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Gastheren InfraTech 2017
Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2017 in Rotterdam Ahoy. 

Een nationaal platform voor de hele infrasector dat van 17 t/m 20 januari plaatsvindt. Eén van de 

speerpunten van het kennisprogramma tijdens InfraTech 2017 is ‘Complexe mobiliteit’. 

 Meer informatie via infratech.nl 
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De laatste tijd komt het thema ‘complexe mobiliteit’ steeds vaker als thema naar voren. Het is een 

containerbegrip van alles wat met slim wegbeheer te maken heeft. Op dat vlak wordt druk geëx-

perimenteerd. Het uiteindelijke doel is om het verkeer veiliger te maken en de doorstroming en 

leefbaarheid te verbeteren.

Tekst: Joost Zonneveld

Het was even wat rustiger op 
de Nederlandse wegen, maar 
het trekt weer behoorlijk aan. 

“Na de economische crisis zien we dat 
de mobiliteit weer groeit”, zegt Rini van 
Rootselaar, afdelingshoofd Wegverkeer 
en Benutten van Rijkswaterstaat. Door-
dat in de afgelopen jaren extra wegca-
paciteit gecreëerd is, kan de doorstro-
ming voor een belangrijk deel behouden 
blijven, maar het is de vraag in hoeverre 
draagvlak bestaat voor nog meer asfalt, 
weet Van Rootselaar ook. Andere mid-
delen zijn daarom nodig om weggebrui-
kers op een veilige en zo snel mogelijke 
manier van A naar B te laten gaan. “In 
het mobiliteitsmanagement zijn daar-
voor nog veel mogelijkheden. Bij werk in 
uitvoering op het hoofdwegennet doen 
we al veel op dat vlak. En regulier pro-
beren we weggebruikers te verleiden 

Innovaties leiden tot slim wegbeheer

Complexe mobiliteit 

laar is Nederland een van de landen die 
hiermee voorop loopt. Tijdens het Ne-
derlandse voorzitterschap van de Euro-
pese Unie, in de eerste helft van 2016, 
zijn de ambities om verdere innovatie op 
het gebied van dynamisch verkeersma-
nagement te stimuleren, ook Europees 
door de verantwoordelijke ministers on-
derschreven in de Verklaring van Am-
sterdam.

Floating car data
Directe communicatie met de weg-
gebruiker is geen eenrichtingverkeer. 
Hoewel navigatie al lang niet meer 
weg te denken is uit de auto, wordt 
deze steeds verfijnder. Van Rootselaar: 
“Waarschuwingen en het geven van in-
formatie over alternatieve routes zijn 
steeds normaler aan het worden. Het 
gaat dan om vragen van de weggebrui-
ker, informatie die wij moeten kunnen 
bieden. Maar we zijn ook bezig steeds 
meer informatie uit de auto te gebrui-
ken. We noemen dat floating car data.” 
Het gaat dan om het ophalen van ge-
anonimiseerde data uit de telefoons van 
weggebruikers tijdens het rijden. “Infor-
matie uit de apps op de telefoons kan 
ons inzicht geven of er bijvoorbeeld ver-

storingen in het netwerk zijn. Maar nog 
veel liever zouden we de informatie van 
de probe vehicle data (dit zijn geanoni-
miseerde sensordata - zoals snelheid, 
positie, remkracht en weersomstan-
digheden - uit passerende voertuigen 
die via een beveiligde WiFi-verbinding 
worden verzameld, red.) willen gebrui-
ken om de informatie naar de wegge-
bruikers te verbeteren. In een auto wor-
den veel data opgeslagen. Wanneer de 
ruitenwissers aan of uit gaan, hetzelfde 
geldt voor de lampen en de rem bijvoor-
beeld. Als iedereen langzamer gaat rij-
den, dan is dat voor ons nuttige infor-
matie die wij weer kunnen delen met de 
weggebruikers die een specifiek traject 
naderen. Op die manier kunnen we aan-
rijdingen en files voorkomen. Maar uiter-
aard kunnen dit soort gegevens ook hel-
pen om het beheer en onderhoud beter 
uit te voeren.”

Zelfrijdende auto 
Het communiceren tussen wegbeheer 
en bestuurder is volgens Van Rootselaar 
een voorbode van de zelfrijdende auto 
die steeds realistischer lijkt te worden. 
“Er zijn al auto’s met adaptieve cruise-
control (waarbij zonder communicatie 
met andere voertuigen de snelheid en 
volgafstand wordt geregeld, red.) voor 
langere afstanden en de zelfrijdende 
Tesla kan na het opgeven van een op-
dracht daartoe al zelf inhalen. De ont-
wikkelingen gaan heel snel.” Van Root-
selaar vraagt zich af wat dat voor het 

WEGEN VOL ZELFRIJDENDE 
AUTO’S ZIJN, ONDANKS 

SNELLE ONTWIKKELINGEN, 
NOG TOEKOMSTMUZIEK

buiten de spits te rijden.” Rijkswater-
staat hoopt door het werken in publiek-
private samenwerkingsverbanden en 
het toepassen van nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen om directer met de 
automobilist te kunnen communiceren. 
Om deze nieuwe ontwikkelingen verder 
te brengen heeft Rijkswaterstaat samen 
met andere partners in Helmond de In-
novatie Centrale ingericht.

Dynamisch 
verkeersmanagement
Op het gebied van dynamisch verkeers-
management zijn verschillende ontwik-
kelingen zichtbaar, zegt Van Rootselaar. 
“We zijn bezig directer met de bestuur-
ders te communiceren. Het gaat dan bij-
voorbeeld om het waarschuwen voor 
files, ongelukken of weersomstandig-
heden. Het kan de veiligheid verbeteren 

als een weggebruiker bijvoorbeeld ge-
waarschuwd wordt dat over twee kilo-
meter een rijstrook niet beschikbaar is. 
Als dat direct aan de bestuurder wordt 
gemeld, dan heeft dat meer effect dan 
signalen langs de weg. We willen de file-
signalen de auto inbrengen.”

Rijkswaterstaat experimenteert met die 
directe manier van informeren in inter-
nationaal verband, met Duitsland en 
Oostenrijk, onder meer door informa-
tie over wegwerkzaamheden ter be-
schikking te stellen die direct naar de 
telefoons van weggebruikers kan wor-
den gestuurd. Een stap verder is het 
versturen van signalen naar de auto’s 
zelf. “Omdat voertuigen daarvoor uitge-
rust moeten zijn met de benodigde ap-
paratuur, werken we nauw samen met 
de autobranche.” Volgens Van Rootse-
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Rotterdam Mobility Lab
Een van initiatieven in Rotterdam die verkeerskundige innovatie moet bevorderen is het Rotterdam 

Mobility Lab. Start-ups en bewoners krijgen de kans om innovatieve concepten te testen en zo 

een bijdrage te leveren aan een slimmere, betere en schonere mobiliteit voor iedereen.

 Zie www.rotterdammobilitylab.nl
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wegbeheer en de infrastructuur bete-
kent. “We weten het nog niet precies. 
De eerste gedachte is dat het verkeer 
beter te managen is en dat dat tot min-
der congestie zou kunnen leiden, maar 
er zijn ook tegengeluiden te horen. Want 
misschien is meer afstand tussen die 
voertuigen nodig. En de vraag is hoe en 
wie het verkeer met zelfrijdende voer-
tuigen coördineert. Daar moet nog veel 
onderzoek naar gedaan worden. Daar-
om bieden wij Nederland als testland 
aan om zoveel mogelijk ervaringen op 
te doen.” 

Er zijn ook vragen over de invloed van 
platooning, zelfrijdende vrachtwagens 
die achter elkaar rijden, op de infra-
structuur. “Als die wagens precies het-
zelfde spoor volgen dan heeft dat effect 
op de belasting van de infrastructuur, 
zeker als het om kunstwerken gaat. 
Daar zullen wij, wegbeheerders en 
marktpartijen, een oplossing voor moe-
ten vinden.” 

Praktijkproef
Wegen vol zelfrijdende auto’s zijn, on-
danks de snelle ontwikkelingen, nog 
toekomstmuziek. Volgens Van Rootse-
laar is overigens het verbeteren van de 
veiligheid momenteel het voornaamste 
doel van Rijkswaterstaat om te experi-
menteren met meer directe communi-
catie met de weggebruiker. “Maar bij de 
praktijkproef Amsterdam bijvoorbeeld, 

waar we met lokale overheden en het 
bedrijfsleven samenwerken, proberen 
we de doorstroming ook te verbeteren.” 
Dat is in sommige gevallen ook hard no-
dig. “Als in de Heineken Music Hall, de 
Ziggo Dome én de ArenA grote evene-
menten tegelijkertijd zijn, dan loopt het 
verkeer snel vast en weten mensen niet 
of en waar zij hun auto kunnen parke-
ren. Dan is het heel erg prettig als er al-
ternatieven zijn en die informatie probe-
ren wij te bieden. De eerste resultaten 
zijn zeer positief.”

Overigens is de bereikbaarheid van de 
steden een belangrijk punt. “Voor Am-
sterdam geldt bijvoorbeeld dat het es-
sentieel is dat de Ringweg A10 blijft 
stromen. Als het daar te druk is, dan 
gaan we de aanvoer ‘knijpen’.  Dat doen 
we met reguliere middelen als verkeers-
lichten en toerit-installaties. Wij denken 
met directere interactie met de automo-
bilist daar nog betere resultaten mee te 
behalen, hoewel het een utopie is dat er 
nooit ergens meer een file is.”

Dynamische verkeersregeling
De bereikbaarheid in stedelijk gebied is 
ook in Rotterdam een steeds grotere uit-
daging aan het worden, zegt de Rotter-
damse verkeerskundige Bram Klemann. 
“Rotterdam is zich aan het ontwikkelen 
en groeit. Dat betekent dat het bereik-
baarheidsvraagstuk complexer wordt.” 
De gemeente Rotterdam heeft onlangs 

een Stedelijk Verkeersplan opgesteld 
waarin onder meer nieuwe oeververbin-
dingen over de Maas zijn opgenomen. 
Bovendien staat het gemeentebestuur 
open voor innovaties om de bereik-
baarheid zo optimaal mogelijk te ma-
ken. “Denk daarbij aan verkeerslichten 
die met internet verbonden zijn en het 
live-informatie verstrekken via app’s en 
zelfrijdende auto’s.”  Ook op fietsgebied 
vinden de komende jaren diverse expe-
rimenten plaats in Rotterdam. 

De Maasstad beschikt al langere tijd 
over een eigen verkeerscentrale van 
waaruit tweehonderdvijftig kruispun-
ten met verkeerslichten worden be-
diend, waardoor de gemeente steeds 
beter de bereikbaarheid kan verzorgen. 
“Maar”, zegt Klemann, “de bereikbaar-
heid kan nog beter worden als we in-
formatie uit de verkeerslichten aan de 
weggebruikers geven.” Zo start Rotter-
dam binnenkort met een proef met fiets-
verkeerslichten waarbij informatie gege-
ven wordt over de tijd totdat het groen 
wordt. Dat gebeurt op basis van data 
waardoor het verkeer dynamisch ge-
managed wordt. “We hopen dat fietsers 
dan minder snel door rood zullen rijden 
omdat zij weten dat het niet lang duurt 
voordat zij aan de beurt zijn om te rij-
den. Als we weten hoe dat voor fietsers 
werkt en wordt ervaren, willen we dat 
ook voor auto’s gaan doen.”

Daarnaast wil Rotterdam bij meer ver-
keerslichten informatie aanbieden over 
de rood- en groentijden. Deze informa-
tie kan via een app worden ontvangen 
op een mobiel apparaat. De gemeen-
te is nog op zoek naar partners om de 
werking hiervan te testen. Rotterdam is 
hierin landelijk één van de pioniers.

Bredere context
En er is meer. Net als Rijkswaterstaat 
is de gemeente Rotterdam bezig meer 
contact met de weggebruiker te maken. 
Klemann: “Wij denken bijvoorbeeld na 
hoe we weggebruikers, tijdens hun rit 
alternatieven aan kunnen bieden waar-
door zij sneller op hun bestemming zijn 
en het verkeer niet vastloopt, wat ook 
weer beter is voor het milieu in de stad. 
Die informatie moet heel actueel zijn 
en direct in de auto gebracht worden, 
waardoor automobilisten een afweging 
kunnen maken.” Het kan gaan om een 
adviessnelheid waarmee het volgende 
stoplicht precies bereikt kan worden als 
dat groen is, vergelijkbaar met de klas-
sieke groene golf. “Door bestuurders di-
recter te informeren, denken we dat dit 
echt iets oplevert: minder files en min-
der uitstoot.” 

In Rotterdam wordt volgens Klemann 
ook meer naar de context gekeken. 
“Het gaat nu niet meer om één ver-
keerslicht of één kruispunt. Er wordt 
veel meer naar verkeersstromen geke-

ken en welk effect die op een specifie-
ke locatie hebben. Als we, aan de hand 
van informatie uit verkeerslichten, we-
ten dat op een bepaald moment vanuit 
een richting heel veel verkeer komt, dan 
kunnen we daar van tevoren al rekening 
mee gaan houden. Denk maar aan een 
voetbalwedstrijd van Feyenoord die af-
gelopen is. Dat betekent een kortston-
dige maar flinke belasting voor het we-
gennet in de stad. We willen overlast bij 
evenementen tot een minimum beper-
ken door van tevoren verkeerslichten en 
DRIP’s (Dynamische Route informatie-
paneel) automatisch te laten regelen en 
informatie te verstrekken aan de auto-
mobilisten.”

Zelfrijdende vrachtwagens
Ook denkt Rotterdam, samen met re-
giopartners (zoals Rijkswaterstaat, 
de Metropoolregio Rotterdam en Den 
Haag, Provincie Zuid-Holland en het ha-

venbedrijf) al na over de komst van zelf-
rijdende voertuigen. Zo rijden zelfrijden-
de vrachtwagens al in het Rotterdamse 
havengebied. “Wij willen dat faciliteren. 
De verkeerslichten moeten daar op af-
gestemd worden. Ook in het geval er 
iets onverwachts gebeurt. Bovendien 
leveren wij kennis van het wegennet 
die een vloeiend transport garandeert.” 
Daarvoor is samenwerking met Rijks-
waterstaat en andere regiopartners ook 
van belang, iets wat volgens Klemann 
steeds meer vorm krijgt. “Wij kunnen el-
kaars verkeerssystemen steeds gemak-
kelijker inzien.” Op die manier worden 
dynamische verkeerssystemen steeds 
meer verbonden met het doel steeds 
betere informatie aan de weggebruiker 
te leveren. Voor de gebruiker wordt het 
rijden van A naar B dan steeds gemak-
kelijker en de wereld er achter steeds 
complexer. 

VOOR DE GEBRUIKER WORDT HET RIJDEN VAN A NAAR B  
STEEDS GEMAKKELIJKER EN DE WERELD ER  

ACHTER STEEDS COMPLEXER


