
Onno Havermans

Op weg naar het kantoor van
Rijkswaterstaat in Delft-Zuid
loopt het vast op de A13 van-

af Rotterdam. Zul je net zien. Wie
zoekt de file dan ook op? Nou, dat
doen dus dagelijks enkele honderd-
duizenden automobilisten. Omdat
ze geen andere keus hebben. Ten-
minste, dat is wat velen denken. On-
danks de tientallen projecten van
het ministerie van verkeer en water-
staat om iets aan de files te doen.
„Een deel van de mensen heeft een

vrije keuze”, zegt Lindy Molenkamp,
projectmanager Filevermindering
bij Rijkswaterstaat. „We hebben niet
de illusie dat we de files helemaal
kunnen oplossen. Maar slaag je erin
om honderd mensen van de weg te
halen, dan heeft dat op de doorstro-
ming toch al een klein effect. We
kunnen vertragingen bestrijden en
alternatieven bieden, waardoor een
reiziger sneller of zonder oponthoud
zijn doel bereikt.”

Molenkamp geeft leiding aan meer
dan veertig proefprojecten onder de
noemer FileProof. Medio december
worden alle maatregelen op een ver-
keerscongres gepresenteerd, maar
nu al durft Molenkamp de stelling
aan dat alle kleine beetjes helpen.
„Als we dit allemaal niet zouden
doen, zouden de files misschien nog
langer zijn. We halen de scherpe
kantjes van de file door onnodige er-
gernissen te voorkomen.”

Het programma FileProof valt uit-
een in drie delen: aanpak van dage-
lijkse files, van incidentele files en
het verleiden tot anders denken en
doen. In de eerste categorie vallen
praktische oplossingen, zoals belij-
ning, bewegwijzering en afstellen
van verkeerslichten. De tweede cate-
gorie is gericht op een snelle door-
stroming na een ongeval of bij werk-
zaamheden. De derde categorie geeft
reizigers alternatieven voor de auto
of voor het moment van reizen. Hier-
onder volgt een aantal voorbeelden.

1. Belijning en markering
Een doorgetrokken streep tussen de
linkerrijstrook en de baan ernaast
moet vertraging bij invoegstroken
voorkomen. „De capaciteit van de
weg gaat omhoog wanneer auto’s
minder van rijbaan wisselen”, legt
Molenkamp uit. Tegelijk wordt de in-
voegstrook verlengd, zodat auto’s op
snelheid kunnen invoegen. „Uit on-
derzoek blijkt dat de snelheid bij
goed invoegen met zeker 5 kilome-
ter omhoog kan.”

2. Pijl naar boven
Op nieuwe bewegwijzering op de
snelwegen staan de pijlen niet meer
naar beneden, maar naar boven, in
de rijrichting. Bovendien geven ze al
vroeg aan op welke rijstroken sprake
is van een andere richting, splitsing
of afslag. „Op knooppunt Velper-
broek is gebleken dat de file wel een
half uur eerder begint op te lossen en
de snelheid 10 km per uur hoger kan
liggen”, verklaart Molenkamp. „Bij
Valburg en bij Zaandam worden nog
metingen gedaan.”

3. Groene golfteam
Het groene golfteam van Rijkswater-
staat gaat bij wegbeheerders
– meestal gemeenten – langs om
verkeerslichten beter op elkaar af te
stellen. „Inmiddels zijn ruim 350 in-
stallaties doorgelicht, met een ge-
middelde verbetering van 30 pro-
cent. Verkeersstromen veranderen

elk jaar met 5 procent. Dus moet je
verkeerslichten geregeld opnieuw
afstellen. We hebben nog wel voor
dertig manjaren aan werk liggen,
maar er zijn niet zoveel verkeers-
technici. Daarom hebben we er net
25 zelf opgeleid, samen met de Nati-
onale Hogeschool voor Toerisme en
Verkeer. We zijn nu met de tweede
lichting bezig. Iedereen wordt er be-
ter van. In één jaar hebben we al 25
miljoen euro aan maatschappelijke
baten door minder opstoppingen. En
ook de verkeersveiligheid is ermee
gebaat. Je kunt mensen niet onein-
dig laten wachten, want dan gaan ze
door rood rijden.”

4. Sporenonderzoek
De politie boekt in Noord-Holland

flinke tijdwinst in het sporenonder-
zoek na een verkeersongeval, door
het gebruik van een camera die
meerdere foto’s per seconde maakt.
De camera is gemonteerd in een poli-
tiewagen, die één keer langzaam
over de rijstrook rijdt om sporen in
kaart te brengen. Tot dusver werden
meerdere foto’s gemaakt over een af-
stand van enkele meters, waarvoor
het wegdek telkens moest worden
gemarkeerd. De weg was daardoor
veel langer afgesloten. „Als deze
proef succesvol blijkt, en de eerste
signalen wijzen daarop, dan kunnen
ernstige ongevallen veel sneller wor-
den afgehandeld. Dat scheelt in de
ontwrichtende, onverwachte files
die een paar keer per week in ons
land voorkomen.”

5. Blikschade? Zoek een
parkeerplaats

Een deel van de adviezen van de over-
heid is gericht op het voorkomen
van verkeersongelukken. Houd af-
stand, voeg op snelheid in, geef
vrachtwagens de ruimte. Gaat het
toch mis, maar blijft de schade be-
perkt, dan luidt het advies: Blikscha-
de? Zoek een parkeerplaats en han-
del daar de zaken af.
„Veel mensen denken dat je op de

politie moet wachten, maar die
speelt bij blikschade geen rol”, legt
Molenkamp uit. „We voeren deze
campagne samen met de verzeke-
raars, die een ingevuld schadeformu-
lier nodig hebben. Dat kun je beter
op een parkeerplaats invullen dan
op straat. Voor eigen en andermans
veiligheid, maak de weg zo snel mo-
gelijk vrij.”

6. Calamiteitenschermen
Als het even kan, moeten auto’s ook
uit de berm zo snel mogelijk weg.
Kan dat niet, dan helpt een afdek-
hoes.

Is een auto aan het zicht onttrok-
ken, dan scheelt dat vertraging door
kijkers. Dat is ook de bedoeling van
calamiteitenschermen langs brok-
stukken op de weg. „Kijkersfiles ne-
men daardoor met 20 procent af.”

7. Anti-ongevalsystemen
en hefkussens

Drieduizend vrachtwagens van zes-
tig transporteurs doen mee aan een
proef met anti-ongevalsystemen: de
chauffeurs krijgen een signaal als
hun wagen een andere auto te dicht
nadert, bij een onverwachte bewe-
ging en als hij onbedoeld van de rij-
baan afwijkt. Ook remt de vrachtwa-
gen vanzelf af bij extreme stuurbe-
wegingen. „Het is de eerste proef van
deze omvang in Europa”, aldus Mo-
lenkamp. „Vrachtwagens zijn maar
bij 2 procent van alle ongevallen be-
trokken, maar wel bij 15 procent van
de dodelijke verkeersslachtoffers.
Wat helemaal niet wil zeggen dat zij
daarvan ook de veroorzakers zijn.

Maar vrachtwagens zijn minder
flexibel. Als ze plotseling moeten af-
remmen of uitwijken, vergroot dat
de kans op een ongeval, dus geef ze
de ruimte. Als een vrachtwagen kan-
telt is de ravage groot. Dan kunnen
we tijd winnen door een hefkussen
te gebruiken in plaats van een kraan.
Dat gaat sneller, er is minder afzet-
ting nodig en de lading hoeft niet te
worden overgeladen. De helft van de
Nederlandse bergers, zo’n 25 bedrij-
ven, werkt er al mee.”

8. Op de motor
Bij wijze van proef rijden weginspec-
teurs van Rijkswaterstaat rond
Utrecht en Rotterdam op motoren.
„Zo zijn ze bij ongevallen en andere
incidenten sneller ter plekke, ook als
de vluchtstrook in gebruik is als
spitsstrook.”

9. U-borden
„Om het verkeer bij wegafsluitingen
zo efficiënt mogelijk om te leiden,
worden vaste uitwijkroutes aangege-
ven met blauwe U-borden. Indien no-
dig geeft een mobiel bord in de berm
de aanwijzing om de uitwijkroute te
volgen.”

10. Plus en min
Eenvoudig zijn de tekens + en – om
aan te geven of een file in lengte toe-
of afneemt. „Sinds vorig jaar geven
de Dynamische Route Informatie Pa-
nelen automobilisten in drukke ver-
keersgebieden zo extra informatie
om goede keuzes te kunnen ma-
ken.”

11. Gratis openbaar vervoer
Ook zijn er veel experimenten uitge-
voerd met gratis openbaar vervoer,
zoals de probeerkaart voor nieuwe
inwoners in Waterland, die drie
maanden gratis met de bus naar Am-
sterdam konden reizen, de Schiphol
Forenskaart voor personeel van de
luchthaven, de Oosterenkpas, waar-
mee werknemers de bus naar het
Zwolse industrieterrein konden ne-
men, en de Waalsprinter, de bus naar
de Nijmeegse binnenstad die de file
op de Waalbrug voorbijzoeft. „Al s
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mensen eenmaal aan het openbaar
vervoer gewend zijn, blijft een deel
van hen daarmee reizen”, weet Mo-
lenkamp. „De files nemen er niet
door af, maar de bereikbaarheid van
de binnenstad wordt wel beter en de
waardering voor het openbaar ver-
voer neemt toe.”

12. Spitsmenu
Vanaf deze zomer geven informatie-
schermen bij honderd publiektrek-
kers, zoals dierentuinen, attractie-
parken en congrescentra, een ver-
keersverwachting. „Voor recreatie-
verkeer is het doorgaans makkelijk
om de file te vermijden. Als bijvoor-
beeld op het bord bij Burgers Zoo nog
een flink aantal kilometers rond
Arnhem staat aangegeven, dan kun-
nen bezoekers besluiten om nog
even te blijven. De publiekstrekkers
moeten zorgen voor een aantrekke-
lijk programma: zo serveert Burgers
Zoo een spitsmenu.”

13. Reistijdvoorspeller
Het Culemborgse bedrijfje Model IT
won vorige maand de competitie
reistijdverwachting, die door het mi-
nisterie van verkeer en waterstaat
was uitgeschreven. De voorspeller,
die rekening houdt met gebruikelij-
ke files, is te raadplegen via de web-
site van de Verkeers Informatie
Dienst (VID), die vorige maand
kwam met het opmerkelijk nieuws
dat de files afnemen.

14. Vrachtwagens uit de
binnenstad

Twintig winkels in Nijmegen maken
sinds afgelopen voorjaar gebruik
van Binnenstadservice.nl, een distri-
butiebedrijf aan de rand van de stad
dat voorraden opslaat en per aard-
gasauto of ligfiets bij de winkels afle-
vert. Dat beperkt niet alleen het
vrachtverkeer in de binnenstad,
maar ook in de file. Leveranciers hoe-
ven immers niet meer in de ochtend-
spits te rijden om hun spullen af te le-
veren binnen de venstertijden, als
vracht- en bestelwagens in de win-
kelstraten worden toegelaten. Mo-

lenkamp: „Alleen al met die twintig
deelnemende winkeliers worden
6000 vrachtwagenritten per jaar uit
de stad gehaald, of verplaatst naar
rustiger uren. Stel dat dit navolging
vindt in alle grote steden, dan levert
dat merkbaar effect op, ook op de
snelweg.”

15. Met de fiets minder file!
Zelf trappen kan als alternatief niet
ontbreken in de reeks projecten. In
overleg met de Fietserbond worden
deze zomer vijf fietsroutes tot maxi-
maal 15 kilometer verbeterd: Apel-
doorn-Deventer, Den Haag-Zoeter-
meer, Rotterdam-Delft, Zaandam-
Amsterdam en Breukelen-Utrecht.
Het gaat om asfaltering, verwijde-
ring van obstakels, hogere vaarfre-
quentie pont, betere bewegwijze-
ring, wijzen op een groene route en
promotie.

16. VanAnaarBeter-prijs
Voor het derde jaar stimuleert het
ministerie initiatieven van bedrij-
ven en particulieren om de bereik-
baarheid te verbeteren met de Van-
AnaarBeter-prijs. Winnaar in 2006
was een systeem voor individueel
snelheidsadvies op borden langs de
weg waardoor de weggebruiker een
groene golf volgt en dus blijft rijden.
Winnaar in 2007 was het mobiele in-
formatiebord dat bij werkzaamhe-
den de reistijd aangeeft over het
werkvak én via een alternatieve rou-
te. De winnaar van dit jaar wordt 16
december bekend.

17. Goed voorbeeld
ambtenaren

Intussen geeft Verkeer en Waterstaat
het goede voorbeeld door flexibele
werktijden, telewerken, dienstfiet-
sen en ov-abonnementen.

18. Regiopoorten
De provincie Gelderland werkt met
de NS aan drie regiopoorten, waar
automobilisten kort voor de file rich-
ting Randstad de snelweg verlaten,
hun auto parkeren en overstappen
op de trein. De eerste, langs de A12

bij Veenendaal-De Klomp, moet over
twee jaar klaar zijn. De andere ko-
men op de A1 bij Barneveld-Noord en
de A28 bij Nijkerk. De ov-poorten val-
len niet onder FileProof.

De resultaten van FileProof en
VanAnaarBeter worden op 16 de-
cember besproken op een verkeers-
congres. Cruciale vraag is of het
helpt. Stel dat we alle maatregelen
volgend jaar in heel Nederland in-
voeren, lossen we daarmee dan de fi-
les op of is dit alles slechts een drup-
pel op de gloeiende plaat?
„Er is geen wondermiddel”, zegt

Lindy Molenkamp. „Dat zie je ook in
dichtbevolkte gebieden in de ons
omringende landen, waarmee we
veel ervaringen uitwisselen. Groei-
ende mobiliteit hangt samen met
welvaart, er is zeer beperkte ruimte
en een grote latente vraag: als je een
file hebt bestreden komt er vaak
weer nieuw verkeer bij. Dus doen we
én-én-én: selectief wegen verbreden
of aanleggen, prijsbeleid, hinderarm
onderhoud, noem maar op. Maatre-
gelen op korte en langere termijn,
aan de aanbodkant, maar ook ge-
richt op de vraag naar mobiliteit.”
„Denk aan de mobiliteitskaart, als

alle bedrijven die invoeren, en als de
medewerkers voor zij op weg gaan
zich informeren over de te verwach-
ten reistijden, dan maken we met z’n
allen slimmere keuzes: soms de au-
to, soms het OV, soms een afspraak
op een ander tijdstip of een andere
locatie; we blijven waar mogelijk uit
de file en komen vaker op tijd aan.
Daarmee wordt het ’mobiliteitsys-
teem’ b e t r o u w b a a r d e r. ”
„De overheid kan veel en doet veel,

maar er zijn grenzen. In de super-
markt ontstaan ook dagelijks rijen:
geen ondernemer piekert erover om
honderd kassa’s neer te zetten en te
bemensen, dat kan niet uit – en in
het geval van de overheid gaat het
om belastinggeld en schaarse leef-
ruimte. De uitdaging is om onnodige
files te voorkomen. Burgers en be-
drijven kunnen zelf ook veel doen
door intelligent met hun eigen mobi-
liteit om te gaan. Flexibel reizen en
werken, dat is de toekomst.”

10.

14.

File op weg naar het strand
van de Noord-Hollandse
badplaats Bloemendaal.
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