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F-5 Theorie functionele werking
verkeersregelinstallatie



Verkeersregelinstallaties



Inrichting lussen bij een VRI
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Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Signaalgroepen
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Welke
signaalgroepen
kunnen tegelijk
groen hebben?





Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Blokvolgorde/Fasendiagram
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Conflictenmatrix
VRI Hertekop

Conflicterende richtingen:
§ Rijrichtingen die niet gelijktijdig tot een

conflictvlak mogen worden
toegelaten, dus niet gelijktijdig
groen/geel mogen hebben.

§ Vul de conflictenmatrix in, oftewel:
welke richtingen kunnen niet
gelijktijdig groen hebben.
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Conflictenmatrix
VRI Hertekop
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Conflictenmatrix
VRI Hertekop

Conflicterende richtingen:
§ Rijrichtingen die niet gelijktijdig tot een

conflictvlak mogen worden
toegelaten, dus niet gelijktijdig
groen/geel mogen hebben.

§ Teken een conflictvak
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Conflictvak
VRI Hertekop

Conflictvlak:
§ Deel van het kruisingsvlak dat

achtereenvolgens door twee
samenkomende en/of elkaar
kruisende verkeersstromen wordt
gebruikt.
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Conflictenmatrix
VRI Hertekop

Conflictvlak
§ Teken een conflictvak:
§ van 4 met 8
§ van 4 met 23
§ van 4 met 24
§ van 4 met 1
§ van 8 met 1
§ van 8 met 2

89

6

4

23

24

1 2



15

Ontruimingstijden
VRI Hertekop

Ontruimingstijd
Tussen het einde van de geelfase van
een richting en het begin van de
groenfase van een conflicterende richting
ligt om veiligheidsredenen een
overgangsperiode waarin het rijdende
verkeer wordt gestopt en de kruising
wordt ontruimd.
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Ontruimingstijdenmatrix
VRI Hertekop
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Verkeersregelinstallaties
Redenen om ze te plaatsen

§ Verbeterde verkeersafwikkeling vergeleken met ongeregelde kruispunten
§ Hogere capaciteit en kortere wachttijd voor ondergeschikte richtingen
§ VRI’s kunnen grotere verkeersstroom verwerken dan rotondes
§ Verbeteren verkeersveiligheid  door het scheiden van conflicterende

stromen in tijd
§ Onderlinge prioritering van verkeersstromen en verkeersdeelnemers
§ Concentreren doorgaand verkeer op het hoofdwegennet
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Verkeersregelinstallaties
Instrument voor sturend beleid

§ Een goed ontworpen en ingeregelde VRI stelt de maximale capaciteit van
een kruispunt beschikbaar aan de weggebruiker

§ Prioritering van verkeersstromen: als het verkeersaanbod de capaciteit
overstijgt, dan kan de VRI deze verdelen over de verschillende stromen:
§ Toestroom tot knelpunten beperken, om verkeer rijdend te houden
§ Als filevorming onvermijdelijk is, bepalen waar de file komt te staan
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Verkeersregelinstallaties
Zijn al slim van zichzelf

§ In de regeling worden klokperiodes onderscheiden:
§ Ochtendspits
§ Avondspits
§ Dalperiode

§ De maximumgroentijd is instelbaar per klokperiode
§ Boven en buiten klokperiodes kunnen scenario’s actief zijn. Binnen een

scenario kunnen afwijkende maximumgroentijd gelden.
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Verkeersregelinstallaties
Onderlinge prioritering van verkeersstromen

§ Doorstroming op bepaalde routes
bevorderen, desnoods ten koste van andere
routes

§ Voorkomen of oplossen van wachtrijvorming
§ Ontruimen van tunnel, spoorwegovergang of

beweegbare brug.
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Verkeersregelinstallaties
Inzet NMS voor VM-desk

Simpeler gezegd:
§ Verhogen maximumgroentijd van richtingen met prioriteit: Groen wordt

beëindigd wanneer op geen enkele lus een hiaattijd loopt of wanneer de
maximumgroentijd is bereikt

§ Verlagen maximumgroentijd van richtingen die conflicteren met richtingen
met prioriteit
Groen wordt eerder beëindigd

§ Aanpassen hiaattijden van richtingen die een hogere maximumgroentijd
krijgen
Hiaattijd is de tijd tussen 2 auto’s. Is deze te lang dan wordt verondersteld
dat er geen auto meer is.

Ø Uitgangspunt is gelijkblijvende cyclustijd



F-6 Theorie functionele werking andere
verkeerssystemen



Theorie werking andere verkeerssystemen

§ Dynamisch Route Informatie Paneel

§ Parkeer Route Informatie Systeem

§ Camera



Dynamisch Route Informatie Paneel

§ DRIP = Dynamisch Route Informatie Paneel = Variable Message Sign
(VMS)



Dynamisch Route
Informatie Paneel
§ Richtlijn Informatievoorziening op (berm)DRIPs

§ Volgorde van informatie (Europese FIVE
Framework (2000)):
§ 1. Aangeven WAT er aan de hand is
§ 2. Aangeven WAAR er iets aan de hand is
§ 3. HOE. Het geven van een advies en/of

aanvullende informatie (een advies heeft
voorrang)

§ Vooraankondigingen:
§ WANNEER
§ WAAR
§ WAT



DRIPs: Richtlijnen



DRIPs: Richtlijnen



DRIPs: Richtlijnen



Dynamisch Route Informatie Paneel vs Apps
in-car



Parkeer Route Informatie Systeem



Cameradetectie



Praktijkcase
Bediening op
afstand



Praktijkcase
Bediening op
afstand



E-3 Netwerkmanagementsysteem (NMS)



Netwerkmanagementsysteem (NMS)

§ NMS is een platform waarin meerdere DVM-maatregelen aan te sturen
zijn vanuit een webapplicatie, met name voor:
§ Verkeersregelinstallaties
§ DRIPs

§ Elke wegbeheerder heeft een eigen NMS.
§Mobimaestro is de naam van het NMS van Technolution en wordt

gebruikt in de Provincie Noord-Holland.
§ Vivaldi, TrafficLink zijn andere NMS.

§ In een NMS worden regelscenario’s gebouwd en ingezet:
§ Op basis van triggers (ALS …. DAN ….)



Netwerkmanagementsysteem
(bron: Technolution)



Regelscenario

§ Gebaseerd op Regelstrategie
§ Ontwikkeld door de omgeving
§ Gebiedsgericht operationeel

verkeersmanagement

§ Heeft een bepaalde ambitie

§ Bekende knelpunten die ambitie
bedreigen

§Maatregelen om filevorming door
knelpunten te organiseren



Regelscenario

§ Protocol dat afgesproken is tussen wegbeheerders, wat te doen bij:
§ Spitsverkeer
§ Incidenten (bijv. tunnelsluitingen)
§ Evenementen
§Werkzaamheden

§ Bestaat uit beslissingen (beslisboom) en maatregelen
§ Afgesproken inzet van maatregelen is digitaal vastgelegd
§Werkt op basis van triggers, welke door de verkeerskundige gebouwd

dienen te worden.



Regelscenario



NMS in een verkeerscentrale
(voorbeeld)
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NMS in een verkeerscentrale
(voorbeeld)
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Regelscenario

§ Opzoeken en selecteren

§ Inzetten maatregel van regelscenario
§ Door een operator (trigger)
§ Automatisch

§Monitoren verkeer na inzet

§ Uitschakelen maatregel
§ Door een operator (trigger)
§ Automatisch



Handmatige schakeling
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Handmatige schakeling
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Kruispuntplaatje van VRI
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Handleiding
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Voor meer informatie:
§Nadere uitleg/handleiding MobiMaestro
§Stagelopen en oefenen met het systeem



G-1 Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen
bij Verkeersincidenten



Wat is Incident Management?

Door structurele samenwerking richten
alle bij de doorstroming van het
verkeer betrokken professionele
partijen zich gezamenlijk op het
versnellen van het vrijmaken van de
weg na een ongeval of incident, een
en ander met inachtneming van de
verkeersveiligheid, de behartiging van
belangen van mogelijke slachtoffers
evenals de beheersing van de
ontstane schade.

www.incidentmanagement.nl



Waarom Incident Management?

§In 1998 Landelijk ingevoerd

§13% van de files is het gevolg van een incident.
§25% van de voertuigverliesuren gevolg van incident.
§Dit veroorzaakt economische schade.
§Een file veroorzaakt een verkeersonveilige situatie en vaak een nieuwe
incident.



Incident Management prioriteitenlijst

1. Eigen veiligheid
2. Verkeersveiligheid
3. Slachtofferhulp
4. Sporenonderzoek
5. Doorstroming verkeer
6. Behoud van lading/voertuig



Het beveiligen van het incident:
Eigen veiligheid/Verkeersveiligheid



Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij
verkeersincidenten
Een- en tweezijdig aanrijdgevaar
4 V’s



Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij
verkeersincidenten
Een- en tweezijdig aanrijdgevaar



Voertuig als buffer

Bron: REVI www.incidentmanagement.nl



Veiligheidskleding

Bron: REVI www.incidentmanagement.nl



Verkeerskegels

Bron: REVI www.incidentmanagement.nl



Vrijhouden aan- en afvoerroute

Bron: REVI www.incidentmanagement.nl



De 4 V’s bij tweezijdig aanrijdgevaar
varianten
§ Pechgeval

§ Kruispunt

§ Rotonde



Erik Brave
T +31 6 22 99 37 48
E erik.brave@sweco.nl

Voor vragen en opmerkingen kunt
u contact opnemen met:


