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Goudappel Coffeng BV voert in opdracht van het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-
Holland, Provincie Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam een verkeersonderzoek uit naar de A15-
corridor. Het doel van dit onderzoek is het onderbouwen van knelpunten op de A15 en het schetsen 
van brede oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. In een eerdere fase van dit onderzoek is een 
knelpuntenanalyse uitgevoerd waaruit negen prioritaire knelpunten naar voren zijn gekomen. Deze 
knelpunten zijn vastgesteld in het directeurenoverleg van 6 februari 2018.

UITDIEPEN VAN KNELPUNTEN
In het voorliggende document worden de negen prioritaire knelpunten verder uitgediept. Voor ieder 
knelpunt is onderzocht op welke locatie de meeste files ontstaan en waarom die daar ontstaan. Dit is 
gedaan aan de hand van de filekiemenanalyse, die in de eerdere fase is uitgevoerd. Voor alle files op 
de A15 van 2017 is onderzocht waar deze zijn ontstaan, hoeveel vertraging daarbij is veroorzaakt en 
wat de oorzaak is van de file. 
Verder is gekeken op welke locaties veel ongevallen plaatsvinden. Hierbij is gebruik gemaakt 
ongevallengegevens van BRON, de ongevallendatabase van Rijkswaterstaat, en van ViaSTAT (conform 
de analysefase). Per knelpunt is gekeken of er verhoogde concentraties van ongevallen zijn waar te 
nemen op specifieke locaties. De grenswaarde van de ongevallenconcentraties kunnen verschillen 
tussen de knelpunten.
Ten slotte is voor ieder knelpunt gekeken of nog andere zaken opvallen aan de weginrichting van dat 
traject. Hiervoor is een schouw uitgevoerd op de A15, maar ook zijn hiervoor de reacties uit de eerste 
werksessie gebruikt en zijn resultaten overgenomen uit het verkeersveiligheidsonderzoek tussen Deil 
en Ressen.

BREDE OPLOSSINGSRICHTINGEN
Na het uitdiepen van de (mogelijke) oorzaken van de knelpunten worden brede oplossingsrichtingen 
geschetst. De maatregelen zijn in vier groepen onderverdeeld:

1. Locatiespecifieke maatregelen voor de negen knelpunten. 

2. Corridorbrede maatregelen om alternatieven voor personenvervoer te stimuleren. 

3. Corridorbrede logistieke maatregelen. 

4. Corridorbrede maatregelen om de verkeersafwikkeling te optimaliseren.

Verkeersonderzoek A15: van vastgestelde 
knelpunten naar oplossingsrichtingen

De eerste groep maatregelen is opgesomd na de uitdieping van de oorzaken van ieder 
knelpunt. De andere maatregelgroepen zijn als aparte tabel opgenomen aan het einde van 
dit document. Voor het opstellen van de maatregelen is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen:

 ▪ Reacties uit de 1e brede bijeenkomst van verkeersonderzoek A15 van 23 januari 2012.
 ▪ Maatregelen uit het MIRT onderzoek Goederencorridor programma. (ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, 2016)
 ▪ Maatregelen uit de studie A15 Innovatieve Drechtsteden. (Goudappel Coffeng in opdracht 

van Bureau Drechtstreden, 2017)
 ▪ Maatregelen uit de netwerkstudie Voorne/Putten-Haven Rotterdam. (Goudappel Coffeng, 

2016)
 ▪ Maatregelen van De Verkeersonderneming. (http://www.verkeersonderneming.nl/)

De maatregelen zijn verder aangevuld door experts verkeersveiligheid, wegontwerp, logistiek 
en verkeersmanagement van Goudappel Coffeng en Rebel. Voor iedere maatregel is een 
inschatting gemaakt van de verkeerskundige effecten, de systeemeffecten elders op de A15 
en de systeemeffecten op het onderliggend wegennet. Ten slotte is ingeschat of de maatregel 
passend is, en zo ja op welke termijn. Daarbij zijn de volgende termijnen gehanteerd:

 ▪ Quickwin maatregelen:     0-2 jaar 2019-2020.
 ▪ Korte termijn maatregelen:    2-4 jaar 2021-2022.
 ▪ Middelkorte/middellange maatregelen:  4-8 jaar 2023-2026.
 ▪ Lange termijn maatregelen:    > 8 jaar 2027 en verder.

Ten slotte, zijn de maatregelen verder aangevuld en uitgediept in de tweede brede bijeenkomst 
met de stakeholders van verkeersonderzoek A15. In deze bijeenkomst op maandag 19 maart 
zijn in deelgroepen in interactieve werksessie aanvullingen en aanpassingen voorgesteld, 
welke zijn meegenomen bij het definitief maken van dit document.
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betrouwbaarheid vracht en verkeersveiligheid) 

Vastgestelde knelpunten
overzicht knelpunten

Toekomstig knelpunt > 5 mln € (NMCA, 2030 laag) 

Toekomstig knelpunt 2,5 - 5 mln € (NRM, 2030 laag) 

Korte-termijn knelpunten (≥ 1mln € schade op basis 
van betrouwbaarheid vracht en verkeersveiligheid)

5. A15 Ruit Rotterdam: 
betrouwbaarheid en veiligheid

2. Leerdam-Sliedrecht West: 
capaciteit, wegbeeld en veiligheid

1. Ridderkerk-Zuid-A27 Gorinchem:
capaciteit, wegbeeld en veiligheid

3. Leerdam-Ochten:
capaciteit, veiligheid, 
wegbeeld en OWN

Vastgestelde knelpunten van de corridor A15 volgens het directeurenoverleg van 6 februari 2018.



           Verkeersonderzoek A15          Knelpunten en maatregelen        | 5

Kn
oo

pp
un

t O
ud

br
oe

ke
n 

(A
12

)

40
. Z

ev
en

aa
r-W

es
t

N
ed

er
rij

nKn
oo

pp
un

t R
es

se
n 

(A
32

5)

Kn
oo

pp
un

t O
ud

-d
ijk

 (A
18

)

Kn
oo

pp
un

t V
al

bu
rg

 (A
50

)

Kn
oo

pp
un

t D
ei

l (
A2

)

Kn
oo

pp
un

t G
or

in
ch

em
 (A

27
) 

Kn
oo

pp
un

t R
id

de
rk

er
k-

N
oo

rd
 (A

16
-A

38
) 

Kn
oo

pp
un

t R
id

de
rk

er
k-

Zu
id

 (A
16

)

Kn
oo

pp
un

t V
aa

np
le

in
 (A

29
)

Kn
oo

pp
un

t B
en

el
ux

  (
A4

) 

38
. E

ls
t

39
. B

em
m

el

Be
ek

37
. A

nd
el

st

36
. D

od
ew

aa
rd

35
. O

ch
te

n

34
. E

ch
te

ld

33
. T

ie
l

32
. T

ie
l-W

es
t

31
. W

ad
en

oi
je

n

30
. G

el
de

rm
al

se
n

30
A.

 M
et

er
en

29
. L

ee
rd

am

28
. A

rk
el

26
. H

ar
di

nx
ve

ld
-G

rie
ss

en
da

m

25
. S

lie
dr

ec
ht

-O
os

t

24
. S

lie
dr

ec
ht

-W
es

t

23
. P

ap
en

dr
ec

ht

22
. A

lb
la

ss
er

da
m

21
. H

en
dr

ik
-Id

o-
Am

ba
ch

t

20
. B

ar
en

dr
ec

ht

8.
 O

os
tv

oo
rn

e

9.
 H

av
en

s
Ha

rt
el

ka
na

al

Di
nt

el
ha

ve
n

Ou
de

 M
aa

s

N
oo

rd

M
er

w
ed

ek
an

aa
l

Li
ng

e

Li
ng

e

Am
st

er
da

m
-R

ijn
ka

na
al

Li
ng

e

Li
ng

e

Li
ng

e

Ca
la

nd
ka

na
al

10
. H

av
en

s

11
. H

av
en

s

15
. H

av
en

s

16
. S

pi
jk

er
ni

ss
e

17
. H

oo
gv

lie
t

17
A.

 P
er

ni
s

18
. R

ot
te

rd
am

-H
ei

jp
la

at
19

. R
ot

te
rd

am
-C

ha
rlo

is

12
. B

rie
le

13
. R

oz
en

bu
rg

14
. R

oz
en

bu
rg

-C
en

tr
um

27
. G

or
in

ch
em

100

120
130

130
130

80130 120

130 120

Korte termijn knelpunten (≥ 1mln € schade o.b.v. 
betrouwbaarheid vracht en verkeersveiligheid) 

80

80
70

80

120130

100130

130

120

120

100

100

Knooppunt Valburg (A15)

Knooppunt Ressen (A15)

Knooppunt Velperbroek
(A12-A325)

Elst

Elden
Elden-Noord

Arnhem-Brug
Huissen

Kn
oo

pp
un

t V
el

pe
rb

ro
ek

 (A
34

8)

Kn
oo

pp
un

t o
ud

br
oe

ke
n 

(A
15

)

Kn
oo

pp
un

t O
ud

-D
ijk

 (A
18

)

27
. W

es
te

rv
oo

rt

28
. D

ui
ve

n

29
. Z

ev
en

aa
r

29
. H

en
ge

ld
er

30
. B

ee
k

IJs
se

l

Kn
oo

pp
un

t W
at

er
be

rg
 (A

50
)

Kn
oo

pp
un

t G
rij

so
or

d 
(A

12
)

18. Heteren

19. Renkum

Linge
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4. Dodewaard-Deil
capaciteit, veiligheid, 
wegbeeld en OWN

9. Elst aansluiting:
OWN doorstroming

6. Waterberg-Grijsoord:
veiligheid en betrouwbaarheid

8. Valburg-Grijsoord:
veiligheid en betrouwbaarheid

7. N325:
ongevallen en doorstroming

3. Leerdam-Ochten:
capaciteit, veiligheid, 
wegbeeld en OWN
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Voor de negen prioritaire knelpunten zijn oplossingsrichtingen bedacht en uitgediept. Daarbij 
is zowel gekeken naar oplossingsrichtingen specifiek voor de knelpunten, maar ook naar 
corridorbrede/generieke maatregelen. Bovendien is zowel gekeken naar het verbeteren 
van de weginfrastructuur en de doorstroming van het wegverkeer, als naar maatregelen om 
alternatieven als fiets, OV, goederentreinen en binnenvaartschepen aantrekkelijker te maken.

TOTSTANDKOMING VAN DE MAATREGELEN
Inzichten uit eerdere onderzoeken of lopende trajecten zoals het MIRT Goederencorridor 
programma en de Strategische Aanpak Drechtring zijn meegenomen. Ook zijn in de eerste en 
tweede brede werksessies van Verkeersonderzoek A15 al diverse oplossingsrichtingen opgehaald 
bij de stakeholders, is een schouw uitgevoerd op de snelweg, en is een interne expertsessie bij 
Goudappel Coffeng gehouden. Al deze maatregelen zijn in dit document opgenomen.

VERSCHILLENDE TYPEN MAATREGELEN
Iedere maatregel is op hoofdlijnen beoordeeld op het verkeerskundig effect, het systeemeffect, 
of de maatregel passend is om knelpunten op de A15 op te lossen of te verzachten, en op welke 
termijn deze uitgevoerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in:

 ▪ 58 knelpuntgericht maatregelen;
 ▪ 46 maatregelen om alternatieven voor personenvervoer te stimuleren;
 ▪ 23 logistieke maatregelen;
 ▪ 23 maatregelen om de verkeersafwikkeling te optimaliseren.

Conclusie: vele kansrijke korte en lange termijn maatregelen 

BEOORDELING VAN MAATREGELEN
De maatregelen zijn door experts beoordeeld op kansrijkheid/effectiviteit om de knelpunten op 
de A15 op te lossen of te verzachten. Dit heeft geleid tot:

 ▪ 9 quickwin maatregelen ;
 ▪ 57 korte termijn maatregelen ;
 ▪ 30 middelkorte / middellange-termijnmaatregelen ;
 ▪ 14 lange termijn maatregelen ;
 ▪ 39 niet kansrijke maatregelen .

VERVOLG
In een bestuurlijkoverleg op 26 april 2018 zijn de kansrijke oplossingsrichtingen gepresenteerd 
en hebben de directeuren deze rapportage geaccordeerd. In het vervolg worden de inzichten en 
oplossingsrichtingen van verkeersonderzoek A15 gebruikt om verder uit te werken.
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1 en 2: Ridderkerk-Zuid - Leerdam en v.v.

712 Invoegstrook verlengen

10  Betere 
verlichting
Noordtunnel

8  Taper-
uitvoeging

11  Afstreping verplaatsen
Frequentie
verhoging

20  Aantrekkelijkheid 
station Hardinxveld verbeteren

Overstap 
verbeteren

Overstap 
verbeteren

Trein Rotterdam- 
Gorinchem

15  HOV-bus 
Sliedrecht 
Kralingse Zoom

 Trein Dordrecht-Utrecht

Trein Dordrecht-Den Bosch

13  Uitbreiden
verzorgingsplaats 

16  Spreiding Drechtring

17  Spreiding OWN
Gorinchem

 Vrachtstrook

12

101

13

9

Wegverbreding (2x3)
1  voertuigrijbaan 

2  vrachtstrook 

3  tolstrook 

6  Spitsstrook realiseren
4  Plaatstelijk verbreden 

en spitsstrook toevoegen

11

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

5  Ruimtereservering bij vervanging 
viaducten 

9  Wegbeeld rustiger maken
14  Snelheidslimiet verlagen 
15  Dynamische snelheidslimiet 
18  Inzichten- en conversiefabriek
19  Bergers stand-by 
20  Handhaving op snelhiedslimiet 
21  Netwerkbreed gecöordineerd 

      verkeersmanagement 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 
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3 en 4: Leerdam - Dodewaard en v.v.
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Artboard 7

33.Tiel

34.Echteld

29.Leerdam
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Invoegstrook verlengen

Filebeveiliging 
TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:
3  Parallelstructuur
5  Filebeveiliging uitbreiden 
10  Wegbeeld viaducten 
11  OWN sluitend maken 
12  Onderzoek aansluiting 
16  Dynamisch inhaalverbod 
17  Snelheidslimiet verlagen 
18  Belevingsonderzoek 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

7

8

1   Viaductverbreding

14  Inhaalverbod 
continueren
15  Inhaalverbod 
verplaatsen

19  Dosering 

20  DRIPS
6  

1   Viaductverbreding

1  Viaductverbreding

20  HOV bus Tiel-Den Bosch

24  Fietsverbindingen station   
       verbeteren

4  IC Nijmegen-
Dordrecht-Rotterdam
16  Frequentieverhoging 
2->4x/h

12 Overstap 
verbeteren

11  Trein Dordrecht-
Utrecht

2  Wegverbreding (2x3) 

2  Wegverbreding (2x3) 

13  Inhaalverbod opheffen 

13  Inhaalverbod opheffen 

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

Verplaatsen 
oprit Echteld

9

4  Derde hoofdontsluiting

5   Viaduct -en A15 verbreding 

Capaciteit
uitbreiding
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5: A15 Ruit Rotterdam
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A4

A29

A16

A16

A20

A38

A20

N218 N492

N915
N214

N216

N3

A20

A4

A13

N219

N210

 3  Opheffen 
      aansluiting

 1  Capaciteit verruiming
 5  VRI-optimalisatie

 2  Aanleg Welplaatverbinding

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

6  Bergers stand-by
7  Handhaving van snelheid 
8  Dynamische snelheidslimiet 
9  Wayfinding verbeteren
10  Onderzoek rijstrookindeling 

keuze/punten
12  (Smart) Incident Management

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 4  Aanleg A4-zuid

 11  Botlekbrug verbeteren
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6: Waterberg - Grijsoord en v.v.

knp.Waterberg A50

knp.Grijsoord A12

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

 2  Taperinvoeging opheffen

 2  Taperinvoeging opheffen

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

1  (Tijdelijke) spitsstroken

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

 3  Taperinvoeging vervangen

 3  Taperinvoeging vervangen
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Knooppunt 
Velperbroek 
(A12-A325)

Elden-Noord

Arnhem-Brug

Huissen

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N322

N785

N310

7: N325

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

 1  Aanpassing knooppunt 
Velperbroek
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19.Renkum

18.Heteren

knp.Valburg 
A15

knp.Grijsoord A50

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

 2  Taperinvoeging vervangen

8: Valburg - Grijsoord

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

3  Snelheidslimiet verlagen 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

 1  Taperinvoeging opheffen
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9: Aansluiting Elst

A50

A15

A12 A348

A326

A12

A50

A73

N325

N325

N225

N781
N784

N837

N322

 1  Capaciteituitbreiding 
middels viaductverbreding

 3  Mobiliteitsbeleid bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingennummer

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 Quickwin
 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

 2  Verkeersstromen op knooppunt 
Ressen richten
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TRAJECTBREDE KNELPUNTEN 
 ▪ Capaciteitstekort tussen Papendrecht en Gorinchem, daardoor onstaan over het gehele traject 

files, maar sterke concentraties van filekiemen rond de aansluitingen Papendrecht, Sliedrecht 
-West en Hardinxveld-Giessendam.

 ▪ Onrustig wegbeeld, profiel verandert, soms smal en beklemmend, versmalling bij viaducten. 
 ▪ Veel ongevallen over het gehele traject, enerzijds zorgen files voor meer ongevallen (kop-

staartbotsingen), anderzijds zorgen ongevallen voor files.
 ▪ Snelheidslimiet van 120 km/h past niet bij wegbeeld dat onrustig en soms smal is.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
1a) Bij aansluiting Papendrecht ontstaan veel files door de afstreping van de derde rijstrook, maar 
ook door het vele verkeer dat hier vanaf de N3 invoegt. Daarnaast wordt de spitsstrook onderbenut.
1b) Rond aansluiting Sliedrecht-West ontstaan veel files door invoegend verkeer waardoor filegolven ontstaan.
1c) Ook rond aansluiting Hardinxveld-Giessendam ontstaan veel files, hier speelt ook het 
alignment een rol waardoor de doorstroming lager is. Door een bocht met een krappe topboog en 
geluidsschermen is er slecht zicht op de aansluiting en stroopt het verkeer op.
1d) Bij tunnel de Noord is het profiel vrij krap en ontbreekt de vluchtstrook. Een dergelijke 
versmalling heeft invloed op rijgedrag, wat leidt tot een hoger ongevalsrisico en een verminderde 
doorstroming.
1e) Verhoging snelheidslimiet op onlogische locatie vlak voor de flessenhals bij Papendrecht.
1f) Bij de taper-uitvoering bij knooppunt Gorinchem ontbreekt een doorgetrokken streep, wat 
potentieel onveilig is.

A29

A16

A16

A27

A38

N915

N217

N214

N214

N216

N322

N3

N210

Artboard 3

120 100 

A15

knp.Gorinchem

A27 knp.Ridderkerk

-Zuid A16

  26.Hardinxveld-

Griessendam

25.Sliedrecht-Oost

24.Sliedrecht-W
est

23.Papendrecht

22.Alblasserdam

21.Hendrik

-Ido-Am
bacht

120 

1d

1a 1b 1c

1b
1e

1a 1c 1f

Knelpunt 1: Ridderkerk-Zuid - Gorinchem: (zuidbaan)

capaciteit, wegbeeld en veiligheid

Bij afstreping 3e rijstrook bij Papendrecht ontstaan veel files Veel filekiemen bij Sliedrecht-West door invoegend verkeer Onoverzichtelijk alignement zorgt voor verminderde 
doorstroming
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A27

N214

N214

N216

N322

N322

N830

N848 N327

N267

N3

N210

TRAJECTBREDE KNELPUNTEN 
 ▪ Capaciteitstekort op het gehele traject tussen Gorinchem en Papendrecht, sterke concentratie 

van filekiemen rond aansluiting Sliedrecht-West.
 ▪ Onrustig wegbeeld, profiel verandert, soms smal en beklemmend, versmalling bij viaducten.
 ▪ Snelheidslimiet van 120 km/h past niet bij dit onrustige wegbeeld.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
2a) Relatief veel files ontstaan bij aansluiting Sliedrecht-West door invoegend verkeer, bovendien is 
de afrit slecht vorm gegeven: een korte uitvoegstrook met een scherpe bocht en kort daarna een 
rotonde. Dit is een potentieel onveilig punt. 
2b) Net voorbij oprit Gorinchem vinden veel ongevallen plaats in de bocht op het spoorviaduct, de 
weg is hier vrij smal, en dit wordt visueel versterkt door de smalle betonnen middengeleider.
2c) Trechter knooppunt Gorinchem: op de parallelrijbaan worden tegelijk twee rijstroken afgestreept, 
dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
2d) Tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam is de A15 ‘opgesloten’ tussen de rivierdijk en de 
spoorlijn. Versmalling beïnvloedt onbewust het rijgedrag.
2e) Steile helling bij afrit Papendrecht zorgt voor een lagere doorstroming, verkeer dient op de 
helling op te trekken, dit kan mogelijk voor fileterugslag zorgen.
2f) Slechte zichtlijnen door onoverzichtelijk en krap alignement bij aansluiting Hardinxveld-
Giessendam.

2e 2a 2f 2c2d 2b

Knelpunt 2: Leerdam - Papendrecht: (noordbaan)

capaciteit, wegbeeld en veiligheid

2a 2b

2c 2d

Veel files ontstaan bij Sliedrecht-West door invoegend verkeer Groot aantal ongevallen in bocht op het spoorviaduct

Trechter bij knooppunt Gorinchem is een potentieel onveilig punt Smal wegprofiel tussen rivierdijk en spoorlijn beinvloedt rijgedrag
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          Oplossingsrichtingen voor knelpunten 1 en 2: Ridderkerk-Zuid - Leerdam en v.v.

712 Invoegstrook verlengen

10  Betere 
verlichting
Noordtunnel

8  Taper-
uitvoeging

11  Afstreping verplaatsen
Frequentie
verhoging

20  Aantrekkelijkheid 
station Hardinxveld verbeterenOverstap 

verbeteren

Overstap 
verbeteren

Trein Rotterdam- 
Gorinchem

15  HOV-bus 
Sliedrecht 
Kralingse Zoom

 Trein Dordrecht-Utrecht

Trein Dordrecht-Den Bosch

13  Uitbreiden
verzorgingsplaats 

16  Spreiding Drechtring

17  Spreiding OWN
Gorinchem

 Vrachtstrook

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

5  Ruimtereservering bij vervanging 
viaducten 

9  Wegbeeld  rustiger maken
14  Snelheidslimiet verlagen 
15  Dynamische snelheidslimiet 
18  Inzichten- en conversiefabriek 
19  Bergers stand-by 
20  Handhaving op snelhiedslimiet 
21  Netwerkbreed gecoördineerd 

      verkeersmanagement 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

12

101

13

9

Wegverbreding (2x3)
1  voertuigrijbaan 

2  vrachtstrook 

3  tolstrook 

4  6  Spitsstrook realiseren

 Grootschalige weginfrastructuur
       -maatregelen

 Kleinschalige weginfrastructuur 
       -maatregelen

Verkeersmanagementmaatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

11

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect elders op A15 | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Wegverbreding 

naar 2x3

De wegverbreding zorgt ervoor 
dat het capaciteitsknelpunt wordt 

opgelost.

            
Het (lokale) capaciteitsknelpunt wordt 

opgelost.          

Doordat hier veel file staat, vinden ook 
veel kopstaartbotsingen plaats. Met 

een betere doorstroming verbetert de 
verkeersveiligheid.

De betrouwbaarheid verbetert doordat 
files en ongevallen worden voorkomen.

            
De capaciteit van de bestaande aansluitingen 
wordt maatgevend en dienen mogelijk ook 

verbreed te worden. Ook kan het zijn dat het 
knelpunt richting het oosten verplaatst (naar 
Gorinchem). Tenslotte dient onderzoek uit te 
wijzen wat het effect is van een verbreding 
op het verkeer op de Ruit van Rotterdam. 

      

"A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht-West wordt reeds verbreed, 
en zorgt mogelijk voor een verlichting 
van het knelpunt. Verbreding van de 

A27 zorgt voor een hogere toevoer van 
verkeer, waardoor op de noordbaan de 

druk toeneemt."

Mogelijk passend, afhankelijk 
van de nieuwe knelpunten die 
ten oosten en westen van het 

traject ontstaan. 

2
Wegverbreding 
naar 2x3 (met 

derde strook als 
vrachtwagenstrook)

De uitbreiding vorm geven als 
vrachtwagenstrook kan de latente 
verkeersgroei mogelijk voorkomen, 

én de doorstroming voor 
vrachtverkeer garanderen. Ook 

andersoortige doelgroepenstroken 
zijn nog mogelijk, zoals een 

carpoolstrook.

            
Of het (lokale) capaciteitsknelpunt oplost 

is onzeker, hier is nader onderzoek 
voor nodig. Is het verplaatsen van het 
vrachtverkeer naar een aparte strook 
genoeg om file op de huidige twee 
stroken te voorkomen? Of groeit het 

verkeer op deze stroken dusdanig door 
latente vraag dat congestie hier blijft? 

Het knelpunt wordt in ieder geval 
verlicht, en vrachtverkeer kan zeker 

doorrijden.

      
Lastig is om een vrachtwagenstrook 
verkeersveilig in te passen. Als deze 

strook aan de rechterkant wordt 
gelegd, ontstaan problemen bij de 

op- en afritten waar veel verkeer de 
vrachtwagenrijstrook dient te kruisen, 

wat verkeersonveilig is. Als deze strook 
aan de linkerkant wordt ingepast, dan 

dienen vrachtwagens op een punt 
meerdere rijstrookwisselingen uit 
te voeren, wat ook voor een hoger 

ongevalsriscio zorgt.

Door minder congestie neemt de 
betrouwbaarheid naar verwachting toe. 

Echter effect op verkeersveiligheid is nog 
onzeker, waar de betrouwbaarheid ook 

van afhankelijk is.

            
Verkeerstoename door latente vraag wordt 
waarschijnlijk deels voorkomen, zodat de 
effecten op de wegvakken ten oosten en 
westen van de verbreding beperkt blijven.

    

"A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht-West wordt reeds verbreed, 
en zorgt mogelijk voor een verlichting 
van het knelpunt. Verbreding van de 

A27 zorgt voor een hogere toevoer van 
verkeer, waardoor op de noordbaan de 

druk toeneemt."

Maatregel is niet 
kansrijk, vanwege de 

verkeersveiligheidsproblemen.

3
Wegverbreding 
naar 2x3 (met 

derde strook als 
tolstrook)

De uitbreiding vorm geven als 
tolstrook om latente verkeersvraag 
te voorkomen, en (een deel van) 
de investeringen terug verdienen. 
De automobilist heeft een keuze: 

gratis aansluiten in de file, of 
tegen betaling snel kunnen 

doorrijden. Tolstroken worden 
momenteel toegepast in California 

en San Diego.

            
Het (lokale) capaciteitsknelpunt wordt 

(mogelijk) niet opgelost, of slechts 
verlicht, dit is afhankelijk van 

hoeveel voertuigen van de nieuwe 
strook gebruik maken in plaats van de 

huidige 2 stroken. Bestuurders wordt wel 
de optie geboden om tegen betaling 

lekker door te kunnen rijden of in de file 
aan te sluiten.

Tolstrook werkt alleen indien er file 
op de andere twee rijstroken staat. 
In dat geval ontstaan er wel grote 

snelheidsverschillen tussen de rijstroken, 
dit is negatief voor de verkeersveiligheid.

Nader onderzoek is nodig, maar 
het effect op de betrouwbaarheid 
lijkt negatief. De congestie blijft 

en wordt mogelijk erger door een 
groter ongevalsrisico door de grote 

snelheidsverschillen. 

            
Verkeerstoename door latente vraag wordt 
(deels) voorkomen, zodat de effecten op de 
wegvakken ten oosten en westen van de 

verbreding beperkt blijven.

    

"A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht-West wordt reeds verbreed 
en zorgt mogelijk voor een verlichting 
van het knelpunt. Verbreding van de 

A27 zorgt voor een hogere toevoer van 
verkeer, waardoor op de noordbaan de 

druk toeneemt."

Mogelijk passend, maar 
nader onderzoek is nodig 

naar het verwachte gebruik 
van de tolstrook, de mogelijk 

systeemeffecten en de 
verwachte effecten voor 

verkeersveiligheid.

4
Plaatselijk 

verbreden en 
spitsstrook 
toevoegen

Op verschillende trajectdelen 
(met name rond op- en afritten) 
is nu geen spittsstrook aanwezig. 

Door plaatselijk te verbreden 
kan een spitsstrook  gerealiseerd 

worden. Voor een spitsstrook 
dienen daarnaast pechhavens en 
een uitgebreid camerasysteem 

aangelegd te worden.

            
Het (lokale) capaciteitsknelpunt wordt 

hiermee opgelost.

Doordat hier veel file staat, vinden ook 
veel kop-staart botsingen plaats. Met 
een betere doorstroming verbetert de 

verkeersveiligheid.

Door minder files en ongevallen neemt 
de betrouwbaarheid toe.

            
Mogelijk ook meer verkeer op de Ruit van 

Rotterdam. Verder wordt de capaciteit van de 
bestaande aansluitingen maatgevend. Ook 
kan het zijn dat het knelpunt richting het 

oosten verplaatst (naar Gorinchem). 

   

"A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht-West wordt reeds verbreed en 
zorgt mogelijk voor een verlichting van 

het knelpunt. 
Verbreding van de A27 zorgt voor een 

hogere toevoer van verkeer, waardoor op 
de noordbaan de druk toeneemt."

Mogelijk passend, afhankelijk 
van de nieuwe knelpunten die 
ten oosten en westen van het 

traject ontstaan. Nader 
uitwerken of een spitsstrook 

ingepast kan worden. Op 
bepaalde delen is het wegprofiel 

zeer krap.

5
Bij vervanging van 
viaducten ruimte 
reserveren voor 
wegverbreding

Op de lange termijn (na 2030) 
staan een aantal viaducten op 

de lijst om vervangen te worden. 
Daarbij is het verstandig bredere 
viaducten terug te plaatsen, met 

voldoende ruimte voor extra 
rijstroken.

            
Door bredere viaducten wordt het 

wegbeeld rustiger, wat mogelijk de 
doorstroming bevordert.

Mogelijk licht positief effect op de 
veiligheid door rustiger wegbeeld en 

voldoende ruimte op viaducten voor een 
vluchtstrook en uitwijkruimte.

Beperkt effect.
            

Beperkt effect.
   

Passend voor de middellange 
termijn wanneer de huidige 

viaducten vervangen moeten 
worden.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

 Grootschalige weginfrastructuur maatregelen
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

6
Aanleggen 

spitsstrook op 
huidige 

infrastructuur

Huidige infrastructuur beter 
benutten door een spitsstrook te 

realiseren op de vluchtstrook.

            
Het (lokale) capaciteitsknelpunt wordt 

hiermee opgelost.

Doordat hier veel file staat, vinden ook 
veel kopstaartbotsingen plaats. Met 

een betere doorstroming verbetert de 
verkeersveiligheid.

Door minder files en ongevallen neemt 
de betrouwbaarheid toe.

            
Mogelijk ook meer verkeer op de Ruit van 
Rotterdam. Verder wordt de capaciteit van 
de bestaande aansluitingen maatgevend. 

Ook kan het zijn dat het knelpunt richting het 
oosten verplaatst (naar Gorinchem). 

   

Niet kansrijk: de vluchtstrook 
ontbreekt op enkele trajectdelen 
(met name rond op- en afritten).

7
Oplossen van 
trechter (van 
3->1 rijstrook) 
bij knooppunt 

Gorinchem

De trechter is een verkeersonveilig 
punt, waar twee stroken tegelijk 

worden afgestreept. Door de 
oprit te verlengen komen deze 
afstrepingen na elkaar te liggen 

ipv naast elkaar.

            
Oplossen van trechter kan mogelijk de 

doorstroming verbeteren. Verkeersveilighied verbetert. Betrouwbaarheid neemt toe door. 
            

Beperkt
  

De A27 wordt verbreed, echter wordt 
daarbij knooppunt Gorinchem niet 
meegenomen. Door de verbreding 
neemt het verkeer mogelijk toe, 
waardoor het knelpunt mogelijk 

verslechterd. Nader onderzoek is nodig 
naar de effecten van de verbreding van 

de A27 op de A15.

Het is niet eenvoudig om dit 
verkeersonveilige punt op te 

lossen, nader onderzoek is nodig 
hoe en op werke termijn dit kan.

8
Streep bij 

taper-uitvoeging

De taper-uitvoeging mist nu een 
doorgetrokken streep, dit is een 
potentieel veiligheidsrisico. Het 
ongevalsrisico kan gereduceerd 

worden door het aanbrengen van 
een doorgetrokken streep.

            
Potentieel verbetering van doorstroming 

door voorkomen van vertraging t.g.v. 
files.

Mogelijk een vermindering van het 
aantal ongevallen.

Door minder files en ongevallen neemt 
de betrouwbaarheid toe.

            
Onderzocht dient te worden of de 
doorgetrokken streep zonder meer 

toegevoegd kan worden, of voor problemen 
zorgt door de mogelijk korte afstand tussen 

convergentie en divergentie punten.

 

Kansrijk om op korte termijn 
doorstroming en veiligheid te 

vergroten.

9
Wegbeeld rustiger 

maken

Door verplaatsen van vangrail en 
aanpassen belijning.

            
Licht positief effect op de doorstroming. Beperkte verbetering van 

verkeersveiligheid. Zeer beperkt effect.
            

Beperkt.
  

Kansrijk om op korte termijn 
doorstrming te verbeteren. Nader 

onderzoek is nodig op welk 
wegvak precies deze maatregel 

mogelijk en effectief is.

10
Betere verlichting 
en geleiding in 

tunnel De Noord

Het verkeer beter geleiden door de 
krappe tunnel middels (slimme) 

verlichting of markering.

            
Beperkte verbetering van doostroming 
door voorkomen van enkele ongevallen 

en de bijkomende vertraging.

Kleine verbetering door mogelijk 
voorkomen van enkele ongevallen door 

betere geleiding.
Kleine verbetering van betrouwbaarheid.

            
Beperkt.

 

Niet kansrijk omdat de effecten 
zeer beperkt zijn en de kosten 

relatief hoog.

11
Afstreping van 
derde rijstrook 

verplaatsen

Er is veel turbulentie doordat de 
afrit en afstreping dicht bij elkaar 
liggen. Door verplaatsen van de 
afstreping  naar benedenstrooms 

mogelijk minder turbulentie.

            
Minder turbulentie kan mogelijk file 

voorkomen of uitstellen Beperkt effect. Beperkt effect.
            

Beperkt.
 

Kansrijk, maar de weg wordt op 
korte termijn reeds aangepast 

binnen A15 PaS. Daarmee vervalt 
deze maatregel.

12
Vrachtstrook op 

huidige 
infrastructuur

Tussen Ridderkerk-Zuid en 
Papendrecht bestaande rijstrook 
als dedicated vrachtverkeerstrook 

inrichten. Daarmee wordt 
doorstroming voor vrachtverkeer 

gegarandeerd, maar verschuift het 
knelpunt voor personenverkeer 

waarschijnlijk naar Ridderkerk-Zuid

            
Door capaciteitsreductie voor 

personenvervoer vermindering van 
doorstroming, wel positief voor 

vrachtverkeer, tenzij vrachtverkeer door 
fileterugslag alsnog in de file staat.

Grotere snelheidsverschillen indien de 
'personenverkeer' rijstroken stil staan en 

vrachtverkeer doorrijdt.
Betrouwbaarheid neemt toe door. 

            
Mogelijk onvoldoende capaciteit voor 

personenverkeer, daardoor verplaatsing van 
knelpunt.

   

Niet kansrijk vanwege een tekort 
aan capaciteit voor het 

personenverkeer.

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

13
Faciliteiten op 

verzorgingsplaat-
sen uitbreiden (VZP 

Hendrik-Ido-Am-
bacht, ....)

Door bijvoorbeeld werkruimtes in 
te richten op de verzorgingsplaats 
bij tunnel de Noord, kunnen auto-
mobilisten hier wachten om na de 

spits weer verder te rijden.

            
Met extra faciliteiten wordt getracht 

bestuurders te verleiden bij file te pauze-
ren op de verzorgingsplaats en hun tijd 
nuttig te besteden. Mogelijk dat de file 

hierdoor iets eerder oplost, effect is ech-
ter zeer beperkt. Maatregel kan zowel op 
personen- als vrachtverkeer gericht zijn.

Beperkt effect. Beperkt effect.
            

Beperkt.
 

Niet kansrijk, effect op de  
doorstroming is nihil.

14
Snelheidslimiet 
verlagen naar 

100 km/h

Huidige snelheidslimiet past niet bij 
het (krappe en onrustige) wegbeeld. 

Ook vindt de verlaging plaats vlak voor 
de afstreping van de 3e rijstrook bij 
Papendrecht, waardoor bestuurders 
hun snelheid verhogen richting het 

capaciteitsknelpunt.

            
Verlaging van snelheidslimiet heeft zelf 
nauwelijks effect op de doorstroming. 
Wel verbetert de doorstroming door 

minder ongevallen.

Door homogenere snelheden tussen 
auto- en vrachtverkeer neemt het aantal 
ongevallen af en de verkeersveiligheid 

toe.

Verbetering van betrouwbaarheid door 
afname van aantal ongevallen.

            
Beperkt.

 
Snelheidslimiet verlagen naar 

100 km/h is quickwin

15
Dynamische 

snelheidslimiet 
instellen (100/120 

km/h)

In de spitsperioden 100 km/h 
toepassen, en buiten de 

spitsperioden 120 km/h. Of op 
basis van de verkeersintensiteiten: 

vanaf een bepaalde intensiteit 
kan de snelheidslimiet verlaagd 
worden om zo de snelheid te 

harmoniseren.

            
Verlaging van snelheidslimiet heeft 

beperkt effect op de doorstroming. Wel 
verbetert de doorstroming door minder 

ongevallen.

Door homogenere snelheden tussen 
auto- en vrachtverkeer neemt het aantal 
ongevallen af en de verkeersveiligheid 

toe.

Verbetering van betrouwbaarheid door 
afname van aantal ongevallen.

            
Beperkt.

  

Kansrijke maatregel voor de 
korte termijn. Op dit traject staan 
reeds matrixborden die gebruikt 

kunnen worden.

16
Beter spreiden over 

de Drechtring

Waar mogelijk verkeer over de N3 
en A16 leiden om de A15 te ontlas-
ten. Overigens kent ook de N3 een 

hoge verkeersdruk.

            
Nader onderzoek is nodig naar de 

kansen en de mogelijk te behalen winst 
voor de A15.

Nader onderzoek is nodig naar de effec-
ten/mogelijkheden.

Nader onderzoek is nodig naar de effec-
ten/mogelijkheden.

            
Toename verkeersdruk op A16 en N3. De 

maatregel past daarmee eigenlijk niet in de 
filosifie om doorgaand verkeer zo veel 

mogelijk via het hoofdwegennet te geleiden.

  

Niet kansrijk, op de N3 wordt de 
komende jaren groot onderhoud 
gepleegd, waardoor juist minder 
verkeer wenselijk is voor de N3.

17
Lokaal wegennet 

in Gorinchem meer 
inzetten om het 

HWN te ontlasten

Met andere inrichting van ver-
keerslichten en bewegwijzering 
kunnen alternatieve routekeuzes 

worden bevorderd.

            
Nader onderzoek is nodig naar de poten-
tie en effectiviteit van deze maatregel.

Nader onderzoek is nodig naar de poten-
tie en effectiviteit van deze maatregel.

Nader onderzoek is nodig naar de poten-
tie en effectiviteit van deze maatregel.

            
Onderliggend wegennet van Gorinchem 

wordt drukker, en deze zit al aan de 
maximale capaciteit.

 

Niet kansrijk, omdat 
onderliggend wegennet in 

Gorinchem geen extra verkeer 
kan verwerken

18
Inzichten- en 

effectenfabriek

Meer inzicht is nodig in de verkeersstro-
men en de effecten van maatregelen. 

Daarom dient ingezet te worden 
op uitgebreide datainwinning en 

dataverstrekking. Meer inzicht is nodig 
over herkomsten en bestemmingen, 

verplaatsingsafstanden en type verkeer. 
Met deze inzichten kunnen verkeers-
management gerichten en daarmee 

effectiever opgezet worden.

            
Maatregel leidt niet tot directe verbete-
ring van de doorstroming, maar wel de 
verkeersmanagementmaatregelen die 

door deze maatregel effectieve worden.
Beperkt effect.

 
Beperkt effect.

            
Beperkt.

 

Kansrijk op korte termijn. Deze 
maatregel is ook in het program-

ma Innovatieve Drechtsteden 
opgenomen.

19
Bergers stand-by

Door bergers stand-by te laten 
staan op strategische locaties 

langs dit traject, kunnen ongeval-
len sneller worden afgehandeld, 

en daarmee de filezwaarte worden 
beperkt.

            
De doorstroming verbetert aanzienlijk 
door het eerder afhandelen van onge-

vallen.
Beperkt effect.

 
De vertraging t.g.v. ongevallen kan met 
de maatregel beperkt worden, wat de 

betrouwbaarheid ten goede komt.

            
Beperkt.

  

Kansrijke quick-win maatregel, 
wordt reeds toegepast op de Ruit 

van Rotterdam en is daar zeer 
effectief.

20
Handhaving op 
snelheidslimiet

Verkeersveiligheid verbeteren door 
te handhaven op de snelheidsli-

miet. Dit kan zowel door tijdelijke 
mobiele controles als met vaste 

camera’s/trajectcontrole. 

            
Lichte verbetering van de doorstroming. Veiligheid verbetert door een 

harmonisering van de snelheid.

 
Beperkt effect.

            
Bij plaatselijke of tijdelijke snelheidscontroles 
trappen bestuurders weleens abrupt op de 
rem wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

  

Kansrijke maatregel als quick-win 
of op de korte termijn (afhanke-

lijk van exacte invulling)

21
Optimaliseren VRI’s 
bij aansluitingen

Doorstroming bij afritten verbeteren 
door een betere/efficientere afstelling 
van de verkeersregelingen, daarmee 
kan mogelijk fileterugslag naar de 

hoofdrijbaan voorkomen/gereduceerd 
worden. Gemeentes ontbreekt het 

soms aan capaciteit om de VRI-instellin-
gen actueel te houden.

            
Verbetering van de doorstroming.

Mogelijk verbetering van verkeersveilig-
heid indien fileterugslag naar de 

hoofdrijbaan voorkomen kan worden.

 
Beperkt effect.

            
Beperkt.

 

Kansrijk als quick-win of korte 
termijn maatregel. “Het Groene 
Golf Team” heeft in het verleden 
kennis ontwikkeld om VRI’s te 

optimaliseren.

Verkeersmanagement maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Maatregelen om verkeersvraag te beïnvloeden Generieke verkeersmanagement maatregelen Logistieke maatregelen

OV-stimulering: de afgelopen jaren zijn al diverse investeringen gedaan om de MerwedeLingelijn aantrekkelijker te 
maken (frequentieverhoging, nieuwe stations, digitale reisinformatieborden). De treindienst kan echter nog aantrekkelijk 
gemaakt worden met extra investeringen, en daarmee reizigers uit de auto krijgen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 ▪ Frequentieverhoging door een (partiële) spoorverdubbeling (frequentie zit nu aan zijn maximum vanwege 
enkelsporigheid)

 ▪ MerwedeLingeLijn door laten rijden naar Rotterdam en/of Utrecht om daarmee de benodige overstap op 
Dordrecht/Geldermalsen op te heffen.

 ▪ Uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen op stations Dordrecht, Dordrecht-Zuid, Dordrecht Stadspolders en 
Sliedrecht Baanhoek. Op deze stations is nu of in de toekomst sprake van een tekort aan parkeervoorzieningen 
voor fietsen.

 ▪ Verbeteren van last-mile verbindingen van bedrijventerrein Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de 
werknemers met de auto reist. Reizen met het openbaar vervoer en fiets kan gestimuleerd worden door de 
verbindingen naar de bedreiventerrein te verbeteren voor fiets en natransportvervoermiddelen. 

Een nadere uitwerking van deze maatregelen is opgenomen in bijlage 1.

Verkeersveiligheid verbeteren: de verkeersveiligheid kan verbeterd worden met slimme systemen 
in voertuigen die bestuurders helpen bij de rijtaak. Dit zijn systemen zoals:

 ▪ Blind spot detection 
 ▪ Lane departure warning
 ▪ Connected Car

De overheid heeft echter beperkte invloed op het gebruik van bovenstaande systemen door 
bestuurders, het initiatief in de ontwikkeling van dergelijke systemen ligt bij de markt. Maatregelen 
die de overheid kan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren betreft:

 ▪ Campagnes tegen het gebruik van mobiele apparaten door bestuurders 
 ▪ Strenger handhaven op het gebruik van mobiele apparaten door bestuurders 

In bijlage 3 zijn deze maatregelen nader uitgewerkt.

Efficientere logistiek: het knelpunt kan ook verlicht worden met logistieke maatregelen. Door het aantal 
vrachtwagens op de A15 te verminderen kan de doorstroming verbeterd worden. 
Enkele kansrijke maatregelen op dit vlak zijn:

 ▪ Betere en actulere verkeersinformatie voor logistieke bedrijven zodat chauffeurs real-time hun route 
kunnen aanpassen mocht ergens file staan, maar ook kunnen ritten worden vervroegd of uitgesteld.

 ▪ Congestie in de binnenvaart verminderen om vervoer over water te stimuleren. Momenteel wordt 
bargeterminal Alblasserdam ook gebruikt om goederen over te laden op een vrachtwagen voor het 
laaste stuk naar de Rotterdamse haven.

Fietsstimulering: snelwegen worden ook vaak gebruikt voor korte verplaatsingen. Op korte verplaatsingen kan de fiets 
concurreren met de auto, en daarom kunnen investeringen in fiets mogelijk voor een verlichting zorgen op de A15. De 
belangrijkste maatregelen om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen zijn: 

 ▪ Beloningen voor gebruik van de fiets
 ▪ Probeeracties met elektrische fietsen
 ▪ Realisatie van een snelfietsroute tussen Sliedrecht en Gorinchem
 ▪ Verbetering van fietsroute tussen Sliedrecht en Dordrecht
 ▪ Oplossen van knelpunten op snelfietsroute F16 

Een nadere uitwerking van fietsstimuleringsmaatregelen is opgenomen in bijlage 1.

Netwerkbreed verkeersmanagement: de doorstroming kan verbeterd worden door over het 
gehele traject toeritdosering in te zetten. Door het limiteren van de verkeersstroom die de snelweg 
oprijdt kan een filekiem voorkomen of uitgesteld worden. Daarmee verbetert de doorstroming.

Logistieke bedrijven: maar ook bouwbedrijven, kunnen gestimuleerd worden de spits te mijden met 
beloningen. Door De Verkeersonderneming is/wordt dit reeds toegepast. Minder vrachtauto’s in de spits leidt 
tot een verbetering van de doorstroming.

Spitsmijden: de capaciteitsknelpunten treden in de spits op, buiten de spits is er voldoende capaciteit en stroomt het 
meestal goed door. De capaciteit van de weg kan beter benut worden door reizigers in de spits te verleiden buiten de 
spits te reizen. Maatregelen om dit te doen zijn:

 ▪ Beloning voor buiten spits reizen, thuiswerken of carpoolen- carpoolen stimuleren door aanleg/verbetering van 
carpoolplaatsen

 ▪ MaaS kan mogelijk voor minder autoverkeer zorgen doordat reizigers overstappen op alternatieven of door 
autodelen-concepten

Verkeersdata en verkeersinformatie: meer inzicht is nodig in de herkomsten en bestemmingen van 
verkeer, in het type verkeer, en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen. Belangrijke 
maatregelen hiervoor zijn:

 ▪ Ontwikkeling van ‘inzichtenfabriek’ 
 ▪ Meer informatie halen uit data en betere data halen uit bestaande instrumenten (bv. IWKS)
 ▪ Pre-trip & on-trip rij-informatie met korte termijn voorspellingen- en diverse Talking Traffic 

diensten

In bijlage 3 zijn deze maatregelen nader uitgewerkt.

Alternatieven goederenvervoer: Het aantal vrachtauto’s op de weg verminderen met maatregelen om 
alternatieven, zoals vervoer over water en spoor, aantrekkelijker te maken. Dit kan op tal van manieren, 
enkele kansrijke maatregelen zijn:

 ▪ Aanleggen / verbeteren logistieke multimodale overslagpunten
 ▪ Extra / langere kademuren realiseren om de overslagcapaciteit naar barge te vergroten
 ▪ Langere goederentreinen mogelijk maken
 ▪ ‘Anders betalen voor mobiliteit’ invoeren en daarmee op basis van kosten alternatieven aantrekkelijker 

maken.

Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in bijlage 2.

Stimuleren alternatieven, logistiek en optimalistie verkeersafwikkeling

De hiervoor benoemde maatregelen zijn sterk gericht op het knelpunt, de capaciteit van de weg en doorstroming van het wegverkeer. De knelpunten op de weg kunnen echter ook verlicht of opgelost worden door in te zetten op andere vervoerwijzen, of met 
corridorbrede/generieke maatregelen. Hierna zijn dergelijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn verder uitgewerkt en opgenomen in bijlage 1 t/m 3.
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Vormgeving oprit Echteld maakt het invoegen lastiger Saai wegbeeld tussen Deil en Tiel zorgt voor lagere alertheid

Veel ongevallen bij viaduct Overlaat (mogelijk door slecht zicht t.g.v. krappe topboog) Krap wegprofiel bij viaduct over het AR-kanaal kan onveilig zijn en geeft beklemmend gevoel
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Knelpunt 3: Leerdam - Ochten: (zuidbaan)

capaciteit, wegbeeld, ongevallen en OWN

TRAJECTBREDE KNELPUNTEN
 ▪ (Toekomstig) capaciteitstekort tussen Deil en Ochten, met name rond Tiel stroopt het verkeer op en 

specifiek bij het viaduct over het Amsterdam-RIjnkanaal.
 ▪ Ongevallen vinden over het gehele traject plaats, sterke concentratie rond het viaduct Overlaat.
 ▪ Snelheidslimiet past niet altijd bij het wegbeeld met meerdere profielvernauwingen.
 ▪ Op dit traject is geen volwaardige signalering (MTM+AID) aanwezig, maar is op diverse plekken 

lokale filebeveiliging geïnstalleerd. Maar niet op elke wegvak worden daardoor bestuurders 
gewaarschuwd voor een naderende file.

 ▪ Lange rechtstanden i.c.m. lage intensiteiten kunnen leiden tot lagere alertheid: ten westen van Tiel 
een rechtstand van 5 km, tussen verzorgingsplaats Varakker en Andelst een rechtstand van 8 km.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
3a) Hoge ongevallenconcentratie bij viaduct Overlaat, hier ontbreekt de vluchtstrook en i.c.m. slecht zicht 
door krappe topboog leidt dit tot veel ongevallen.
3b) Bij het viaduct over het Amsterdam-Rijnkanaal ontbreekt de vluchtstrook en is er gebrekkig zicht 
door een krappe topboog, dit zorgt voor een verminderde doorstroming.
3c) Ongunstige inrichting oprit Echteld: scherpe bocht, invoegen tegen helling op, op het viaduct 
ontbreekt de vluchtstrook, en slecht zicht door krappe topboog. Dit maakt het invoegen lastiger.
3d) Saai wegbeeld tussen Deil en Tiel kan zorgen voor lagere alertheid bij bestuurders.
3e) Bij viaduct Grotebrugse Grintweg ontbreekt de vluchtstrook i.c.m. slecht zicht door krappe topboog.
3f) Sluipverkeer door Wadenoijen doordat verkeer van en naar Tiel gebruikt maakt van de aansluiting Wadenoijen.
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TRAJECTBREDE KNELPUNTEN
 ▪ (Toekomstig) capaciteitstekort tussen Deil en Ochten, met name rond Tiel stroopt het verkeer op.
 ▪ Signalering op dit deel ontbreekt, waardoor bestuurders niet gewaarschuwd worden voor file. 

Met name op locaties met slecht zicht (door krappe topbogen) is dat een veiligheidsrisico.
 ▪ Snelheidslimiet past niet altijd bij het wegbeeld met meerdere profielvernauwingen.
 ▪ Onderbreking van inhaalverbod voor vrachtwgaens tussen Deil en Geldermalsen waardoor op 

dat wegvak veel vrachtwagens inhalen.
 ▪ Lange rechtstanden in combinatie met lage intensiteiten kunnen leiden tot lagere alertheid: ten 

westen van Tiel een rechtstand van 5 km, tussen vzp Varakker en Andelst een rechtstand van 8 
km.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
4a) Hoge ongevallenconcentratie bij viaduct Overlaat: ontbrekende vluchtstrook in combinatie met 
slecht zicht door krappe topboog. 
4b) Bij het viaduct over het Amsterdam-Rijnkanaal ontbreekt de vluchtstrook en is er gebrekkig zicht 
door een krappe topboog, dit zorgt voor een verminderde doorstroming.
4c) Bij viaduct Grotebrugse Grintweg ontbreekt de vluchtstrook in combinatie met slecht zicht door 
krappe topboog.
4d) Sluipverkeer door Wadenoijen doordat verkeer van en naar Tiel gebruikt maakt van de 
aansluiting Wadenoijen.
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Ontbrekende verkeerssignalering
Inhaalverbod vrachtwagens

Smal wegprofiel bij viaduct Grotebrugse Grindweg is potentieel onveilig en beklemmend Lange rechtstanden kunnen leiden tot lagere alertheid
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4d 4c 4b

Knelpunt 4: Dodewaard - Deil: (noordbaan)

capaciteit, wegbeeld, ongevallen en OWN
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    Oplossingsrichtingen voor knelpunten 3 en 4: Leerdam - Dodewaard en v.v.
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Filebeveiliging 

7

9

8

1   Viaductverbreding

4  Derde hoofdontsluiting14  Inhaalverbod 
continueren

15  Inhaalverbod 
verplaatsen

19  Dosering 

20  DRIPS
1   Viaductverbreding

1   Viaductverbreding5   Viaduct -en A15 verbreding 
6  

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:
3  Parallelstructuur
5  Filebeveiliging uitbreiden 
10  Korte termijn viaducten 
11  OWN sluitend maken 
12  Onderzoek aansluiting 
16  Dynamisch inhaalverbod 
17  Snelheidslimiet verlagen 
18  Belevingsonderzoek 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

20  HOV bus Tiel-Den Bosch

23  Fietsverbindingen station   
       verbeteren

5  IC Nijmegen-
Dordrecht-Rotterdam
16  Frequentieverhoging 
2->4x/h

12 Overstap 
verbeteren

11  Trein Dordrecht-
Utrecht

 Grootschalige weginfrastructuur
       -maatregelen

 Kleinschalige weginfrastructuur 
       -maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

2  Wegverbreding (2x3) 

2  Wegverbreding (2x3) 

13  Inhaalverbod opheffen 

13  Inhaalverbod opheffen 

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.

Capaciteit
uitbreiding
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Viaducten 
verbreden

Op meerdere viadructen onbreekt 
de vluchtstrook waardoor het 

wegprofiel lokaal vernauwd wordt. 
Door viaducten te verbreden wordt 

het wegbeeld rustiger en kan 
de vluchtstrook doorgetrokken 

worden.

            
Zeer beperkt effect op de doorstroming

Mogelijk een lichte verbetering van de 
verkeersveiligheid door een rustiger en 

eenduidiger wegprofiel.
Zeer beperkt effect.

            
Beperkt.

  

Alleen kansrijk in geval de 
weg verbreed wordt naar drie 
rijstroken, het effect van alleen 
bredere viaducten is beperkt.

2
Wegverbreding 

naar 2x3

Capaciteit van de weg vergroten 
door een volledige verbreding naar 
2x3 rijstroken. Voor een volledige 
verbreding is ook een aanpassing 

aan diverse viaducten nodig.

            
Capaciteitsknelpunt wordt hiermee 

opgelost.
Vermindering van ongevallen door het 

voorkomen van file.
Door minder files en ongevallen neemt 

de betrouwbaarheid toe.

            
Mogelijke verplaatsing van knelpunt naar 

Ochten of knooppunt Deil.

    

Verbreding van de A2 tussen Deil en Den 
Bosch zorgt voor een hogere 

piekbelasting op de A15.

Kansrijke maatregel op de 
lange termijn, wel is onderzoek 
nodig naar de effecten van een 
verbreding op benedenstroomse 

wegvakken.

3
Parallelstructuur 

langs de A15 voor 
korte-afstand ritten

Het onderliggend wegennet 
sluitend maken door de aanleg van 
een parallelstructuur. Momenteel 
is het OWN niet geheel sluitend, 
waardoor een deel van het korte 

afstandverkeer van de A15 gebruik 
maakt.

            
Positief effect op de doorstroming door 
een vermindering van het verkeer op 

de A15.

Geen direct effect op de 
verkeersveiligheid, echter door een
vermindering van de files op de A15 

wordt ook een vermindering van 
ongevallen verwacht.

Betere betrouwbaarheid door betere 
doorstroming.

            
Op bepaalde wegen van het OWN neemt het 

verkeer mogelijk toe.

    
Mogelijk kansrijk op de lange 

termijn.

4
3e hoofdontsluiting 

Tiel

Een nieuwe ontsluitingsweg tussen 
Tiel en aansluiting Wadenoijen of 

Geldermalsen.

            
Mogelijk kan de nieuwe weg voor een 

verlichting zorgen op de A15 tussen aan-
sluitingen Wadenoijen en Tiel. Dit speelt 
met name voor de lange termijn, gezien 
het capaciteitsknelpunt in de toekomst 

gaat opspelen.

Beperkt effect op de verkeersveiligheid. Beperkt effect.

            
De 3e hoofdontsluiting kan sluipverkeer door 

Wadenoijen voorkomen.

    

Mogelijk kansrijke maatregel 
voor de middellange termijn. 

Nader onderzoek is nodig naar 
het oplossend vermogen voor 
sluipverkeer door Wadenoijen, 

en in hoe verre verkeer van/naar 
Tiel van deze nieuwe aansluiting 

gebruik zal maken.

5
Verbreding viaduct 

AR-kanaal met 
plaatselijke 

verbreding van 
de A15

Het viaduct over het AR-kanaal 
is een flessenhals door het 

ontbreken van de vluchtstrook en 
een visuele versmalling. Enkel ver-
breding van het viaduct voor een 
breder wegbeeld is duur. Daarom 
kan het mogelijk effectief zijn hier 
lokaal een 3e rijstrook aan leggen 

incl viaductverbreding.

            
Capaciteitsuitbreiding en oplossing van 
de flessenhals zorgt naar verwachting 
voor een betere doorstroming, nader 

onderzoek is nodig naar de vormgeving 
van de plaatselijke verbreding

Mogelijk een lichte verbetering van de 
verkeersveiligheid door een rustiger en 

breder wegprofiel.
Mogelijk (lichte) verbetering van de 

betrouwbaarheid.

            
Nader onderzoek is nodig naar de vorm-
geving van de plaatselijke verbreding (bv. 

weefvak of spitsstrook)

    

Mogelijk passend op de lange 
termijn, nader onderzoek nodig 

naar de inrichting.

6
Haalbaarheids-

onderzoek lokale 
capaciteits-

uitbreiding viaduct 
AR-kanaal

Aan de noordkant van het viaduct 
loopt de funcering verder door. 

Hier heeft in het verleden een ex-
tra rijstrook gelegen t.b.v. een afrit. 

Mogelijk kan op de bestaande 
fundering lokaal de wegcapaciteit 
uitgebreid worden tussen aanslui-

tingen Tiel en Echteld.

            
Lokale capaciteitsuitbreiding in de vorm 
van een weefvak tussen de aansluitin-
gen kan het onstaan van files rond het 
AR-kanaal voorkomen/reduceren, en 

daarmee de doorstroming verbeteren.

Mogelijke een lichte verbetering van de 
verkeersveiligheid door een rustiger en 

breder wegprofiel.

Mogelijk (lichte) verbetering van de 
betrouwbaarheid.

            
Nader onderzoek is nodig naar de vormge-

ving van de plaatselijke verbreding.

   

Uitvoeren van het onderzoek is 
kansrijk om op korte termijn uit 
te voeren, het onderzoek dient 
uit te wijzen of de bestaande 

fundering gebruikt kan worden 
voor een lokale capaciteitsuit-

breiding.

 Grootschalige weginfrastructuur maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen
Passende maatregel

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

7
Verlengen oprit 

Echteld

Door de oprit te verlengen wordt 
invoegende bestuurders meer 

ruimte gegeven voor een veilige 
inhaalmanouvre.

            
Nauwlijks tot geen effect op 

doorstroming.
Beperkt effect, het aantal ongevallen op 

deze locatie valt in de praktijk mee. Beperkt effect.
            

Beperkt.
  

Effect is beperkt, en voor de 
verlenging is het nodig het 

viaduct te verbreden waardoor 
de kosten hoog zijn. Daarmee is 

de maatregel niet passend.

8
Filebeveiliging 

uitbreiden

Vanwege het wegbeeld (krap-
pe viaducten met suboptimaal 

alignement) is filebeveiliging zeer 
wenselijk. Filebeveiliging kan op 

verschillende manieren toegepast 
worden, waaronder MTM en berm 
DRIP’s. Op het traject staan reeds 
enkele berm DRIP’s voor lokale 

filebeveiliging.

            
Geen direct effect op de doorstroming, 
wel positief effect indien ongevallen 

worden voorkomen.
Vermindering van het aantal ongevallen. Betere betrouwbaarheid door minder 

ongevallen.

            
Beperkt.

  

De komende jaren gaat een transitite 
plaatsvinden van informatie via 

wegkantsystemen naar in-car informatie. 
Daardoor worden wegkantsystemen 
overbodig, en zijn dure investeringen 

in dergelijke systemen mogelijk niet te 
rechtvaardigen.

Passend als quick-win of op korte 
termijn afhankelijk van concrete 

invulling. Voor volledige 
signalering is meer tijd nodig, 
lokale filebeveiliging middels 

berm DRIP’s is sneller te 
implementeren.

9
Verplaatsen van 

oprit Echteld

De oprit is nu vrij kort, doordat 
deze vlak voor het viaduct begint. 
Door de oprit te verleggen richting 
het westen kan de oprit worden 

verlengd zonder het viaduct aan te 
hoeven passen.

            
Beperkt effect op de doorstroming,

 invoegend verkeer heeft langer de tijd 
om de juiste snelheid te bereiken om in 

te voegen.

Mogelijk een vermindering van het 
aantal ongevallen door een vebetering 

van het invoegproces. 

Betere betrouwbaarheid door minder 
ongevallen.

            
Beperkt.

   
Mogelijk kansrijk op de 
middellange termijn.

10
Korte termijn 

aanpak viaducten

Verbreden van viaducten is een 
kostbare maatregel. Op de korte 
termijn kan echter mogelijk ook 
met relatief kleine maatregelen 
het wegbeeld rond viaducten 

verbeterd worden.

            
Licht positief effect op de doorstroming 

door een rustiger wegbeeld.
Mogelijk positief effect op de ver-

keersveiligheid door een rustiger en/of 
overzichtelijker wegbeeld.

Beperkt effect.
            

Beperkt
 

Mogelijk kansrijk op korte 
termijn.

11
OWN sluitend 

maken tussen Deil 
en Ochten

Het onderliggend wegennet (OWN) 
is niet geheel sluitend, waardoor 
relatief veel lokaal verkeer via het 

HWN rijdt.

            
Positief effect op de doorstroming. Beperkt effect. Beperkt effect.

            
Door het OWN sluitend te maken neemt de 
verkeersdruk op het OWN toe, dit kan leiden 

tot lokale overlast.

  

Niet kansrijk vanwege lokale 
overlast door toenemende 
verkeersdruk op het OWN.

12
Onderzoek 

aansluitingen

Diverse aansluitingen op het 
Gelderse deel van de A15 zijn als 
suboptimaal naar voren gekomen. 

Op diverse aansluitingen stokt 
de verkeersafwikkeling soms. De 
aansluitingen zijn niet in detail 

onderzocht in verkeersonderzoek 
A15, maar de verwachting is dat 
de oorzaken per aansluiting ver-
schillen. Daarom wordt met deze 

maatregel een nieuw gedetailleerd 
onderzoek voorgesteld naar de 

aansluitingen van de A15.

            
Aanpassingen aan op- en afritten kun-
nen een positief effect op de doorstro-

ming hebben.

Mogelijk een vermindering van het 
aantal ongevallen door een verbetering 

van het invoegproces.

Betere betrouwbaarheid door minder 
ongevallen.

            
Beperkt.

Het onderzoek is kansrijk om op 
korte termijn uit te voeren. Uit 

het onderzoek dienen mogelijke 
maatregelen te komen om de 
verkeersafwikkeling en/of het 
ontwerp bij de aansluitingen te 

verbeteren.

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Verkeersmanagement maatregelen
Oplossings-

richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-
indicatie

Invloed toekomstige ingre-
pen Passende maatregel

 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

13
Inhaalverbod 
vrachtverkeer 

opheffen

Door overal het inhaalverbod op te 
heffen zullen vrachtwagens veel 
verspreider over de A15 elkaar 
inhalen. Mogelijk dat daardoor 

tussen Deil en Geldermalsen de 
hinder van inhalende vrachtwa-

gens wordt verminderd.

            
Reistijdwinst voor vrachtwagens doordat 

ze elkaar overal mogen inhalen. 
Personenverkeer wordt mogelijk wel 

vaker gehinderd door inhalend 
vrachtverkeer.

Negatief voor de verkeersveiligheid 
door het toenemende aantal 

inhaalbewegingen door vrachtverkeer. 
Weefbewegingen brengen een hoger 
ongevalsriscio met zich mee, en de 

snelheidsverschillen op de linker strook 
nemen toe.

Indien inderdaad meer ongevallen 
plaatsvinden, neemt de betrouwbaarheid 

naar verwachting af.

            
Beperkt.

 

Het huidige regime van 
inhaalverboden voor 

vrachtverkeer lijkt passend.

14
Inhaalverbod 

vrachtverkeer over 
gehele traject 

toepassen

Op het wegvak tussen Deil en 
Geldermalsen mag vrachtverkeer 
elkaar nu nog inhalen. Om de hin-
der voor autoverkeer te beperken 
kan het inhaalverbod ook op dit 

stuk worden ingevoerd.

            
Personenverkeer wordt niet meer 

gehinderd door inhalende vrachtwagens, 
waardoor de doorstroming verbeterd. 

Vrachtwagens mogen elkaar nu over een 
lang traject niet meer inhalen wat voor 

enige vertraging kan zorgen.

Minder rijstrookwisselingen 
door vrachtverkeer, waardoor de 

verkeersveiligheid licht verbeterd.
Beperkt effect.

            
Beperkt.

 

Aan inhaalverboden hangt een 
maximale afstand waarover de 
regel toegepast mag worden. 
Met de maatregel wordt deze 

richtlijn / regel overschreden, en 
daarmee is dit geen passende 

maatregel.

15
Onderbreking 
inhaalverbod 
vrachtverkeer 
verplaatsen

De onderbreking ligt nu tussen Deil 
en Wadenoijen. De onderbreking 
kan ook verplaatst worden naar 

Leerdam - Deil bijvoorbeeld, waar-
door tussen Deil en Wadenoijen 
inhalen door vrachtwagens kan 

worden verboden.

            
Op dit wegvak ligt (nog) geen capaci-
teitsknelpunt, waardoor het effect op 
de doorstroming van deze maatregel 

beperkt is.

Het aantal ongevallen op dit wegvak 
springt er niet direct uit, wel kan de 

maatregel bijdragen aan een verbetering 
van de verkeersveiligheid tussen Deil en 

Wadenoijen.

Beperkt effect.

            
Rijkswaterstaat hanteert een maximale 
afstand waarover een inhaalverbod voor 

vrachtverkeer mag gelden. Met het verplaat-
sen van de onderbreking naar Leerdam-Deil 

wordt deze afstand ver overschreden..

 

Verplaatsen van de onderbreking 
is niet zomaar mogelijk. 

Momenteel loopt bij 
Rijkswaterstaat een traject om 

voor het gehele hoofdwegennet 
het inhaalverbod voor 

vrachtverkeer te herzien. Uit dat 
traject zal moeten blijken of een 

herziening gewenst is.

16
Dynamisch 

inhaalverbod 
vrachtverkeer

Met elektronische borden boven 
de weg kan in drukke tijden een 
inhaalverbod voor vrachtverkeer 

worden ingesteld, en kun op 
rustige momenten inhalen door 

vrachtwagens wel worden 
toegestaan.

            
Positief effect op de doorstroming van perso-
nenverkeer. Ten op zichte van de huidge situa-
tie zorgt dit voor het grootste deel van de dag 
ook voor postiieve effecten voor vrachtverkeer.

Een dergelijk systeem is met name voor 
personenauto’s verwarrend, dit zorgt voor 
een afname van de verkeersveiligheid.

Beperkt effect.
            

Beperkt.
   

Niet kansrijk vanwege 
verwarring voor automobilisten 
en bijbehorende afname van de 

verkeersveiligheid.

17
Snelheidslimiet 
verlagen naar 
100/120 km/h

Overal naar 120 km/h, en bij 
passage Tiel naar 100 km/h 

vanwege het krappe wegprofiel. 
Een lagere snelheidslimiet past 

beter bij het wegprofiel met 
enkele vernauwingen.

            
Lagere limiet zorgt zelf niet voor een 
betere doorstroming, maar door het 

voorkomen van ongevallen en files die 
daarmee 

worden voorkomen wel.

Een lagere snelheidslimiet kan mogelijk 
bijdragen aan het reduceren van het 

aantal ongevallen.

Indien ongevallen worden voorkomen 
neemt de betrouwbaarheid toe.

            
Beperkt.

 
Snelheidslimiet verlagen is 

Quickwin

18
Belevings-

onderzoek snelweg 
met passende 
maatregelen

Onderzoeken wat gewenst en 
ongewenst is in de omgeving van 

de snelweg om de beleving te 
verbeteren. En daarmee 

bestuurders alert houden, maar 
ook niet te veel af te leiden.

            
Geen effect op doorstroming.

    
Indien de alertheid verhoogd kan 
worden, en daarmee ongevallen 

worden voorkomen is dit een positieve 
maatregel.

Beperkt effect.
            

Beperkt.
 

Indien met maatregelen de 
alertheid van bestuurders 

verbeterd kan worden is dit 
een kansrijke maatregel, nader 

onderzoek is nodig naar concrete 
maatregelen

19
Toeritdosering 

Echteld

Door een aantal ongunstige inrichtings-
elementen wordt het invoegen bij oprit 
Echteld bemoeilijkt. Door het verkeer op 
de toerit te doseren wordt voorkomen 
dat collonnes van voertuigen dienen in 

te voegen, om daarmee het 
invoegproces te verbeteren.

            
Beperkt effect. Beperkt effect omdat hier in de praktijk 

niet veel ongevallen plaatsvinden. Beperkt effect.

            
Vertraging voor verkeer bij oprit Echteld, 
mogelijk fileterugslag op onderliggend 

wegennet

  

In de praktijk valt het aantal 
ongevallen mee, het effect van 

de maatregel is daarom beperkt.

20
DRIPS met 

file-informatie rond 
Tiel

Door informatie te geven over de 
situatie op de A15 rond Tiel, kan worden 
voorkomen dat verkeer richting Tiel de 
A15 vroegtijdig verlaat bij Wadenoijen 
en over het onderliggend wegennet 

richting bestemming rijdt. Verkeer van 
en naar Tiel legt druk op de wegen en 

leefbaarheid van Wadenoijen.

            
Met de maatregel wordt getracht ver-
keer langer op de snelweg te houden, 
daarmee neemt de verkeersdruk op de 

A15 toe.
Beperkt effect. Beperkt effect.

            
Verkeersdruk op de A15 neemt toe, maar op 

het OWN in Wadenoijen af.

  

Mogelijk kansrijk op korte 
termijn om sluipverkeer door 

Wadenoijen te voorkomen, nader 
onderzoek nodig om de effecten 

te onderbouwen.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Stimuleren alternatieven, logistiek en optimalistie verkeersafwikkeling

De hiervoor benoemde maatregelen zijn sterk gericht op het knelpunt, de capaciteit van de weg en doorstroming van het wegverkeer. De knelpunten op de weg kunnen echter ook verlicht of opgelost worden door in te zetten op andere vervoerwijzen, of met 
corridorbrede/generieke maatregelen. Hierna zijn dergelijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn verder uitgewerkt en opgenomen in bijlage 1 t/m 3.

Maatregelen om verkeersvraag te beïnvloeden Generieke verkeersmanagement maatregelen Logistieke maatregelen

OV-stimulering: Vanuit Tiel vertrekt momenteel 2x per uur een trein naar Utrecht, en 1/2x per uur een trein naar Arnhem. 
Richting Den Bosch dient overgestapt te worden op Geldermalsen, en ontbreken nog snelle langeafstands bussen. Het 
openbaar vervoer kan daarom met name voor de gemeente langs de Oostelijke Betuwelijn aantrekkerlijk gemaakt 
worden. De Oostelijke Betuwelijn is deels enkelsporig en deels nog niet geëlektrificeerd. Om reizen per openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken bestaande de volgende maatregelen:

 ▪ Frequentieverhoging (2->4x p/u) 
 ▪ IC-trein tussen Nijmegen en Rotterdam met stops op Geldermalsen en Dordrecht over de Oostelijke Betuwelijn 

(spoorverdubbeling en elektrificatie nodig) 
 ▪ Fietsverbindingen naar stations verbeteren om ketenverplaatsing te verbeteren 
 ▪ HOV Bus tussen Tiel en Den Bosch voor een directe OV-verbinding

Een nadere uitwerking van deze maatregelen is opgenomen in bijlage 1.

Verkeersveiligheid verbeteren: verbeteren met C-ITS systemen: op het traject vinden veel 
ongevallen plaats, deels hangt dit samen met de hoge verkeersintensiteiten. De verkeersveiligheid 
kan verbeterd worden met slimme systemen in voertuigen die bestuurders helpen bij de rijtaak. Dit 
zijn systemen zoals:

 ▪ Blind spot detection 
 ▪ Lane departure warning 
 ▪ Connected Car

Maar ook kunnen campagnes ingezet worden tegen het gebruik van mobiele apparaten door 
bestuurders. En door strenger te handhaven op het gebruik van mobiele apparaten door bestuurders. 

In bijlage 2 zijn deze maatregelen nader uitgewerkt.

Logistieke bedrijven: maar ook bouwbedrijven, kunnen gestimuleerd worden de spits te mijden met 
beloningen. Door De Verkeersonderneming is/wordt dit reeds toegepast. Minder vrachtauto’s in de spits leidt 
tot een verbetering van de doorstroming.

Fietsstimulering: snelwegen worden nog behoorlijk vaak gebruikt voor relatief korte verplaatsingen. Op deze korte 
verplaatsingen kan de fiets mogelijk concurreren met de auto. De belangrijkste maatregelen om mensen uit de auto op 
de fiets te krijgen zijn:

 ▪ Beloningen voor gebruik van de fiets 
 ▪ Probeeracties met elektrische fietsen 
 ▪ Verbeteren van het fietsnetwerk door de aanleg van ontbrekende schakels en daarmee directere fietsroutes te 

realiseren 

Een nadere uitwerking van deze maatregelen is opgenomen in bijlage 1.

Netwerkbreed verkeersmanagement: de doorstroming kan verbeterd worden door over het 
gehele traject toeritdosering in te zetten. Door het limiteren van de verkeersstroom die de snelweg 
oprijdt kan een filekiem voorkomen of uitgesteld worden. Daarmee verbetert de doorstroming.

Alternatieven goederenvervoer: Het aantal vrachtauto’s op de weg verminderen met maatregelen om 
alternatieven, zoals vervoer over water en spoor, aantrekkelijker te maken. Dit kan op tal van manieren, 
enkele kansrijke maatregelen zijn:

 ▪ Aanleggen / verbeteren logistieke multimodale overslagpunten
 ▪ Extra / langere kademuren realiseren om de overslagcapaciteit naar barge te vergroten 
 ▪ Langere goederentreinen mogelijk maken 
 ▪ ‘Anders betalen voor mobiliteit’ invoeren en daarmee op basis van kosten alternatieven aantrekkelijker 

maken.
 ▪ Robuustheid vaarwegen vergroten
 ▪ Aanpak kademuren binnenvaart

Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in bijlage 2.

Spitsmijden: de capaciteitsknelpunten treden in de spits op, buiten de spits is er voldoende capaciteit en stroomt het 
meestal goed door. De capaciteit van de weg kan beter benut worden door reizigers in de spits te verleiden buiten de 
spits te reizen. Maatregelen om dit te doen zijn:

 ▪ Beloning voor buiten spits reizen, thuiswerken of carpoolen 
 ▪ Carpoolen stimuleren door aanleg/verbetering van carpoolplaatsen
 ▪ MaaS kan mogelijk voor minder autoverkeer zorgen doordat reizigers overstappen op alternatieven of door 

autodelen-concepten
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TRAJECTBREDE KNELPUNTEN 
 ▪ Veel ongevallen op de gehele Ruit van Rotterdam, en daardoor ook een slechte 

betrouwbaarheid.
 ▪ Ongevallen vinden verspreidt plaats, maar sterke concentratie van ongevallen op wegvakken 

met veel weefbewegingen (rond de knooppunten Benelux, Vaanplein en Ridderkerk).

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
5a) Dagelijkse wachtrijvorming bij afrit Spijkenisse met terugslag naar hoofdrijbaan.
5b) Verhoogde ongevallenconcentratie rond Botlektunnel (mede door filevorming ten gevolge van 
afrit Spijkenisse).
5c) Verhoogde ongevallenconcentratie op weefvak tussen Vaanplein en Ridderkerk (zuidbaan), na 
Vaanplein ligt een relatief kort weefvak (ca. 800 m) met wel vier richtingsmogelijkheden.
5d) Regelmatige openingen of verstoringen van Botlekbrug zorgen voor vertraging.
5e) Verhoogde ongevallenconcentratie rond splitsing voor knooppunt Vaanplein (zuidbaan).
5f) Verhoogde ongevallenconcentratie rond splitsing voor knooppunt Benelux (noordbaan).
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Knelpunt 5: A15 Ruit Rotterdam: (Spijkenisse-Ridderkerk)

ongevallen en betrouwbaarheid

Slechte doorstroming bij afrit Spijkenisse met fileterugslag naar hoofdrijbaan Veel ongevallen rond Botlektunnel (mede door fileterugslag bij afrit Spijkenisse)

Veel ongevallen rond weefvak tussen knoopunt Benelux en Ridderkerk Veel vertraging door regelmatige openingen en verstoringen Botlekbrug
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Oplossingsrichtingen voor knelpunt 5: A15 Ruit Rotterdam

Artboard 1
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 3  Opheffen 
      aansluiting 1  Capaciteit verruiming

 4  Aanleg A4-zuid
 5  VRI-optimalisatie

 11  Botlekbrug verbeteren

 2  Aanleg Welplaatverbinding

 Grootschalige weginfrastructuur
       maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

6  Bergers stand-by
7  Trajectcontrole 
8  Dynamische snelheidslimiet 
9  Wayfinding verbeteren
10  Onderzoek rijstrookindeling 

keuze/punten
12  Incident management

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen
Passende maatregel

Vooralsnog geen kleinschailige oplossingsrichtingen voorzien om dit knelpunt op te lossen of te verminderen.

 Grootschalige weginfrastructuur maatregelen

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Capaciteits-

verruiming afrit 
Spijkenisse

Extra rijstroken aanleggen bij afrit 
Spijkenisse. De aansluiting staat op 
palen waardoor een grootschalige 

aanpassing van het kunstwerk 
nodig is.

            
Extra rijstroken leidt tot een hogere 
afrijdcapaciteit, waardoor wachtrijen 
beperkt blijven en terugslag naar de 

hoofdrijbaan wordt voorkomen.

Verkeersveiligheid wordt verbeterd 
doordat er geen fileterugslag meer is 

naar de hoofdrijbaan.

Betrouwbaarheid neemt toe door minder 
ongevallen en minder file.

            
Piekbelasting op de N218 neemt wel toe, 

nader onderzoek is nodig of dit past.

   

Kansrijke maatregel op de lange 
termijn om de doorstroming te 

verbeteren. Deze oplossing wordt 
onderzocht in een studie naar de 

bereikbaarheid van Voorne-
Putten n.a.v. MIRT MRDH.

2
Aanleg 

Welplaatverbinding

De Welplaatverbinding is een 
nieuwe verbinding tussen de 
A15 en Voorne-Putten (N218) 
ter hoogte van afrit 15 Havens 

4100-5200 in het verlengde van de 
Welplaatweg.

            
Door een extra verbinding neemt de 
verkeersdruk bij afrit Spijkenisse af. 

Daardoor wordt fileterugslag naar de 
hoofdrijbaan bij afrit Spijkenisse 

voorkomen.

Verkeersveiligheid wordt verbeterd, 
doordat er geen fileterugslag meer is 

naar de hoofdrijbaan.

Betrouwbaarheid neemt toe door minder 
ongevallen en minder file.

            
Afname van verkeer door het hartelpark. 
Nauwlijks effect op verkeer van de A15.

    

Kansrijke maatregel op de lange 
termijn om de doorstroming te 

verbeteren. Deze oplossing wordt 
onderzocht in een studie naar de 

bereikbaarheid van Voorne-
Putten n.a.v. MIRT MRDH.

3
Aansluiting 
Barendrecht 

opheffen

Tussen Vaanplein en Ridderkerk 
vinden veel ongevallen plaats. 
Bestuurders hebben hier keuze 
uit vier verschillende richtingen. 

Door afrit Barendrecht op te heffen 
wordt de situatie iets minder 

complex.

            
Doorstroming verbetert mogelijk 
door een afname van het aantal 
ongevallen. Maar geen directe 

doorstromingswinsten.

Mogelijke verkeersveiligheid verbetering 
doordat de complexiteit (iets) afneemt. 

Afname van het aantal ongevallen 
verbetert de betrouwbaarheid.

            
Verkeersstructuur van Barendrecht is 

ingericht op de huidige aansluiting op de A15. 
Opheffen hiervan zorgt voor flinke toename 

op enkele wegen van het OWN.

   

Maatregel is niet passend 
vanwege de grote consequenties 

voor de verkeersstromen in 
Barendrecht, en de daarmee 
gepaardgaande knelpunten.

4
Aanleg A4-zuid

De A4 vanaf knooppunt Benelux 
naar het zuiden doortrekken tot 
aan de A29. Daardoor neemt de 
verkeersdruk op het zuidelijke 

deel van de Ruit van Rotterdam 
mogelijk af.

            
Doorstroming op zuidelijke deel van Ruit 
Rotterdam verbetert door een afname 

van het verkeer.

Beperkt effect op verkeersveiligheid, 
mogelijk een afname van het 

aantal ongevallen door een lagere 
verkeersdruk.

Beperkt effect.

            
Uit onderzoek blijkt dat de A4-zuid voor 
een grote toename van verkeer door 
de Beneluxtunnel zorgt, en hier een 

capaciteitsknelpunt ontstaat. De A4-zuid 
zorgt daarmee voor een verplaatsingvan het 

probleem. De A4-zuid zorgt wel voor een 
verlichting van de verkeersdruk op het OWN.

     

Niet kansrijk gezien het 
probleem verplaatst wordt naar 

de Beneluxtunnel waar een groot 
capaciteitsknelpunt ontstaat.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Verkeersmanagement maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

5
Optimalisatie VRI 
bij kruispunt afrit 

Spijkenisse

In de Korte Termijn Aanpak project 
Prioritering HWN-OWN wordt de 

instelling van de VRI’s tot de N218 
nader onderzocht. Mogelijk is een 
optimalisatie mogelijk om de door-
stroming te verbeteren. Wel is in 
2009 de aansluiting aangepast en 
reeds optimalisaties doorgevoerd.

            
Indien optimalisatie mogelijk zijn lichte 

verbetering van de doorstroming.
Indien fileterugslag voorkomen of 

verminderd kan worden is dit postief 
voor de verkeersveiligheid.

Beperkt effect.
            

Beperkt.
 

Maatregel wordt reeds opgepakt 
in een ander programma. 

Verwachting is dat de regeling 
reeds geoptimaliseerd is bij de 

aanpassing in 2009.

6
Bergers stand-by

Stand-by bergers kunnen bijdragen 
aan het sneller afhandelen van 

incidenten. 

            
Verbetering van de doorstroming door 
het eeder oplossen en beperken van 

files.
Geen effect op de veiligheid. Wel effect op de betrouwbaarheid, door 

het eerder oplossen van files.

            
Beperkt.

  

Niet kansrijk, want deze strategie 
wordt al toegepast op dit traject 

door De 
Verkeersonderneming.

7
Handhaving van 

snelheid

Het aantal snelheidsover-
schreidingen reduceren door te 
handhaven op snelheid middels 
tijdelijke en lokale controles of 

door trajectcontrole in te voeren. 
Daardoor neemt de 

verkeersveiligheid toe door 
homogenere snelheden.

            
Doorstroming verbetert door een 

vermindering van het aantal ongevallen.
Afname van ongevallen door 

homogenere snelheid.
Verbetering van betrouwbaarheid door 

minder ongevallen.

            
Beperkt.

  

Kansrijk als quick-win of op korte 
termijn, afhankelijk van nadere 

invulling.

8
Dynamische 

snelheidslimiet

Door de snelheidslimiet te 
baseren op de actuele verkeerssituatie 

zijn geloofwaardiger dan statische 
limieten en kunnen bijdragen aan de 

verkeersveiligheid. Bij hoge 
intensiteiten kan een limiet van 80 

km/h gelden, en bij lagere intensiteiten 
100 km/h. Daarnaast kan de limiet ook 
afhangen van weersomstandigheden. 

            
Verlaging van snelheidslimiet heeft zelf 

nauwlijks effect op de doorstroming. Wel 
verbetert mogelijk de doorstroming door 

minder ongevallen.

Door homogenere snelheden tussen 
auto- en vrachtverkeer neemt mogelijk 

het aantal ongevallen af en de 
verkeersveiligheid toe. 

Verbetering van betrouwbaarheid door 
afname van aantal ongevallen.

            
Beperkt.

  

Kansrijke maatregel om op 
korte termijn uit te voeren. 

Evaluatiestudie (van Dynamax) 
toont aan dat het systeem bij 
filegolf- en regenalgorithmes 
een (lichte) verbetering kan 

opleveren voor doorstroming en 
veiligheid.

9
Wayfinding 
verbeteren

Bewegwijzering optimaliseren 
en het orienteren op de Ruit van 

Rotterdam eenvoudiger maken. De 
wayfinding dient nader onderzocht 
te worden en kan nog verbeterd 
woren. Focus op logische route 
voor weggebruikers. Aandachts-

punt is buitenlandse chauffeurs die 
veel op navigatiesystemen rijden, 

dus ook de routering door 
navigatiesystemen verbeteren.

            
Verbetering van doorstroming indien 

ongevallen voorkomen worden.

Complexiteit bij keuzepunten neemt 
af door duidelijke bewegwijzering. 
Daarmee kan het aantal ongevallen 

mogelijk worden gereduceerd.

Verbetering van betrouwbaarheid door 
mogelijke afname van het aantal 

ongevallen.

            
Beperkt.

  
Kansrijk als quick-win om 

bewegwijzering aan te passen.

10
Onderzoek naar 

rijstrookindeling / 
keuzepunten

Nader onderzoeken of de 
rijstrookindeling op het zuidelijke 
deel van de Ruit van Rotterdam 
geoptimaliseerd kan worden. Op 

bepaalde punten dienen 
weggebruikers uit wel vier rich-

tingen te kiezen. Mogelijk kan het 
keuzepunt opgesplits worden.

            
Onderzoek zelf leidt niet tot een 
verbetering van de doorstroming. Geen effect op de veiligheid. Geen effect.

            
Geen effect.

 

Niet kansrijk. De A15 is recent 
helemaal vernieuwd tussen 
Maasvlakte en Vaanplein, en 
is een uitgebreid onderzocht 

nieuw stuk snelweg. De 
rijstrookindeling is hier niet 
eenvoudig aan te passen.

11
Betrouwbaarheid 

Botlekbrug 
verbeteren

Brug is veelal negatief in het 
nieuws geweest door de vele 

storingen. De afgelopen tijd zijn 
al verbeteringen doorgevoerd om 
de betrouwbaarheid van de brug 
te verbeteren. Deze maatregelen 

doorzetten, maar ook de perceptie 
van de betrouwbaarheid verbeteren.

            
Doorstroming verbetert door minder 

storingen. Beperkt effect. Verbetering van betrouwbaarheid door 
minder storingen.

            
Beperkt.

  

Maatregel is kansrijk maar er zijn 
reeds maatregelen genomen om 

de storingen te verminderen

12
(Smart) Incident 
management

Ongevallen / pechgevallen 
voorkomen door controle 
op bandentemperatuur en 

bandenspanning bij vrachtwagens, 
controle op overbelading, het 

optimaliseren van afwikkeling van 
ongevallen, en het indiceren van 

ongevallen met drones.

            
Doorstroming wordt verbeterd door 
een vermindering van het aantal 

ongevallen en het sneller afhandelen 
van ongevallen.

Relatief veel ongevallen worden 
veroorzaakt door klapbanden van 

vrachtverkeer, door controle hierop 
worden deze deels voorkomen.

Verbetering van betrouwbaarheid 
door minder ongevallen en snellere 

afhandeling van ongevallen.

            
Beperkt.

  

Kansrijk als quick-win of op de 
korte termijn, afhankelijk van 

nadere invulling.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Maatregelen om verkeersvraag te beïnvloeden Generieke verkeersmanagement maatregelen Logistieke maatregelen
Op het gebied van vraagbeïnvloeding doet De Verkeersonderneming veel, waaronder:

 ▪ Werkgeversaanpak
 ▪ Stimuleren collectief bedrijfsvervoer
 ▪ Vergoedingen voor OV-gebruik, fiets-gebruik en spitsmijden
 ▪ Stimuleren autodelen
 ▪ Diverse maatregelen om logistieke ketens efficienter te maken

Verkeersveiligheid verbeteren: waaronder rijtaakondersteunende systemen zoals Blind Spot Detection, filestaartbeveiliging via 
in-car systemen, en campagnes tegen het gebruik van mobiele aparaten door bestuurders. 
Zie groslijst voor het totale pakket aan maatregelen om verkeersveiligheid te verbeteren.

Zie groslijst voor het totale pakket aan logistiek maatregen om goederenvervoer 
over water en spoor te stimuleren of vervoer over de weg efficienter te maken.

Stimuleren alternatieven, logistiek en optimalistie verkeersafwikkeling

De hiervoor benoemde maatregelen zijn sterk gericht op het knelpunt, de capaciteit van de weg en doorstroming van het wegverkeer. De knelpunten op de weg kunnen echter ook verlicht of opgelost worden door in te zetten op andere vervoerwijzen, of met 
corridorbrede/generieke maatregelen. Hierna zijn dergelijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn verder uitgewerkt en opgenomen in bijlage 1 t/m 3.
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Knelpunt 6: Waterberg - Grijsoord en v.v.

TRAJECTBREDE KNELPUNTEN
 ▪ Huidig en toekomstig capaciteitsknelpunt (ook na doortrekking van de A15), de afgelopen 

jaren zijn alle toeleidende rijbanen verbreed naar drie rijstroken waardoor de verkeersdruk is 
toegenomen. Veel files ontstaan rond de samenvoegingen.

 ▪ Ook vinden op dit traject veel ongevallen plaats, dit hangt deels samen met de hoge 
verkeersdruk. Hogere ongevallenconcentraties liggen rond de samenvoegingen en splitsingen.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
6a) Hoge ongevallenconcentratie rond de samenvoeging van de A50 en A12 bij knooppunt 
Waterberg, waardoor veel vertraging ontstaat, hier ligt bovendien een taperinvoeging (potentieel 
onveilig).
6b) Hoge ongevallen concentratie rond de splitsing bij knooppunt Grijsoord, met veel vertraging tot 
gevolg. Bij de samenvoeging ligt een taperuitvoeging.
6c) Veel files op de zuidbaan ontstaan bij de samenvoeging bij knooppunt Grijsoord, tevens vinden 
hier redelijk veel ongevallen plaats. Ook ligt hier een taperinvoeging wat potentieel onveilig. In 
tegenstelling tot de situatie op de noordbaan, ontstaan rond de splitsing op de zuidbaan nauwelijks 
files.

knp.Waterberg A50

knp.Grijsoord A12

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

ongevallen en betrouwbaarheid

Ongevallenconcentratie rond de uitvoeging bij kp Grijsoord 
(noordbaan) door de vele rijstrookwisselingen

Veel files ontstaan bij samenvoeging kp Grijsoord door de 
vele rijstrookwisselingen

6c

6a

6a6b

6b 6cOngevallenconcentratie bij samenvoeging kp Waterberg 
(noordbaan) door de vele rijstrookwisselingen
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Oplossingsrichtingen voor knelpunt 6: Waterberg - Grijsoord en v.v.

knp.Waterberg A50

knp.Grijsoord A12

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

 2  Taperinvoeging opheffen

 3  Taperinvoeging vervangen
 2  Taperinvoeging opheffen

 3  Taperinvoeging vervangen

Na het doortrekken van de A15 tot de A12 (VIA15) hoort dit knelpunt niet meer tot de A15-corridor. Voor dit knelpunt kijken we daarom naar korte-en middellange termijnoplossingsrichtingen, en niet naar lange- 
termijnoplossingsrichtingen. Daarom zijn geen grootschalige weginfrastructuur maatregelen, zoals een verbreding naar vier rijstroken, meegenomen. 

 Kleinschalige weginfrastructuur 
       maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

1  (Tijdelijke) spitsstroken

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel

Vooralsnog geen verkeersmanagement oplossingsrichtingen.

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

Stimuleren alternatieven, logistiek en optimalistie verkeersafwikkeling

Maatregelen om verkeersvraag te beïnvloeden Generieke verkeersmanagement maatregelen Logistieke maatregelen
OV-stimulering: waaronder investeren in ketenmobiliteit, goede stallingsvoorzieningen voor fietsen op stations en 
aantrekkelijke stations(omgevingen). 

Zie ook de groslijst met het totale pakket aan OV-stimuleringsmaatregelen.

C-ITS oplossingen ter bevordering van doorstroming en veiligheid, bijvoorbeeld rijtaakondersteunende systemen zoals Blind 
Spot Detection en Lane Departure Warning, maar ook infromatieverstrekken zoals Lane Choice advise, Speed Advice, routeadvies.

Diverse maatregelen om goederenvervoer over water en spoor te stimuleren, 
maar ook het aantral vrachtritten reduceren door efficiency, en spitsmijden voor 
logistieke en bouwbedrijven.

Spitsmijden maatregelen: waaronder beloning voor spitsmijden, carpoolen, MaaS (autodelen)

De hiervoor benoemde maatregelen zijn sterk gericht op het knelpunt, de capaciteit van de weg en doorstroming van het wegverkeer. De knelpunten op de weg kunnen echter ook verlicht of opgelost worden door in te zetten op andere vervoerwijzen, of met 
corridorbrede/generieke maatregelen. Hierna zijn dergelijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn verder uitgewerkt en opgenomen in bijlage 1 t/m 3.

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1  
(Tijdelijke) 

spitsstroken 
op bestaande 
infrastructuur

Capaciteitsuitbreiding door de 
vluchtstrook als spitsstrook in te 
richten. Overwogen kan worden 

om de tijdelijke spitsstroken 
te realiseren totdat de VIA15 is 

gerealiseerd.

            
Het (lokale) capaciteitsknelpunt wordt 

opgelost.
Verbetering van verkeersveiligheid door 

betere doorstroming / homogenere 
snelheden.

Verbetering van betrouwbaarheid door 
minder files en ongevallen.

            
Door het oplossen van het knelpunt neemt 

het verkeer toe door latente vraag. Dat zorgt 
op alle toeleidende wegen naar verwachting 

voor een verkeersgroei

  

De VIA15 zorgt voor een beperkte 
verlichting van de verkeersdruk op 

de A12, maar niet voldoende om het 
capaciteitsknelpunt op te lossen.

Passende maatregel om het 
knelpunt op te lossen of te ver-
lichten, maar kan waarschijnlijk 
niet binnen 4 jaar gerealiseerd 

worden. Daarmee valt deze 
maatregel buiten de scope van 

verkeersonderzoek A15.

2
Taperinvoegingen 

opheffen

De taperinvoegingen 
zijn potentieel onveilig. 

Verkeersveiligheid kan verbeterd 
worden door de invoegingen op 

te heffen.

            
Door de taperinvoegingen op te heffen 
neemt de invoegcapaciteit af, waardoor 
hier mogelijk een capaciteitsknelpunt 

ontstaat.

Een potentieel onveilig punt wordt hier-
mee opgelost. Overigens is er onzeker-
heid over de verkeers(on)veiligheid van 
invoegende tapers, waardoor mogelijk 

het effect van deze maatregel beperkt is. 
Er is slechts een lichte verhoging van de 
ongevallenconcentraties te zien rond de 

invoegingen.

Onzeker wat het effect op de 
betrouwbaarheid is. Een vermindering 
van ongevallen zorgt voor een betere 

betrouwbaarheid, maar indien een nieuw 
knelpunt ontstaat dat regelmatig voor 

files zorgt neemt de onbetrouwbaarheid 
toe.

            
Beperkt effect.

  

VIA15 zorgt voor een verlichting van de 
verkeersdruk op de A12, echter zorgt de 
VIA15 niet voor een oplossing van het 

knelpunt. Ook na voltooiing van VIA15 is 
de verkeersdruk hoog.

Het opheffen van de 
taperinvoegingen beperkt de 
capaciteit, waardoor mogelijk 

een nieuw knelpunt ontstaat bij 
de toeleidende rijbanen. 

3
Taperinvoegingen 
vervangen door 
samengestelde 

invoegers

De huidige tapers kunnen met 
beperkte fysieke ingrepen 

worden aangepast naar volledige 
invoegers. De extra rijstrook wordt 

dan afgestreept.

            
Mogelijke verbetering van doorstroming 

door een reductie van het aantal 
ongevallen.

Verbetering van de verkeersveiligheid 
door het opheffen van de 

taperinvoeging.

Verbetering van betrouwbaarheid door
minder file t.g.v. ongevallen.

            
Beperkt effect.

  
Kansrijke maatregel voor de 

korte termijn.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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TRAJECTBREDE KNELPUNTEN
 ▪ Veel ongevallen met name op het oostelijke deel richting knooppunt Velperbroek, hier liggen 

meerdere gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten, waardoor geregeld kop-staartbotsingen 
plaatsvinden.

 ▪ Door diezelfde verkeerslichten wordt de doorstroming beperkt.
 ▪ De verkeersdruk op de N325 neemt iets af door het doortrekken van de A15 naar de A12, maar 

het is ook na voltooiing van de VIA15 druk op de N325.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
7a) Concentratie van ongevallen rond kruispunt van N325 met Westervoortsedijk.

Knooppunt 
Velperbroek 
(A12-A325)

Elden-Noord

Arnhem-Brug

Huissen

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

Knelpunt 7: N325
ongevallen en doorstroming

7a Ongevallenconcentratie rond kruispunt met de Westervoortsedijk

7a
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Oplossingsrichtingen voor knelpunt 7: N325

Knooppunt 
Velperbroek 
(A12-A325)

Elden-Noord

Arnhem-Brug

Huissen

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N322

N785

N310

De laatste jaren zijn al vele optimalisaties op de N325 doorgevoerd om de doorstroming te verbeteren. Zo zijn de diverse verkeersregelingen geoptimaliseerd en zijn bij enkele kruispunten opstelstroken aangepast. Het doortrekken van de A15 naar de A12 zorgt voor 
een (lichte) afname van verkeer op de N325, en zorgt daarmee voor een verlichting van het knelpunt. In de west-oostrichting blijft de doorstroming echter matig in de avondspits. Vanwege de vele aanpassingen zijn in dit kader vooralsnog geen maatregelen voorzien 
voor de N325.

 Grootschalige weginfrastructuur
       maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 1  Aanpassing knooppunt 
Velperbroek

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen
Oplossings-

richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-
indicatie

Invloed toekomstige 
ingrepen Passende maatregel

 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1  
Kleinschalige 
aanpassingen 

knooppunt 
Velperbroek

Door het verlengen van in- en 
uitvoegstroken en het aanpassen 

van bewegwijzering wordt 
beoogd de doorstroming hier te 
verbeteren. Deze aanpassingen 

zijn benoemd in de snelle 
aanpak files van I&W die recent is 

opgesteld.

            
Verbetering van doorstroming door 

langere in- en uitvoegstroken. Beperkt effect. Beperkt effect.
            

Beperkt effect.   

Kansrijk op korte termijn, maar 
wordt reeds opgepakt in de 
snelle aanpak files van I&W.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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TRAJECTBREDE KNELPUNTEN 
 ▪ Op dit wegvak hebben relatief veel ongevallen plaatsgevonden, die samen voor behoorlijk veel vertraging 

hebben gezorgd. De ongevallen vinden verspreid plaats en er zijn geen sterke ongevallenconcentraties. 
 ▪ Door de ongevallen scoort ook de betrouwbaarheid slecht.

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
8a) Een lichte ongevallenconcentratie bij de samenvoeging van de A50 en A15 bij knooppunt Valburg door de 
vele weefbewegingen, hier is ook een taperinvoeging gelegen. 
8b) Een lichte ongevallenconcentratie is ook waar te nemen op het wegvak voor de splitsing richting 
knooppunt Grijsoord, ook doordat hier veel bestuurders van rijstrook wisselen.
8c) Bij de brug over de Nederrijn ontbreekt de vluchtstrook, waardoor het wegprofiel krap is en dit een 
beklemmend gevoel geeft, echter vinden hier niet opvallend veel ongevallen plaats.

19.Renkum

18.Heteren

knp.Valburg A15

knp.Grijsoord A50

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

8a

8a

Knelpunt 8: Valburg - Grijsoord (oostbaan)

ongevallen en betrouwbaarheid

8a 8b 8cOngevallenconcentratie bij samenvoeging kp Valburg 
door de vele rijstrookwisselingen

Ongevallenconcentratie voor de splitsing bij kp Grijsoord 
door de vele rijstrookwisselingen

Ontbrekende vluchtstrook op viaduct over Nederrijn is 
potentieel onveilig en zorgt voor een beklemmend gevoel
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19.Renkum

18.Heteren

knp.Valburg 
A15

knp.Grijsoord A50

A50

A15

A50

A12

A12 A348

A12

N325

N225

N781
N224

N311

N784

N837

N785

N310

Na het doortrekken van de A15 tot de A12 (VIA15) hoort dit knelpunt niet meer tot de A15-corridor. Voor dit knelpunt kijken we daarom naar korte-en middellange-termijnoplossingsrichtingen en niet naar lange- 
termijnoplossingsrichtingen. Daarom zijn geen grootschalige weginfrastructuur maatregelen, zoals een verbreding van de brug, meegenomen. 

Oplossingsrichtingen voor knelpunt 8: Valburg - Grijsoord

 1  Taperinvoeging opheffen

 Kleinschalige weginfrastructuur 
       maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

3  Snelheidslimiet verlagen 

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

 2  Taperinvoeging vervangen
Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Taperinvoeging 
bij kp Valburg 

opheffen

Een taperinvoeging is potentieel 
onveilig. Door het wegnemen van 
de taperinvoeging kan het aantal 
ongevallen mogelijk gereduceerd 

worden.

            
Door de taperinvoegingen op te heffen 
neemt de invoegcapaciteit af, waardoor 
hier mogelijk een capaciteitsknelpunt 

ontstaat.

Een potentieel onveilig punt wordt 
hiermee opgelost. Overigens is er 
onzekerheid over de verkeers(on)
veiligheid van invoegende tapers, 

waardoor mogelijk het effect van deze 
maatregel beperkt is. Er is een lichte 

verhoging van de 
ongevallenconcentraties te zien rond de 

invoeging.

Onzeker wat het effect op de 
betrouwbaarheid is. Een vermindering 
van ongevallen zorgt voor een betere 

betrouwbaarheid, maar indien een nieuw 
knelpunt ontstaat dat regelmatig voor 

files zorgt neemt de onbetrouwbaarheid 
toe.

            
Beperkt effect.

  

Het opheffen van de 
taperinvoegingen beperkt de 
capaciteit, waardoor mogelijk 
een nieuw knelpunt ontstaat.

2
Taperinvoegingen 
vervangen door 
samengestelde 

invoegers

De huidige tapers kunnen met 
beperkte fysieke ingrepen 

worden aangepast naar volledige 
invoegers. De extra rijstrook wordt 

dan afgestreept.

            
Mogelijke verbetering van doorstroming 

door een reductie van het aantal 
ongevallen.

Verbetering van de verkeersveiligheid 
door het opheffen van de 

taperinvoeging.

Verbetering van betrouwbaarheid door
minder file t.g.v. ongevallen.

            
Beperkt effect.

Kansrijke maatregel voor de 
korte termijn.

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel

3
Verlagen van 

snelheidslimiet 
naar 100 km/h

Op de A50 vinden relatief veel 
ongevallen plaats. Het verlagen 
van de snelheidslimiet kan het 

aantal ongevallen mogelijk 
reduceren.

            
Lagere snelheidslimiet zorgt zelf niet 

voor een betere doorstroming, maar wel 
indien ongevallen en de bijkomende 

vertraging voorkomen worden.

Een lagere snelheidslimiet kan bijdragen 
aan het reduceren van het aantal 
ongevallen door een homogenere 

verkeersstroom.

Indien ongevallen worden voorkomen 
neemt de betrouwbaarheid toe.

            
Beperkt.

 

Bij het wegprofiel past een 
snelheidslimiet van 130 km/u. 
Een lagere snelheidslimiet is 
mogelijk niet geloofwaardig, 
en kan daardoor leiden tot 
juist meer ongevallen door 

grotere snelheidsverschillen en 
frequente 

snelheidsoverschreidingen.

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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GENERIEK VOOR HET KNELPUNT 
 ▪ Rond aansluiting Elst zijn diverse ruimtelijke ontwikkelingen gepland zoals Park 15 en bedrijventerrein 

Grift. Daardoor neemt het verkeer op en rond deze aansluiting toe en ontstaan afwikkelingsproblemen bij 
de kruispunten. Daarbij treed fileterugslag op naar de hoofdrijbaan van de A15. 

SPECIFIEKE KNELPUNTLOCATIES
9a) Met name bij het kruispunt onderaan afrit Elst ontstaan lange wachtrijen, met terugslag naar de 
hoofdrijbaan van de A15. In de toekomst kunnen op dit kruispunt de verkeersstromen (auto, fiets en OV) niet 
meer veilig worden verwerkt. De opstelstroken zijn hier echter niet eenvoudig uit te breiden vanwege de 
beperkte breedte op het viaduct over de A15.

A50

A15

A12 A348

A326

A12

A50

A73

N325

N325

N225

N781
N784

N837

N322

9a

knelpunt 9: Aansluiting Elst
doorstroming OWN

9a Slechte doorstroming op OWN bij ruimtelijke ontwikkelingen
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Oplossingsrichtingen voor knelpunt 9: aansluiting Elst

A50

A15

A12 A348

A326

A12

A50

A73

N325

N325

N225

N781
N784

N837

N322

 1  Capaciteit uitbreiding 
middels viaductverbreding

 3  Mobiliteitsbeleid bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling

 2  Verkeersstromen op knooppunt 
Ressen richten

 Grootschalige weginfrastructuur
       maatregelen

Verkeersmanagement maatregelen

 Stimuleren alternatieven, logistiek 
       en optimalistie verkeersafwikkeling

TRAJECTBREDE OPLOSSINGEN:

Fietsstimulering 

Spitsmijden  
C-ITS oplossingen  
Logistieke maatregelen 

Deze maatregelcategorieën worden 
nader toegelicht in de bijlagen.
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel

Geen kleinschalige oplossingsrichtingen.

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel

2
Verkeersstromen 

meer op knooppunt 
Ressen richten ipv 

aansluiting Elst

Door verkeer te stimuleren 
alternatieve routes te gebruiken 

kan aansluiting Elst ontlast 
worden, en daarmee kan mogelijk 
het toekomstig capaciteitsknelpunt 

voorkomen worden.

            
Mogelijk kan het toekomstige 

capaciteitsknelpunt voorkomen of 
beperkt worden.

Beperkt effect.
Positief effect op betrouwbaarheid indien 

congestie voorkomen of gereduceerd 
kan worden.

            
Knooppunt Ressen zit tegen zijn capaciteit 

aan in de toekomst, waardoor het niet 
wenselijk is hier extra verkeer overheen te 

sturen.

nvt
Niet kansrijk omdat knooppunt 

Ressen in de toekomst tegen zijn 
capaciteit aan zit.

3
Mobiliteitsbeleid bij 
nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen

Met behulp van mobiliteitsbeleid 
(lage parkeernormen, goed 
aansluiten op fiets- en OV 

netwerken, mobiliteitsdiensten, 
etc) kan mogelijk minder 

autoverkeer gegenereerd worden.

Mogelijk kan het toekomstige 
capaciteitsknelpunt voorkomen of 

beperkt worden.
Beperkt effect.

Positief effect op betrouwbaarheid indien 
congestie voorkomen of gereduceerd 

kan worden.
Beperkt. nvt

Kansrijk op middellange termijn 
(gekoppeld aan het gereed 
komen van de ruimtelijke 

ontwikkeling).

Verkeersmanagement maatregelen

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect (personen + vracht) Systeemeffect Kosten-

indicatie
Invloed toekomstige 

ingrepen Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op veligheid Effect op betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Uitbreiding 

kruispuntcapaciteit 
door verbreding 

viaduct

Capaciteit van het kruispunt 
vergroten door extra en langere 

opstelstroken te realiseren. Om dit 
mogelijk te maken is een nieuw 

fietsviaduct en een verbreding van 
het bestaande viaduct nodig. De 

provincie is hier reeds een 
pre-verkenning voor gestart.

            
Betere doorstroming door extra 

afrijdcapaciteit bij het kruispunt door 
extra 

opstelstroken.
Beperkt effect. Beperkt effect.

            
Beperkt effect.

  

Provincie Gelderland is reeds een 
pre-verkenning gestart voor deze 
maatregel. Er ligt daarmee reeds 

een plan, maar het ontbreekt 
nog aan financiering. Mogelijk 

kan deze meegenomen worden 
in de aanbesteding van de VIA15, 
en daarmee is dit een kansrijke 
maatregel voor de korte termijn.

 Grootschalige weginfrastructuur maatregelen

Kleinschalige weginfrastructuur maatregelen

 groot effect
 effect
 geen/beperkt effect
 negatief effect
 onbekend effect

Stimuleren alternatieven, logistiek en optimalistie verkeersafwikkeling

Maatregelen om verkeersvraag te beïnvloeden Generieke verkeersmanagement maatregelen Logistieke maatregelen
OV-stimulering: het verkeer op en rond de aansluiting kan ook gereduceerd worden door in te zetten op OV. Door automobilis-

ten te verleiden de bus en trein gebruiken kan mogelijk het knelpunt voorkomen worden. Mogelijke maatregelen zijn:
 ▪ Stations Zetten-Andelst en Elst aantrekkelijker maken
 ▪ Stimuleren gebruik P+R bij station Elst
 ▪ Fietsparkeervoorzieningen uitbreiden op stations Zetten-Andelst en Elst
 ▪ Fietsroutes naar stations verbeteren

Zie ook de groslijst met het totale pakket aan OV-stimuleringsmaatregelen.

De hiervoor benoemde maatregelen zijn sterk gericht op het knelpunt, de capaciteit van de weg en doorstroming van het wegverkeer. De knelpunten op de weg kunnen echter ook verlicht of opgelost worden door in te zetten op andere vervoerwijzen, of met 
corridorbrede/generieke maatregelen. Hierna zijn dergelijke maatregelen kort toegelicht. De maatregelen zijn verder uitgewerkt en opgenomen in bijlage 1 t/m 3.
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Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Gehele spoorverdubbeling 

MerwedeLingelijn-> 
frequentieverhoging

De Merwede-Lingelijn is grotendeels enkelspoor, waardoor de maximale fre-
quentie 4x per uur per richting is. Met een spoorverdubbeling wordt het moge-
lijk de frequentie te verhogen, waarmee de treinverbinding aantrekkelijk wordt.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

     
Maatregel kost meer geld dan het beschikbare 

budget en is daardoor niet kansrijk.

2
Kleinschalige partiële 
spoorverdubbeling 

Merwedelingelijn -> 
verbetering betrouwbaarheid

Momenteel werkt een verstoring op de Merwede-Lingelijn lange tijd door en 
heeft invloed op de gehele dienstregeling vanwege het enkelspoor. Door op 

cruciale baanvakken het spoor te verdubbelen kan de betrouwbaarheid van de 
Merwede-Lingelijn verbeterd worden.

             
Door een betrouwbaarder OV-systeem wordt het OV aantrekkelijker 

en stappen mogelijk mensen over van de auto naar de trein.

            
Beperkt.

   Passende maatregel op middellange termijn. 

3
Grootschalige partiële 

spoorverdubbeling 
MerwedeLingelijn -> hogere 

frequentie

Door op iets groter schaal dan de vorige maatregel het spoor te verdubbelen 
is mogelijk een frequentieverhoging te realiseren, zonder daarvoor het gehele 

traject te verdubbelen.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

   
Mogelijk passende maatregel op middellange 

termijn.

4
Lightrail op oude lijn tussen 

Dordrecht en Rotterdam/Den 
Haag/Leiden

Lightrail-systeem invoeren op de oude lijn voor regionaal vervoer. Met Lightrail 
kan er sneller en vaker gereden worden, waardoor het OV-systeem aantrekkelijk 

wordt (vergelijkbaar met RandstadRail op de Hofpleinlijn en metro op 
de Hoekse lijn).

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt. 
Met name rond knooppunt Ridderkerk kan deze maatregel voor 

een verlichting zorgen.

            
Beperkt.

     
RandstadRail (Hofstadlijn), metro 

Hoekse Lijn

Zeer kostbare maatregel maar kan zeer 
effectief zijn het OV-gebruik te stimuleren in 
deze regio. Deze maatregel wordt reeds in 

andere programma’s verder opgepakt.

5
Intercityverbinding 

Nijmegen Dordrecht 
Rotterdam

Een snelle en directe verbinding tussen Nijmegen en Rotterdam ontbreekt op 
dit moment, reizigers dienen een behoorlijke omweg te nemen via Utrecht of 
Den Bosch en Tilburg. Om een intercity op dit traject in te voeren is een gehele 
spoorverdubbeling tussen Elst en Dordrecht vereist en een elektrificatie van het 
traject Tiel-Elst. Mogelijke IC-stops: Tiel, Geldermalsen, Gorinchem en Dordrecht.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

     
Maatregel kost meer geld dan het beschikbare 

budget en is daardoor niet kansrijk.

Bijlage 1: Stimuleren van alternatieven voor personenvervoer

18

21

6

11

Spoorverdubbeling
MerwedeLingelijn

Nieuw station
Gorinchem-west

Intercityverbinding 
Nijmegen-Dordrecht-Rotterdam

Lightrail op oude lijn
Dordrecht - Den Haag

Dynamische parkeerverwij-
zing P+R Gorinchem

MerwedeLingelijn 
doortrekken Rotterdam

MerwedeLingelijn 
doortrekken Den Bosch

Frequentieverhoging
Oosterlijke Betuwelijn

Verbeteren overstap
Geldermalsen

Verbeteren overstap
Dordrecht

Fietsverbindingen 
station Tiel verbeteren

Trein Utrecht - Geldermalsen 
- Gorinchem - Dordrecht

HOV bus 
Tiel - Den Bosch

 HOV bus 
Sliedrecht - Zuidplein 
/ Kralingse Zoom

8

9

1

Aantrekelijkheid 
verbeteren station 
Hardinxveld

6

13 4

12

7

11

3

10

6p/u

In de hiernavolgende tabel zijn oplossingsrichtingen opgenomen om alternatieven voor personenverkeer over de weg te stimuleren. Dit zijn onder andere maatregelen om het OV aantrekkelijker te maken en daarmee 
reizigers proberen te verleiden met het OV te reizen in plaats van de auto. Ook betreft dit maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. Een groot deel van deze maatregelen is weergegeven op de bijgevoegde kaart. 
Deze maatregelen zijn soms van algemene aard en kunnen voor meerdere knelpunten voor een verlichting of oplossing van het knelpunt zorgen, daarom zijn deze maatregelen hier als totaaloverzicht in één tabel opgenomen.

Grootschalige openbaar vervoer infrastructuur
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Grootschalige openbaar vervoer infrastructuur

Openbaar vervoer dienstregeling maatregelen

Ketenmobiliteit maatregelen
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Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel

9
Doortrekken Merwede-
Lingelijn naar Rotterdam

Om de benodigde overstap in Dordrecht te voorkomen, kan de Merwede-
Lingelijn doorgetrokken worden tot aan Rotterdam Centraal. Daarmee onstaat 
een directe treinverbinding tussen Gorinchem en Rotterdam Centraal. Tussen 

Dordrecht en Rotterdam centraal alleen stoppen bij Blaak om een snelle 
treinverbinding te bieden.

             
Een overstap wordt vaak negatief evaren door reizigers. Met het doortrekken 
wordt het OV aantrekkelijker, waardoor meer mensen voor de trein kiezen in 
plaats van de auto. Daardoor neemt het verkeer op de A15 tussen Rotterdam 

en Gorinchem mogelijk af.

            
Beperkt.

  

Mogelijk passend op de middellange termijn, 
wel is nader onderzoek nodig of deze 

treindienst is in te passen op het spoor bij 
Rotterdam. Het spoorbaanvak hier loopt tegen 

zijn maximale capaciteit. 

10
Doortrekken Merwede-
Lingelijn naar Den Bosch

Overstap op Geldermalsen voorkomen door het bieden van een 
directe treinverbinding.

             
Directe verbinding is aantrekkelijker en kan mogelijk mensen 

verleiden de trein te nemen in plaats van de auto.

            
Tussen Utrecht-Den Bosch is er geen 

ruimte voor een extra treindienst.

  

Niet kansrijk omdat dit niet past in de 
dienstregeling Utrecht-Den Boch, 

mogelijk  meengemen in OV-toekomstbeeld.

11
Treinverbinding Utrecht - 

Geldermalsen - Gorinchem  
- Dordrecht

Sneltrein verbinding tussen Utrecht en Dordrecht met stops op Geldermalsen en 
Gorinchem. Hier is waarschijnlijk een spoorverdubbeling voor nodig om naast de 

huidige stoptrein een sneltreindienst aan te kunnen bieden.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

     

Niet kansrijk omdat dit niet past in de 
dienstregeling Utrecht-Den Boch, 

mogelijk  meengemen in OV-toekomstbeeld.

12
Overstap verbeteren op 
station Geldermalsen

In de huidige dienstregeling bedraagt de overstaptijd tussen de MerwedeLingelijn (vanuit 
het westen) en de trein naar Utrecht en Den Bosch respectievelijk 9 en 18 minuten. Door de 
treindiensten beter op elkaar aan te laten sluiten neemt de overstaptijd af. Vanuit Tiel is er 

wel een directe trein naar Utrecht, richting Den Bosch is de overstaptijd 3 minuten.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

Aanpassing van 
dienstregeling hoeft 
geen geld te kosten.

Niet eenvoudig op korte termijn te realiseren, 
wel mogelijk op de middellange termijn, kan 
mogelijk in OV-toekomstbeeld meegenomen 

worden.

13
Overstap verbeteren op 

station Dordrecht

In de huidige dienstregeling bedraagt de overstaptijd tussen de Merwede 
Lingelijn en de trein naar Rotterdam Centraal 4 of 20 minuten. Door de 

treindienstien beter op elkaar aan te laten sluiten neemt de overstaptijd af.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

Aanpassing van 
dienstregeling hoeft 
geen geld te kosten.

Niet eenvoudig op korte termijn te realiseren, 
wel mogelijk op de middellange termijn, kan 
mogelijk in OV-toekomstbeeld meegenomen 

worden.

14
HOV-bus Tiel - Den Bosch

In de huidige dienstregeling is er geen directe trein- of busverbinding tussen Tiel 
en Den Bosch. Een nieuwe HOV-busverbinding is mogelijk een goede aanvulling 
op het huidige aanbod. Wat betreft reistijd is de treinverbinding tussen de twee 
stations met 30 minuten concurrend met de auto wat ook een reistijd heeft van 

30 minuten.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

  
Mogelijk passend op de middellange termijn, 

echter niet concurrend met trein en auto.

15
HOV-bus Sliedrecht - 

Kralingse Zoom/Zuidplein

De huidige busverbindingen tussen Sliedrecht en Rotterdam rijden door 
Ridderkerk en zijn daardoor traag. Door het inzetten van bussen over de snelweg 

tussen Sliedrecht en Rotterdam kan de reistijd aanzienlijk verkort worden. 
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

  

Passend op middellange termijn gezien 
recentelijk de nieuwe DAV-concessie is 

afgesloten voor 2019 tot 2026.

16
Frequentieverhoging 
Geldermalsen-Elst/

Oostelijke Betuwelijn

Maatregel betreft de frequentieverhoging van de trein op de oostelijke 
Betuwelijn (Geldermalsen - Elst) van 2 naar 4x per uur. Aandachtspunt is de 

gelijkvloerse kruising van de trein tussen Tiel en Utrecht met de treinen tussen 
Utrecht en Den Bosch, dit legt een beperking op de dienstregeling.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

   

Mogelijk passend op middellange termijn. 
Onderzocht dient te worden hoe de frequentie 

op dit traject verhoogd kan worden zonder 
grootschalige inframaatregelen.

Openbaar vervoer dienstregeling maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

6
Personenvervoer over 

Betuweroute 
(inclusief nieuwe stations)

De Betuweroute zou naast goederenvervoer ook gebruikt kunnen worden voor 
personenvervoer. Hiervoor zijn wel nieuwe stations nodig aan de Betuweroute. 
Op dit moment zit de Betuweroute nog niet aan zijn capaciteit qua goederen-
vervoer, maar na voltooing van het Duitse deel van de Betuweroute zal het 

goederenvervoer over rail toenemen.

             
Frequente en snelle treindiensten zijn mogelijk over de 

Betuweroute, waardoor het OV-systeem aantrekkelijker wordt.

            
Door personenvervoer kan Betuweroute niet 

volledig benut worden door goederenvervoer en 
is daarmee tegenstrijdig aan de doelstellingen 
om goederenvervoer over rail te stimuleren.

    
Maatregel is negatief voor het 

goederenvervoer over de Betuweroute.

7
Nieuw station 

Gorinchem-West

Dit nieuwe station kan een overstap bieden van de HOV bus tussen Breda en 
Utrecht en de trein. Daarnaast biedt het ruimte voor TOD en P+R. Aandachtspunt 

is de langere reistijd met het OV.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

   Mogelijk kansrijk middellange termijn

8
Opheffen stations 
MerwedeLingelijn

Door de grote hoeveelheid stations duurt de treinrit lang. Door stations te 
schrappen kan de reistijd worden verkort.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Àfstand tot toegangspunten van het OV 
neemt toe, het juiste evenwicht dient 

gevonden te worden.

 
Mogelijk kansrijk op de middellange termijn, 

meewegen in OV toekomstbeeld

Grootschalige openbaar vervoer infrastructuur
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

17
Geldermalsen als OV-HUB

Geldermalsen is een belangrijke overstaplocatie voor reizigers van de 
MerwedeLingelijn richting Utrecht en Den Bosch. Op dit moment is deze 

overstap matig, met veel overstaptijd. Vanuit Tiel richting Den Bosch is er nu 
wel een goede overstap (3 minuten). Door lokaal OV en fiets meer te richten op 

Geldermalsen wordt de overstap aantrekkelijker en korter gemaakt.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

nvt Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

18
Geldermalsen als IC-station

Geldermalsen vervult een belangrijke rol voor overstappers vanaf de 
Merwedelingelijn. Als Geldermalsen een IC-stop krijgt, neemt de bediening van 

het gehele systeem toe.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Een IC-stop op Geldermalsen past niet in 

de dienstregeling Utrecht-Den Bosch.

  

Niet kansrijk in het kader van 
verkeersonderzoek A15, mogelijk meenemen 

in OV-toekomstbeeld.

19
Extra sprinters tussen 

Geldermalsen en Den Bosch, 
door minder goederenpaden

Op dit moment zijn 4 paden per uur per richting gereserveerd voor 
goederentreinen. Deze worden nu niet goed benut. Door twee van deze paden 

in te zetten voor personenvervoer, neemt de frequentie Geldermalsen-Den 
Bosch toe van 2 naar 4 treinen per uur. 

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Goederenvervoer over spoor wordt 

mogelijk beperkt.

   

Mogelijk kansrijk op de korte termijn, wel 
nader onderzoek nodig naar de effecten voor 

het spoorgoederenvervoer.

20
Nieuwe HOV-bus tussen 

Geldermalsen en Den Bosch

Geldermalsen vervult een belangrijke rol voor overstappers vanaf de 
Merwedelingelijn richting Utrecht en Den Bosch, maar de overstaptijd is nu 

hoog. Het afstemmen van de IC tussen Utrecht-Den Bosch is mogelijk lastig, het 
toepassen van een nieuwe HOV-bus kan de overstaptijd eenvoudig beperken. 

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Minder reizigers voor de sprinter van 

Geldermalsen naar Den Bosch.

  Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

21
Concessiegrens nabij 

Dordrecht

Bij Dordrecht ligt een concessiegrens, met suboptimaal OV-oplossingen als 
resultaat. Door de grens anders vorm te geven (betere samenwerking of grens 

opheffen) kan mogelijk een beter OV-product worden aangeboden.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

nvt Mogelijk kansrijk middellange termijn

22
Gehele lijn Dordrecht-Elst 

onder 1 vervoerder

Op dit moment wordt de spoorlijn gereden door 3 vervoerders, met veel 
overstappen tot gevolg. Door de gehele lijn onder te brengen bij 1 vervoerder 

kan mogelijk een beter product worden aangeboden.
             

Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

nvt Mogelijk kansrijk middellange termijn

23
Elst als OV-HUB

Er zijn plannen om de treindienst Tiel-Arnhem te knippen bij Elst. Dit om PHS 
tussen Nijmegen en Utrecht mogelijk te maken. Op dit moment is deze overstap 
matig, met veel overstaptijd. Door lokaal verkeer meer te richten op Elst wordt 

de overstap geëlimineerd.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

nvt Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

Openbaar vervoer dienstregeling maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

24
Beloning voor gebruik van 

het OV

Deelnemers aan dit programma verdienen punten of prijzen bij gebruik van het 
OV voor een verplaatsing over de corridor. 

             
Naar verwachting dezelfde ordegrootte qua aantallen 

autogebruikers, die overschakelen als bij een 
fietsstimuleringsproject. Aantal zal iets lager liggen omwille van 
huidige capaciteitsproblemen bij het spoor en mindere effect bij 

bedrijven die niet op een OV-locatie zijn gevestigd.

            
De toename van het aantal duurzame 
verplaatsingen (met het OV) heeft een 

positief effect op lucht- en geluidkwaliteit.

  OV Miles (RET). Passende maatregel op korte termijn.

25
Beloning voor reizen met 
de trein buiten de spits 
(mogelijk verschuiven 
starttijden scholen, of 

werkshifts grote bedrijven)

Deelnemers aan dit programma verdienen punten of prijzen als ze ervoor kiezen 
om buiten de ochtendspits de trein te nemen. In de avondspits geldt hetzelfde 

in de 
omgekeerde richting.

             
Verwachting is dat deze maatregel maar gering zal leiden tot extra 
OV-gebruikers. Voornamelijk de huidige OV-gebruikers zijn geneigd 

om hun gedrag te veranderen als gevolg van deze maatregel.

            
Door OV-reizigers meer te spreiden, zullen 
de huidige spitstreinen minder vol zitten. 

Dit heeft een positief effect op het comfort 
van de reiziger tijdens zijn OV-trip.

  

MyOV, Spitsmijden in de trein (traject 
Alkmaar - Amsterdam Sloterdijk 

tijdens de ochtendspits en op het 
traject Amsterdam Sloterdijk - 

Alkmaar in de avondspits).

Passende maatregel op korte termijn.

26
Langere treinen of 

dubbeldekstreinen inzetten

Met langere of dubbeldekstreinen kunnen meer reizigers vervoerd worden en 
hebben meer mensen een zitplek in de spits. Dit zorgt voor een comfortabeler 

OV-systeem. Maatregel kan ingezet worden op de Merwede-Lingelijn of de 
Oostelijke Betuwelijn, maar met name tussen Gorinchem en Dordrecht is het 

druk. De inzet van langere 
treinen is zonder aanpassing van stations echter niet mogelijk, 

dubbeldekstreinen 
kunnen wel ingezet worden.

             
Door aantrekkelijker OV kiezen meer mensen voor de trein in plaats 
van de auto, waardoor het verkeer op de A15 (mogelijk) afneemt.

            
Beperkt.

  

Mogelijk passende maatregel op middellange 
termijn. Op de korte termij niet reëel omdat 
Qbuzz de treinen van Arriva overneemt voor 

de Merwede-Lingelijn.

27
Mobility as a Service 

MaaS is een platform waar vraag en aanbod samenkomen, waardoor 
het aanbod van diensten zich kan aanpassen (bijvoorbeeld: tijdelijke 
busverbindingen, demand-responsive, etc.). En ook het afnemen van 

"gebundelde mobiliteitsdiensten" kan gebruikers richting bepaald gedrag sturen.

             
MaaS kan leiden tot een hoger fietsgebruik, een efficiëntere inzet 
van OV (demand-responsive) en efficiënter gebruik van de auto 
(autodelen). Dit kan mogelijk zorgen voor minder verkeer op de 

A15.

            
Belangrijk om in het achterhoofd te 

houden is dat er mogelijk ook negatieve 
effecten kleven aan MaaS (samengevat: 

toegenomen attractiviteit/beschikbaarheid 
van autodiensten voor de klassieke OV-
gebruiker, maar ook op het gebied van 

equity.

nvt

SiMobile, Google Maps-app toont 
naast de auto, het OV, de fiets of 
lopen ook ‘ride service’ zoals Uber 
of Lyft, Beamrz, WHIM (toepassing 

MAASplatform in OV concessie 
Amstellanden), MaaS Experience 

Zuidas.

De eerste MaaS-pilots en experimenten 
worden momenteel opgestart en uitgerold. 

Het concept heeft naar onze verwachting nog 
even nodig om daadwerkelijk tot bewezen 

effecten te leiden.

28
Ruimtelijke ontwikkelingen 

anders plannen

Door ruimtelijke ontwikkelingen (toenemende inwoneraantallen en 
arbeidsplaatsen) neemt het aantal verplaatsingen toe, zo ook op de A15. Door 

andere keuzes te maken in ruimtelijke ontwikkelingen kunnnen mogelijk 
(toekomstige) knelpunten worden voorkomen of verlicht. Zo kan worden ingezet 
op transit-oriented development: verdichting rond belangrijke OV-knooppunten 

om zo OV-gebruik te stimuleren.

             
Door nieuwe woningen dichtbij een hoogwaardig OV-toegangspunt 

te plannen wordt de drempel lager voor mensen om het OV te 
gebruiken in plaats van de auto.

            
Beperkt.

nvt

Passend voor de midellange tot lange termijn 
en in combinatie met andere OV-stimulerings- 

maatregelen om de dienstregeling 
aantrekkelijker te maken.

29
Transit-oriented-

development, met name 
huisvesting voor jongeren

Om te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de kernen rond de A15, is het 
van belang aantrekkelijke en goedkope woningen te realiseren. Door deze rond 
OV-knooppunten te plannen, wordt OV-gebruik gestimuleerd en draagt dit bij 

aan de OV-exploitatie. Op de meeste stations liggen kansen, specifiek genoemd 
zijn Gorinchem en Tiel.

Door woningen op loopafstand van OV-knopen te realiseren wordt 
OV een sterkere concurrent van de auto.             

Beperkt.

nvt Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

30
Verbinding Kesteren-Rhenen 

beter promoten

Op deze verbinding ligt geen spoorlijn (meer). Echter is dit wel een 
aantrekkelijke manier om richting Utrecht te reizen: eerst de bus voor het 

ontbrekende stuk spoor naar Kesteren en dan overstappen op de trein. Daarbij 
staat de Rijnbrug vaak vol met autoverkeer. Deze OV-verbinding kan beter 

gepromoot worden.

Maatregel kan mogelijk leiden tot minder verkeer op de A15, 
doordat reizigers vanuit Kesteren vaker het OV gebruiken.             

Beperkt.
 Mogelijk kansrijk als quick-win

 groot effect
 effect
 geen/beperkt effect
 negatief effect
 onbekend effect

Openbaar vervoer stimuleringsmaatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Ketenmobiliteit maatregelen
Oplossings-

richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-
indicatie Voorbeelden Passende maatregel

 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

31
Aantrekkelijkheid stations 
verbeteren (onder andere 
Hardinxveld-Giessendam)

Om reizen met het OV aantrekkelijker te maken is het van belang op stations 
goede faciliteiten te bieden aan reizigers. Daarbij valt te denken aan goede 

wachtvoorzieningen, toiletten en winkels. Maar ook aan de vormgeving van de 
omgeving, het stationsgebouw en de perrons. Overigens zijn enkele stations 

nog betrekkelijk nieuw (geopend in 2011/2012). Nader onderzoek is nodig naar 
concrete invulling van deze maatregel.

             
Ketenreis aantrekkelijker maken en daarmee mensen verleiden het 

OV te gebruiken in plaats van de auto.

            
Beperkt.

  Passende maatregel voor korte termijn.

32
Mobiliteitshubs uitbouwen

Creëren van multimodale knooppunten op strategisch gekozen locaties. Dit zijn 
kruispunten waar P+R, snelfietsroutes, buslijnen, tramlijnen, etc samenkomen. 

Onder meer P+R Gorinchem, ….

             
Het voorzien van goede overstapgelegenheden tussen 

verschillende modaliteiten geeft potentieel veel winst op 
de corridor. Dit omdat uit de analysefase blijkt dat deur-tot-

deurveplaasingen en ketenmobiliteit in deze regio nog in zijn 
kinderschoenen staat.

            
Positief effect op reistijdbeleving als 
de overstappen tussen verschillende 

netwerken goed geregeld zijn. 

   

Q-Park Hubs: CS New Babylon nabij 
Den Haag Centraal, Q-Park Mahler 

aan de Zuidas en Q-Park de Bijenkorf 
Ansterdam.

Passende maatregel voor korte termijn.

33
Personenvervoer over water

Inzetten op vervoer over water op plekken waar dat meerwaarde kan bieden. 
Vervoer over water is onderdeel van een ketenverplaatsing met fiets of OV als 

voor- en 
natransport. Vervoer over water kan reisafstanden verkorten. Kansen liggen in 
Rotterdam, de BAR-gemeenten, de Drechtsteden, Gorinchem en in Arnhem.

             
Stimulans voor OV- en/of fietsgebruik. Daardoor mogelijk minder 

autoverkeer.

            
Beperkt.

  

Kansrijke maatregel om op korte termijn 
reisafstanden te verkleinen (gezien de vele 
rivieren langs de A15), echter is wel nader 

onderzoek nodig waar vervoer over water nog 
ingezet kan worden.

34
Last-mile verbindingen 
naar bedrijventerreinen 
met bedrijvenvervoer 

(mogelijk in Gorinchem, Tiel, 
Dordrecht, Elst, en 

Oosterhout/Nijmegen.)

Collectief bedrijfsvervoer in de vorm van shuttlediensten, die van het station 
naar bedrijventerreinen rijden. Langs de A15 groeit de werkgelegenheid 

waardoor het aantal verplaatsingen toeneemt, zeker in de bovengemiddelde 
logistieke knooppunten. Dit kan mogelijk als onderdeel van een 

werkgeversaanpak opgepakt worden. Wordt in Rotterdam reeds toegepast.

             
Het aantal personenauto’s in de spits neemt af. In een busje 

kunnen negen personen vervoerd worden, ieder goed gevuld busje 
staat dus gelijk aan 9 personenauto’s.

            
Beperkt.

  
Vipre (Rotterdam), Samobiel 

(landelijk gebied).

Passende maatregel voor korte termijn, zeker 
gezien de groei van de bedrijventerreinen 

langs de A15.

35
Fietsverbindingen naar 
station verbeteren (Tiel, 
Dordrecht, Stadspolders, 
Baanhoek, Elst, Zetten-

Andelst en Geldermalsen)

Om zowel fiets- als OV-gebruik te stimuleren zijn binnen de kernen goede 
fietsverbindingen naar stations en OV-knopen belangrijk. Treinstations dienen 
per fiets vlot en comfortabel te bereiken zijn. Nader onderzocht moet worden 

voor welke stations dit speelt, op welke routes het knelt en welke routes 
aantrekkelijker gemaakt kunnnen worden. Onder meer in Tiel liggen kansen om 

fietsroutes naar het station te verbeteren.

             
Een aantrekkelijkere keten kan mensen verleiden het OV en/of de 

fiets te gebruiken in plaats van de auto.

            
De toename van het aantal duurzame 
verplaatsingen (met de fiets) heeft een 

positief effect op lucht- en geluidkwaliteit. 
Daarnaast heeft fietsen een positief effect op de 

gezondheid. 

  Passende maatregel voor korte termijn.

36
Fietsparkeervoorzieningen 

stations verbeteren 
(Dordrecht, Dordrecht Zuid, 

Dordrecht Stadspolders, 
Sliedrecht Baanhoek, Elst, 

Zetten-Andelst)

Deze maatregel betreft onder meer realisatie van: 
- extra fietsenrekken op plekken met te weinig capaciteit; 

- overdekte/inpandige fietsenstallingen voor meer comfort; 
- bewaakte fietsenstallingen; 

- fietskluizen. 
Deze strategie wordt al gevoerd, de afgelopen jaren zijn er diverse 

verbeteringen doorgevoerd.

“ “   

Een goede maatregel, maar wordt reeds 
opgepakt in een landelijk programma naar 
uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen.

37
Deel- of dienstfietsen voor 

zakelijk gebruik

Als op de werkplek één of meerdere fietsen voor algemeen gebruik beschikbaar 
is/zijn zullen werknemers minder gebruik maken van de auto voor de zakelijke 

ritten voor de korte afstand, omdat er een alternatief is voorzien.
“ “  

Hellobike Zuidas Amsterdam, OV-
fiets.

Minder kansrijk, gezien de ruimtelijke 
economie langs de A15, maar voor beperkt 

aantal zakelijke ritten zorgt.

38
Deelfietsen bij 

stationslocaties en 
belangrijke bestemmingen

Het fietsdeelsysteem stelt fietsen voor publiek ter beschikking voor korte 
verplaatsingen, via een netwerk van stations. De deelfietsen zijn voor iedereen 

toegankelijk en 
functioneren als een aanvullend mobiliteitsconcept. Dit soort systemen 
zijn gericht op de last-mile. Mogelijke locaties voor deelfietsstations zijn: 

treinstations, drukke 
bushalten, bedrijventerreinen etc. 

“ “  
Nextbike Maastricht, OV-fiets, oBike, 

FLICK.

Mogelijk passend voor de korte termijn, 
soortgelijke maatregelen zijn wel reeds in de 

nieuwe DAV-concessie opgenomen.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

39
Probeeractie met elektische 

fietsen

(E)fietsen voorzien bij bedrijven en zo mensen laten kennis maken met dit 
alternatief voor de auto.

             
Een aantrekkelijkere keten kan mensen verleiden het OV en/of de 

fiets te gebruiken in plaats van de auto.

            
De toename van het aantal duurzame 
verplaatsingen (met de fiets) heeft een 

positief effect op lucht- en geluidkwaliteit. 
Daarnaast heeft fietsen een positief effect op de 

gezondheid. 

 

Maastricht Bereikbaar, Ijmond 
Bereikbaar, MRA Beter Benutten 

Werkgeversaanpak.
Passende maatregel voor korte termijn.

40
Probeeractie met speed 

pedelecs

Speed pedelec fietsen voorzien bij bedrijven en zo mensen laten kennis maken 
met dit alternatief voor de auto. “ “  

Maastricht Bereikbaar, Ijmond 
Bereikbaar, MRA Beter Benutten 

Werkgeversaanpak.
Passende maatregel voor korte termijn.

41
Beloning voor gebruik van 

de fiets (mogelijk in 
combinatie met 

werkgeversaanpak)

Deelnemers aan dit programma verdienen punten of prijzen bij gebruik van de 
fiets. Het is mogelijk om meer punten te verdienen naar rato van het aantal 
gefietste kilometers of deelnemers krijgen meer punten als ze er voor kiezen 
te fietsen bij slecht weer. Het is onder andere mogelijk om met de gespaarde 

punten een e-fiets met korting aan te kopen. 

“ “  

B-Riders, Spitsfietsen, Goed op 
weg Utrecht, Limburg in Beweging, 

Zaanstad- Amsterdam (Beter Benutten & 
Ringring), IJmond Bereikbaar (RingRing), 

StudentFiets Verkeersonderneming 
(fietsen voor zelfgekozen goed doel).

Passende maatregel voor korte termijn.

42
Overige 

fietsstimuleringsmaatregelen 

Groene golf, regensensor, reisinformatie, bewegwijzering, verlichting. “ “  Passende maatregel voor korte termijn.

43
Nieuwe fietsverbindingen/

snelfietsroutes (...)

Op relaties met lange omrijdafstanden kunnen mogelijk nieuwe schakels 
gerealiseerd worden om de fietsafstand te verkorten. Met name snelwegen en 

rivieren met een beperkt aantal oversteekmogelijkheden kunnen voor lange 
fietsafstanden zorgen (onder andere rond de Drechtsteden, de BAR-gemeenten 

en Rotterdam-Zuid).

“ “   

Snelfietsroute Beneden Merwede 
F15 (Barendrecht - Ridderkerk) 
F16 (Dordrecht - Rotterdam).

Mogelijk passend voor middellange termijn, 
onderzocht dient te worden waar 'missing 

links' zijn in het fietsnetwerk.

44
Brug bij Zwijndrecht 

fietsvriendelijker maken

Deze brug ligt op snelfietsroute F16 tussen Dordrecht en Rotterdam. Fietsers 
dienen een steile trap te nemen vanuit Dordrecht. Met name met zwaardere 

fietsen is dit amper te doen. 

Door aantrekkelijker fietsnetwerk kiezen meer mensen voor 
de fiets in plaats van de auto, waardoor het verkeer op de A15 

mogelijk afneemt.
            

Beperkt.
 Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

45
Snelfietsroute Papendrecht-

Sliedrecht verbeteren en 
doortrekken naar Gorinchem

Recent is snelfietsroute BenedenMerwede gerealiseerd, maar er zijn nog 
ontbrekende schakels. De snelfietsroute kan onder meer doorgetrokken worden 

naar Gorinchem.
            

Beperkt.
  Mogelijk kansrijks op middellange termijn

46
Fietsroutes in de omgeving 

Dordrecht verbeteren

Deze regio ken een hoge dichtheid aan herkomsten en bestemmingen. Daarbij 
past het systeem fiets goed. Door fietsroutes te verbeteren wordt het gebruik 

gestimuleerd.

Door aantrekkelijker fietsnetwerk kiezen meer mensen voor 
de fiets in plaats van de auto, waardoor het verkeer op de A15 

mogelijk afneemt.
            

Beperkt.
  

Mogelijk kansrijk op de korte termijn, als 
fietspakket.

47
Fietsroutes in de omgeving 

Geldermalsen-Tiel 
verbeteren

In deze regio wordt veel gebruik gemaakt van elektrische fietsen, met name 
door jongeren. Het fietsnetwerk is echter niet over op niveau. Door fietsroutes te 

verbeteren wordt fietsen aantrekkelijker.

Door aantrekkelijker fietsnetwerk kiezen meer mensen voor 
de fiets in plaats van de auto, waardoor het verkeer op de A15 

mogelijk afneemt.
            

Beperkt.
 

Mogelijk kansrijk op de korte termijn, als 
fietspakket.

Fietsmaatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Vraagbeïnvloedingsmaatregelen

Bijlage 2: Logistieke maatregelen

Oplossings-
richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Belonen spitsmijden voor 

vrachtverkeer

De logistiek en bouwbedrijven belonen voor het mijden van de spitsperioden 
door een beloning te geven voor iedere spitsmijding.

             
Minder vrachtverkeer in de spitsperioden draagt bij aan het 

verminderen van congestie.

            
Buiten de spits is er vaak voldoende 

capaciteit.

  Verkeersonderneming.
Passende maatregel voor de korte termijn, De 
Verkeersonderneming heeft deze strategie al 

eens toegepast.

2
Anders betalen voor 

mobiliteit voor 
vrachtverkeer

Het anders beprijzen van mobiliteit kan enorme veranderingen teweeg brengen. 
Door hogere prijzen te rekenen tijdens de spitsperioden (congestieheffing), 

worden reizigers geprikkeld op andere tijdstippen te vertrekken (spitsmijden). 
Ook kan anders betalen andere modaliteiten aantrekkelijker maken, zodat het 

vervoer over spoor en water aantrekkelijker wordt.

             
Door congestieheffing worden spitsen afgevlakt doordat mensen 

op andere tijdstippen vertrekken. Daarnaast zorgt kilometerheffing 
voor een reductie van het wegverkeer wat de doorstroming ten 

goede komt.

            
Ook op andere hoofdwegen en het 
onderliggend wegennet kan dit voor 

positieve effecten zorgen.

     
"Kilometerheffing voor vrachtwagens 

Congestie heffing Londen".

Zeer kansrijk op de lange termijn, met name 
wanneer tijd- en locatieafhankelijk prijsbeleid 

wordt gevoerd

3
Samenbrengen van partijen 

en data

Het samenbrengen van partijen en data maakt het mogelijk om LOP’s te laten 
fungeren. Deze maatregel is daarmee ook een randvoorwaarde voor het slim 

combineren van vrachtritten.
Maatregel op zichzelf heeft geen verkeerskundige effecten.             

Maatregel op zichzelf heeft geen 
verkeerskundige effecten.

nvt

Evofenedex werkt aan Compose, 
wat als doel heeft horizontale 
samenwerking in de keten te 

stimuleren

Maatregel is kansrijk op de korte termijn, 
echter lopen hier reeds projecten voor

4
Slim combineren van 

vrachtritten (LOP)

Vervoersstromen zo veel mogelijk bundelen om lege vrachtritten te vermijden. 
Logistieke ontkoppelpunten aan de rand van stad of gebied (binnenstad), 

bundelen van vervoerstromen om (zwaar) vrachtverkeer in (dicht) bewoond 
gebied te vermijden. Een centraal Logistiek Ontkoppelpunt (LOP) vlak buiten de 
stad waar grote, zware vrachtwagens met extra aanhanger kunnen parkeren 
en ontkoppelen. Op het LOP kan de combinatie worden gesplitst en brengen 

kleinere en schonere trucks de lading naar hun eindbestemming.

             
Door slim combineren kan het aantal vrachtritten worden 

gereduceerd, dat heeft positieve effecten op de doorstroming.

            
Positief economische effect voor de 
gebuikers en andere weggebruikers 

als ook minder uitstoot van schadelijke 
stoffen.

   

Project Box reload van TLN
Optimalisatie binnenlandse 

distributie van versproducten en 
droge Kruidenierswaren (EKN) (Beter 

Benutten Vervolg).

Passende maatregel op middellange termijn.

5
Omleiden over alternatieve 

wegen (A12, A16, A59)

Vrachtverkeer stimuleren/verplichten andere routes dan de A15 te gebruiken.              
Minder vrachtverkeer op de A15 in de spitsperioden draagt bij aan 

het verminderen van congestie.

            
Indien alternatieve routes worden 

genomen, wordt het elders drukker.

  

Niet passend, want ook op alternatieve routes 
zijn er knelpunten. Ook leidt dit tot meer 

vrachtkilometers, en daarmee voor hogere 
kosten en mogelijk meer overlast.

6
Betere verkeers- en 
logistieke informatie

Middels uitgebreidere en actuele informatie over de verkeerssituatie én 
afhandeltijden bij terminals kunnen logistieke bedrijven hun ritten beter plannen 
en afstemmen op de actuele situatie. Bij file kan bijvoorbeeld een andere route 

gekozen worden, of kan een rit uitgesteld of vervroegd worden. Ook kunnen 
hieraan korte termijn voorspellingen van de verkeerssituatie gekoppeld worden.

             
Indien vrachtverkeer alternatieve routes neemt bij file of op een 
ander tijdstip vertrekt, kan dit bijdragen aan het verminderen van 

de file.

            
Indien alternatieve routes worden 

genomen, wordt het elders drukker.

  
"Mainport Traffic Monitor 

File-radar".

Er zijn reeds lopende initiatieven, maar deze 
kunnen mogelijk uitgebreid of verbeterd 

worden. Korte-termijnvoorspellingen zijn nog 
in ontwikkeling.

7
Realisatie van 

truckparkeerplekken

Truckers veilige, schone en betaalbare parkeerplaatsen bieden op de corridor 
en rond de logistieke knooppunten, waar zij kunnen rusten en overnachten. In 
Rotterdam is het verboden om buiten de Truckparking in een vrachtwagen te 

overnachten.

             
Maatregel zorgt niet voor minder vrachtverkeer, maar faciliteert 
vrachtverkeer juist. Maatregel heeft met name als doel overlast 

door geparkeerde trucks te voorkomen.

            
Truckparkeerplaatsen reduceren overlast 
van vrachtwagens op het onderliggend 

wegennet.

  

Niet passend om verkeersdruk op de A15 te 
verlagen, wel passend om overlast te 

voorkomen. Maatregel komt uit het MIRT 
Goederencorridor programma.

8
Truck platooning

Bij truck platooning zijn een reeks trucks met elkaar verbonden via wifi. De 
voorste truck neemt de leiding en bepaalt de snelheid en de route. De volgende 

trucks volgen op korte afstand. 

             
Doordat vrachtwagens dichter op elkaar rijden neemt de capaciteit 
toe, en verbetert de doorstroming (licht). Aandachtspunt is wel dat 
platooning trucks het in- en uitvoegen voor ander verkeer lastiger 

maken. Een platoon moet daarom beperkt worden tot een x aantal 
vrachtwagens.

            
Door truckplatooning wordt brandstof 

bespaard.

nvt European Truck Platooning 
Challenge.

Doorstroming wordt slechts licht verbeterd 
met name voordelen voor logistieke bedrijven 
door brandstofbesparing. Aandachtspunt bij dit 
systeem is de veiligheid bij in- en uitvoegers.

De knelpunten op de A15 kunnen ook verlicht of opgelost worden door een modal shift te realiseren van vrachtvervoer over de weg naar het spoor of water. Goederencorridor-oost bestaat naast de A15 uit de 
Betuweroute en rivier de Waal. In de volgende tabel zijn maatregelen opgenomen om vervoer per binnenvaartschip of goederentrein te stimuleren. Verder zijn ook andere maatregelen opgenomen om de logistiek 
efficiënter te maken.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Logistieke verkeersmanagement maatregelen

Logistieke C-ITS maatregelen
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Stimuleren van alternatieven voor vervoer over de weg
Oplossings-

richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-
indicatie Voorbeelden Passende maatregel

 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

9
(Optimaliseren) 
multimodale 

overslagpunten bij de 
bovengemiddelde 

logistieke knooppunten

Vervoer over water en spoor stimuleren door in te zetten op hoogwaardige 
overslagpunten rond de bovengemiddelde logistieke knooppunten (onder 

andere Rotterdam, Tiel, Nijmegen, Moerdijk). Dit betreft onder meer de realisatie 
van Railterminal Gelderland, maar ook andere investeringen om vervoer over 

water en rail te stimuleren.

             
Verwacht wordt dat dagelijks bij railterminal Valburg 350 containers 

worden overgeslagen. Dit kan bijdragen aan het verminderen 
van vrachtverkeer op de A15 over lange afstand. Echter kan dit 

plaatselijk voor een toename van vrachtverkeer op de A15 zorgen.

            
Plaatselijk mogelijk een toename 

van vrachtverkeer op de A15 en het 
onderliggend wegennet.

   

"Railterminal Valburg (rail-weg) 
CTU Rivierenland Tiel (barge-weg) 

BCTN Nijmegen (barge-weg) 
Containertransferium Ridderkerk 

(barge-weg) 
BCTN Alblasserdam (barge-weg) 
LCG Terminal Gorinchem (barge-

weg)".

Ja passende maatregel op middellange 
termijn om vervoer over rail en water te 

stimuleren.

10
Last-mile oplossingen 

verbeteren voor 
goederenvervoer over spoor

Vervoer over spoor aantrekkelijker te maken door te investeren in last-mile 
oplossingen, dit betreft zowel last-mile over het spoor zelf als over de weg. 
De kosten van last-mile transport zijn relatief erg hoog, en hier valt dus veel 
winst te behalen. Oplossingen kunnen zijn doorstromingsmaatregelen op het 

wegennet, maar ook efficienter natransport over rail in de Rotterdamse Haven.

             
Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 doordat vervoer over 

spoor aantrekkelijker wordt door een efficiëntere/snellere keten.

            
Mogelijk vindt plaatselijk rond multimodale 

overslagpunten een toename plaats van 
vrachtverkeer. Aantrekkelijker vervoer 
over water en spoor zorgt mogelijk 

ook op andere snelwegen voor minder 
vrachtverkeer.

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, wel nadere invulling 

nodig voor concrete oplossingen.

11
Sturen op vestiging van 

nieuwe (logistieke) 
bedrijven

Door (logistieke) bedrijven te vestigen op locaties met goede verbindingen naar 
spoor en/of binnenvaart, kan vervoer over water en spoor gestimuleerd worden.

             
Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 doordat vervoer over 

spoor aantrekkelijker wordt door een efficiëntere/snellere keten.

            
Mogelijk vindt plaatselijk rond multimodale 

overslagpunten een toename plaats van 
vrachtverkeer. Aantrekkelijker vervoer 
over water en spoor zorgt mogelijk 

ook op andere snelwegen voor minder 
vrachtverkeer.

nvt Sturing op bovengemiddelde 
logistieke knooppunten.

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

12
Ontwikkelen van 
Corridor-Cloud

Het ontwikkelen en (laten) operationaliseren van een ‘corridor-cloud’ 
(operationele toegankelijkheid verhogen van digitale transportdata uit 
vele bronnen tegelijk). Daarmee kan efficientie behaald worden in de 

transportketen door synchromodaliteit: het flexibel inzetten van modaliteiten in 
goederenvervoer en het beter afstemmen en bundelen van vrachtstromen.

             
Betere informatieverstrekking kan logistieke keten over spoor 
en water verbeteren en aantrekkelijker maken, wat tot minder 

vrachtverkeer op de A15 kan leiden.

            
Aantrekkelijker vervoer over water en 
spoor zorgt mogelijk ook op andere 

snelwegen voor minder vrachtverkeer.

 
Cloud systeem van het Havenbedrijf 

Rotterdam

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit 
het MIRT Goederencorridor programma. 
Havenbedrijf is hier reeds mee bezig en 

heeft naar verwachting in 2020 een systeem 
operationeel.

13
Congestievermindering 
containerbinnenvaart in 

Rotterdamse haven

Bundeling van lading langs de corridor om callsize in de haven van Rotterdam 
te vergroten en op die manier te zorgen voor een efficiëntere afhandeling in de 

haven van Rotterdam. Ook maatregelen in de haven zelf.  
             

Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 doordat vervoer over 
water aantrekkelijker wordt door een efficiëntere/snellere keten.

            
Aantrekkelijker vervoer over water zorgt 
ook op andere snelwegen voor minder 

vrachtverkeer.

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

14
Vergroten van robuustheid 

van vaarwegen

Het corridornetwerk vaarwegen is niet altijd robuust gebleken zoals uit een 
aantal 

voorvallen is gebleken (sluis Grave, Merwedebrug etc.) terwijl betrouwbaarheid 
van de keten een van de belangrijkste voorwaarden vanuit de logistiek is.

             
Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 doordat vervoer over 

water aantrekkelijker wordt door een betrouwbare keten.

            
Aantrekkelijker vervoer over water zorgt 
ook op andere snelwegen voor minder 

vrachtverkeer.

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

15
Langere treinen faciliteren 

(740 meter)

Goederenvervoer over spoor efficenter maken door langere treinen mogelijk 
te maken. Hiervoor zijn aanpassingen aan infrastructuur en de dienstregeling 

nodig, maar ook 
afspraken met andere Europese landen om op de gehele corridor het spoor 

geschikt te maken.

             
Minder vervoer over de weg, door extra capaciteit en meer 

efficientie op het spoor.

            
beperkt effect

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

16
Stimuleren binnenvaart door 

aanpak kademuren

Vervoer over water is afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan de 
kademuur om goederen over te slaan. Door deze capaciteit uit te breiden of 
beter te benutten, ontstaat ruimte voor groei van goederenvervoer middels 

binnenvaartschepen.

             
Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 doordat vervoer over 

water aantrekkelijker wordt door extra capaciteit.

            
Aantrekkelijker vervoer over water zorgt 
ook op andere snelwegen voor minder 

vrachtverkeer.

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

17
Vervoer middels 

buisleidingen

Natte bulk (olie, aardgas, chemische vloeistoffen, CO2) zo veel mogelijk via 
buisleidingen vervoeren. Om dit te stimuleren zijn nieuwe buisleidingen over 

grote afstand nodig.
             

Minder vervoer over de weg, het spoor en water.

            
Vervoer door buisleidingen zorgt voor 

minder hinder, een lagere milieubelasting, 
en veiliger transport.

    
Buisleidingen tussen Rotterdam en 

Duitsland.

Op de A15-corridor is geen potentie voor de 
toepassing van buisleidingen, de stromen zijn 

te dun en niet continue genoeg.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Stimuleren van alternatieven voor vervoer over de weg
Oplossings-

richting Omschrijving  Verkeerskundige effecten Systeemeffect Kosten-
indicatie Voorbeelden Passende maatregel

 Quickwin

                               
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

18
Realiseren van dekkend 
netwerk van alternatieve 
brandstoffen (bio LNG)

Door vervoer over water duurzamer te maken, stappen bedrijven mogelijk over 
van weg naar water om als bedrijf maatschappelijk duurzaam te ondernemen 

en bij te dragen aan het reduceren van hun CO2-voetafdruk. Huidige 
scheepsmotoren stoten relatief veel CO2 uit, motoren op LNG zijn zuiniger en 

schoner.

             
Mogelijk minder vrachtverkeer op de A15 door vervoer over water 

aantrekkelijker te maken

            
Aantrekkelijker vervoer over water zorgt 
ook op andere snelwegen voor minder 

vrachtverkeer.

  

Passende maatregel op middelkorte/
middellange termijn, maatregel komt uit het 

MIRT Goederencorridor programma.

19
24/7 terminals mogelijk 
maken door aanpassing 

regelgeving

Momenteel is het voor een aantal terminals niet mogelijk om 24/7 
operationeel te zijn. Aanpassing van de regelgeving zou het mogelijk maken 
dat vrachtverkeer ook 's nachts terecht kan. Hierdoor kan een deel van het 

vrachtverkeer van de weg worden gehaald, of de spitsperioden. 

             
Minder vrachtverkeer op de weg en/of de spits is gunstig voor de 

doorstroming.

Mogelijk wel discussie op andere terreinen 
zoals arbeidscontracten, milieu, en hinder. nvt Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

20
Meer verkeersdata inwinnen

Meer datat inwinnen over herkomsten en bestemmingen en type verkeer. Met 
speciale aandacht voor bouwverkeer. Uit studies blijkt dat bouwlogistiek een 
interessante blinde vlek is, in bepaalde periode kan dit tot wel 60% van het 

verkeer zijn. Dit zijn onder andere ook bestelbusjes van loodgietsers, stucadoors 
en installateurs. Meer inzicht kan mogelijk tot nieuwe maatregelen leiden.

             
Maatregel zelf leidt niet tot een betere doorstroming.

            
Beperkt.

  Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

21
Extra parkeerplaatsen voor 

vrachtwagens langs de A15-
corridor

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, daardoor zijn vrachtwagenchauffeurs 
soms lang aan het zoeken naar een plek om te rusten, met extra 

vrachtwagenkilometers tot gevolg. Zowel huidige parkeerplaatsen bij 
vzp's of truckparkings kan uitgebreidt worden of de realisatie van nieuwe 

parkeerlocaties.

             
Mogelijk lichte reductie van vrachtverkeer op de A15.

            
Beperkt.

  

Mogelijk kansrijk op de korte / middellange 
termijn. Maatregel wordt echt reeds in een 

ander programma opgepakt.

22
Real-time informatie 
over beschikbaarheid 

vrachtwagenparkeerplaatsen

Middels wegkantsystemen of in-car systemen vrachtwagenchauffeurs 
informeren over de beschikbaarheid van vrachtwagenparkeerplaatsen. Met 

deze informatie kan de zoektijd van vrachtwagenchauffeurs verkort worden, en 
daarmee ook hun afgelegde afstand.

             
Mogelijk lichte reductie van vrachtverkeer op de A15.

            
Beperkt.

  Mogelijk kansrijk op de korte termijn.

23
Handhaving bezetting 
parkeerplaatsen vzp's

Parkeerplaatsen bij vzp's zijn bedoeld voor kort parkeren, maar worden ook 
langere tijd gebruikt door met name Oost-Europese chauffeurs. De capaciteit van 
het aantal plaatsen is beperkt en daarom is lang parkeren bij vzp's niet gewenst. 

Handhaving op de parkeerduur kan langerparken tegengaan. Handhaving kan 
door politie of inzet van camera's.

             
Geen effect op doorstroming of veiligheid.

            
Beperkt.

  

Een kansrijke maatregel maar heeft 
geen effect op de doorstroming of 

verkeersveiligheid, en past daarmee niet in de 
scope van verkeersonderzoek A15.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op velig-

heid
Effect op 

betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

1
Belonen van 

thuiswerken of 
autoverplaatsingen 
maken buiten de 

spits 

Forenzen helpen en stimuleren om thuis te werken of te reizen 
buiten de spits waardoor het autogebruik in de spits afneemt. Dit 
kan als onderdeel van een werkgeversaanpak uitgevoerd worden. 
Bijvoorbeeld door in de Rotterdamse Haven personeels-shifts zo 

veel mogelijk buiten de spitsperioden plaats te laten vinden.

            
Postief effect op de doostroming door minder 

auto's tijdens de spitsperioden.
Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Beperkt effect.

  

Wild van de spits (Rotterdam), Utrecht 
A12, Maasticht Bereikbaar, A2 

Eindhoven- Weert, Low Car Diet 
programma.

Passend op korte termijn.

2
Feedback op je 

gedrag via 
applicatie

App die aangeeft wat je reistijd zou zijn of was als je reist met 
andere modaliteiten of op een ander moment. Applicatie geeft 

ook de werkelijke kosten van je rit en alternatieven. Het is niet de 
bedoeling een volledige nieuwe applicatie te ontwikkelen maar 
aan te sluiten bij een applicatie die reeds veel gebruikers heeft 

(v.b. Flitsmeister).

            
Indien mensen inderdaad vaker het OV of de 
fiets gebruiken, heeft deze maatregel een 
positief effect op de doostroming vanwege 

minder autoverkeer.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Beperkt effect.

 
Multimodale reisplanner van Maastricht 

Bereikbaar, ANWB. Passend op korte termijn.

3
Anders betalen 
voor mobiliteit

Met prijsbeleid kan het gebruik van drukke wegen op drukke 
momenten worden ontmoedigd. Daarmee worden ook alternatie 
vervoerwijzen aantrekkelijker. Bovendien kan de heffing verder 

gedifferentieerd worden naar verbruik en uitstoot van verschillende 
voertuigen, om zo milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren.

            
Anders betalen kan grote invloed hebben op de 

manier hoe mensen reizen, met positieve 
effecten voor de doostroming doordat minder 

mensen in de spits reizen en vaker voor 
het openbaar vervoer en vervoer over water 

gekozen wordt.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Maatregel legt extra druk op het openbaar 

vervoer.

     
Kilometerheffing voor vrachtverkeer in 

Belgie.

Zeer kansrijk op de lange termijn, 
met name wanneer tijd- en 
locatieafhankelijk prijsbeleid 

wordt gevoerd.

4
Realiseren 

carpoolplaatsen
(...)

Door meer mensen samen te laten rijden neemt het aantal 
voertuigen in de spits af. Carpoolen faciliteren door op strategische 

locaties parkeerplaatsen te realiseren.

            
Werknemers die nu met de auto reizen zijn 

vaak moeilijk te overtuigen om te gaan 
carpoolen. Ze verliezen daarmee een deel van 
de vrijheid die ze nu hebben. Het effect van 

deze maatregelen is daarom beperkt.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Beperkt effect.

  
A12, afrit 15 De Meern 

(2x carpoolparkeerplaatsen) . Passend op middelkorte termijn.

5
Beloning voor 

carpoolen

Door meer mensen samen te laten rijden neemt het aantal 
voertuigen in de spits af. Geïnformatiseerd carpoolingplatform (via 
een app) waar werknemers elkaar vinden en met elkaar kunnen 

communiceren is noodzakelijk.

‘‘
Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Beperkt effect.

 Als een vorst naar je werk, Together. Passend op korte termijn.

Bijlage 3: optimaliseren verkeersafwikkeling

In de hiernavolgende tabel zijn maatregelen opgenomen die (mogelijk) op de gehele A15-corridor toegepast kunnen worden. Het betreft maatregelen om de verkeersafwikkeling van de weg te verbeteren, maatregelen 
om ongevallen te voorkomen of maatregelen om de verkeersvraag in de spitsperioden te verminderen. Het betreft maatregelen breed van aard en betreft zowel klassieke oplossingen als nieuwe en innovatieve 
oplossingen.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Corridorbrede vraagbeïnvloeding
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Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op velig-

heid
Effect op 

betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

6
(Korte termijn) 

verkeersvoorspeller

Met korte termijn voorspellingen is het mogelijk weggebruikers te 
informeren over de verkeerssituatie die over een kwartier of 
half uur optreedt. Weggebruikers kunnen op basis van deze 

informatie beter anticiperen op files of drukte.

            
Korte termijn voorspellingen bieden 

weggebruikers inzicht in de te verwachten 
verkeersdrukte, wat ertoe kan leiden dat 
reizigers hun reis uitstellen of hun route 

aanpassen. Dit kan bijdragen aan het verlichten 
van het knelpunt.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Beperkt effect.

  File-radar.
Kansrijk op korte termijn, diverse 
partijen zijn reeds bezig met de 

ontwikkeling hiervan.

7
Toeritdoseer-
installaties/

gecoördineerd 
netwerkbreed ver-
keersmanagement

Systeem waarbij de instroom van verkeer op de snelweg 
gecontroleerd en afgestemd op netwerkniveau, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van toeritdoseerinstallaties en verkeerslichten op 
het OWN. Dit kan mogelijk een breakdown van de verkeersstroom 
voorkomen of uitstellen. Mogelijk kan dit systeem iets betekenen 

tussen Ridderkerk en Gorinchem.

            
Systeem kan het optreden van files uitstellen en 

daarmee de doorstroming verbeteren.
Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Bij de toeritten kan congestie en daarmee 

vertraging ontstaan, waardoor het 
knelpunt naar het onderliggend wegennet  

verplaatst.

  

"VDA10: Verbetering van de 
Doorstroming van de Ring A10 

Moving Traffic (De 
Verkeersonderneming)".

Passende maatregel voor 
korte termijn. Wel dienen 

toeritdoseerinstallaties 
geinstalleerd te worden. 

Dit concept is de afgelopen 
jaren beproefd op de A10 in 
Praktijkproef Amsterdam.

8
Filestaart-

beveiliging met 
FCD-data en via 

Apps

Weggebruikers worden op dit moment via portalen met 
matrixborden gewaarschuwd voor files. Door op tijd te 

waarschuwen wordt getracht kop-staart-botsingen te voorkomen. 
FCD-data kan deze filestaartbeveiliging verbeteren, en via apps kan 
deze waarschuwing eerder en in de auto aan bestuurders worden 

gegeven. Deze functie kan toegevoegd worden aan bestaande 
apps zoals Flitsmeister en Waze.

            
Door ongevallen en de bijkomende vertraging 

te voorkomen verbetert de doostroming.

Positief effect op de 
verkeersveiligheid 
doordat ongevallen 
worden voorkomen, 

door tijdige 
waarschuwingen aan 

weggebruikers.

Verbetering van 
betrouwbaarheid 
door afname van 
aantal ongevallen.

            
Beperkt effect.

  Talking Traffic.

Passende maatregel op korte 
termijn, zeker op trajecten met 
veel ongevallen en tussen Deil 

en Ochten waar geen signalering 
met AID is geinstalleerd.

9
Dynamische 

wegmarkeringen

De dynamische rijstrookmarkering moet ervoor zorgen dat het 
verkeer bij onder meer invoegingen op de juiste wijze invoegt 

op de hoofdrijbaan, dit kan onder meer door een (tijdelijke) 
verlenging van de invoegstrook. Ook bij een spitsstrook kan het 

dynamische systeem worden toegepast, namelijk door de belijning 
aan te passen en hierdoor aan te geven dat de spitsstrook 'open' 

is. Het 'dynamische' systeem is momenteel alleen in de tijd 
dynamisch; de positie van de belijning is niet flexibel. Er bestaan 
ook plannen om de gehele rijbaan dynamisch in te delen, zodat 
een tweestrooks rijbaan tijdelijk driestrooks wordt wanneer de 

verkeersintensiteit dit vraagt. 

            
Spitsstroken worden met deze maatregel 

beter benut, waardoor de doorstroming wordt 
verbeterd. In de toekomst kan met dynamische 

wegmarkering de wegindeling flexibel 
ingedeeld worden wat grote effecten kan 

hebben op de doorstroming.

Op de juiste manier 
invoegen bevordert de 

verkeersveiligheid.

Beperkt effect op 
betrouwbaarheid.

            
Mogelijk effect op het punt waar de 
dynamische markering stopt, is de 

capaciteit daar voldoende?

   

Systeem dat dynamisch is in tijd is op 
verschillende plaatsen in Nederland 

uitgetest. Een systeem dat ook 
dynamisch is in plaats is tot zover nog 

niet beschikbaar.

Passende maatregel op 
lange termijn, de huidige 

systemen voor 
dyanmische wegmarkering zijn 

nog niet betrouwbaar en 
duurzaam genoeg om op korte 

termijn grootschalig toe te 
passen.

10
Optimaliseren VRI's 
op onderliggende 

(stedelijke en 
regionale) 
wegennet

VRI's beter op elkaar afstemmen om zo wachttijden te 
verminderen en doorstroming te verbeteren. Slimmer prioriteren 

met i-VRI's. Bussen hebben bijvoorbeeld niet steeds 100% prioriteit 
nodig.

            
Deze maatregel zorgt niet voor vermindering 
van het aantal voertuigen, maar wel voor een 

betere doorstroming op het onderliggend 
wegennet. Dit kan voor een betere 

doorstroming bij afritten zorgen en daarmee 
fileterugslag naar de hoofdrijbaan voorkomen.

Beperkt effect. Beperkt effect.

            
Optimaliseren van VRI's zorgt voor minder 

stoppen en opnieuw optrekken voor 
verkeerslichten. Dit heeft een positief 

effect op de uitstoot.

 netwerkregeling, IVRI/CITS Talking Traffic.

Enkel passend indien 
hiermee fileterugslag naar 
de hoofdrijbaan van de A15 

voorkomen kan worden, dit is 
het geval bij afrit Spijkenisse en 

bij aansluiting Elst.

11
Verplichte afstand 

vrachtwagens

Regel instellen dat vrachtwagens verplicht een bepaalde afstand 
moeten houden tot elkaar om zo colonnevorming te voorkomen, 
en zodat vrachtverkeer beter kan anticiperen op rembewegingen 

van voorgangers en aankomende file.

            
Beperkt effect op de doorstroming, enkel indien 

ongevallen voorkomen kunnen worden.

De verkeersveiligheid 
verbetert als vrachtauto's 
meer afstand tot elkaar 

houden. Zo heeft 
personenverkeer mee 
gelegenheid om in- en 
uit te voegen, en is er 

meer tijd voor chauffeurs 
om te anticiperen op hun 

voorganger.

Beperkt effect.
            

Beperkt effect.
 

Collonnevorming door 
vrachtverkeer wordt een 

probleem bij meer dan 800 
vrachtwagens per uur, op de A15 
is dat volgens dit criterium nog 

niet het geval. Het is daarom niet 
nodig een dergelijke regel in te 
stellen. Collonnevorming wordt 
(deels) ook veroorzaakt door het 

inhaalverbod.

 groot effect
 effect
 geen/beperkt effect
 negatief effect
 onbekend effect

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect

Corridorbrede verkeersmanagement maatregelen
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 groot effect
 effect
 geen/beperkt effect
 negatief effect
 onbekend effectCorridorbrede verkeersmanagement maatregelen

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op velig-

heid
Effect op 

betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

12
Inhaalverbod 
vrachtwagens 

instellen

Personenverkeer ondervindt vertraging door inhalende 
vrachtwagens. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren kan 
daarom op de gehele corridor een inhaalverbod worden ingesteld, 

met name op tweestrooks snelwegen.

            
De doorstroming voor personenverkeer 

verbetert bij een inhaalverbod voor 
vrachtverkeer, terwijl vrachtverkeer lichte 

vertraging ervaart.

Verbetering van 
verkeersveiligheid, 

door minder 
rijstrookwisselingen 
van vrachtverkeer 
en minder grote 

snelheidsverschillen op 
de linker rijstrook.

Beperkt effect.

            
Inhaalverbod kan zorgen voor 

colonnevorming van vrachtverkeer, dit 
heeft juist negatieve 

effecten op de verkeersveiligheid, omdat 
ander verkeer moeilijker in- en uit kan 

voegen.

 

Niet passend om het 
inhaalverbod voor vracthverkeer 
op de A15 uit te breiden. Op een 

groot deel van het 2-strooks 
gedeelte geldt reeds een 

inhaalverbod met een korte 
onderbreking. Deze korte 
onderbreking is verplicht 

vanwege optredende 
colonnevorming.

13
Brugopeningen 
verminderen 

Door het aantal brugopeningen te beperken, bijvoorbeeld van de 
Botlektbrug, kan oponthoud voor wegverkeer beperkt worden. 
Wel neemt de aantrekkelijkheid van vervoer over water af door 
mogelijk extra vertraging. Ook bij de brug over het kanaal van 

St. Andries zijn mogelijk optimalisatie mogelijk om de reistijd over 
N322 te verbeteren, als alternatief voor de A15.

            
Minder oponthoud voor het wegverkeer door 

minder brugopeningen. Beperkt effect.

Betrouwbaarheid 
verbetert 

door minder 
brugopeningen.

            
Door brugopeningen te beperken neemt 
reistijd over water toe, waardoor deze 

maatregel negatief is voor vervoer over 
water.

 

Niet passend, sluit niet aan bij 
ambities om vervoer over water 

te stimuleren.

14
Onrustkaart

Meer inzicht in gedragingen van weggebruikers voor de hele A15 
door gebruik van FCD. Nieuwe inzichten leiden mogelijk tot nieuwe 

maatregelen waarmee de doorstroming en veiligheid verbeterd 
wordt.

            
Maatregel leidt niet tot directe effecten op 

doorstroming of veiligheid. Beperkt effect. Beperkt effect.
            

Beperkt.
  

Kansrijk om op korte termijn voor 
de gehele A15 te realiseren.

15
Uitbreiden 

van het aantal 
verzoringsplaatsen 

langs de A15-
corridor

Het aantal verzoringsplaatsen langs de A15 is beperkt, onder meer 
doordat bij de aanleg van de betuweroute een aantal zijn gesloten. 
Verzoringsplaatsen zijn belangrijk voor chauffeurs om op tijd rust 
te nemen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Maar ook 
om een veilige haven te bieden in geval van defecten aan een 

voertuig.

            
Mogelijk verbetering van de verkeersveiligheid.

In geval van nieuwe 
verzoringsplaatsen 

onstaan ook nieuwe 
locaties met veel 

weefbewegingen wat 
mogelijk voor meer 

ongevallen kan zorgen.

Beperkt effect.
            

Beperkt.
  

Kansrijk op korte termijn, nader 
onderzoek is nodig of en waar 
nieuwe verzorgingsplaatsen 

nodig zijn.

16
Inzichtenfabriek

Meer inzicht is nodig in de verkeersstromen en de effecten van maatre-
gelen. Daarom dient ingezet te worden op uitgebreide datainwinning en 

dataverstrekking. Meer inzicht is nodig over herkomsten en bestemmingen, 
verplaatsingsafstanden en type verkeer. Met deze inzichten kunnen verkeers-

management gerichten en daarmee effectiever opgezet worden.

            
Maatregel leidt niet tot directe verbetering van 

de doorstroming, maar wel de verkeersma-
nagementmaatregelen die door deze maatregel 

effectieve worden.
Beperkt effect.

 
Beperkt effect.

            
Beperkt.

 

Kansrijk op korte termijn. Deze 
maatregel is ook in het program-

ma Innovatieve Drechtsteden 
opgenomen.

 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect



           Verkeersonderzoek A15          Knelpunten en maatregelen        | 57

Oplossings-
richting Omschrijving Verkeerskundige effect Systeemeffect Kosten-

indicatie Voorbeelden Passende maatregel
 Quickwin

            
Effect op doorstroming Effect op velig-

heid
Effect op 

betrouwbaarheid

                   
Effect verkeersdruk | Effect OWN

€ : <1 mln
€€ : 1-10 mln 
€€€ : 10-100 mln
€€€€ : 100-500 mln
€€€€€ : >500 mln

 (Mogelijk) kansrijk korte termijn
 (Mogelijk) kansrijk middellange   

         termijn
 (Mogelijk) kansrijk lange termijn
 Niet kansrijk

17
C-ITS oplossingen 
ter ondersteuning 

van de rijtaak. 

Met  slimme oplossingen kan het verkeer beter worden geleid 
(snelheid beïnvloeding) waardoor (spook)files worden voorkomen. 
Het geven van een adviessnelheid in-car draagt volgens onderzoek 
bij tot de doorstroming op de snelweg maar daarvoor is wel 10% 

penetratie (en opvolging) noodzakelijk. 

            
Deze maatregel heeft weinig effect hebben 
op het aantal voertuigen op de A15. Maar 

door het gerichte snelheidsadvies is wel een 
noemenswaardig effect op de doorstroming te 

verwachten, doordat files worden voorkomen of 
eerder oplossen.

Ook een klein positief 
effect op de verkeersvei-
ligheid doordat gebruikers 
met lagere snelheidsad-
viezen gewaarschuwd 

worden voor een naderen-
de file.

Verbetering van 
betrouwbaarheid 
door afname van 
aantal ongevallen.

            
Beperkt effect.

nvt FlowPatrol en ZOOF (Spookfiles A58).

Passende maatregel voor korte 
termijn, in de pilot Spookfiles 

A58 zijn reeds tests gedaan met 
dergelijke in-car adviezen.

18
Rijtaakonder-

steunende diensten

Intelligente systemen in de auto kunnen een bijdragen aan het 
bevorderen van de verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn systemen 
om bestuurders te helpen in de rijstrook te blijven, bestuurders te 
attanderen op voertuigen in hun dode hoek bij rijstrookwisselingen 

en de detectie van vermoeidheid bij de bestuurder.

            
Deze systemen kunnen het aantal ongevallen 

reduceren, en daarmee vertraging door 
ongevallen voorkomen. Maar zorgt niet voor 

een afname van verkeer.

Positief effect op de 
verkeersveiligheid door 
het verminderen van 

ongevallen.

Verbetering van 
betrouwbaarheid 
door afname van 
aantal ongevallen.

            
Beperkt effect.

  
Lane departure warning, dode hoek 
assistent, vermoeidheidsdetectie.

Passende maatregel voor korte 
termijn, nieuwe auto's worden 

steeds vaker voorzien van 
dergelijke systemen.

19
In-car dynamische 
reisinformatie: o.a. 
DRIPS en PRIS of 
via een applicatie

Bij het aanbieden van alternatieve routemogelijkheden vindt een 
beperkte vorm van ‘load balancing’ (spreiding over het netwerk) 

plaats door gebruikers niet allemaal over dezelfde route te sturen. 
In samenhang met Talking Traffic.

            
Onderzoek wijst uit dat bij het verschaffen 

van reisinformatie circa 10-33% van de 
automobilisten het advies opvolgt. 10% is 

eerder realistisch in een reguliere situatie, 33% 
wordt realistisch bij calamiteiten en specifieke 

situaties. Dit draagt bij aan een betere 
doorstroming.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Toename van verkeer op alternatieve 

wegen.

  
Praktijkproef Amsterdam fase 1 in car 

proef, bestaande DRIPS en PRIS.

Passende maatregel op 
middelkorte termijn, de eerste 

tests zijn al gedaan, nu zaak om 
dit systeem verder uit te rollen 
en te integreren in bestaande 

navigatiesystemen.

20
Connected car

Op langere termijn kunnen auto’s Connected op korte afstand van 
elkaar rijden. Op deze manier wordt de capaciteit van een wegvak 

vergroot.

            
In dit geval wordt het aantal voertuigen niet 
verminderd, maar doordat voertuigen dichter 

op elkaar rijden wordt de capaciteit van de weg 
groter. Dit zorgt voor een betere doorstroming. 
Let wel dat in eerst instantie deze maatregel 
enkel toepasbaar zal zijn op de snelweg. Op 

die manier wordt de capaciteit op de snelweg 
wel groter, maar niet op het onderliggend 

wegennet. Ook zullen de eerste zelfrijdende 
auto's niet dichter maar juist op grotere afstand 

van hun voorganger rijden.

Voertuigen 
kunnen elkaar ook 
waarschuwen voor 
ongevallen of file, 
zodat hierop tijdig 
geanticipeerd kan 

worden. Dat bevordert 
de verkeersveiligheid 
door het voorkomen 

van ongevallen.

Verbetering van 
betrouwbaarheid 
door afname van 
aantal ongevallen.

            
Vermindere luchtweerstand zorgt 

voor minder verbruik van brandstof. In 
beginfase van implementatie (enkel 

snelwegen) is er een potentieël negatief 
effect op het 

onderliggende weggennet door grote 
volgafstanden.

nvt

Pas op de lange termijn zorgt dit 
systeem voor grote voordelen. In 
de beginfase zullen voertuigen 
namelijk op een grotere afstand 
van elkaar rijden wat negatief 

is voor de doorstroming. 
Groot aandachtspunt is de 

vekeersveiligheid tijdens de 
transititefase waarin wel/niet 
connected/zelfrijdend verkeer 

gemengd is.

21
Begeleiding 
bij invoegen 

en weven (bv. 
middels in-car 
toepassingen)

Veel ongevallen vinden plaats bij het invoegen en weven. Slimme 
systemen kunnen mogelijk ongevallen voorkomen en daarmee 
de verkeersveiligheid verbeteren. Begeleiding kan zowel door 

dynamische geleidelichten in het wegdak als via in-car systemen.

Betere doorstroming door minder ongevallen.             
Beperkt.

  

Kansrijke korte termijn 
maatregel, maar ontwikkeling 

ligt bij private partijen. Overheid 
kan wel ontwikkeling en gebruik 

stimuleren.

22
Onderzoek 

positieve en 
discruptieve 

gevolgen gebruik 
in-car toepassingen

Meer onderzoek is nodig naar de effecten van in-car toepassingen 
op het rijgedrag. Dragen deze systemen inderdaad positief bij 

aan een veiliger en beter verkeerssysteem, of kunnen dergelijke 
systemen ook averechts werken en zorgen voor extra afleiding 
of een hogere rijtaakbelasting? En hoe kunnen deze systemen 
worden vormgegeven om disruptieve effecten te voorkomen.

Onderzoek leidt niet tot directe effecten op 
doorstroming of veiligheid.             

Beperkt.
 Kansrijk op korte termijn.

23
Socrates 2.0: 

combineren van 
info uit auto/

wegbeheerder/
service providers 

Verschillende partijen delen verkeersgegevens, routeadviezen en 
maatregelen op het gebied van verkeersmanagement. De nieuwe 
diensten gaan over een gezamenlijk snelheidsadvies, routeadvies, 

advies bij verkeershinder en bij calamiteiten. 

            
Nog geen wetenschappelijke onderbouwing 

van potentiële verkeerskundige effecten 
mogelijk. In combinatie met in-car dynamische 

reisinformatie is de verwachting dat deze 
maatregel voor een kleine afname van het 

verkeer op de A15 kan zorgen.

Geen direct effect op 
de verkeersveiligheid.

Geen direct 
effect op de 

betrouwbaarheid.

            
Toename van verkeer op alternatieve 

routes, maar deze routes worden enkel 
geadviseerd als het gehele systeem 

daarvan profiteert (systeem optimum). 
Maar dit kan wel betekenen dat de 

filedruk elders toeneemt.

  

Om tot de nieuwe diensten te komen 
gaan de verkeerscentrales in de 

Amsterdamse regio, internationale 
navigatiebedrijven, serviceproviders en 

autofabrikant BMW Groep samenwerken. 
Nieuwe diensten die hieruit volgen 

worden in de komende anderhalf jaar 
ontwikkeld en in 2019 op grote schaal in 

en rond Amsterdam getest.

Passende maatregel op 
middellange termijn, tests met 

het grootschalig delen en 
afstemmen van informatie en 

adviezen 
worden momenteel opgestart. 
Het duurt nog enkele jaren voor 

een dergelijk systeem elders 
wordt toegepast.

Corridorbrede C-ITS-maatregelen
 Groot effect
 Effect
 Geen/beperkt effect
 Negatief effect
 Onbekend effect


