op een stroomweg 

Het eerste voorbeeld betreft een voorrang van rechts op een weg met een snelheidslimiet van 

70km/u. Uit Figuur  7-8 is goed op te maken dat het wegbeeld en de weginrichting 

(wegbedekking, belijning, ...) een doorgaande weg uitademt. Een ‘voorrang van rechts’-regeling 

komt dus hoe dan ook niet overeen met het wegbeeld. 

Waar het helemaal fout loopt is de confrontatie van de snelheidslimiet met de 

voorrangsregeling. Bij een ‘voorrang van rechts’-regel op een kruispunt is het de bedoeling dat 

het verkeer sterk vertraagt of zelfs stopt. Dit principe komt niet overeen met een snelheidslimiet 

van 70 km/u. In dat opzicht is het aangewezen om een ‘voorrang van rechts’-regel enkel toe te 

passen op functioneel gelijkwaardige wegen waar de snelheid tot 50 km/u beperkt is.  

 

 

Figuur  7-8: Voorrang van rechts op een weg met snelheidslimiet van 70 km/u 
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Verkeersdrempel 

In een tweede case bekijken we de uitwerking van een verkeersdrempel. Volgens de 

verkeersregels is de snelheid ter hoogte van een verkeersdrempel beperkt tot 30 km/u. Als 

verkeersdrempels voorkomen op een weg met een ontwerpsnelheid van 70 km/u leidt dit dus 

automatisch tot een bruuske wijziging van de snelheidslimiet. In dat opzicht klopt de uitwerking 

van een verkeersdrempel niet op een weg van 70 km/u. Meer nog, een drempel zonder 

aankondigingsbord is een gevaar voor de weggebruiker omdat hij, correct uitgaande van het 

wegbeeld, aan een snelheid van 70km/u rijdt en dan verrast wordt door een drempel.  

 

Even verrassend is een weg of kruispunt met snelheidslimiet van 50 km/u waar een 

verkeersdrempel ligt die in principe aan de toegelaten 30 km/u overrijdbaar is, maar zodanig is 

uitgewerkt dat de weggebruiker sterker moet afremmen (vaak tot onder 15 km/u) om schade aan 

zijn voertuig te vermijden (zie geschaafd asfalt voor en na de verkeersdrempel in Figuur  7-9): 

dit is in de praktijk een al even bruuske wijziging in rijsnelheid die op het vlak van zowel 

verkeersveiligheid, rijcomfort, doorstroming als milieu ongewenst is. Vanuit dit standpunt 

bekeken stelt zich de vraag of het huidige verkeersreglement niet zodanig dient aangepast dat 

de ontwerpsnelheid én snelheidslimiet van verkeersdrempels zijn afgestemd op de 

snelheidslimiet van de weg waar deze liggen, zodat een weg over zijn ganse traject aan dezelfde 

snelheid kan bereden worden bij vlot verkeer (zie o.a. art. 22 en 22ter van het 

Wegverkeersreglement, de zgn.Wegcode). 
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Figuur  7-9: verkeersdrempel met maximum overrijsnelheid van naar schatting < 15 km/u  

 

Uitwerking rotonde 

Rotondes zijn als kruispuntvorm het laatste decennium sterk in opmars, hoewel in dit hoofdstuk 

al is gebleken dat deze op het vlak van emissies en doorstroming niet altijd de beste oplossing 

zijn. Los daarvan blijkt de vormgeving ervan ook nog niet gestandaardiseerd. Op sommige 

locaties is de inpassing van een nieuwe rotonde helemaal niet afgestemd op de toekomende 

wegen. 

In de Brusselse gemeente Anderlecht werd op de N282, een 2x2-weg met middenberm, gelegen 

tussen de metrohaltes Erasmus en Eddy Merckx, een rotonde aangelegd. In Figuur  7-10 zien we 

de aansluiting vanop de rotonde op de weg met 2 rijstroken. Vanuit de werking en keuze van de 

rotonde is geopteerd om maar met 1 rijstrook te kunnen afslaan, waardoor de capaciteit van de 

tijdens de spits druk bereden invalsweg naar Brussel met de helft is gereduceerd. Op het terrein 

is dan maar voor een compromis gekozen: de twijfelende weggebruiker wordt er met anderhalve 

rijstrook geconfronteerd. 
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Figuur  7-10: Uitrit rotonde met anderhalve rijstrook 

 

Bebording op kruispunten 

Op een kruispunt moeten weggebruikers naast het veilig en vlot rijden, ook nog kennis nemen 

van verkeersregels en routekeuzes maken. Verkeersborden en aanwijzers zijn daarom cruciaal. 

Idealiter wordt aan de weggebruiker de routekeuze duidelijk gemaakt vóór het oprijden van een 

kruispunt, zodat hij/zij zich op het kruispunt zelf op zijn/haar rijgedrag kan concentreren (zie 

ook paragraaf 7.3). Toch zien we vaak precies op kruispunten een overdaad aan bebording. 

Helemaal dramatisch wordt het als de bewegwijzering inconsistent is of de wegmarkering 

gewoon fout. In de voorbeelden van Figuur  7-11 en Figuur  7-12 wordt de voorrangsregeling 

flagrant inconsistent aangeduid.  

 

 

Figuur  7-11: Voorrang van rechts of net niet 
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Op onderstaand kruispunt (Lambermontlaan in Brussel) zouden we niet graag naar links willen 

afslaan. Links van de voorsorteerstrook is nl. nog een opstelstrook voor rechtdoorgaand 

verkeer. 

 

 

Figuur  7-12: Rechtdoor rijden links van de linksafslagstrook 

 

 

7.7 Conclusies en aanbevelingen  

De keuze van kruispunttype en -inrichting heeft een grote impact op het functioneren van het 

onderliggend wegennet. Kruispunten leggen per definitie capaciteitsbeperkingen op aan de 

toekomende verkeersstromen, het ene kruispunttype al wat meer dan het andere, en hebben ook 

een grote invloed op de veiligheid van het wegennet. Daarom dient vanuit zowel veiligheids- als 

verkeersoogpunt vooraf onderzocht te worden welk kruispunttype en -inrichting de 

verkeerstromen en -patronen ter hoogte het (her)aan te leggen kruispunt zo efficiënt mogelijk 

afwikkelen.  

 

Recent werd met het uitwerken van het ‘zwarte punten’-programma fors geïnvesteerd in het 

herinrichten van de gevaarlijkste kruispunten in België. Toch blijft er werk aan de winkel. Zo 

werden de minder belangrijke kruispunten over het hoofd gezien. Daar worden vaak 

inconsistenties waargenomen en staan kruispunten vaak niet in relatie met de functie en 

inrichting van een weg. Zo past het niet dat een voorrang van rechts nog voorkomt op wegen 

met een snelheidslimiet hoger dan 50 km/u, of dat elk dorp een andere invulling geeft aan een 

rotonde. 
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Verder wordt weinig tot geen rekening gehouden met de impact van kruispunten op de emissies. 

Zo blijkt dat de systematische beperking van de wegcapaciteit op het onderliggende wegennet 

heeft geleid tot meer knelpunten en een verhoging van de emissies.  

 

Kruispunten moeten, ook op minder belangrijke wegen maar met een zeker verkeersvolume, 

consistent met de functie en het type van de weg ingericht worden zodat weggebruikers niet op 

verrassingen botsen, letterlijk en figuurlijk. Vanuit die optiek en meer in het algemeen moeten 

ook drempels en asverschuivingen consistenter ingepast worden.  

 

Referenties 

CROW 2008, Schonere lucht bij een betere doorstroming, Publicatie 218f, CROW, Nederland 
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Thema 8 Incident Management 

 

8.1 Beschrijving van het probleemveld 

Incident Management (IM) omvat het geheel van maatregelen die beogen de weg na een 

incident zo snel mogelijk vrij te maken voor het verkeer, rekening houdend met de behartiging 

van de belangen van mogelijke slachtoffers, de veiligheid van de hulpverleners, de 

verkeersveiligheid, evenals de beheersing van de ontstane schade. 

Er zijn verschillende redenen te geven om de toepassing van IM op het wegennet in België te 

verbeteren en verder te intensiveren. 

In de eerste plaats kunnen nog veel bijkomende maatregelen ingevoerd worden die de negatieve 

effecten van incidenten verder beperken (oponthoud, onveiligheid, schade aan infrastructuur en 

milieu). In de tweede plaats wordt de toepassing van IM steeds relevanter indien men bedenkt 

dat het steeds drukker wordt op het bestaande wegennet. Het gevolg daarvan is een grotere kans 

op incidenten en, als een incident heeft plaatsgevonden, een veel groter effect doordat meer 

voertuigen zullen worden opgehouden.  

Door de weggebruiker – zakelijke reizigers, dienstverleners en vrachtvervoerders in het 

bijzonder – wordt een groot gewicht toegekend aan betrouwbaarheid van reistijden. IM kan een 

significante bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Daarbij moet men 

bedenken dat bij de weggebruiker het oponthoud als gevolg van incidenten, zwaarder weegt dan 

het oponthoud veroorzaakt door een reguliere file (bijv. in de ochtendspits). Voorts dient men te 

beseffen dat de reiziger zijn/haar verplaatsing niet alleen op het hoofdwegennet maakt. 

Verbetering van de betrouwbaarheid van reistijden is dan ook zeer gebaat bij een toepassing van 

IM op het hoofdwegennet en (in samenhang met) het regionale en stedelijke wegennet. 
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Figuur  8-1: ontwikkeling mobiliteit en capaciteit wegennet in de periode 1980 - 2006 
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In Figuur  8-1 zijn zowel de ontwikkeling van de mobiliteit in België als de groei in de lengte 

van het wegennet sinds 1980 weergegeven. Opvallend is de toenemende discrepantie tussen de 

ontwikkeling van de mobiliteit en de groei van de capaciteit vanaf 1980. Deze heeft een 

toenemende verkeersdruk (voertuigkilometers per kilometer rijstrook) tot gevolg. De 

toenemende stress op het wegennet heeft ook tot gevolg dat eerder verstoringen zullen optreden 

(kleine discontinuïteiten kunnen al een file tot gevolg hebben). Voorts zullen de gevolgen 

(voertuigverliestijden) van een verstoring veel groter zijn. Door de toepassing van IM beogen 

we in de eerste plaats de effecten van incidenten te beperken. Snelle hulpverlening heeft een 

onevenredig groot effect op de vermindering van het aantal voertuigverliesuren (VVU). In 

figuur 2 is dit effect grafisch weergegeven.  
 

Het belang van snelheid (zie Figuur  8-2) 

De lijn met een helling I vanuit de oorsprong geeft het vraagpatroon weer (Ncum op verticale as 

= aantal voertuigen dat een wegvak binnenrijdt). De lijn parallel aan deze lijn, maar verschoven 

langs de tijdas t geeft de uitstroom van het wegvak weer. Als gevolg van een ongeval daalt de 

uitstroom tot nul. Na een bepaalde periode ∆t1 is de ongevalsite vrij gemaakt voor het verkeer 

en de uitstroom herstelt zich met een waarde C, zijnde de capaciteit van het wegvak, totdat (na 

een periode T) de file is opgelost. Vanaf dat moment zal de uitstroom weer de waarde I 

aannemen. Het gearceerde oppervlak A, berekend met onderstaande formule, geeft aan hoeveel 

VVU door dit ongeval zijn veroorzaakt: 
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Figuur  8-2: De gevolgen van een incident 
 

De formule geeft aan dat de gevolgen van een incident proportioneel zijn met het kwadraat van 

de ongevalduur. Grafisch uit zich dit doordat bij een langere incidentduur de oppervlakte A’ 

onevenredig toeneemt. Dit kwadratische verband illustreert het belang van IM. 

 



 
205 Thema 8 Incident Management 

Uit de formule kan ook worden afgeleid dat wegvakken met een hoge waarde voor 
1

I

I
C

−
 

mogelijk kwetsbare schakels zijn. De waarde van de factor hangt af van de capaciteit en 

belasting van het wegvak.  

Het aantal VVU als gevolg van een incident hangt dus af van: 

• de tijd nodig om de weg na een ongeval vrij te maken voor het verkeer; 

• de capaciteit van de weg; 

• de bezettingsgraad van de weg. 

 

Snelheid betekent dat de verschillende fasen in de afwikkeling van een incident elkaar snel 

opvolgen, maar ook dat, indien men geconfronteerd wordt met een dilemma in de hulpverlening, 

men snel tot een goede beslissing kan komen. In bijlage 1 worden de verschillende fasen in de 

afwikkeling van een ongeval weergegeven.  

 

Het is dus belangrijk om het IM-hulpverleningsproces snel uit te voeren, maar dit mag niet ten 

koste gaan van de veiligheid en de correcte afwikkeling van de schuldvraag. 

Dit stelt hoge eisen aan de organisatie en inrichting van het hulpverleningsproces waarbij alle 

aspecten van de hulpverlening tot hun recht komen. Daarom is het noodzakelijk dat zowel op 

het operationele vlak (de concrete hulpverlening) als op het tactisch-strategische vlak 

maatregelen worden getroffen die een verdere verbetering van het hulpverleningsproces bij 

incidenten mogelijk maken. 

 

Mogelijke baten 

Belangrijke baten van een professionele toepassing van IM zijn: 

• minder tijdverlies voor de weggebruiker en ook een verbeterde betrouwbaarheid van de 

reistijden; 

• snelle, professionele hulpverlening kan de verkeersveiligheidimpact (ernst van 

verwondingen) significant in gunstige zin beïnvloeden; 

• ook de veiligheid van de hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, wegbeheerder, 

berger, salvage36, etc.) is beter verzorgd; 

• professioneel onderzoek naar de schuldvraag geeft een grotere rechtszekerheid. 
 

 

                                                           

36 Salvage is een term die gebruikt wordt bij de berging van gezonken of in moeilijkheden geraakte schepen, maar 

ook voor het (be)redden van goederen na een calamiteit zoals bij brand of een verkeersongeval waar vrachtauto’s bij 

betrokken zijn. 
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8.2 State of the art 

8.2.1 IM toegepast op het wegennet in België 

Teneinde de congestievorming als gevolg van incidenten te beperken, zijn in het verleden 

enkele interessante maatregelen getroffen zoals FAST (Files Aanpakken door Snelle 

Tussenkomst), waarbij speciale interventieteams tijdens de ochtend- en avondspits paraat staan 

om op een aantal ongevalgevoelige netwerkonderdelen (R0, R1) de rijweg na een incident snel 

te ontruimen, en, recent, de invoering van terugvalopties (omleidingroutes) die gebruikt kunnen 

worden als de hoofdroute ten gevolge van een incident geblokkeerd is. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de toepassing van IM op het Belgische wegennet wordt verwezen naar Dewil, 

M. en B. Laurent (2004). In dit rapport wordt ook een aantal tekortkomingen van de IM-aanpak 

in België beschreven: 

• Geen uniforme aanpak (voor geheel België, hoofdwegen en belangrijke regionale 

wegen, waarbij men werkt volgens uniforme gekende protocollen); 

• Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende 

hulpverleners; 

• Onduidelijkheid over prioriteiten in de hulpverlening; 

• Wie stuurt het IM-proces aan (regie op de incidentlocatie)? Maar ook: wie stuurt het 

verbeteringsproces aan? 

 

Calamiteitenroutes 

In het Vlaams Gewest zijn voor alle snelwegen zogenaamde Calamiteitenroutes uitgetekend. In 

principe bestaat er tussen elk op- en afrittencomplex een alternatieve route (soms ook meerdere) 

die ingezet kan worden bij zware incidenten op hoofdwegen. De basisregel hierbij is dat het 

gaat om zeer uitzonderlijke incidenten waarbij de gehele rijbaan onbruikbaar is gedurende 

minimaal 1 uur. De uiteindelijke beslissing wordt in samenspraak tussen de politie en de 

wegbeheerder van het Vlaams Gewest genomen. 

 

Om gebruik van de calamiteitenroutes als sluiproute te vermijden, zijn de routes bewegwijzerd 

met een op zich betekenisloze lettercode op snelwegen (één letter per rijrichting en met een 

cijfercode op ringwegen (1 of 2 voor wijzer- en tegenwijzerzin). Zodra een calamiteitenroute is 

ingesteld, wordt bij het keuzepunt (een afrit) een variabel bord getoond met daarop de te volgen 

letter. Tegelijk wordt, indien mogelijk, verkeer over langere afstand via dynamische borden 

gererouted, zodat de toestroom van verkeer naar het probleemwegvak zo klein mogelijk blijft. 

De rerouting-mogelijkheden op het Vlaamse snelwegennet zijn echter hoe dan ook beperkt, bijv. 

de keuze voor het rijden over Antwerpen of Brussel voor de nationale Oost-West verbinding. 

 

Dit initiatief rond calamiteitenroutes is zeer toe te juichen. Echter, in niet alle provincies is de 

uitvoering op het terrein even ver gevorderd. In de pilootregio Oost-Vlaanderen is de vaste 
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bewegwijzering wel overal aangebracht (zie fotoreportage in bijlage 3). Bovendien wordt de 

uitvoering niet door de Administratie Wegen en Verkeer (AWV), maar door de provincies en 

districten van AWV verzorgd, zodat – ondanks door het Vlaams Gewest centraal opgestelde 

richtlijnen – de concrete realisatie van de bewegwijzering op het terrein kan verschillen per 

provincie.  

 

De grootste beperking van de huidige werkwijze en status van uitvoering is echter dat er geen 

na te streven kwaliteitseisen voor de calamiteitenroutes zijn vastgelegd, zoals minimale 

(rest)capaciteit, doorstromingssnelheid… In de praktijk zijn dan ook geen of nauwelijks 

structurele voorzieningen getroffen om de doorstroming op de calamiteitenroutes te 

optimaliseren. Er is dus geen enkele garantie dat de omrijroute voldoende capaciteit heeft om 

met een minimale kwaliteit de uitzonderlijke verkeersvraag op te vangen. Veel routes bevatten 

wellicht infrastructurele knelpunten (zie Figuur  8-3). Hierdoor zal het omgeleide verkeer 

vrijwel steeds enorme vertragingen ondervinden, terwijl het reeds aanwezige verkeer op de 

omleiding door het instellen van de omleiding alleen nog meer hinder zal ondervinden.  

 

 

Figuur  8-3: Willekeurig voorbeeld van een calamiteitenroute (in het groen). Op deze route 

zorgen een aantal knelpunten (zie sterren) in de reguliere spitssituatie al voor problemen; 

bovendien zouden bij het activeren van de omleiding tal van knelpunten bijkomen (zie 

cirkels). Deze route zou in een reguliere avondspits hoogstens een extra belasting van 500 

vtg/u (+/- 10% van de vraag op de snelweg) aankunnen; bij meer loopt wellicht de hele 

route – en hierdoor de hele verkeersafwikkeling op de hoofdwegen in de regio Leuven – 

vast. 
 

Uiteraard kan men niet verwachten dat snelwegverkeer dat over het onderliggende wegennet 

geleid wordt, zelf geen hinder ondervindt noch hinder veroorzaakt aan ander verkeer. Echter, 

zonder de nodige voorzieningen om deze hinder tot een minimum te beperken, is het uittekenen 
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van calamiteitenroutes een theoretische oefening die in de praktijk niet werkt. Minimaal moeten 

per calamiteitenroute volgende voorzorgen genomen worden: 

• de grootte van de verkeersstromen (in functie van de dag en tijd van de dag) die 

potentieel omgeleid moeten worden, moeten vooraf ingeschat zijn; 

• in functie daarvan moeten kwaliteitseisen gesteld worden aan de calamiteitenroute 

zowel voor het omgeleide verkeer, het reeds aanwezige verkeer op de route als voor de 

eventuele omwonenden en andere lokale betrokkenen; 

• knelpunten op de route (verantwoordelijk voor het niet halen van de kwaliteitseisen) 

moeten in kaart gebracht worden;  

• voor elk knelpunt moet een verkeersmanagementplan voorliggen dat voorziet in kleine 

infrastructurele aanpassingen (bijv. aangepaste lichtenregelingen, bufferstroken), in 

verkeersmanagementmaatregelen die moeten worden ingeschakeld (bijv. inzet van 

agenten voor het regelen van moeilijke kruispunten, omleiden lokaal verkeer om 

calamiteitenroute te ontlasten) en in een communicatieplan naar de weggebruikers toe, 

die (zullen) zitten in zowel het omgeleide verkeer als het reeds op de calamiteitenroute 

aanwezige verkeer; 

• een draaiboek beschrijft voor elke calamiteitenroute in een aantal scenario’s (bijv. 

naargelang tijdstip of duur van de calamiteit) welke maatregelen door wie worden 

genomen. Dit draaiboek wordt afgestemd met andere voorliggende draaiboeken en 

opgenomen in een bredere IM-aanpak; 

• Precies zoals het hele IM, moet het inzetten en beheren van calamiteitenroutes 

regelmatig geoefend worden en dient er opgevolgd resp. geëvalueerd hoe het 

operationeel inzetten ervan verloopt en verbeterd kan worden. 

 

Het is ten behoeve van de weggebruikers zeer gewenst om de voorbereiding en inzet van 

calamiteitenroutes verder uit te werken. Aandachtspunten daarbij zijn: 

• uniformiteit in bewegwijzering en aanpak over het Vlaamse grondgebied en bij 

uitbreiding in België;  

• optimalisering van de verkeersafwikkeling en realtime informatievoorziening op en 

rond de calamiteitenroute.  

 

Daarnaast kan men de veerkracht van het wegennet vergroten door calamiteitenroutes uit te 

breiden enerzijds naar belangrijke gewestwegen (niet-snelweg) en anderzijds naar andere grote 

incidenten (niet alleen de zeer uitzonderlijke calamiteiten). Dit laatste maakt van de 

calamiteitenroutes een meer frequent gebruikt instrument dat de betrouwbaarheid van 

functioneren van het wegennet sterk bevordert, waardoor bovendien de investering in mensen 

en middelen beter verantwoord is. 
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8.2.2 Best practices in andere landen 

In dit overzicht komen enkele interessante IM-maatregelen aan bod uit landen waar de 

toepassing van IM veel aandacht krijgt: Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en 

Nederland in Europa en Japan, de VS en Australië buiten Europa. 
 

Zweden 

De focus van het IM-proces in Zweden ligt in het gebied rond Stockholm en in tunnels. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) in de vorm van 

automatische detectie door lussen, signalering per rijstrook en variabele snelheidsborden. In 

tunnels wordt bovendien detectie met behulp van videocamera’s gebruikt. Hiermee kunnen 

verschillende voertuigtypen, spookrijders, pechgevallen en voetgangers snel gesignaleerd 

worden.  

 

Op de ring van Stockholm bestaan zogenaamde “Highway Helpers”: deze assisteren bij 

ongevallen. De vloot bestaat uit 4 voertuigen die uitgerust zijn met verschillende high-tech- en 

veiligheidsuitrusting. De vloot bestaat uit: 

• speciaal uitgeruste Volvo trucks die het ontwerp van een brandweerauto hebben; 

• grote bergingsvoertuigen die naast 3 auto’s ook een vrachtwagen kunnen bergen; 

• een off-road motorfiets (in de zomer) of jeep (in de winter). 

 

Deze voertuigen zijn allen uitgerust met computerapparatuur die gebruikt wordt voor 

communicatie met de meldkamer en GPS-apparatuur voor de bepaling van hun positie. 

Daarnaast zijn achter de voorruit videocamera’s gemonteerd die kunnen opnemen en de GPS 

assisteren bij de plaatsbepaling. 

 

Tijdens het IM-proces bestaat de mogelijkheid om foto’s van de incidentlocatie vooruit te 

sturen naar de betrokken ziekenhuizen nog voordat de ambulance vertrekt. Een nieuwe 

ontwikkeling die nu in Zweden getest wordt, is de inklapbare autoaanhangwagen die met de 

motorfiets vervoerd kan worden. Op die manier kan snel tussen stilstaande voertuigen 

doorgereden worden. 

 

De Zweedse wegbeheerder heeft (net als in Nederland) de bevoegdheid om wegen af te sluiten 

zonder te wachten op de politie. De politie heeft een kleine rol gedurende het IM-proces: dat 

wordt vnl. uitgevoerd door brandweer, ambulance en wegbeheerder (en gecontracteerde 

bergers). De regisseursrol op de incidentlocatie is weggelegd voor de brandweer, waarbij 

communicatie met de media ook belangrijk is.  
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Duitsland 

Duitsland hanteert bij incidenten strakke aanrijtijden voor de verschillende hulpdiensten: in 

90% van de gevallen moeten hulpverleners binnen 8-12 minuten ter plaatse zijn. In elke 

ambulance is bovendien een dokter aanwezig. Het Duitse IM-proces kent veel overeenkomsten 

met het Nederlandse: zo wordt er bijv. ook gebruik gemaakt van IM-auditoren en mogen ook in 

Duitsland voertuigen met overleden slachtoffers erin geheel van de weg afgevoerd worden. De 

‘fend-off’ positie37 zoals deze in Nederland gebruikt wordt, is ook in Duitsland de praktijk. 

Deze positie wordt bovendien versterkt door de markering op de voertuigen.  

 

Tijdens een IM-melding worden in Duitsland verschillende hulpdiensten naar de ongevallocatie 

gestuurd nog voordat helemaal duidelijk is welke eenheden nodig zijn voor het betreffende 

incident. Daarnaast wordt op sommige plekken met vaste scenario’s gewerkt, die gebaseerd zijn 

op het type incident dat de benodigde hulpdiensten bepaalt. 

 

De Duitse automobilistenvereniging ADAC heeft naast een pechhulpverlenende taak ook een 

aantal andere geprivatiseerde diensten zoals traumahelikopters, verkeersinformatie en een eerste 

vorm van eCall in het voertuig.  

 

Groot-Brittannië 

In Groot-Brittannië bestaat het IM-proces uit 3 delen: 

• een strategisch document waaronder het standaard IM-raamwerk valt; 

• een gedetailleerde handleiding voor de ondersteunende diensten ingezet op een 

incidentlocatie; 

• een handleiding waarin “The way we work” beschreven wordt.  

 

Op de incidentlocatie wordt een ‘incident commander’ vanuit elke hulpverlener aangewezen, 

die de eigen hulpdienst aanstuurt. Voor elk van in totaal 9 primaire functies bestaat een 

handleiding waarin o.a. doel, verantwoordelijkheden en middelen zijn bepaald. Naast deze lijst 

ontvangen de hulpdiensten na hun opleiding ook één geplastificeerd A4-tje waar de kernpunten 

van hun functie op beschreven staan. 

 

Training is een belangrijk onderdeel van het IM-proces in Groot-Brittannië. Professionals 

worden geacht hun diploma’s te halen en binnen elk vakgebied is een lijst met mensen 

beschikbaar die de 9 verschillende functies kunnen vervullen: 

                                                           

37 Het beveiligingsvoertuig in fend-off positie plaatsen: het voertuig schuin en zo breed mogelijk op een rijstrook 

plaatsen ter afscherming van een incident. Door de richting waarin het voertuig schuin geplaatst is, wordt de 

rijrichting van het overige verkeer bepaald. Omdat het voertuig een bufferfunctie vervult, mag er nooit iemand in het 

voertuig blijven zitten. 
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• First Traffic Officer on the Scene 

• Bronze Scene Commander 

• Bronze Traffic Management 

• RCC Operator 

• RCC Supervisor 

• Silver Commander 

• Silver Suite Coordinator 

• Gold Commander 

• Specialist Adviser, Area Performance Team 

 

Frankrijk 

In Frankrijk is het IM-proces onderdeel van de taak van de wegbeheerder, die zowel privaat als 

publiek kan zijn. Op een aantal autosnelwegen wordt automatische incidentdetectie gebruikt die 

in combinatie met dynamische snelheidsborden en RDS-TMC het verkeer stroomopwaarts tijdig 

kan waarschuwen. Op autosnelwegen kunnen rijstroken automatisch afgekruist worden om 

verkeer veilig om een incident heen te leiden. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een 

overgang naar de andere weghelft (een of meer rijstroken van de tegenovergestelde richting 

worden ingezet voor de afwikkeling van het verkeer op de rijbaan waar het ongeval heeft 

plaatsgevonden). De automatische detectie vindt plaats met behulp van videocamera’s en wordt 

voornamelijk op drukke wegen en in tunnels toegepast. 

 

Ook in Frankrijk bestaat een voorloper van het eCall systeem, Odysline van Renault, waar met 

behulp van GSM hulpverleners ingeschakeld kunnen worden. Dit inschakelen kan zowel 

handmatig als automatisch gebeuren in het geval van een incident. In Frankrijk moeten nog wel 

institutionele en organisationele vraagstukken opgelost worden om IM efficiënter te laten 

verlopen. 

 

Japan 

Japan is sterk technologisch georiënteerd waar een samenwerking tussen industrie en overheid 

aan ten grondslag ligt. Door overheidsinvesteringen beschikt de wegbeheerder nu over een in-

car communicatiesysteem (VICS), waardoor communicatie met de automobilist eenvoudig is. 

Incidentdetectie vindt automatisch plaats op specifieke “black spots” in het netwerk, waardoor 

het aantal secundaire ongevallen op deze locaties sterk gereduceerd kan worden. De detectie 

vindt plaats met behulp van camera’s waarbij de communicatie plaatsvindt via dynamische 

snelheids- en waarschuwingsborden evenals het VICS-systeem. 

 

Andere voorbeelden van nieuwe technologieën zijn: een combinatie van soundprocessing en 

camera’s en GPS-identificatie. Indien abnormale geluiden waargenomen worden, meldt het 
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systeem dit automatisch als incident en worden camerabeelden van de voorliggende tijdstippen 

opgeslagen en doorgestuurd naar de centrale. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met 

nauwkeuriger registeren van incidenten via GPS-identificatie.  

 

USA 

De federale overheid in de VS beschikt over een ‘Traffic Incident Management Program’ 

waarbij de focus ligt op: 

• coördinatie en institutionele samenwerking tussen staat en regio; 

• verbetering van IM en verkeersmanagement op de IM-locatie; 

• geïntegreerde communicatie tussen verschillende hulpverleners. 

 

Daartoe is een rapport geschreven waarin de belangrijkste stappen voor succesvol IM in de VS 

zijn gedefinieerd: 

1) ontwikkelen van een visie en strategisch plan voor verschillende hulpverleners; 

2) formalisatie van het administratieve gedeelte van het IM-proces; 

3) invoer van prestatie-indicatoren (aanrijtijden en afhandeltijden); 

4) veiligheid van hulpverleners en weggebruikers (fend-off positie voertuig hulpverlener 

en gebruik van zwaailichten); 

5) afhandelbeleid en -procedures (geautoriseerde bergers, gevaarlijke stoffen, 

documentatie…); 

6) procedures bij grote incidenten; 

7) geïntegreerde communicatie tussen hulpdiensten (inclusief data en informatie 

overdracht); 

8) verkeersmanagementsystemen; 

9) verkeersinformatie voor de weggebruiker. 

 

De federale overheid heeft een zelfevaluerende handleiding in gebruik genomen waarmee 

successen en verbeterpunten geïdentificeerd kunnen worden. De eerste resultaten hiervan 

hebben o.a. het belang van geïntegreerde communicatie tussen hulpverleners en institutionele 

barrières aan het licht gebracht. In vele staten geldt daarnaast een “quick clearance” beleid, 

bekend onder de naam “Move it” of “If you can steer It, Clear It”. Desondanks bestaat er 

terughoudendheid in de VS wat betreft het opruimen van grote incidenten met vrachtwagens. 

Dit heeft te maken met de “claim”-cultuur in de VS. Uit onderzoek blijkt echter dat de 

wegbeheerders niet of nauwelijks risico lopen wat betreft aansprakelijkheid. Bovendien is 

specifieke wetgeving opgemaakt die deze aansprakelijkheid nog verder beperkt. 

 

Australië 



 
213 Thema 8 Incident Management 

In Australië is het IM-proces gedecentraliseerd naar de verschillende staten van het land. In 

grote steden aan de oostkust werkt men momenteel met intelligente detectiesystemen, hoewel de 

meeste incidenten gemeld worden door telefoontjes van medeweggebruikers. De drukste wegen 

in Australië hebben camera’s en op enkele locaties zijn ‘variable message signs’ beschikbaar 

die automatisch reageren op regen of drukte op de weg. 

 

In Brisbane zijn enkele “Traffic Response Units” op drukke stedelijke hoofdwegen 

gestationeerd vanwege de grote effecten van een incident tijdens de spits. De speerpunt van 

deze eenheden is het opheffen van blokkades gedurende de spits. In Melbourne bestaat een 

tolweg waar via camera’s automatische incidentdetectie plaatsvindt. Dit past in de visie van de 

toloperator: detectie is altijd onderdeel van het grotere geheel, zoals image processing en 

ondersteunende beslissystemen voor hulpverleners op de incidentlocatie. Dit is echter een zeer 

lokaal initiatief en nog niet wijdverspreid binnen Australië. 

 

Nederland 

In Nederland wordt al sinds 1993 intensief geïnvesteerd in de verbetering van de afhandeling 

van incidenten op het wegennet. Inmiddels zijn diverse IM-maatregelen op het Nederlandse 

(hoofd)wegennet geïmplementeerd, zoals: 

• de landelijke personenautoregeling, gericht op een snelle inzet van de berger; 

• de landelijke vrachtautoregeling, gericht op een snelle en adequate hulpverlening door 

bergers en ander hulpverlenende instanties; 

• huisvesting en inbedding van het Projectbureau IM in het Verkeerscentrum Nederland 

(VCNL); 

• regionaal IM: de invoering van IM op provinciale en gemeentelijke wegen; 

• IM+: De inschakeling van publieksgerichte weginspecteurs met verkeersregelende 

bevoegdheden; 

• intensivering van de samenwerking met belanghebbende partijen, met als doel het 

hulpverleningsproces te versnellen en de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren;  

• verbetering van het inzicht in de kwaliteit van het IM-hulpverleningsproces via het 

initiatief ‘ICT Incident Management Informatiesysteem’; 

• aanvullende maatregelen teneinde nieuwe ontwikkelingen rond verkeersmanagement te 

ondersteunen (bijv. de extra IM-inspanningen die de invoering van spitsstroken op het 

hoofdwegennet vergezellen). 

 

Al deze maatregelen worden nationaal en/of op een uniforme wijze toegepast, waarbij de 

betrokken hulpverlenende instanties op een onderling afgesproken wijze samenwerken.  

Kenmerkend voor de IM-aanpak in Nederland is ook de motivatie om het hulpverleningsproces 

voortdurend te verbeteren. In de afgelopen 10 jaren is, door systematisch nieuwe componenten 
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aan het systeem toe te voegen, een aanzienlijke mate van professionaliteit in de aanpak bereikt. 

Als gevolg daarvan is de kwaliteit van de hulpverlening aanzienlijk verbeterd en is de tijd nodig 

voor het afwikkelen van een incident sterk verkort. Maar het kan nog steeds beter. Het 

wegennet wordt immers steeds intensiever gebruikt, waardoor de kans op een incident toeneemt 

en de gevolgen van een incident steeds groter worden.  

 

Een globale berekening wijst uit dat in 2003 ongeveer 19% van de voertuigverliesuren (VVU) 

wordt veroorzaakt door incidenten. Het betreft hier wel een globale berekening, waarin niet alle 

incidenten zijn meegenomen. Zo wordt het extra oponthoud als gevolg van incidenten tijdens de 

spits voor een deel toegerekend aan de reguliere congestie (Immers, 2007). Bovendien worden 

veel incidenten niet geregistreerd. In de Verenigde Staten schat men het aandeel van de ‘non-

recurring congestion’ op meer dan 50% (Immers, 2007).  

Door TNO is met een ‘quick scan’-model (Schrijver et al., 2006) berekend dat als er geen IM-

maatregelen werden toegepast, men in 2003 geconfronteerd zou zijn met 65% meer VVU als 

gevolg van incidenten. In 2003 bedroeg het aantal VVU per etmaal 60.518 met IM en 99.848 

zonder. Op jaarbasis betekent dit een besparing van ongeveer 150 miljoen Euro. Hierbij is 

alleen rekening gehouden met de besparing van VVU. IM heeft immers ook een significant 

positief effect op de verkeersveiligheid: door de snelle, professionele hulpverlening worden 

levens gered en zijn de geestelijke en lichamelijke gevolgen van een ongeval minder ernstig. De 

snelle hulpverlening heeft ook tot gevolg dat er minder secundaire ongevallen plaatsvinden en 

de verstoringen van de reistijd beperkt blijven, met positief effect op betrouwbaarheid van 

reistijden. 

 

De verdere uitwerking en realisatie van bovenstaande ambities vormen de opmaat voor een 

verdere professionalisering van het IM-proces. Deze professionalisering zal moeten resulteren 

in een significante verbetering van de snelheid en kwaliteit van het IM-proces. Als 

concretisering van de beoogde verbeteringen zijn voor de periode 2008-2015 de volgende 

‘SMART’-doelen38 voor de uitvoering van het IM-proces geformuleerd:  

 

• Tijdsduur IM-proces:  

o Per ongevalcategorie zal in 2015 een verkorting van de tijdsduur van 25% ten 

opzichte van 2008 (eventueel differentiëren naar ongevalcategorie) zijn 

gerealiseerd. 

• Veiligheid IM-proces:  

o Significante verbetering van de beleving van veiligheidsrisico zoals ervaren 

door de hulpverleners (eventueel gestaafd door harde cijfers); 

                                                           

38 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, en Tijdgebonden 
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o (Ernstig) gewonden worden sneller (-25%) en beter (traumateam etc.) geholpen, 

waardoor de overlevingskans toeneemt; 

o Melding Gevaarlijke Stoffen is onderdeel melding incident; 

o Effectieve bewaking van de staart van de file (aantal ongevallen in de staart van 

de file: -25%). 

• Vaststelling schuldvraag 

o Duidelijkheid (bij alle hulpverleners) wanneer sporenonderzoek gewenst is. 

o Significante verkorting van de tijd nodig voor het sporenonderzoek (-25%). 

• Informatieverstrekking aan de reiziger en aan de media 

o Binnen 5 minuten ontvangen weggebruikers en media informatie over de 

verwachte tijdsduur van het ongeval en een advies voor een te nemen 

alternatieve route (incl. informatie hoeveel dit langer duurt). 

 

In een vervolgstap moeten deze doelen nog verder uitgewerkt worden o.a. door ze te vertalen in 

‘Service Level Agreements’ (SLA) tussen de betrokken partijen en in ‘Prestatie Indicatoren’ 

(PIN) voor de uitgevoerde diensten. 

 

 

8.3  Nieuwe maatregelen en hun baten 

IM is een continu verbeteringsproces. De wens tot verdere verbetering wordt in de eerste plaats 

ingegeven vanuit de noodzaak het hulpverleningsproces te professionaliseren. Op dit vlak is er 

nog een hele weg te gaan. Daarnaast worden we voortdurend geconfronteerd met veranderingen 

in het transportsysteem (veranderingen in de mobiliteit, veranderingen in de organisatie van het 

transportproces, etc.). Deze veranderingen vereisen dat de organisatie en uitwerking van het 

IM-proces voortdurend op de gewijzigde situatie wordt afgestemd. Om te achterhalen welke 

verbetermogelijkheden in aanmerking komen voor realisatie en hieraan prioriteit te geven, heeft 

men in Nederland aan enkele deskundigen (vertegenwoordigers van hulpverlenende 

organisaties) gevraagd een lijst met maatregelen op te stellen die IM zou kunnen verbeteren. 

Deze maatregelen (voor een korte beschrijving: zie bijlage 2) zijn gescoord op hun bijdrage om 

de tijdsduren te verkorten en de veiligheid van alle betrokkenen te verbeteren; daarnaast is de 

moeite vastgesteld om de maatregel in te voeren. 8 maatregelen werden geselecteerd waarvan 

het grootste effect op de voertuigverliestijd wordt verwacht: 

 

8.3.1 Integratie meldkamers van hulpdiensten en de RWS-verkeerscentrales 

Deze integratie moet Rijkswaterstaat (RWS) in staat stellen om sneller te reageren op 

incidentmeldingen, sneller rijstroken af te kruisen en de weginspecteur op pad te sturen. Deze 

maatregel maakt een snellere toepassing van verkeersmanagement mogelijk en zal daardoor het 

aantal secundaire ongevallen verminderen. Participatie van RWS in C2000, het nieuwe 
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communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, marechaussee39 en politie valt te 

overwegen.  

Het effect deze maatregelen is geschat op enkele minuten winst op de aanrijtijd bij alle 

ongevallen. 
 

8.3.2 Meer interdisciplinaire oefeningen en gezamenlijke evaluaties 

Als hulpverleners meer met elkaar oefenen in incidentsituaties, kan de hulpverlening sneller en 

efficiënter verlopen. De verschillende hulpdiensten evalueren achteraf met elkaar het proces 

van een afgehandeld incident, teneinde de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren. Deze 

maatregel is een randvoorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig IM. 

De tijdwinst te behalen met deze maatregelen is geschat op 15% op de afhandeltijd bij alle 

ongevallen. 
 

1. Aanscherpen van bestaande regelingen voor melding incidenten 

Deze maatregel behelst het direct volledig informeren van wegbeheerders en, indien 

beschikbaar, het direct beschikbaar stellen van camerabeelden uit de verkeerscentrale aan het 

CMI40/CMV41.  

De hier te behalen tijdwinst wordt geschat op enkele minuten op de meldtijd bij alle ongevallen. 
 

2. eCall 

Met eCall stuurt een voertuig dat betrokken is bij een incident, zelf onmiddellijk een signaal uit 

naar de hulpdiensten dat het betrokken is bij een aanrijding en waar het zich bevindt. De 

meldtijd van incidenten wordt daarmee verkort; ook verwarring over de exacte incidentlocatie 

neemt af, wat een positief effect heeft op de aanrijdtijd.  

De tijdwinst te behalen met deze maatregel is geschat op enkele minuten op de meldtijd bij alle 

ongevallen. 

 
3. Snelle informatie over gevaarlijke stoffen 

Als bij incidenten snel duidelijk is dat er voertuigen met gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en 

over welke gevaarlijke stoffen het gaat, kan er adequaat met het juiste materieel en met de 

juiste procedures worden gereageerd, en kan het verkeersmanagement hierop afgestemd worden 

(de wegbeheerder moet dus ook op de hoogte worden gebracht). Nu wordt vaak pas bij 

aankomst van de brandweer duidelijk hoe gereageerd moet worden. 

                                                           

39 Marechaussee: een politiekorps waarvan het personeel ook militair is opgeleid. 

40 CMI: Centraal Meldpunt Incidenten. Het CMI stuurt een berger naar incidenten met personenauto’s voor een eerste 

berging. 

41 CMV: Centraal Meldpunt Vrachtautoberging. Het CMV stuurt een berger naar incidenten met vrachtauto’s. 
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De tijdwinst te behalen met deze maatregelen is geschat op ongeveer 20 minuten op de 

afhandeltijd bij ongevallen met tankauto’s. 

 
4. Snel wegslepen van voertuigen bij incidenten 

Alvorens slachtoffers te bevrijden en de toedracht van het incident op de rijbaan vast te stellen, 

kunnen in bepaalde gevallen de voertuigen zo snel mogelijk weggesleept worden naar een 

veilige plek. Deze maatregel moet goed afgestemd worden met de politie en de verzekeraars. 

Hierdoor komt de afhandeling van personenauto-ongevallen op de rijbaan niet meer voor op de 

vluchtstrook, want de voertuigen worden weggesleept. Voor ongevallen op de vluchtstrook 

geldt dat de afhandeltijd evenredig korter wordt. 

 
5. Camerabeelden aan hulpdiensten ter beschikking stellen 

Door camerabeelden uit de verkeerscentrales meteen aan alle hulpverleners beschikbaar te 

stellen, kunnen deze sneller, meer gecoördineerd en adequater reageren. Daardoor zullen ze 

eerder met het juiste materieel en de juiste manschappen ter plaatse zijn, wat de afhandeltijd 

verkort. Naar verwachting kan deze maatregel de afhandelfase met 5 à 10% inkorten. 

 
6. Terugkoppelen van leerpunten voor incidentpreventie 

De leerpunten uit incidenten uit het verleden kunnen gebruikt worden voor incidentpreventie 

via bijv. wegontwerp of andere preventieve maatregelen, zoals aanpassing van verkeersgedrag.  

Deze maatregel levert op zich geen tijdwinst op. Wel is de kans op incidenten kleiner: de winst 

in vertragingsreductie wordt aangegeven voor het geval er 1% minder incidenten plaatsvinden. 

Afhankelijk van de implementatie van incidentpreventie kan er mogelijk een veelvoud hiervan 

gerealiseerd worden. 

 

Referentie 

De referentie beschrijft de huidige IM-praktijk en wordt gebruikt om er het effect van de 

maatregelen tegen af te zetten. De tijdwinsten worden dan ook uitgedrukt als tijdwinsten ten 

opzichte van de referentie.  

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in 
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Tabel 8-1. Alle maatregelen zijn afzonderlijk doorgerekend voor de jaren 2003, 2010 en 2020. 

Daarbij dient vermeld dat de omvang van het aantal VVU in 2020 aanzienlijk beperkt is door de 

veronderstelling dat in 2020 de capaciteit van het Hoofdwegennet (HWN) aanzienlijk is 

uitgebreid. Gelet op het implementatietempo van deze uitbreidingen kan men zich afvragen of 

dit een realistisch uitgangspunt is. Dit neemt niet weg dat een forse uitbreiding van de 

capaciteit van het wegennet (extra rijstroken, het ontvlechten van wegen…) een gunstig effect 

heeft op de omvang van de hinder door incidenten (meer restcapaciteit in het netwerk). 

 

De maatregelen ‘Oefeningen’ en ‘Evaluaties’ brengen duidelijk het meeste op: 11,5% in 2003, 

oplopend tot ruim 16% in 2020. ‘Snel wegslepen’ scoort in 2003 en 2010 als tweede met 

ongeveer 6% winst in voertuigverliestijd, maar in 2020 zijn camerabeelden voor hulpdiensten 

opmerkelijk gestegen naar de tweede positie. Een mogelijke verklaring is dat deze maatregel, 

samen met de oefeningen en evaluaties, vooral de afhandeltijd op rijbaan en vluchtstrook voor 

alle typen ongevallen aanpakken. De andere maatregelen beperken zich tot personen- of 

vrachtverkeer, of maken de meld- of aanrijtijd korter. Kennelijk is het in 2020 lucratiever dan 

nu om de afhandeltijden te beperken. 

In de tabel is ook een nulvariant opgenomen. Deze variant heeft betrekking op de situatie 

waarbij 2 belangrijke IM-maatregelen – de landelijke personenautoregeling van het Centraal 

Meldpunt Incidenten (CMI) en de vrachtautoregeling van het Centraal Meldpunt 

Vrachtautoberging (CMV) – niet zouden zijn uitgevoerd.  

De landelijke personenautoregeling heeft betrekking op de inzet van een berger bij 

kleinschalige incidenten met personenwagens. De kern van deze maatregel is dat de 

politiemeldkamer bij een incidentmelding direct, zonder dat politiesurveillanten ter plaatse zijn 

geweest, het CMI waarschuwt, dat op haar beurt zo snel mogelijk een berger inschakelt. 

Onderzoek toont aan dat hierdoor de totale afhandeltijd van een incident met gemiddeld 15 

minuten wordt verkort. Gezien dergelijke incidenten landelijk regelmatig plaatsvinden, is deze 

maatregel bijzonder effectief.  

De landelijke vrachtautoregeling heeft betrekking op de inzet van een gecertificeerde 

vrachtautoberger bij vrachtwagenincidenten. De kern van deze maatregel is dat de meldkamer 

van de politie bij een incidentmelding direct, zonder dat politiesurveillanten ter plaatse zijn 

geweest, het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) waarschuwt. Het CMV schakelt op 

haar beurt zo snel mogelijk een door RWS gecontracteerde en gecertificeerde vrachtautoberger 

in voor de eerste berging. Door de directe toewijzing wordt de afhandeltijd van het incident 

aanzienlijk verkort; voorkomen wordt dat een eigenaar of vervoerder een eigen berger 

inschakelt die soms van ver moet komen.  

Beide regelingen hebben het afhandelproces bij incidenten aanzienlijk versneld: bij 

personenauto-incidenten met zo’n 15 minuten, bij vrachtauto-incidenten met 30 tot 90 minuten 

(Immers, 2000 en Berenschot, 2002). Het effect van de invoering van de personenautoregeling 
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en de vrachtautoregeling is dat het aantal VVU per etmaal met 40% is afgenomen (60.518 in 

plaats van 99.848).  
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Tabel 8-1: Resultaten varianten met maatregelen. 
   2003   

Variant 
VVU/etmaal door 

incidenten 

Aandeel 

VVU 

Verschil 

met 

referentie 

Referentievariant 60.518 19,0% 0,0% 

Nulvariant 99.848 31,4% +65,0% 

Variant 2: oefeningen en evaluaties 53.556 16,8% -11,5% 

Variant 6: snel wegslepen 56.939 17,9% -5,9% 

Variant 1: integratie meldkamers 57.596 18,1% -4,8% 

Variant 4: meldingen via eCall 57.596 18,1% -4,8% 

Variant 7: camerabeelden voor 

hulpdiensten 
57.644 18,1% -4,7% 

Variant 3: regelingen voor meldingen 59.043 18,5% -2,4% 

Variant 8: incidentpreventie 60.039 18,9% -0,8% 

Variant 5: gevaarlijke stoffen 60.132 18,9% -0,6% 

 

   2010   

Variant 

VVU/etmaal door 

incidenten 

Aandeel 

VVU 

Verschil 

met 

referentie 

Referentievariant 116.823 29,5% 0,0% 

Nulvariant 177.631 44,8% 52,1% 

Variant 2: oefeningen en evaluaties 105.686 26,7% -9,5% 

Variant 6: snel wegslepen 109.894 27,7% -5,9% 

Variant 1: integratie meldkamers 112.089 28,3% -4,1% 

Variant 4: meldingen via eCall 112.089 28,3% -4,1% 

Variant 7: camerabeelden voor 

hulpdiensten 112.268 28,3% -3,9% 

Variant 3: regelingen voor meldingen 114.444 28,9% -2,0% 

Variant 8: incidentpreventie 116.033 29,3% -0,7% 

Variant 5: gevaarlijke stoffen 116.261 29,3% -0,5% 
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   2020   

Variant 

VVU/etmaal door 

incidenten 

Aandeel 

VVU 

Verschil 

met 

referentie 

Referentievariant 51.939 17,6% 0,0% 

Nulvariant 99.765 33,7% 92,1% 

Variant 2: oefeningen en evaluaties 43.481 14,7% -16,3% 

Variant 7: camerabeelden voor 

hulpdiensten 48.476 16,4% -6,7% 

Variant 6: snel wegslepen 48.969 16,6% -5,7% 

Variant 1: integratie meldkamers 49.109 16,6% -5,4% 

Variant 4: meldingen via eCall 49.109 16,6% -5,4% 

Variant 3: regelingen voor meldingen 50.507 17,1% -2,8% 

Variant 5: gevaarlijke stoffen 51.275 17,3% -1,3% 

Variant 8: incidentpreventie 51.480 17,4% -0,9% 

 

De resultaten van de berekeningen tonen dat de effecten van de eerste IM-maatregelen 

(personen- en vrachtautoregeling) tot nu toe veel groter zijn dan wat er nog te behalen is met 

nieuwe maatregelen. Deze studie geeft ook aan dat het nog steeds maatschappelijke zinvol is om 

extra maatregelen te nemen. De ‘oefeningen-en-evaluaties’-maatregel levert in 2003 per etmaal 

(werkdag) zo’n 7.000 minder VVU op. Op jaarbasis komt dit neer op 7.000 x 250 = 1,75 

miljoen VVU. Vermenigvuldigd met een gemiddelde tijdwaardering van 19 Euro (personen en 

vracht) komt dit neer op een maatschappelijke baat van 33 miljoen Euro per jaar. 

 

In 2020 zal deze baat hoger zijn, omdat de winst in VVU tegen dan is opgelopen van 7.000 tot 

8.500 uur. 

 

 

8.4 Wat betekent dit voor België? 

In het rapport ‘Analyse van de verkeerscongestie in België’ (TMLeuven, 2008) zijn cijfers 

opgenomen over de totale omvang van de verkeerscongestie in België, uitgesplitst naar 

wegtype, gewest en jaar (2007 en 2020). Op basis hiervan kunnen we het tijdverlies door 

incidenten als volgt schatten: 

• het aandeel van incidenten in de totale congestie varieert van 20% (Nederland) tot 50% 

(USA). We gaan hier uit van de voorzichtige aanname dat in België de incidenten voor 

20% bijdragen aan de totale congestie op het wegennet; 

• de omvang van de congestie op het Belgische wegennet in de pieken (6 spitsuren) 

gedurende een heel jaar (175 dagen) kan afgeleid worden uit de resultaten van de TML-

studie (TMLeuven, 2008). 
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In Tabel 8-2 wordt voor het Hoofdwegennet (HWN), Regionale Wegennet (RWN) en Stedelijk 

Wegennet (SWN) de omvang van de congestie (totaal en incidentgerelateerd) weergegeven. Aan 

de berekening van de omvang van de incidentgerelateerde congestie liggen de volgende 

veronderstellingen ten grondslag: 

• 20% van de totale congestie is incident-gerelateerd; 

• er is sprake van extra congestie als gevolg van incidenten buiten de spits (stel 20% 

extra tijdverlies). 

 

Dit betekent dat de incidentgerelateerde congestie berekend wordt als 24% van de totale 

congestie. De totale congestie wordt verondersteld alleen tijdens de 3 ochtendspitsuren en 3 

avondspitsuren op te treden. Ter vergelijking: in Duitsland wordt het totaal aantal VVU geschat 

op 234 miljoen uren per jaar (een surplus van 14% ten opzichte van een vrije afwikkeling). 26% 

van dat verlies (dus 61 miljoen verliesuren) is te wijten aan files ten gevolge van ongevallen (de 

overige uren komen voor 39% resp. 35% op rekening van reguliere knelpunten en 

werkzaamheden). 

 

Tabel 8-2: Omvang van de congestie (totaal en incident-gerelateerd) op het Belgische 

wegennet, uitgedrukt in voertuigverliesuren (VVU) 
HWN VVU (vtgu/u) VVU (vtgu/u) 

Regio 2007 2020 

Gewest Vlaanderen 4.334 6.358 

Gewest Wallonië 1.700 2.242 

Gewest Brussel 198 335 

Agglomeratie Antwerpen 387 565 

Agglomeratie Gent 122 173 

Agglomeratie Luik 47 86 

Totaal België (per spitsuur) 6.232 8.935 

VVU per etmaal (totaal) 37.392 53.610 

VVU per etmaal (incidenten) 8.974 12.866 

Totaal België (jaar) 6.543.600 9.381.750 
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RWN VVU (vtgu/u) VVU (vtgu/u) 

Gewest Vlaanderen 12.625 16.858 

Gewest Wallonië 4.018 5.353 

Gewest Brussel 925 1.471 

Agglomeratie Antwerpen 887 1.240 

Agglomeratie Gent 237 341 

Agglomeratie Luik 458 728 

Totaal België (spits) 17.568 23.682 

VVU per etmaal (totaal) 105.408 142.092 

VVU per etmaal (incidenten) 25.298 34.102 

Totaal België (jaar) 18.446.400 24.866.100 

 

SWN VVU (vtgu/u) VVU (vtgu/u) 

Gewest Vlaanderen 5125 6844 

Gewest Wallonië 1538 2067 

Gewest Brussel 120 181 

Agglomeratie Antwerpen 50 67 

Agglomeratie Gent 6 14 

Agglomeratie Luik 32 48 

Totaal België (spits) 6783 9092 

VVU per etmaal (totaal) 40.698 54.552 

VVU per etmaal (incidenten) 9.768 13.092 

Totaal België (jaar) 7.122.150 9.546.600 

 

Totale kosten van incidenten 

De totale omvang van de congestie op het Belgische wegennet (HWN + RWN + SWN) bedroeg 

in 2007 32.112.150 VVU. De incidentgerelateerde omvang van de congestie bedraagt 24% of 

7.706.916 VVU.  

Voor de reistijdwaardering zijn de volgende veronderstellingen gedaan: 

• 9 Euro per uur voor personenwagens (90% van de gemeten intensiteiten); 

• 46 Euro per uur voor vrachtwagens (10% van de gemeten intensiteiten). 

 

Uitgaande van de hierboven veronderstelde verdeling van het verkeer kost 1 VVU 12,7 Euro. 

Vanwege het onverwachte karakter van het oponthoud als gevolg van een incident (men kan het 

niet inplannen waardoor het tijdverlies zwaarder wordt gewogen) is een opslag van 50% 

toegepast.  

De kost per VVU bedraagt in dat geval: 90% * 9 Euro + 10% * 46 Euro = 12,7 Euro * 1,5 = 

19,05 Euro  
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De totale kost van de congestie veroorzaakt door incidenten in 2007 bedraagt:  

7.706.916 * 19,05 = 146.816.750 of bijna 150 miljoen Euro. 

 

Effecten van de invoering van IM-maatregelen op het Belgische wegennet 

 

Helaas beschikken we niet over een model waarmee de effecten van diverse maatregelen 

doorgerekend kunnen worden voor België. Wel kunnen we de berekeningen voor Nederland als 

maatstaf nemen voor de te bereiken resultaten in ons land. 

Het aantal incidentgerelateerde VVU per etmaal in België in 2007 bedraagt 44.040 uren (ter 

vergelijking: Nederland telt 60.518 VVU alleen al op het HWN). In het jaar 2020 bedraagt het 

aantal VVU op het Belgische wegennet 60.060 uren (gehele wegennet).  

Invoering van een gecombineerde personen- en vrachtautoregeling (op het gehele wegennet) 

zou het aantal VVU met 40% kunnen reduceren. Voor het jaar 2007 houdt dit een winst in van 

17.600 VVU per etmaal. Als de maatregel beperkt blijft tot het HWN en het belangrijkste deel 

van het RWN, dan bedraagt de winst ongeveer 10.000 VVU per etmaal. Op jaarbasis bedraagt 

de te behalen winst 10.000 * 175 * 19 = 33 miljoen Euro. Voor het jaar 2020 zou dit bedrag 

oplopen tot ongeveer 45 miljoen Euro op jaarbasis. 

 

Interessante aanvullende maatregelen zijn: 

• oefeningen en evaluaties; 

• snel wegslepen van defecte voertuigen; 

• integratie van meldkamers; 

• meldingen via eCall; 

• camerabeelden voor hulpdiensten.  

 
Als we veronderstellen dat in het jaar 2020 de personen- en vrachtautoregeling ingevoerd zijn, 

dan bedraagt de te behalen winst van deze aanvullende maatregelen globaal (maatregel is 

effectief op 2/3 van het totale wegennet): 

• oefenen en evaluaties: -16% = 5.000 VVU per etmaal (16,5 miljoen Euro op jaarbasis); 

• overige maatregelen: -6% = 1.860 VVU per etmaal (6 miljoen Euro op jaarbasis). 

 

De omvang van de ‘tijdbaten’ is voldoende groot om de invoering van bovenstaande 

(aanvullende) maatregelen te overwegen. 

 

Overige baten  

Afnemende congestieomvang is niet de enige baat bij toepassing van een IM-maatregel: het 

heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid en betrouwbaarheid van de reistijd. De 

verbetering van de verkeersveiligheid vindt plaats op een aantal terreinen:  
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• significante verbetering van de beleving van veiligheidsrisico zoals ervaren door de 

hulpverleners; 

• (ernstig) gewonden worden sneller en beter (traumateam etc.) geholpen, waardoor de 

overlevingskans toeneemt; 

• melding van de aard van de Gevaarlijke Stoffen is onderdeel van de incidentmelding. 

Dit resulteert in een betere aanpak van incidenten met gevaarlijke stoffen; 

• een effectieve bewaking van de filestaart beperkt het aantal secundaire ongevallen. 

 

De omvang van het effect op de verkeersveiligheid is moeilijk te kwantificeren. Verwacht mag 

worden dat, als veiligheid in al zijn facetten een hoge prioriteit krijgt bij de afhandeling van 

incidenten, de positieve effecten significant zijn (de waarde van een 'statistisch' mensenleven 

(VOSL), dat grotendeels uit immateriële schade bestaat, wordt geschat op 2,2 ± 0,3 miljoen 

Euro).  

 

Indien er na een incident minder oponthoud optreedt, zal ook de reistijdbetrouwbaarheid 

verbeteren, wat nog kan versterkt worden als men in staat is, op basis van informatie verzameld 

op de incidentlocatie, informatie te verstrekken aan de weggebruikers (stroomopwaarts) over de 

verwachte duur van het incident alsook de beschikbaarheid van alternatieve routes (de 

zogenaamde ‘calamiteitenroutes’). In een apart hoofdstuk wordt de aanpak/introductie van 

calamiteitenroutes in Vlaanderen aan de orde gesteld. Het is overigens moeilijk het te behalen 

effect te kwantificeren, aangezien de omvang van het effect afhangt van de locale situatie, de 

invulling van de maatregel en de reactie van de weggebruikers. 
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Bijlage 1: Fasen in de afwikkeling van een incident 

 

Per incident wordt de totale doorlooptijd onderverdeeld in vijf fasen (zie ook figuur): 

• Meldfase: in deze fase wordt het incident gemeld aan de alarmcentrale of 

pechhulpverlener; 

• Aanrijfase: de tijd die nodig is voor de hulpverlenende instanties om op de plaats van 

het incident te komen; 

• Afhandeling op rijbaan: als er zich voertuigen (met gewonden) op de rijbaan bevinden, 

worden deze, na bevrijding van de eventuele gewonden, geborgen of naar de 

vluchtstrook gebracht; 

• Afhandeling op vluchtstrook; 

• Normalisatiefase: de fase na opruiming van het incident, de tijd nodig om de 

verkeersstroom weer ongestoord op gang te krijgen (deze fase staat niet in de tabel, 

omdat deze het gevolg is van de tijdsduren in de andere vier fasen, en de intensiteiten 

en capaciteit van de weg). 
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Bijlage 2: beschrijving van IM-maatregelen 

 

Integratie meldkamers van hulpdiensten en de RWS-verkeerscentrales 

Het doel van deze integratie is dat enerzijds Rijkswaterstaat sneller kan reageren op 

incidentmeldingen, en dus sneller bijv. stroken kan afkruisen en de weginspecteur op pad 

sturen. Deze maatregel maakt sneller verkeersmanagement mogelijk, en zal daardoor het aantal 

secundaire ongevallen verminderen. De haalbaarheid is minder duidelijk: de kanalen zijn nu 

fysiek gescheiden, maar aangezien de fysieke infrastructuur er al ligt, is dit eerder een 

organisatorisch vraagstuk. Effecten op: 

• tijd: positief 

• veiligheid: positief 

• haalbaarheid: technisch positief, organisatorisch negatief 
 

Meer interdisciplinaire oefeningen 

Als hulpverleners meer met elkaar oefenen op incidentsituaties, kan de hulpverlening sneller en 

efficiënter verlopen. Zaken als: wie doet wat, wie heeft de leiding, welke procedures hanteren 

we, wat zijn de juridische of verzekeringstechnische consequenties van bepaalde activiteiten… 

voorkomen onduidelijke situaties tijdens uitvoering, en onnodig overleg. Daardoor ontstaat 

tijdwinst. Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: positief 

• haalbaarheid: negatief 

 

Gezamenlijke evaluaties 

De verschillende hulpdiensten evalueren achteraf met elkaar het proces van een afgehandeld 

incident, met als doel de kwaliteit van het samenwerken te verbeteren. Deze maatregel is een 

randvoorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig incidentmanagement. Effecten op: 

• tijd: positief 

• veiligheid: positief 

• haalbaarheid: zeer positief 
 

Aanscherpen van bestaande regelingen voor melding incidenten 

Het direct volledig informeren van wegbeheerders via camerabeelden (indien beschikbaar) uit 

de verkeerscentrale direct beschikbaar stellen aan het CMV, waardoor ingeschat kan worden 

welk materieel gestuurd moet worden. Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: positief 

• haalbaarheid: negatief (organisatorisch) 
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eCall 

Met eCall meldt een voertuig dat betrokken is bij een incident zelf en onmiddellijk aan de 

hulpdiensten dat het betrokken is bij een aanrijding en waar het zich bevindt. De meldtijd van 

incidenten wordt daarmee verkort, en ook verwarring over de precieze incidentlocatie neemt af, 

wat een positief effect heeft op de aanrijtijd. Wel kan het aantal incidentmeldingen toenemen, 

bijv. door storingen, of doordat ook incidenten gemeld worden die nu nog door de betrokkenen 

onderling worden afgehandeld. Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: positief (door kortere aanrijtijden) 

• haalbaarheid: positief (techniek bestaat al, invoering echter ongeveer 10 jaar) 

 

Snelle informatie over gevaarlijke stoffen 

Als van incidenten snel duidelijk is dat er voertuigen met gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en 

om welke gevaarlijke stoffen het gaat, kan er adequaat met het juiste materieel en met de juiste 

procedures worden gereageerd, en kan het verkeersmanagement hierop afgestemd worden (de 

wegbeheerder moet dus ook op de hoogte worden gebracht). Nu wordt vaak pas na aankomst 

van de brandweer duidelijk hoe gereageerd moet worden. Er loopt momenteel al een initiatief 

om van alle voertuigen met gevaarlijke stoffen een continu beeld te hebben van waar deze zich 

bevinden (tracking and tracing). Deze informatie kan mogelijk gebruikt worden om het 

gevaarlijke stoffenrisico bij incidenten vroegtijdig in te schatten. Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: zeer positief 

• haalbaarheid: positief 
 

Snel wegslepen van voertuigen bij incidenten 

In plaats van het bevrijden van slachtoffers en het vaststellen van de toedracht van het incident 

op de rijbaan, worden de voertuigen zo snel mogelijk weggesleept naar een veilige plek: als het 

kan met gewonden in de voertuigen. Deze regel moet goed afgestemd worden met de 

verzekeraars. Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: neutraal 

• haalbaarheid: negatief 

 

Camerabeelden aan hulpdiensten ter beschikking stellen 

Door de camerabeelden uit de verkeerscentrales direct aan alle hulpverleners beschikbaar te 

stellen kunnen deze sneller, beter gecoördineerd en adequater reageren. Daardoor zullen ze 

eerder met het juiste materieel en de juiste manschappen ter plaatse zijn, en waardoor de 

afhandeltijd verkort wordt. Effecten op: 
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• tijd: positief 

• veiligheid: positief 

• haalbaarheid: positief 

 

 

Terugkoppelen van leerpunten voor incidentpreventie 

De leerpunten uit incidenten uit het verleden kunnen gebruikt worden voor incidentpreventie 

via bijv. wegontwerp of andere preventieve maatregelen, zoals aanpassing van verkeersgedrag. 

Effecten op: 

• tijd: zeer positief 

• veiligheid: zeer positief 

• haalbaarheid: positief 
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Bijlage 3: Bewegwijzering calamiteitenroute 
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Thema 9 Verkeersmanagement 

 

9.1 Probleemgebied 

Op de snelwegen gebeuren dagelijks ongevallen, zijn er allerhande incidenten, worden 

wegenwerken uitgevoerd en staan er regelmatig files. Verder wisselen piekuren met rustigere 

verkeersperiodes. Daarnaast beïnvloeden veranderende weerscondities het functioneren van de 

snelwegen voortdurend. 

 

Dit alles zorgt ervoor dat het verkeer op de snelwegen sterk wisselt. Daarom is het noodzakelijk 

dat ook de wegbeheerder het wegennet dynamisch beheert. Hierop kan ingespeeld worden door 

de capaciteit dynamisch op te schalen of door de verkeersvraag dynamisch te beïnvloeden. 

 

De vraag is in hoeverre de gewestelijke en regionale wegbeheerders dynamisch 

verkeersmanagement (DVM) actief toepassen op hun wegennet. 

 

Analyse 

Het dynamisch sturen van verkeersvraag en -aanbod is het speelveld voor DVM. Toch zijn 

verschillende doelstellingen en uitwerkingen mogelijk. Hierna worden 2 mogelijke visies 

geïllustreerd aan de hand van Figuur  9-1, waar 2 grafieken de evolutie van de reistijd in een 

filegevoelig netwerk weergeven. Op de horizontale as wordt de tijd over een dag uitgezet. De 

zwarte lijn schetst de reistijdevolutie gedurende een gemiddelde dag. Tijdens de ochtend- en 

avondspits neemt deze toe. De grijze zone geeft aan hoe de reistijd varieert tussen verschillende 

dagen.  

 

Figuur  9-1: gemiddelde en spreiding van de reistijd evolutie over een dag op een 

wegsegment bij het focussen op capaciteitsverhoging en betrouwbaarheidsverhoging 

Reistijd Reistijd 

Optie 1: verhoging capaciteit Optie 2: verhoging betrouwbaarheid 

tijd tijd 
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Een eerste optie bestaat erin om via DVM het wegennet beter te benutten. Doel is om via 

dynamische maatregelen de capaciteit van wegvakken te verhogen. Het aantal voertuigen dat 

een weg kan verwerken, wordt dan hoger en de totale verliestijd vermindert (zie linkerhelft 

Figuur  9-1). Bij de implementatie van deze strategie horen naast incident management (IM) 

ook maatregelen zoals spitsstroken (tijdens spitsperiodes de pechstrook tot rijstrook 

opwaarderen), toeritdosering (invoegend verkeer bij opritten doseren om congestie op de 

snelweg te vermijden of uit te stellen) en 'tidal flow' (een rijstrook in de ochtendspits gebruiken 

in de ene richting en in de avondspits in de andere). Een mogelijke strategie is om al deze 

maatregelen systematisch in te zetten tijdens de spitperiodes op alle beschikbare alternatieven.  

Door in de reguliere spits alle mogelijkheden te benutten om de capaciteit overal te 

maximaliseren, past de verkeersvraag zich aan aan de hogere capaciteit met grotere 

verkeersvolumes als gevolg. Er blijft dan echter geen restruimte meer over om in uitzonderlijke 

gevallen extra verkeer af te wikkelen, bijv. voor het omleiden van verkeer bij een ongeval of 

indien de vraag uitzonderlijk hoger is door een evenement of door bijzondere 

weersomstandigheden. In niet-reguliere situaties zal de reistijd dan ook sterk toenemen. Dit 

wordt aangegeven met de grote grijze bandbreedte in de linkerhelft van Figuur  9-1. Een 

netwerk waar DVM systematisch de capaciteit op alle alternatieven maximaal benut, is dus 

kwetsbaarder.  

 

Een andere strategie, weergegeven in de rechterhelft van Figuur  9-1, bestaat erin om te 

focussen op de betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling. Hiervoor wordt tijdens normale 

omstandigheden, dus ook tijdens reguliere spitsperiodes, enige reservecapaciteit achter de hand 

gehouden. Pas bij uitzonderlijke omstandigheden wordt deze extra capaciteit ingezet die dan de 

uitzonderlijke toestand afvlakt. Op deze manier wordt vooral gewerkt om de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling tijdens uitzonderlijke omstandigheden beter onder controle te hebben. 

Maatregelen focussen dan voornamelijk op het beperken van verliestijd en verhogen van de 

capaciteit tijdens uitzonderlijke situaties. Binnen dergelijke visie worden spitsstroken pas 

gebruikt tijdens een uitzonderlijke situatie. Andere maatregelen focussen op het gebruik en 

opwaarderen van alternatieve routes om deze in te schakelen wanneer iets grondig fout loopt op 

de hoofdroute. Op die manier wordt dus vooral de variatie van de verkeersafwikkeling beperkt. 

Deze strategie leidt dus tot een gemiddeld hogere, maar minder variabele reistijd. 

 

Beide visies maken de noodzaak duidelijk om DVM met concrete doelstellingen vanuit een 

heldere beleidsvisie uit te werken. De verschillende maatregelen hebben pas zin als ze op elkaar 

afgestemd worden en vanuit een netwerkvisie voor een volledig gebied consistent ingezet 

worden. Hiervoor moeten beleidskeuzes gemaakt worden: waar willen we met DVM de 

capaciteit maximaliseren en waar houden we bewust mogelijkheden achter de hand die inzetbaar 
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zijn om onverwachte files beter te beheersen of te voorkomen en hiermee de reistijd meer 

betrouwbaar te maken? 

 

Bovenstaande doelstellingen zijn trouwens niet de enig denkbare. Zo kunnen DVM-maatregelen 

ook ingezet worden om bepaalde groepen weggebruikers te prioriteren ten opzichte van 

anderen. Voorbeelden van groepen aan wie men in bepaalde situaties meer capaciteit kan 

toewijzen door anderen op te houden zijn: openbaar vervoer voertuigen, voertuigen met hoge 

bezettingsgraad (bussen, carpoolers), prioritaire voertuigen (hulpdiensten, VIPs), vrachtvervoer, 

betalend verkeer, verkeersstromen die tijdelijk prioriteit toegewezen krijgen (bijv. 

verkeersstromen op omrijroutes van belangrijke wegen, evacuatiestromen, verkeersstromen van 

of naar een evenement). Ook kan men via een DVM-maatregel de capaciteitsverdeling beter in 

overeenstemming brengen met de hiërarchie en categorisering van de wegen. Opnieuw is het 

van het grootste belang dat de prioriteiten die men met DVM ondersteunt of afdwingt, passen 

binnen een goed onderbouwde en breed gedragen visie en strategie op het dynamisch beheer van 

het wegennet. 

 

 

9.2 Inefficiënties vermijden 

Een kenmerk van de verkeersafwikkeling is capaciteitsverlies of ‘capacity drop’. Deze term 

verwijst naar het feit dat verkeer dat zich na congestie opnieuw op gang trekt tot normale 

rijsnelheden, een lagere zgn. ‘afrijcapaciteit’ kan realiseren dan de ‘vrije capaciteit’, d.i. de 

maximale verkeersstroom die men kan verkrijgen door bij een rijdende verkeersstroom 

geleidelijk steeds meer voertuigen te voegen bijv. via opritten. Afhankelijk van het knelpunt dat 

de file veroorzaakt, kan het verschil tussen vrije capaciteit en afrijcapaciteit tussen 0% en 15% 

variëren.  

‘Capacity drop’ is behoorlijk vervelend: precies op momenten dat de verkeersvraag maximaal is 

en er file ontstaat bij een knelpunt, is de behoefte aan hoge capaciteit het grootst, maar 

functioneert dit knelpunt het slechtst en verliest het tot 15% van zijn capaciteit. Filevorming 

leidt dus tot een inefficiënt afwikkelingspatroon dat de filevorming nog versterkt, en dat pas 

ophoudt zodra de verkeersvraag aan het eind van de spits voldoende afgenomen is. 

inq
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Figuur  9-2: twee vermijdbare inefficiënties: capacity drop en geblokkeerde uitstroom 
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Een andere inefficiëntie in de verkeersafwikkeling ontstaat door terugslag van file. Stel dat de 

wegversmalling in Figuur  9-2 een knelpunt wordt doordat de verkeersvraag q in + qon – qoff de 

vrije capaciteit 
down

cap
q  overschrijdt. Door ‘capacity drop’ ontstaat er file met afrijcapaciteit qout 

kleiner dan de vrije capaciteit 
down

cap
q  op de smalle sectie. De verkeersaanvoer is dus groter dan 

de afvoer, waardoor de file groeit (aangeduid met de blauwe pijl). Na enige tijd wordt de 

uitstroom naar de afrit gehinderd, waardoor de oorspronkelijke uitstroom qoff vermindert. 

Voertuigen die de afrit willen bereiken, staan nu in de file veroorzaakt door een knelpunt waar 

zij niet eens zelf door moeten. Echter, omdat deze voertuigen nu ook eerst een tijd moeten 

doorbrengen in file, groeit deze nog sneller aan, waardoor deze nog sneller andere, verder 

stroomopwaarts gelegen afritten bereikt... 
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Figuur  9-3: vermijden van ‘capacity drop’ door actief ingrijpen (zelf file creëren met 

controleerbare uitstroom) en instellen van een acceleratiezone 

 

Er bestaan allerlei verkeersmanagementtechnieken om inefficiënties door ‘capacity drop’ en 

fileterugslag te beperken. Zo kan fileterugslag vermeden worden door een buffer te voorzien 

tussen het knelpunt en de afrit, zodat de file in de breedte en niet in de lengte gestapeld wordt 

en de afrit nooit bereikt. Het capaciteitsverlies blijft in dit geval wel bestaan.  

 

Het capaciteitsverlies in het voorbeeld van Figuur  9-2 kan vermeden worden door bewust een 

controleerbare file te creëren enkele honderden meters stroomopwaarts van de versmalling 

(bijv. door een doseerlicht of een opzettelijk lage snelheidslimiet, zie Figuur  9-3). Indien men 

een acceleratiezone instelt zodat het uitrijden van de file nog in de brede wegsectie gebeurt, is 

de maximale uitstroom uit deze file nu de afrijcapaciteit van de brede sectie > 
down

cap
q . Men kan 

de uitstroom uit de artificiële file bewust beperken tot 
down

cap
q , waarmee dus ook bij te hoge 

verkeersvraag toch de vrije capaciteit van het knelpunt ten volle wordt benut in plaats van de 

lagere afrijcapaciteit. Deze oplossing garandeert echter niet dat de opzettelijk gecreëerde file 

niet terugslaat tot op de afrit waardoor een vermijdbare uitstroombeperking ontstaat. 
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Figuur  9-4: vermijden van ‘capacity drop’ én fileterugslag naar de afrit door 

toeritdosering 

 

Een andere manier om dit stuk snelweg te controleren, bestaat er in om een buffer te voorzien – 

niet op de hoofdrijbaan voor de versmalling, maar op de oprit (evt. op meerdere opritten) 

stroomopwaarts – en de instroom vanuit die oprit te doseren zodat de vrije capaciteit van het 

knelpunt net niet wordt overschreden. Doordat er nu geen file op de hoofdrijbaan ontstaat, is er 

ook geen ‘capacity drop’ en slaat er geen file terug tot op de afrit. 

 

Deze ‘traffic control’ concepten zijn uitgebreid bestudeerd. Simulaties tonen aan dat op de 

Amsterdamse ringweg bijna 50% van alle voertuigverliesuren (VVU) vermeden kan worden 

door een slimme combinatie van dit soort maatregelen. Voor de hele staat California werd 

berekend dat tot 25% van alle verliesuren in theorie vermijdbaar is42.  

Naast simulaties en theoretische analyses, werden en worden ook uitvoerige praktijktests 

gedaan waarvan men leert in welke omstandigheden welke maatregelen wel of niet succesvol 

ingezet kunnen worden (www.euramp.org). Recent kwamen zo resultaten beschikbaar van een 

toepassing van slim gecoördineerde toeritdosering in Melbourne43. Op een filegevoelige 

snelweg werden 6 bestaande, niet-gecoördineerde ‘domme’ toeritdoseringen vervangen door een 

slimme regeling (HERO genaamd). Hierdoor kon de ernst en duur van de reguliere congestie 

sterk teruggedrongen worden. In de avondspits kon filevorming zelfs vermeden worden (zie 

Figuur  9-5). De verbetering laat zich ook uitdrukken in termen van prestatie van de knelpunten: 

vóór het invoeren van de ‘domme’ toeritdosering bedroeg deze vanwege ‘capacity drop’ slechts 

1.800 pae/strook/u44, deze steeg met ‘domme’ toeritdosering tot 2.068 pae/strook/u en sinds het 

invoeren van HERO-gecoördineerde toeritdosering wordt met 2.166 pae/strook/u de 

                                                           
42 Varaiya, P.,’What we have learnt about highway congestion’, Access, nr. 27 herfst 2005 
(http://paleale.eecs.berkeley.edu/~varaiya/papers_ps.dir/accessF05v2.pdf) 
43 Vong, V. & J. Gaffney (2009), Monash-Citylink-West Gate Upgrade Project: Implementing 
Traffic Management Tools To Mitigate Freeway Congestion, 2nd International Symposium On 
Freeway and Tollway Operations 
44 Omdat verschillende voertuigtypes een verschillend ruimtebeslag leggen op de weg, zijn 
capaciteitswaarden uitgedrukt in voertuigen per uur niet vergelijkbaar zonder de 
verkeerssamenstelling te kennen. Daarom rekent men in de verkeerskunde de diverse 
voertuigtypes gewoonlijk om naar equivalente personenwagens, zodat doorstroming uitgedrukt 
in personenauto equivalenten (pae) wel vergelijkbaar is. 



 
238 Thema 9 Verkeersmanagement 

theoretische maximum capaciteit van een snelweg zeer dicht benaderd. Hierdoor verbeterden de 

reistijdverliezen (incl. van verkeer op de gedoseerde toeritten!) en andere prestatieindicatoren 

als reistijdbetrouwbaarheid met 35 tot 60% (zie Figuur  9-6). 
 

Bottleneck 1 

Bottleneck 3 

Bottleneck 2 

 

 

Bottleneck 1 

Bottleneck 2 

 
 

Bottleneck 1 

Bottleneck 3 

Bottleneck 2 

 

Bottleneck 1 cleared 

 

Figuur  9-5: snelheidscontouren voor de ochtendspits (links) en avondspits (rechts) in de 

situatie voor (boven) en na (onder) het instellen van HERO gecoördineerde toeritdosering 

 

 

Figuur  9-6: evolutie van de prestatieindicatoren na invoeren van HERO-gecoördineerde 

toeritdosering 
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9.3 Gebiedsgericht benutten 

Wij herhalen nogmaals dat het voor een succesvol en efficiënt DVM onontbeerlijk is om de 

doelen en strategieën vooraf duidelijk vast te stellen. Met DVM-maatregelen kun je het systeem 

immers een bepaalde richting uitsturen, maar dan moet wel duidelijk zijn welke die richting 

precies is, anders dreigen diverse maatregelen elkaar tegen te werken of zonder effect te 

blijven. Anders gesteld: de maatschappij kan pas van een ingenieur verlangen dat hij met DVM 

de congestie- en mobiliteitsproblemen bestrijdt, als men eerst duidelijk kan benoemen welke 

congestie echt problematisch is en wat er dan juist problematisch aan is. Zonder deze diagnose 

is het inzetten van remedies slechts een willekeurige zaak. 

 

Het vaststellen van de echte problemen, de na te streven doelen en de te volgen strategieën is 

echter geen eenvoudige oefening, omdat verschillende beleidsdoelstellingen niet altijd in 

dezelfde mate te realiseren zijn of zelfs met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Vaak zal een 

compromis gezocht moeten worden tussen het bevorderen van doorstroming, het minimaliseren 

van de impact van verkeer op het milieu en de zorg voor verkeersveiligheid van alle 

verkeersdeelnemers. Bovendien zijn er veel betrokkenen met verschillende belangen die vaak 

verschillende gevolgen ondervinden van bepaalde DVM-strategieën. Zo heeft het omleiden van 

verkeer over wegen van lagere orde in geval van ongevallen of werkzaamheden op een hogere 

orde weg, een duidelijke impact op de omwonenden die wellicht bezwaar zullen maken. Ook het 

bufferen van verkeer om elders zwaardere files te voorkomen, kan op verzet stuiten van 

omwonenden die nu files voor hun deur zien staan, of van bestuurders die ten bate van anderen 

in de wacht worden gezet. Ten slotte zijn soms diverse wegbeheerders betrokken die kunnen 

ingrijpen in de verkeersstromen. Indien zij geen samenhangende doelen nastreven, kunnen zij 

elkaar bewust of onbewust tegenwerken, wat uiteindelijk de weggebruiker niet ten goede komt. 

Denk maar aan het voorbeeld van een lokaal bestuur dat een omleiding instelt naar aanleiding 

van werkzaamheden en verkeer via een andere oprit de snelweg opstuurt, terwijl het gewest als 

snelwegbeheerder verkeer langs deze oprit zwaar zou gaan doseren. 

 

In Nederland is onder de noemer ‘Gebiedsgericht Benutten (GGB)45’ een werkwijze afgesproken 

om in samenspraak met alle betrokken wegbeheerders en belangengroepen te komen tot een 

gemeenschappelijke, gebiedsgerichte visie op verkeersmanagement (zie Figuur  9-7). Met alle 

betrokkenen worden in stappen 1 en 2 van het proces de prioriteiten in het beleid vastgesteld. 

Dit wordt vertaald naar de lokale situatie in de regio in een ‘Regelstrategie’ (stap 3). Deze 

strategie wordt gekwantificeerd in een ‘Referentiekader’ (stap 4) met meetbare grootheden en 

prioriteiten van wegsecties, assen, routes en gebieden. Zo wordt bijv. vastgesteld dat de 

verliestijd over een bepaalde route niet boven een bepaald niveau mag uitkomen, dat de 

emissies in een bepaalde zone tot een zeker plafond beperkt moeten blijven en dat de 

                                                           
45 http://www.avb-bureau.nl/GebiedsgerichtBenutten/home.html  
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bereikbaarheid van een bepaalde wijk in termen van mogelijke instroom per uur gegarandeerd 

moet zijn. Eenmaal de gewenste kwaliteiten bepaald, kan gemeten worden hoe goed de feitelijke 

situatie nu al scoort volgens deze waardenschaal (stap 5) en kunnen afwijkingen, de zgn. 

beleidsmatige knelpunten geïdentificeerd worden (stap 6).  

 

Figuur  9-7: de stappen in het proces ‘Gebiedsgericht Benutten’ 

 

Eenmaal de knelpunten in de regio bekend zijn, zoekt men naar ‘Services’ (stap 7), dit zijn 

functionele ingrepen die samen als pakket de huidige situatie moeten ombuigen naar het 

gewenste Referentiekader. Figuur  9-8 toont een voorbeeld op een hypothetisch netwerk. Ten 

slotte volgt een meer technische stap, waarbij wordt bepaald welke concrete ‘Maatregelen’ (stap 

8) worden ingezet om de ‘Services’ gestalte te geven.  

De 8 stappen van het GGB-proces in Figuur  9-7 vertalen de beleidsmatige keuzes naar de 

verkeersmanagementmaatregelen die een beleid moet voorzien om een netwerk dynamisch te 

kunnen beheren. Aansluitend op dit proces kunnen verkeerskundigen en regeltechnici 

algoritmes selecteren en inregelen om deze maatregelen in de praktijk in functie van de steeds 

wisselende verkeersomstandigheden aan te sturen.  
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Figuur  9-8: services (boven) en maatregelen die deze gestalte geven (onder) in een 

hypothetisch netwerk 

 

 

9.4 Beleid van de gewesten 

Het Vlaams beleid ambieert een integraal verkeersbeheer uit te werken. Beleidsdoelstelling bij 

het verkeersmagement is het beperken van files en het vergroten van de capaciteit. Daarnaast is 

ook ongevallenpreventie een duidelijke doelstelling voor DVM op snelwegen.  

Hiervoor heeft de Vlaamse overheid recent veel geïnvesteerd in technologie voor het inwinnen 

en aansturen van verkeer en dat vooral in de Antwerpse regio. Sinds 1999 worden deze 
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activiteiten door het Vlaams verkeerscentrum uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met de 

politie.  

 

De verwachtingen rond DVM-maatregelen in Vlaanderen zijn hoog: in elk beleidsdocument 

wordt gesteld dat met DVM de veiligheid zal verbeteren en de files zullen beheerst worden. 

Ook in het plan ‘Vlaanderen in Actie’ wordt ‘optimaal gebruik van de infrastructuur d.m.v. 

traffic management’ genoemd als 1 van de doorbraken op het gebied van mobiliteit en logistiek. 

Recent werd beslist om een tweede verkeerscentrum in de Gentse regio uit te bouwen. De 

precieze technologie en aanpak hiervan komen verder aan bod. 

In Brussel is het verkeersbeheer via het verkeerscentrum ‘Mobiris’ georganiseerd. Dit centrum 

is gegroeid vanuit de wachtdienst voor de tunnels en focust naast verkeersbeheer dan ook vooral 

op het beheer van deze tunnels. De meeste apparatuur is specifiek hierop gericht omdat 

tunnelveiligheid, -evacuatie en -ventilatie een cruciaal onderdeel zijn. Brussel heeft trouwens 

nauwelijks snelwegen. 

In Wallonië is het ‘Centre Perex’ actief bij het verkeersbeheer van de Waalse snelwegen. Hier 

wordt nauw samengewerkt met de RTBF en de politie.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de werkwijze ontleed die de diverse verkeerscentra gebruiken.  

 

Het valt op dat geen enkel gewest meet wat precies bereikt wordt met DVM. Er worden wel 

beleidsdoelstellingen uitgezet (bijv. verliestijd onder 5% in het ‘Pact van Vilvoorde’ uit 2002), 

maar nergens wordt gemeten en opgevolgd in hoeverre dit al of niet door specifieke DVM-

maatregelen mogelijk wordt. Meten is weten: het zou verhelderend zijn mocht hier – als 

invulling van concretere beleidsdoelstellingen en evaluatie van beleidsmaatregelen – werk van 

gemaakt worden. Op dit moment wordt eerder een budget besteed zonder een evaluatie van 

baten en impact hiervan. 

 

Ten aanzien van het Vlaams beleid is het niet vanzelfsprekend dat naast het Antwerpse 

verkeerscentrum, een afzonderlijk verkeerscentrum in Gent gebouwd wordt. Als ook hier de 

focus op snelwegen ligt, waarom is dan niet gekozen voor snelwegbeheer vanuit een centrale 

locatie? Het is niet duidelijk welk voordeel te behalen is door 2 centra naast elkaar te laten 

werken. Vanuit personeelskosten en operationele kant kan enkel maar schaalvoordeel verloren 

gaan. Bijkomende uitrol van inwinning en aansturingsmogelijkheden op snelwegen in Gent 

kunnen dus even goed vanuit een centraal verkeerscentrum aangestuurd worden. 

Enkel wanneer ook regionale wegen en stadsverkeer betrokken worden in de dynamische 

sturing, lijkt een nieuw verkeerscentrum wenselijk. In dat geval moet de Vlaamse wegbeheerder 

echter wel nauw samenwerken met de stedelijke overheid, want de beleidsdoelstellingen lopen 

niet noodzakelijk gelijk. Vanuit een snelwegbeheerder is het bijv. logisch om doorgaand 
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verkeer te prioriteren, terwijl een stedelijke overheid de snelweg ook als ringweg en alternatief 

voor stedelijk verkeer wil inpassen. Een goede afstemming en procedures bij conflicten zijn dan 

cruciaal. 

 

 

9.5 Werkwijze 

In de 3 gewesten focust het verkeersbeheer op het verzamelen van verkeersgegevens, het 

verwerken ervan, het verspreiden van informatie en het aansturen van dynamische 

verkeersborden. 

 

In elk van de 3 gewesten wordt verkeersinfo ingewonnen met voornamelijk eigen 

inwinsystemen: de overheid koopt, installeert en beheert zelf de apparatuur. Dit zijn zware 

investeringen omdat heel veel infrastructuur aangelegd moet worden voor specifieke eigen 

gegevensverzameling. Zo moeten soms kilometers stroomkabels worden aangelegd voor eigen 

inwinapparatuur. Het uitbesteden van inwinning kan nochtans voordelen bieden. Private partijen 

kunnen namelijk deze gegevens ook voor andere markten gebruiken en dus goedkoper 

aanleveren aan de overheid. Verder is op die manier het risico op het verouderen van 

technologie kleiner. 

 

In Vlaanderen wordt vooral gewerkt met tellussen en camera’s. Vooral de Antwerpse regio is 

goed uitgerust door uitgebreide investeringen de laatste jaren in ‘automatische incident 

detectie’ (AID), camera’s en dubbele tellussen. Het valt op dat het verkeer op de Brussels ring 

(R0), grotendeels beheerd door het Vlaams gewest, nauwelijks opgemeten wordt.  

Naast camera’s en tellussen zijn ook nummerplaatherkenningsystemen en zgn. ‘weigh in 

motion’ installaties om het gewicht van rijdende vrachtwagens op te meten, in uitvoering.  

 

Ook in Wallonië worden verkeersgegevens met tellussen en camera’s ingewonnen. Het betreft 

hier vooral enkele tellussen. 

 

In Brussel ligt de nadruk voor data inwinning bij de tunnels. De ingewonnen data zijn trouwens 

nodig om de ventilatie in de tunnels aan te sturen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in nieuwe 

detectie- apparatuur met nummerplaatherkenning. Andere grote invalswegen blijven achter. Wel 

worden in het kader van verkeerslichtenregeling heel wat gegevens lokaal ingewonnen met 

tellussen, maar deze zijn niet centraal toegankelijk. 

 

Voor gegevensverwerking is telkens een eigen infrastructuur aanwezig. Heldere procedures en 

scenario’s om verkeer aan te sturen, ontbreken grotendeels; de indruk bestaat dat de regelruimte 
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eerder beperkt is. Men heeft geen inzicht op alternatieve wegen en de maatregelen die ingezet 

kunnen worden, zijn eerder adviserend en dus vrijblijvend.  

 

Voor het Vlaams en Waals gewest is verspreiden van verkeersinformatie een belangrijke 

operationele taak. Men onderhoudt zelf een internetpagina, een e-mail dienst, een RDS-TMC 

dienst (om verkeersinformatie aan navigatiesysteemgebruikers aan te leveren); in Vlaanderen is 

recent een mobiele internetsite gelanceerd. Verkeersinformatie kan inderdaad helpen om bijv. 

de toestroom van nieuw verkeer in de file deels te verhinderen, maar extra capaciteit wordt hier 

niet mee gecreëerd. Verder is de overheid niet uitgerust om verkeersinformatiediensten op maat 

van alle weggebruikers aan te bieden. Daarom lijkt het aangewezen om sterker met private 

spelers samen te werken om verkeersinformatie te verspreiden. Het lijkt in dat opzicht zinvol 

om, net zoals in de buurlanden, dit speelveld meer aan de privé-markt over te laten. Dit ligt 

trouwens meer in lijn met de krachtlijnen die in het plan ‘Vlaanderen In Actie’ voorgesteld 

worden. Investeringen die nu gaan naar het verspreiden van verkeersinformatie, kunnen morgen 

ingezet worden voor verkeersbeheer. 

 

Bij de aansturing van het verkeer zien we in alle gewesten zware investeringen in dynamische 

borden boven de weg. Deze worden ingezet voor het informeren van weggebruikers, en waar 

mogelijk het adviseren van omleidingsroutes. Deze maatregelen hebben eerder een beperkt 

sturende kracht. Informatie verhoogt de capaciteit niet, enkel de verkeerstoestroom op een 

kritische sectie wordt er mee vermeden. In Vlaanderen wordt daarnaast nog geïnvesteerd in 

rijstrooksignalisatie. Hiermee wordt voornamelijk op de veiligheid van de filestaart gefocust. 

 

Het valt op dat er geen dwingend sturende maatregelen zijn. Toeritdoseringen, spitsstroken, 

dynamisch gebruik van rijstroken in functie van de drukte… ontbreken in België. Alle 

maatregelen focussen op het informeren van de weggebruiker, liefst voor hij/zij in een file 

terecht komt. We zien geen maatregelen die extra capaciteit creëren of het gebruik van de 

infrastructuur op een andere manier afdwingen. Hierdoor worden kansen gemist om de 

capaciteit via DVM beter te benutten. 

 

In Antwerpen heeft de Vlaamse overheid nog een instrument om alternatieve routes 

aantrekkelijk te maken, nl. via het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Dit gebeurt 

momenteel sporadisch op een adhoc manier. De Vlaamse administratie wijst telkens weer op de 

hoge kosten die dit met zich mee brengt: het gederfde tolgeld moet immers aan de uitbater van 

de Liefkenshoektunnel worden overgedragen. Dit lijkt ons een vreemde redenering: de Vlaamse 

overheid is nl. via de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) aandeelhouder van de 

Liefkenshoektunnel: het tolvrij maken binnen een DVM-strategie is louter een 

vestzak/broekzak-operatie.  
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Het zou vanuit maatschappelijk oogpunt optimaal zijn, mocht de wegbeheerder zijn verkeer 

sturen alsof hij ieder verliesuur dat een weggebruiker oploopt, ook daadwerkelijk zou moeten 

vergoeden. Op die manier wordt de infrastructuur optimaal beheerd, nl. als het vermijden van 

een verliesuur even duur is als de kost die een weggebruiker ervaart wanneer hij dit verliesuur 

oploopt. Als beleidsindicator is het daarom essentieel om de (marginale) kost aan verliesuren 

die momenteel op het wegennet wordt verloren, even uit te meten en te vergelijken met de 

inspanning van de overheid om tijdverliezen te verminderen. 

 

 

9.6 Milieuaspecten 

Congestie heeft vanzelfsprekend een impact op de bereikbaarheid, maar ook op de emissies. In 

een reeks proefritten werden verschillende trajecten langs de snelwegen afgereden met een 

GPS-gelogd toestel. Op basis van deze gegevens werden voor verschillende verkeersregimes de 

emissies en reistijden berekend. De gebruikte methodiek wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. 

 

Tabel 9-1 geeft de resultaten van 12 ritten mee. Voor elke rit is een afstand van 5 k afgereden. 

Bij vlot verkeer werden snelheden gehanteerd van 120, 110, 100 en 90 km/u. Daarnaast werden 

ook ritten tijdens verschillende congestieregimes gereden.  

 

Tabel 9-1: Testritten in diverse verkeersregimes 

Rit Verkeersregime Duur Gemiddelde Minimum Maximum CO  NOX CO2

1 Vlot 120km/u 2min 25sec 120.7 115.6 132.2 15.971 4.698 1219.6

2 Vlot 120km/u 2min 30sec 120.9 116.5 124.4 7.133 2.095 1260.3

3 Vlot 110km/u 2min 35sec 113.6 108.1 116.7 5.027 1.479 1123.2

4 Vlot 110km/u 2min 36sec 110.9 104.0 115.6 7.876 2.317 1113.8

5 Vlot 100km/u 2min 55sec 102.9 90.7 109.1 5.528 1.626 1100.2

6 Vlot 100km/u 2min 56sec 103.6 94.1 106.8 4.950 1.456 1114.9

7 Vlot 90km/u 3min 26sec 87.7 82.9 97.4 3.609 1.062 991.93

8 Vlot 90km/u 3min 30sec 86.1 82.7 92.0 3.213 0.945 988.15

9 Langzaam 6min 52sec 44.1 0 86.0 8.161 2.400 1064.4

10 Vertraagd 8min 45sec 34.4 0 70.4 5.982 1.759 1124.5

11 Harmonica 16min 33sec 18.0 0 99.8 8.977 2.640 1584.9

12 Stilstaand 29min 13sec 10.0 0 36.8 8.738 2.570 2373.5

Snelheid [km/u] Emissie [g]

 

De berekende emissies zijn dus gemodelleerde rekenresultaten op basis van de gedetailleerde 

registraties van werkelijke ritten.  

 

Figuur  9-9 tot Figuur  9-12 geven een zicht op de verschillende testritten tijdens congestie. De 

kleur geeft een indicatie van de snelheid (van groen voor snel, over geel en oranje tot rood voor 

traag). 
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Figuur  9-9: congestie tijdens langzame testrit (nr 9) op de Brusselse buitenring tussen 

Vilvoorde en Strombeek 

 

 

Figuur  9-10: congestie tijdens vertraagde testrit (nr 10) op de E17 tussen Kruibeke en 

Kennedytunnel 
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Figuur  9-11: congestie tijdens harmonica testrit (nr 11) op de R0 Brusselse binnenring 

tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe 

 

 

Figuur  9-12: congestie tijdens stilstaande testrit (nr 12) op de E40 tussen Ternat en Groot-

Bijgaarden 

 

Figuur  9-13 geeft de relatie weer tussen de CO2-uitstoot (op de verticale as) en de gemiddelde 

snelheid (op de horizontale as) gedurende de testritten. CO2-emissies zijn evenredig met het 

verbruik van de voertuigen. Er zijn geen testritten met gemiddelde snelheid tussen de 50 en 80 

km/u. Vermoedelijk ligt in die range ergens de minimale CO2-uitstoot. Bij gemiddelde 

snelheden vanaf 90 km/u leidt een verhoging van de snelheid tot een lichte verhoging van de 

CO2-uitstoot. Omgekeerd leiden lagere gemiddelde snelheden beneden 50 km/u eveneens tot een 

verhoging van de CO2-emissies. Bij heel traag verkeer is de verhoging meer uitgesproken, met 

emissies die meer dan verdubbelen als de snelheid onder de 20 km/u zakt.  
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Figuur  9-13: CO2-emissies langs de verticale as (in gram per 5 km) versus gemiddelde 

snelheid langs de horizontale as (in km/u) 

 

Voor CO en NOX zijn de relaties met de gemiddelde ritsnelheid niet eenduidig. Deze polluenten 

hangen nauw samen met het optrekken en afremmen en dus de dynamische karakteristieken van 

de testrit. Toch zien we dat bij hogere snelheden en bij de tragere ritten de emissies hoger 

liggen dan bij de constant aangehouden snelheid. 

Terwijl de milieudiscussie vooral focust op de rechterzijde van de grafiek, is duidelijk dat bij 

het vermijden van files een veel groter potentieel ligt. 

 

 

9.7 Conclusies en aanbevelingen  

De gewesten hebben de laatste jaren geïnvesteerd in verkeersmanagement. Daarbij lag telkens 

de nadruk op technologisch materiaal op en langs de snelweg, met dynamische borden en 

geavanceerde detectietechnologie. Met deze investeringen wil het beleid files beperken, de 

capaciteit zo groot mogelijk maken en daarnaast ongevallen vermijden. Het moet duidelijk zijn 

dat deze doelstellingen ook voor het milieu een goede zaak zijn. Toch valt op dat de 

investeringen geconcentreerd blijven op specifieke locaties en dat bijv. de Brusselse regio 

nauwelijks aan bod komt. 

  

Verder is niet meteen duidelijk wat de impact is van al deze technologie. Nergens wordt 

gemeten (geëvalueerd) hoeveel files en ongevallen hierdoor vermeden zijn. Impactmeting is 

nochtans cruciaal om beleid te evalueren en met kennis van zaken doelgericht nieuwe 

initiatieven te nemen. 
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Daarnaast is weliswaar zichtbaar hoe de technologie langs de weg werd geïnstalleerd, maar 

ontbreekt vaak een duidelijke aanpak van hoe ze aangewend wordt. Een strategie om verkeer te 

sturen en een operationalisering van de beleidsdoelstellingen in een sturingsplan (in de stijl van 

de GGB-aanpak in Nederland) ontbreken. De nadruk ligt momenteel vooral op informeren en 

minder op aansturen en regelen. Ondanks de dure – maar noodzakelijke – investeringen om de 

verkeerssituatie op zijn minst te kunnen volgen, is er van een krachtdadig verkeersbeheer op 

onze wegen nog geen sprake. Op dit moment geldt voornamelijk nog: “we staan erbij en we 

kijken ernaar”.  

 

Dit staat in schril contrast met de hoge verwachtingen en ambities van de overheid met DVM. 

Enerzijds is het inderdaad mogelijk om met DVM-maatregelen gericht sturend in te grijpen, 

waarmee onnodige inefficiënties en dus tijdverlies vermeden kunnen worden. De mogelijkheden 

van bijv. grootschalig gecoördineerde toeritdosering zijn internationaal aangetoond. Die 

mogelijkheden van DVM worden echter niet toegepast in België en staan ook nergens 

onderkend in beleidsplannen. Anderzijds lijken er bij beleidsmakers, politici en het brede 

publiek dan weer verwachtingen te bestaan die onmogelijk met DVM-maatregelen kunnen 

worden waargemaakt. Zo leeft bijv. de mythe dat de aanleg van extra infrastructuur op 

knelpunten niet nodig is, maar dat de capaciteit met behulp van elektronisch blokrijden wel kan 

en zal worden opgetrokken. En dit terwijl ‘elektronisch blokrijden’ niet eens bestaat en noch in 

de praktijk, noch in onderzoek beproefd is. 

 

Er is dan ook dringend nood aan een nadere en realistische omschrijving van de rol die DVM-

maatregelen wel en niet moeten en kunnen vervullen in de nationale en diverse regionale 

netwerken op een wijze vergelijkbaar met de GGB-aanpak in Nederland. Hieruit moeten de 

juiste investeringsbeslissingen volgen om realistisch geformuleerde verbeteringen via DVM- 

ingrepen daadwerkelijk op het terrein te realiseren.  

 

Belangrijk daarbij is om te beseffen dat DVM-maatregelen ‘slechts’ middelen zijn om een goed 

gestructureerd netwerk dynamisch te beheren (zie ook Thema 1: structuur van het wegennet). 

Indien men DVM beschouwt als vervanging of lapmiddel om tekortkomingen in een wegennet 

recht te trekken, creëert men onrealistische verwachtingen die geen enkel soelaas brengen. 

Succesvol DVM vereist immers een goed georganiseerd en gestructureerd wegennetwerk met de 

nodige regelruimte. 
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Thema 10 Verkeersafwikkeling op snelwegen 

 

10.1 Probleemgebied 

In dit laatste onderwerp gaan we in op de verkeersafwikkeling op het snelwegennet en de 

structurele congestie die op knelpunten in dit wegennet voorkomt. Daarbij gaan we op zoek naar 

de capaciteitsknelpunten die deze structurele congestie veroorzaken en onderzoeken waarom het 

precies knelpunten zijn en of hier ruimte voor capaciteitsverhoging te vinden is.  

 

Files op snelwegen zijn een zeer zichtbaar probleem door de aandacht die er in 

verkeersinformatie naar toe gaat. Uitgaande van meetgegevens van Be-Mobile46 groeien files op 

ons snelwegennet aan. Dit leidt regelmatig tot meer dan 250 km file op de snelwegen in België. 

Er is duidelijke variatie in functie van de maand, de dag, het weer of het al of niet voorkomen 

van ernstige ongevallen, maar in elk geval staat vast dat een groot aandeel van de files 

structureel is. 

 

Op ons snelwegennet zijn duidelijk knelpunten herkenbaar waar de structurele files 

systematisch te voorschijn komen. Op basis van de gegevens van het Vlaamse Verkeerscentrum 

en de expertise van Touring Mobilis werd een lijst samengesteld van de structurele files. 

Daarbij werd het eigenlijke knelpunt van deze structurele files mee afgebakend. 

 

Voor de ochtendspits geeft dit de lijst in Tabel 10-1. 

 

Tabel 10-1: Structurele files - ochtendspits 
Ochtend Weg Locatie Eigenlijk knelpunt

1. E17+R1 Kruibeke tot Kennedytunnel Kennedytunnel richting Antwerpen

2. R1 Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Zuid Antwerpen-Zuid op R1 richting Gent

3. E19+R1 St.Job-in-t-Goor tot Antwerpen-Oost Antwerpen-Zuid op R1 richting Gent + Antwerpen Noord

4. E313/E34 Herentals en Oelegem tot Antwerpen-Oost Antwerpen-Oost

5. R0 Halle tot Beersel Sectie Beersel - Ruisbroek op R0

6. E40 Aalst tot Groot-Bijgaarden Zellik op Brusselse binnenring

7. R0 Groot-Bijgaarden tot Zellik Zellik op Brusselse binnenring

8. A12+R0 Strombeek-Bever tot Wemmel Wemmel op Brusselse buitenring

9. R0 Strombeek tot Vilvoorde Viaduct van Vilvoorde op de binnenring

10. E19 Mechelen tot Machelen Knooppunt vanuit E19 naar R0 binnenring

11. E40 Bertem tot St.Stevens Woluwe Uitvoegen naar buitenring

12. E314 Aarschot tot Holsbeek Sectie Holsbeek - Wilsele

13. R0 Leonardkruispunt tot Tervuren Vierarmenkruispunt

14. E411 Bierges tot Leonardkruispunt Aansluiting E411 richting buitenring 

15. R0 Waterloo tot Groenendaal Tunnel en afslag N275 in Groenendaal

16. E313 voor knooppunt Lummen tot op knooppunt Lummen   Knooppunt Lummen

17. A602 Van Loncin naar Luik Tunnel en brug van Coint

18. E25 Van Embourg tot tunnel van Coint Tunnel en brug van Coint

19. E40 Van Wetteren tot Merelbeke Aftaking R4  

                                                           
46 Persbericht van Touring van 27 februari2009 waarin de filelengte in 2008 aan bod kwam op basis van 
meetgegevens van Be-Mobile.  
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Voor de avondspits geeft dit de lijst van Tabel 10-2. 

 

Tabel 10-2: Structurele files - avondspits 
Avond Weg Locatie Eigenlijk knelpunt

1. E17+R1 Haasdonk en St.Anna Linkeroever tot Antwerpen-West Kennedytunnel richting Antwerpen

2. R1 Antwerpen-Centrum tot ingang Kennedytunnel Kennedytunnel richting Gent

3. A12 in de Bevrijdingstunnel en de Jan de Vostunnel Kennedytunnel richting Gent en Antwerpen Oost

3.bis E19 in de Craeybeckxtunnel Kennedytunnel richting Gent en Antwerpen Oost

4. R1 Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost Antwerpen Oost

5. E313 Wommelgem tot Ranst Splitsing Ranst

6. R1 Viaduct Merksem tot Antwerpen-Oost Antwerpen Oost

7. R1+E19 Viaduct Merksem tot Kleine Bareel Afrit Kleine Bareel

8. R0 Anderlecht tot Beersel Sectie Beersel - Halle op R0

9. E40 Groot-Bijgaarden tot Ternat / Affligem Afrit Ternat / Affligem

10. R0 Groot-Bijgaarden tot Zellik Zellik op Brusselse binnenring

11. R0 Grimbergen tot Wemmel Wemmel op Brusselse buitenring

12. R0 Strombeek tot Vilvoorde Viaduct van Vilvoorde op de binnenring

13. R0 St.Stevens Woluwe tot Machelen Aftaking buitenring naar E19

14. R0 Zaventem tot St.Stevens Woluwe Aftaking binnenring naar Leuven

15. R0 Wezembeek-Oppem tot Tervuren Vierarmenkruispunt

16. E40 St.Stevens Woluwe tot Sterrenbeek Sterrebeek

17. E314 Herent tot Wilsele Viaduct Wilsele

18. E313 voor knooppunt Lummen tot knooppunt Lummen Knooppunt Lummen

19. A602 Van Loncin naar Luik Tunnel en brug van Coint

20. E25 Van embourg tot tunnel van Coint Tunnel en brug van Coint  

 

Op basis van deze overzichten zien we verschillende oorzaken van structurele congestie. 

 

Het valt op dat vooral de knooppunten met grote snelwegen als knelpunten naar voren komen. 

Hier gaat het vooral om de interactie van grote wegen met de ring van Antwerpen of Brussel. 

Cruciaal hierin is dat een grote verkeersstroom van snelweg wisselt terwijl de lokale 

infrastructuur deze grote wisselstromen niet voldoende kan faciliteren. Dit contrasteert met de 

filosofie die gevolgd is bij de aanleg van ons snelwegennet. Hierbij is men ervan uit gegaan dat 

de doorgaande richting de hoofdrichting is – waarvoor dus ook de meeste capaciteit (aantal 

rijstroken) voorzien is – terwijl de afslaande bewegingen ondergeschikt zijn en minder 

rijstroken toegewezen krijgen waarvoor verkeer bovendien expliciet een uitvoegbeweging moet 

uitvoeren. Op een aantal plekken gaat deze filosofie niet op voor grote pendelstromen die vaak 

massaal moeten uitvoegen om van snelweg te wisselen. 

 

Daarnaast zijn er een reeks fysieke knelpunten zoals de brug en tunnel van Coint, de 

Kennedytunnel, het viaduct van Vilvoorde,... Deze knelpunten zijn het gevolg van hellingen, 

smallere rijstroken met daarbij nog een verlaagde snelheidslimiet. Ook in Zellik en Wemmel is 

een fysiek knelpunt de eigenlijke oorzaak. Vanaf Zellik is er 1 rijstrook minder en in Wemmel 

is het ook een beperking in rijstroken, bovendien met een helling, die het eigenlijke knelpunt 

vormt. Ook het knelpunt in Sterrebeek gaat gepaard met een vermindering van het aantal 

rijstroken. 
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Verder zijn enkele knelpunten vooral van de verkeersvraag afhankelijk. Zo is de verkeersvraag 

voor het wegvak tussen Holsbeek en Wilsele op de E314 gewoon groter en is deze sectie 

daarom maatgevend en dus het knelpunt. 

 

We zien ook enkele knooppunten die eigenlijk vanuit het onderliggend wegennet voortkomen. 

Terugslag van files op afritten leidt hier tot files op de snelweg. Voorbeelden hiervan zijn het 

Vierarmenkruispunt waar file terugslaat van op het bovengrondse kruispunt. Gelijkaardige 

fenomenen leiden ook in bijv. Aalter (richting kust in de avond) of Wetteren (richting Brussel 

in de avond) tot gevaarlijke situaties. Daar slaat file op de afrit terug met vaak lange files op de 

pechstrook. In Wetteren en Aalter leidt dit meestal wel niet tot een file over de volledige 

snelweg. 

 

Verder valt op dat de knelpunten op onze ringwegen als een ketting in elkaar vasthaken. Op de 

Brusselse binnenring beperkt het knooppunt in Zellik de doorstroom naar de staart van de file 

voor het viaduct van Vilvoorde. Het oplossen van het knelpunt maakt dat de impact van het 

volgende knelpunt groter zou worden. Dit betekent dat het oplossen van een structureel 

knelpunt een ander onderdrukt knelpunt maatgevender zal maken. Om dit verschuiven van 

knelpunten te beperken, is eigenlijk een trajectaanpak aangewezen. Echter de afwezigheid van 

een dergelijke aanpak is geen reden om het eerste knelpunt niet aan te pakken (zie illustratie 

Figuur  10-1).  

 

 

Figuur  10-1: Twee knelpunten in serie. Links: het tweede (blauwe) knelpunt is niet actief, 

omdat het eerste knelpunt (groen) de toestroom sterk doseert. Rechts: oplossen van het 

groene knelpunt maakt het blauwe knelpunt actief, maar de totale doorstroming is wel 

sterk verbeterd. 

 

 



 

254 Thema 10 Verkeersafwikkeling op snelwegen 

10.2 Beleid 

Het gros van de knelpunten liggen op Vlaamse snelwegen. In dat opzicht is nagegaan hoe de 

aanpak van structurele knelpunten in beleidsinitiatieven naar boven komt. 

 

Het garanderen van de bereikbaarheid voor de internationale poorten staat in alle relevante 

plannen. De beleidsbrief van Vlaams minister-president Peeters stelt duidelijk om het aantal 

verliesuren te beperken. Ook in het geactualiseerde Pact van Vilvoorde47 vermeldt de 

doelstelling logistiek en infrastructuur om minder dan 5% verliesuren te realiseren op het totaal 

aantal gereden voertuiguren.  

Maatregelen bevinden zich vooral bij dynamisch verkeersmanagement (DVM). Ook missing 

links worden in de beleidsbrief van Vlaams minister Crevits vermeld bij de uitbouw van de 

wegcapaciteit. 

 

Toch missen we naast de doelstelling voor een bereikbaar Vlaanderen de concrete maatregelen 

om structurele knelpunten op te lossen. DVM focust vooral op het beheersen en betrouwbaar 

maken van de verkeersafwikkeling. Het structureel oplossen van de knelpunten komt o.i. niet 

expliciet aan bod. 

 

Toch worden enkele van de opgelijste knelpunten wel degelijk infrastructureel aangepakt. Het 

nieuwe knooppunt in Lummen is in uitvoering. Ook plannen voor een herinrichting in bijv. 

Aalter liggen op tafel. Andere knelpunten zitten in planningsfase, zoals de herinrichting van het 

volledige oostelijke deel van de Brusselse ring.  

Toch blijkt dat nu de Antwerpse ring volledig werd heraangelegd, er nog steeds grote 

structurele knelpunten aanwezig zijn. Hier liggen op korte termijn geen concrete plannen meer 

op tafel en dreigt o.i. een ‘laisser faire’ houding op te duiken. 

 

Het snelwegennet wordt als drager van het internationaal verkeer gezien en daarom wordt 

geopteerd om het aantal toegangspunten op snelwegen te beperken. Toch zien we dat hierdoor 

precies de toegangspunten tot het hoofdwegennet capaciteitspunten kunnen worden. Verder 

leidt dit ertoe dat vooral op doorgaand verkeer gefocust wordt, terwijl de echte knelpunten niet 

noodzakelijk hierdoor uitgelokt worden. 

 

 

                                                           
47 SERV - Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen in 20 doelstellingen – 19 jan 2009 
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10.3 Praktijk 

We bekijken enkele praktische uitwerkingen van de weglay-out op het snelwegennet. Echter, 

buiten deze voorbeelden kunnen nog tal van vergelijkbare situaties op ons wegennet gevonden 

worden. 

 

Antwerpse binnenring 

We analyseerden bij wijze van voorbeeld verkeerstellingen van 1 december 2007 tot 31 januari 

2008 voor de Antwerpse binnenring R1. Het drukste stuk van de ring is het wegvak vlak na de 

oprit Borgerhout, waar elke werkdag tussen 6 en 19u haast onafgebroken tussen de 8.000 en 

12.000 personenauto-equivalenten per uur (pae/u) passeren. Figuur  10-2 geeft de fractie 

verkeer als functie van de tijd die na dit wegvak de ring verlaat via afrit Berchem of die naar de 

A12/E19. Deze fractie varieert tussen de 55 en 63%. Toch zijn er van de 5 rijstroken slechts 2 

(of 40% van de capaciteit) voorzien om naar deze afritten te rijden, wat aangegeven wordt door 

de blokmarkering op het wegdek en via de vaste signalering boven de weg. 
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Figuur  10-2: De fractie afslaand verkeer is nagenoeg constant over de dag (kleine 

schommeling van 55 tot 63%) 

 

Doordat slechts 40% van de capaciteit voorzien is voor 60% van alle verkeer, ontstaan hier 

dagelijks files die ver terugslaan, niet alleen op de binnenring zelf (tot Deurne, vaak zelfs tot 

Merksem of Antwerpen-Noord), maar ook naar het einde van de E313 waar de filegolven 

voelbaar zijn tot voorbij Wommelgem. De normale duur van deze files is ruwweg 6 uur in totaal 

(ochtend- en avondspits samen). Het is dan ook logischer om de rijstrookindeling te wijzigen 

van 3+2 (Figuur  10-3) naar 2+3. 
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Figuur  10-3: Mismatch tussen rijstrookindeling en bestemming van verkeer op binnenring 

R1 Antwerpen nabij Antwerpen-Zuid 

 

Wel dient gezegd dat deze nieuwe indeling de files niet volledig zal kunnen laten verdwijnen. 

De totale capaciteit van 5 rijstroken zal immers wellicht niet volstaan. In dat geval staat de kop 

van de file vermoedelijk in de weefzone een stuk meer richting Nederland waar het verkeer van 

de E34/E313 op de R1 toekomt. Bovendien gaat door de verbeterde doorstroming de 

Kennedytunnel nu mogelijk ook in de ochtendspits als knelpunt fungeren (waar dit nu alleen in 

de avondspits het geval is) en slaat de file van Kennedytunnel in de avondspits terug tot voorbij 

Berchem (waar deze nu gewoonlijk stabiliseert ter hoogte van Antwerpen-Zuid). Hoe dan ook 

zal het totale tijdverlies door files met honderden voertuigverliesuren (VVU) per dag afnemen. 

 

Bij het verder bekijken van de gegevens net stroomopwaarts van het knelpunt blijkt dat zonder 

congestie een doorstroming tot 2.350 voertuigen per rijstrook per uur gehaald wordt (zie Figuur  

10-4). Tijdens congestie valt dit terug tot een kleine 2.000 voertuigen. Hieruit kunnen we 

concluderen dat dit knelpunt zowat 400 voertuigen per rijstrook, of 2.000 voertuigen per uur 

kost.  

 40%  60% 
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Figuur  10-4: Intensiteit (pae/u) als functie van de dichtheid (pae/strookkm) 

 

Hieruit volgt ook dat nu in het knelpunt al een pak voertuigen die afslaan richting A12 en E19, 

eigenlijk op de derde rijstrook rijden en pas op het laatst uitvoegen. Met andere woorden, veel 

bestuurders negeren nu de wegmarkering van de voorsorteerstroken en verhogen hierdoor de 

capaciteit. Gelukkig gebeurt dit, want anders zou de impact gigantisch zijn. Uiteraard doet dit 

gedrag ook de kans op incidenten verhogen. We zijn er dan ook van overtuigd dat het aanpassen 

van belijning het huidig gedrag beter zou faciliteren, de verkeersveiligheid zal verhogen en het 

aantal verliesuren zal doen terugdringen door de facto een capaciteitsverhoging door te voeren. 

Het hoeft geen betoog dat de Kosten/Baten-evaluatie van deze aanpassing uitermate positief zou 

uitvallen. 

 

Ranst en Heverlee 

We bekijken 2 gelijkaardige situaties in ons snelwegennet waar een nieuwe snelweg start als 

een aftakking op een andere snelweg. Op de E313 van Antwerpen naar Luik start in Ranst de 

E34 naar Eindhoven. Analoog start op de E40 tussen Brussel en Luik de E314 naar Hasselt in 

Heverlee.  

In beide situaties wordt dit gelijkaardig uitgewerkt: er is een doorgaande snelweg en er is een 

afslag voor het uitvoegend verkeer naar de startende snelweg. De linkse situatie in Figuur  10-5 

schetst de situatie in zowel Ranst als Heverlee. De rechterrijstrook wordt exclusief gealloceerd 

aan het uitvoegend verkeer en de 2 linkerrijstroken aan het doorgaand verkeer.  

Als we de verkeersvolumes bekijken, zien we dat in Ranst 40% van het verkeer richting E34 

afslaat in de ochtendspits en dat dit percentage oploopt tot 45% in de avondspits. In Heverlee 

slaat 45% van het verkeer ‘s ochtends en een goede 35% ‘s avonds af richting E314. 

In beide gevallen zijn er net voorbij de afslag 2 rijstroken beschikbaar, maar worden die in het 

complex niet gebruikt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties omdat meer dan 1/3 van het verkeer 

moet afslaan. Het merendeel van het verkeer probeert al vrij vroeg op de rechterrijstrook te 

rijden, maar telkens komen er extra invoegende voertuigen bij. Omdat meer dan 1/3 van de 
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stroom moet afslaan, is de druk op die rechterrijstrook groot, met bijkomende risico’s op 

ongevallen als gevolg. 

 

 

Figuur  10-5: Mismatch tussen rijstrookindeling en bestemming verkeer (E313/E34 Ranst 

en E40 Heverlee) 

 

Het lijkt efficiënter om de tweede rijstrook te gebruiken als keuzestrook. In de rechterfiguur 

wordt dit principe uitgewerkt. De rechterrijstrook wordt exclusief gebruikt voor het verkeer 

richting de startende snelweg en de linkerrijstrook exclusief voor voertuigen die rechtdoor 

blijven rijden. Het verkeer op de middelste rijstrook kan dan kiezen om rechtdoor te rijden of af 

te slaan. Dit gaat gewenning vragen48, maar mits de nodige en correcte signalisatie kan hier een 

“ontspanning” van het verkeer bekomen worden i.p.v. een remmende toestand doordat meer dan 

1/3 van het verkeer op de rechterrijstrook wil rijden. De rechtersituatie leidt ook tot een 

dynamische allocatie van de verkeersstroom aan de wegcapaciteit. Als tijdens druk verkeer 

tijdelijk meer dan 50% van het verkeer wil afslaan, kan de wegcapaciteit uit de rechterfiguur dit 

faciliteren. In de huidige situatie kan er op die manier veel vlugger file ontstaan. 

 

Complex E403 op de E40 richting kust in Brugge 

Op sommige locaties kunnen doorstroming en veiligheid nog grotere winsten halen. Op de E40 

van Gent naar de kust is het complex met de E403 uitgewerkt als complete uitvoegstrook. 

Figuur  10-6 illustreert hoe al het niet doorgaande verkeer moet uitvoegen en er 3 rijstroken 

richting Oostende blijven. Net na dit uitvoegen zijn dan plots 3 rijstroken beschikbaar: 1 

rijstrook richting Kortrijk en 2 richting Brugge en Zeebrugge. Door deze uitwerking ontstaat 

een grote verkeersdruk op de rechterrijstrook. Het doorgaande vrachtverkeer en al het 

uitvoegende verkeer willen nl. op de rechterrijstrook. Ook het aantal weefbewegingen van 

uitvoegend verkeer is hierdoor significant. 

 

                                                           
48 Hoewel dit soort splitsing momenteel niet gebruikelijk is, is ze ook niet volstrekt nieuw. Een voorbeeld waar deze 
wegconfiguratie voorkomt, is de Brusselse Belliardtunnel, waar deze splitst in de richting van E40 en E411. 
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Figuur  10-6: Wegconfiguratie E40 x E403 te Gent 

Een hertekening van deze situatie zoals voorgesteld in Ranst en Heverlee kan hier de stroom 

veel vlotter laten verlopen en de filekans significant verkleinen.  

 

Sint-Stevens-Woluwe op de Brusselse binnenring 

De Brusselse ring kruist de E40 Brussel – Luik in Sint-Stevens-Woluwe. We bekijken hier de 

situatie van het verkeer die van op de Brusselse binnenring de E40 op willen rijden. Figuur  

10-7 schetst de situatie. De weefzone is enkele honderden meters lang, maar uitgewerkt op een 

helling. 

Brugge en 

Zeebrugge Kortrijk Oostende 

Gent 
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Figuur  10-7: Wegconfiguratie R0 binnenring nabij St.-Stevens-Woluwe 

 

In deze verkeerssituatie zijn enkele problemen. Eerst en vooral is het niet evident om zowel 

invoegend als uitvoegend verkeer in een zelfde weefzone te hebben. Dit leidt tot complexe 

situaties.  

Verder is er een significante verkeersstroom die vanuit Machelen de E40 richting Leuven/Luik 

op wil. Hierover hebben we geen cijfers, maar deze stroom zal minstens 1/3 van het verkeer 
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vanuit Machelen omvatten. De huidige weglay-out maakt dat 1/3 van de verkeersstroom 1 tot 2 

rijstroken moet opschuiven naar rechts en dat terwijl er invoegend verkeer is in de andere 

rijrichting en de weefzone op een helling ligt. 

Dit leidt tot heel veel rijstrookwisselingen met hierdoor capaciteitsverlies en onveiligheid. 

Hierdoor ontstaat ook een heel grote verkeersdruk op de rechterrijstrook van de ring. Een derde 

van het verkeer wil hier rijden om uit te voegen, daarnaast is er verkeer dat wil invoegen en er 

rijden vaak vrachtwagens die eigenlijk gewoon rechtdoor willen rijden.  

Door gewoon al het doorgaande verkeer veel vroeger aan de 2 linkerrijstroken toe te wijzen, 

kan de verkeersdruk op de rechterrijstrook al afnemen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de 

grote verkeersstroom richting Leuven en Luik minder uitvoegbewegingen te laten maken. Dit 

zal ongetwijfeld leiden tot een vlotter verkeer dat veiliger is en waar de capaciteit groter zal 

zijn. 

 

 

10.4 Conclusies en aanbevelingen  

Structurele knelpunten in het snelwegennet worden nauwelijks aangepakt. Niettegenstaande 

bereikbaarheid verhogen als doelstelling in nagenoeg alle beleidsinitiatieven naar voren komt, 

is de aanpak van structurele files geen heldere operationele doelstelling waaraan concrete acties 

gekoppeld zijn. 

Op korte termijn kunnen knelpunten in het snelwegennet soms door kleine herschikkingen van 

de weglay-out aanzienlijk verbeterd worden. We bevelen dan ook de oprichting van een ‘Witte 

Verf Team (WVT)’ aan dat op systematische wijze structurele knelpunten analyseert en 

incrementele maatregelen ter verlichting van de filevorming uitwerkt. Het lokaal herinrichten 

van de wegmarkering of het reorganiseren van in- en uitvoegstroken kan op sommige van de 

structurele knelpunten aanzienlijke winsten opleveren (vandaar de voorgestelde naam voor dit 

team, hoewel de oplossingen natuurlijk verder kunnen gaan dan slechts het herschilderen van 

lijnen).  

In dat opzicht moet op sommige plaatsen afgestapt worden van de filosofie van voorrang voor 

het doorgaand verkeer op onze wegen. Als het grootste deel van de verkeersstroom in een 

complex geen doorgaand verkeer is maar wisselt van snelweg, heeft het geen zin om al dit 

verkeer over verschillende rijstroken te laten uitvoegen. Dit verhoogt enkel de kans op 

ongevallen en verlaagt de capaciteit aanzienlijk. 

 

Vanuit een beleidsinitiatief kan het werken aan structurele files ingebakken worden in een 

mediageniek initiatief waarin helder gecommuniceerd wordt rond deze projecten. In dat opzicht 

verwijzen we naar projecten zoals ‘Fileproof: files op korte termijn aanpakken’ in Nederland, 

waar tegen relatief kleine kost maatregelen uitgewerkt worden om de operationele 

verkeersafwikkeling te verbeteren. Hierbij is het belangrijk dat de impact van projecten 
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opgevolgd wordt door bijv. de projectwinst in voertuigverliesuren uit te drukken en te 

communiceren. Verder is het belangrijk dat dergelijke initiatieven als labo-omgeving 

ondersteund worden: er moet ruimte zijn voor innovatieve ideeën die in de praktijk uitgetest 

worden. Hierbij is het van belang om te beseffen dat experimenten ook ongunstig kunnen 

aflopen. Dit risico moet ook bij de communicatie over het experiment naar de bevolking toe 

onderkend worden. 

 

Daarnaast biedt de aanpak van knelpunten de mogelijkheid om een afstemming uit te werken 

met operationele verkeersmanagementmaatregelen. We verwijzen naar Thema 9 rond 

mogelijkheden om files actief te beheren.  

 

Naast deze winsten op korte termijn is het natuurlijk noodzakelijk om ook op lange termijn na 

te denken over hoe we met het snelwegennet en de structuur van ons wegennet om willen gaan 

zoals dit in thema 1 en 2 werd uitgewerkt.  
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Algemene lessen en aanbevelingen 

 

Tijdens de analyse van de 10 thema’s in dit rapport bleek dat er ondanks de goede bedoelingen 

soms een aantal organisatorische en culturele aspecten (attitude) verbeteringen in het 

vervoerssysteem in de weg staan. Hierdoor blijft aanwezige kennis onderbenut, komen goede 

initiatieven niet altijd tot uitvoering of worden kansen op verbetering niet gegrepen. In dit 

hoofdstuk geven we een aantal aanbevelingen die de organisatie, werkwijze of attitude in de 

beleidvorming en -uitvoering rond verkeer en mobiliteit ten goede kunnen komen. 

 

Aanbeveling 1. Evalueer systematisch wat je doet 

 

Het is een huizenhoog cliché: meten is weten. Het is echter lang niet overal gebruikelijk om 

systematisch de invloed van maatregelen en beleid te meten en te evalueren. Wegbeheerders en 

beleidsmakers mbt mobiliteit vormen hierop geen uitzondering. Nochtans is meten en evalueren 

de enige manier om te kunnen terugkoppen en een continu verbeterproces op gang te trekken. 

Bovendien is het objectief evalueren van beleid en beleidsmaatregelen de enige manier om te 

vermijden dat beslissingen rond mobiliteit of infrastructuur de inzet worden van politiek 

getouwtrek of politieke spelletjes. Over meningen kan men eindeloos van mening verschillen, 

over metingen niet. 

De laatste jaren worden gelukkig meer en meer metingen en evaluaties uitgevoerd. De indruk 

bestaat echter dat er veel meer evaluaties worden gedaan, dan dat er publiek worden gemaakt. 

We pleiten ervoor om systematisch en objectief de prestaties van alle vervoerswijzen te 

evalueren, alsook van alle genomen maatregelen en om al deze evaluaties ook publiek 

toegankelijker te maken. Iedereen is immers mobilist en moet kunnen bijdragen aan het 

publieke debat rond mobiliteit. Dit kan het beste indien iedereen maximaal toegang heeft tot 

objectieve informatie. 

 

Aanbeveling 2. Controleer beter de uitvoering van goed bedoelde initiatieven, liefst 

extern  

 

Vaak worden vanuit het beleid goed bedoelde maatregelen of werkwijzen uitgewerkt. Alvorens 

deze leiden tot veranderingen op het terrein, moeten vele stappen worden doorlopen en 

verschillende spelers bij het proces betrokken: centrale administratie, territoriale afdelingen, 

gemeentes, aannemers, politie, openbaar vervoerbedrijven,...  

De kans is dus reëel dat het goede initiatief niet of niet in de bedoelde vorm wordt gerealiseerd. 

Een gedegen controle van de uitvoering is daarom steeds nodig. Een goede controle gebeurt best 

door partijen die niet direct betrokken waren bij de uitvoering van een werk of maatregel. Het 

verdient daarom aanbeveling om externe partijen bij controles te betrekken. Dit houdt bv. in dat 



 

265 Algemene lessen en aanbevelingen 

de kwaliteitscontrole van weginfrastructuur beter gebeurt door een extern en gecertificeerd 

keuringsorgaan dan door de direct betrokken districtsingenieur. Of dat de prestatie indicatoren 

voor het OV (bezettingsgraad, percentage diensten volgens dienstregeling,…) opgemeten 

worden door een externe partij of via een daartoe gecertificeerd waterdicht meetsysteem, eerder 

dan door de OV-maatschappij zelf. 

 

Aanbeveling 3. Minder regels beter toepassen door minder verschillende overheden 

 

In verkeer geldt: het functioneert beter en veiliger indien het consequent, eenvormig en 

begrijpelijk (zelfverklarend) is. Zodra een weg meerdere functies combineert, wordt hij allicht 

onveiliger en stroomt het verkeer er minder goed door. Indien functioneel vergelijkbare wegen 

of kruispunten er telkens weer anders uitzien, begrijpt de weggebruiker niet wat van hem wordt 

verwacht en wordt hij verrast. Bij voorkeur bestaat er dus een beperkt aantal regels die overal 

consequent worden toegepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat de functie van een weg eenduidig 

moet worden vastgesteld én dat hij in overeenstemming met die functie wordt vormgegeven, 

zonder lokale afwijkingen. De verkeersafwikkeling bij wegenwerken worden over het hele 

grondgebied op dezelfde manier georganiseerd en de signalisatie er omheen is eenvormig, 

enzovoort.  

Wellicht is dit onmogelijk te realiseren als de invloed van lokale besturen zo groot blijft als nu 

het geval is. De centrale administraties moet daarom aan belang winnen; hun goed onderbouwde 

richtlijnen moeten leidend worden en overal duidelijker zichtbaar worden op het terrein. Dit 

garandeert tegelijk dat er eenvormige keuzes worden gemaakt over een groter gebied en dat de 

centraal opgebouwde kennis maximaal benut wordt om overal de beste oplossingen te bieden 

voor de verkeersproblematiek. 

 

Aanbeveling 4. Communiceer meer wat je goed doet!  

 

We stellen vast dat de perceptie in een aantal gevallen slechter is dan de werkelijkheid. Het kan 

geen kwaad om maatregelen die uit een objectieve evaluatie succesvol blijken, bv. ter 

bevordering van de doorstroming of voor ‘Minder Hinder’ bij wegenwerken, ook de nodige 

aandacht te geven in de media. Enerzijds kost dit enige mankracht voor PR en communicatie, 

anderzijds verhoogt dit het draagvlak voor deze maatregelen bij de bevolking en laat het zien 

dat de wegbeheerder begaan is met hun problemen.  

We stellen vandaag vast dat bij de ambtenaren veel ideeën leven of zelfs uitgetest zijn die 

verbeteringen kunnen brengen, maar waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze 

verder te realiseren. Zij zien de budgettaire randvoorwaarden daarbij als een vast gegeven 

waarbinnen zij moeten bewegen, en waarbinnen vaak geen ruimte is voor goede nieuwe 

initiatieven. Door echter aan het grote publiek duidelijker te laten zien hoe bepaalde initiatieven 
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voor verbetering zorgen, kunnen ambtenaren hun bevoegde minister helpen om de publieke 

opinie en via die weg ook de politiek, te overtuigen om meer middelen voor goede ideeën vrij te 

maken. 

 

Aanbeveling 5. Formuleer beleid in doelen, niet in maatregelen. Betrek burger en 

markt om beleidsdoelen te vertalen naar maatregelen 

 

Soms worden beleidsdoelen te snel omgezet in maatregelen, die men dan als beleid gaat 

verkopen. Op die wijze wordt men soms onbedoeld blind voor alternatieve maatregelen die 

dezelfde beleidsdoelen – mogelijk op een betere manier of met vrijwaring van de belangen van 

meer andere groepen – te realiseren. 

Experimenten in het buitenland leren dat het soms loont om het bedrijfsleven en het grote 

publiek op te roepen om maatregelen te verzinnen die bepaalde beleidsdoelen moeten 

ondersteunen. Vooral in Nederland is hiermee uitgebreide ervaring in de programma’s ‘Wegen 

naar de Toekomst’ en ‘Fileproof’. Veel maatregelen die op dit moment het fileleed in Nederland 

beperken zoals spitsstroken, het Groene Golf Team, uitvoegfilters, calamiteitenschermen, 

verplaatsbare barriers… vinden hun oorsprong in deze denktanks. Niet alleen wordt op die 

manier de creativiteit van veel meer mensen benut, de betrokkenheid bij het proces om 

maatregelen uit te werken zorgt ook voor een breder draagvlak en begrip voor de genomen 

maatregelen. Bovendien kan deze betrokkenheid en grotere zichtbaarheid van de 

initiatiefnemers eenvoudiger omgezet worden in publiek-private constructies om de door het 

bedrijfsleven voorgestelde maatregelen te testen, evalueren en implementeren. 

 

Aanbeveling 6. Vingertje omhoog? Ook voor jezelf! 

 

De overheid heeft de afgelopen jaren – terecht – het handhavingsbeleid in het verkeer 

aangescherpt. Ook wijst zij graag de burger en bedrijven op hun verantwoordelijkheid inzake 

mobiliteit: maken we wel duurzame keuzes voor onze woon- of bedrijfslocatie, in ons 

mobiliteitsgedrag, bij de aanschaf van zuinige, schone voertuigen?  

Inderdaad mag en moet de overheid elkeen op zijn/haar verantwoordelijkheden aanspreken. 

Maar dit werkt des te beter indien je als overheid/wegbeheerder tegelijk hard kunt maken dat je 

ook zelf je verantwoordelijkheid neemt: een ruimtelijk beleid dat duurzame mobiliteit mogelijk 

maakt, logische snelheidslimieten, zelfverklarende wegen, professioneel verkeersmanagement, 

kwaliteitsvolle wegen, enzovoort. Is immers niet iedereen geneigd om sneller mee te werken 

met een overheid die zelf haar zaakjes op orde heeft, dan wanneer die verzuimt om haar 

verantwoordelijkheden ter harte te nemen, maar wel voortdurend met het vingertje omhoog 

staat?  


