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Vertraging: uitstroom beperkt

1) Kan de verkeersvraag naar beneden: 
mobiliteitsmanagement

2) Aanvullend: hoe uitstroom vergroten 
(verkeersmanagement)
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Planning werkzaamheden
Werkzaamheden verkleinen capaciteit van 
sommige wegen 

● Sterke of zwakke schakel?
● Dan misschien elders ook minder capaciteit nodig: 

voorspel vooraf 
netwerkgebruik 
tijdens werkzaamheden

● Waar wordt omgereden, 
waar is minder verkeer, 
en waar staat de file?

● Slim combineren van werkzaamheden
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Dynamisch en online

● Verkeer meten (snelheid en intensiteiten!) 
essentieel

● Online doorrekenen schier onmogelijk
● Vooraf scenarios definieren beste optie
● Combinatie van scenario’s

zou getest kunnen worden



5

Een bepaalde route adviseren
● A4: problemen omdat te veel mensen HRB namen

● Stuur mensen naar de parallelbaan
● Via Flitsmeister in-car advies
● Dat werkt :)

– Mensen volgen het advies
– File wordt inderdaad verminderd
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File voorkomen 
= uitstroom verhogen

● File zorgt voor een lagere uitstroom (capaciteitsval)
● Huidige toeritdosering: obv intensiteit per minuut
● Kan dat specifieker: 

– één voertuig in een voldoende groot gat?
– Kan dat met alleen bestaande infrastructuur?
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Toeritdoseerinstallatie op 
voertuigniveau

● Bepaal individuele gaten in de verkeersstroom met 
detectoren

● Geef groen aan een voertuig op precies het goede 
moment

● Test m.b.v. simulatie
● Crux: juiste acceleratie voorspellen

(model kan nogal voorspelbaar zijn...)
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Testen: acceleraties en simulatie

● Video van oprit Delft Noord (met TDI in werking) 
● Simuleer met onzekere acceleraties
● Reistijd verkort aanzienlijk
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Weefbewegingen uitspreiden
● Vergroot de capaciteit (+ 4.5%), 

en vermindert vertraging (simulatie)
● Mogelijk veiligheidseffect
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Gebruik iVRIs
Slimmere regelingen door meer data en flexiberele 
regelingen

● Structuur-vrije regelingen bieden mogelijke winsten 
in reistijden
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Combineer rijstrookadvies met TDI 

● Vergelijkbare totale vertraging
● Kiezen tussen vertragingen

(eerlijkheid of fileterugslag)
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Current situation – video
●
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Meerstrooks verkeer
● Inefficient: vaak blijft verkeer links rijden
● Hoe werken beslissingen om van rijstrook te 

wisselen?
● Online enquete met video’s – samen met ANWB
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Meerstrooks verkeer

U rijdt op een 3 strooks weg op de rechter strook. U nadert uw voorligger, en 
een zwarte auto passeert u met hogere snelheid. Wat zou u doen?

A. Ik blijf in deze strook en pas mijn snelheid aan
B. Ik wissel een strook naar links en houd mijn snelheid constant
C. Ik wissel een strook naar links en verhoog mijn snelheid
D. Ik wissel een strook naar links en verhoog mijn snelheid om de zwarte 
auto te volgen
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TU Delft Transport & Planning

● Onderzoek en onderwijs
● Wereldwijde top in 

verkeer en vervoer
● 13 “labs” op verschillende

thema’s
● Automated vehicles,

Data & computing,
Rail, Active modes,
Observations, 
Road traffic
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