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Organisatie en werkwijze



Kernteam verkeer (1)
Goudappel Coffeng:
• Remco Meinen (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

• Erik Jan Westra (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

Rijkswaterstaat:
• Henk ter Steege (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

• Roelof Schulte (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

• Barney Prins (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

Gemeente Assen:
• Richard van der Velde (zaterdag middag en zondag hele dag aanwezig)

• Henk Heijman (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

• Ton Lubbers (zaterdag ochtend aanwezig)

Aansturing Verkeersregelaars:
• Henrie Karstens (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)



Kernteam verkeer (2)
Politie:
• Gerard Aalderink (zaterdag en zondag hele dag aanwezig) 

• Henk Dassen (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)

Communicatie:
• Dianne Eldering

Optioneel Pilot Project I-centrale:
• Arno de Koning (zaterdag en zondag hele dag aanwezig)



Taken/ verantwoordelijkheden Remco

voorzitten
eindbeslisser voor acties
inhoudelijke focus op vulling P-terreinen en 
verkeersafwikkeling op de lokale aanvoerroutes (OWN) 
relevante informatiebronnen:
• bezettinggraad P-locaties
• informatie van verkeersregelaars
• camera’s op OWN

voorstellen doen voor schakelingen/ acties 
verkeersregelaars/ politie



Taken/ verantwoordelijkheden Erik Jan

inhoudelijke focus op verkeersafwikkeling op het HWN 
relevante informatiebronnen:
• snelheden/ intensiteiten uit Monica (RWS)
• informatie van de WIS
• camera’s op HWN en afritten
• reistijden op trajecten BeMobile

voorstellen doen voor schakelingen/ acties RWS 
(aanpassen DRIP-teksten)
bijhouden logboek



Werkwijze

elke 15 minuten StaVaZa met kernteamleden/ iCentrale
bespreken adhv rondgang door gebied
na dat rondje eventuele acties in gang zetten
elke partij houdt zelf logboek bij van uitgevoerde 
acties.
acute situaties direct bespreken met kernteamleden



Rond aansluiting 32

Vulling A1 – A4
• Bezettingsgraden (via VKR’s)

• Afstroom vanaf rotonde Haarweg (camera gem.)

Afstroom vanaf 32
• Afstroom op afrit (camera gem.)

• Filevorming A28 Li (Monica, GM)

• Reistijd Groningen – TT  en N33 – TT (BeMobile)

• Reistijd Witterbroek -> Witterhaar (BeMobile)

Bespreekpunten



Rond aansluiting 31A

Vulling H3 - H1
• Bezettingsgraden (via VKR’s)

• Afstroom vanaf Eysinkweg (camera gem.)

• Afwikkeling kruising met VIP-route (camera gem)

Afstroom vanaf 31A
• Terugslag op rotonde (camera gem.)

• Filevorming A28 Re (Monica, BM, GM)

• Reistijd Lankhorst – 31A (BeMobile)

Bespreekpunten



Rond aansluiting 31

Vulling H3 – H4
• Bezettingsgraden (via VKR’s)

• Afstroom op defensieterrein (camera gem.)

Afstroom vanaf 31
• Afwikkeling op krp onderaan afrit (camera 

gem)

• Afstroom op afrit (camera iCentrale)

• Filevorming A28 Li (Monica, GM)

• Reistijd route via OWN (BeMobile)

• Afwikkeling bij rotonde Hooghalen

Bespreekpunten



Rond aansluiting 30

Afstroom vanaf 30
• Afwikkeling op krp onderaan afrit (camera gem)

• Afstroom op afrit (camera iCentrale)

• Filevorming A28 Li (Monica, GM)

• Reistijd route via OWN (BeMobile)

• Afwikkeling op krp Smilderweg – Hijkerweg

(Laaghalen)

Bespreekpunten



Rond aansluiting 4 (A32 Havelte)
Vulling H2
• Bezettingsgraden (via VKR’s)

• Afstroom op defensieterrein (camera gem.)

Afstroom vanaf 30
• Afwikkeling op krp onderaan afrit 

• Afstroom op afrit (camera iCentrale)

• Filevorming A28 Li (Monica, GM)

• Reistijd route via OWN (BeMobile)



Rond knooppunt Drachten

Afstroom knooppunt Drachten 
• Filevorming A7 Li (Monica, GM)

• Reistijd route via OWN (BeMobile)



REGELPRINCIPES



Vulschema (initieel)

� A1-A3 (-A4) vanaf 32

� H1-H3 (-A4) vanaf 31A

� H2 vanaf Drachten/ Smilde 

� H3 en H4 vanaf 30 en 31 

H4

H2

V

A5
A4

A1-A3

H3

H1



VIPS: aparte route

Via welkomscentrum bij Beilen (afrit 30)

Vervolgens door Beilen (Esweg, Asserweg, Oude Provincialeweg naar VIP-

ingang

Vanuit Noord via afrit 33, Europaweg en Graswijk 



Vulscenario afrit 32

Al het verkeer van afrit 32 wordt richting parkeerterreinen 

A1-A4 geleid.

Zodra deze vol zijn, wordt er een keerlus gemaakt en wordt 

doorverwezen naar 31

Verwachting: 32 zal tussen 9.30 a 10.30 uur dicht moeten

Acties:
• Gemeente levert materiaal voor afzetting

• Verkeersregelaars moeten afzetting plaatsen

• Wat is een handige plaats om materiaal tijdelijk gereed te hebben staan?

• Mindervaliden kunnen gebruik maken van taxistrook om vervolgens wel het 

terrein op te kunnen onder begeleiding van een verkeersregelaar



Vulscenario afrit 31a (fase 1)



Vulscenario afrit 31a (fase 2)



Vulscenario afrit 31a (fase 3)



Instroom vanuit oost

Aanpassen doorverwijzing:

� Niet bij file voor afrit, maar alléén als A1 –

A4 (bijna) vol zijn

� Niet doorsturen naar 31A, maar naar 31
Reden: 

• het is beter om verkeer uit het oosten naar A1 – A4 te sturen 

(zolang er capaciteit is) en filevorming accepteren, dan om 

het door te sturen naar 31A of 31

• Afsluiting 31A bij rotonde met politie / verkeersregelaar.

� Bij het doorverwijzen 



Instroom vanuit noord

Aanpassen doorverwijzing:

� Niet bij file voor afrit, maar alléén als A1 –

A4 (bijna) vol zijn

� Niet doorsturen naar 31A, maar naar 31
Reden: 

• het is beter om verkeer uit het noorden naar A1 – A4 te 

sturen (zolang er capaciteit is) en filevorming accepteren, 

dan om het door te sturen naar 31A of 31

• Afsluiting 31A bij rotonde met politie / verkeersregelaar.

� Bij het doorverwijzen 

TK



Instroom vanuit zuid

HEERENVEEN
Volg A32/ 

N371

Volg A32/ 

N371



Instroom vanuit zuid

Toelichting:

In de basissituatie worden automobilisten al geadviseerd om de navigatie uit 

te zetten en 30 of 31 te nemen

In de situatie met filevorming geeft TK0 aan wat er aan de hand is (file) en 

wordt op de opeenvolgende tekstkarren de instructie gegeven om 30 of 31 te 

nemen.

In de situatie waarin H1 en H3 vol zijn geeft TK0 weer aan wat er aan de hand 

is (31A en 32 dicht) en wordt op de opeenvolgende tekstkarren dezelfde 

instructie gegeven als bij file; de bermdrip wordt gebruikt om de (reden voor) 

de afsluiting nogmaals te herhalen. 

De locatie van TK0 dient nog bepaald te worden.



Indicatoren en grenswaarden

Fase Indicator (trigger) Instrument Grenswaarde voor 

schakeling

0

Geen 

filevorming

Tijd (ongewijzigd) Klok (ongewijzigd) zondag 5:30 uur 

1

Dreigende 

filevorming  �

verkeer via 31 

én 30

Doorstroming op 

Eysinkweg

Vrijwilliger/ 

verkeersregelaar + 

Live 

verkeersinformatie 

op Google maps

Wachtrij op Eysinkweg

slaat terug tot op 

westelijk gelegen 

rotonde bij aansluiting 

31A

2

H1 en H3 vol

� 31A dicht

Parkeerbezetting 

H1 en H3

Vrijwilliger/ 

verkeersregelaar

P-bezetting > 60%

Instroom vanuit zuid



Instroom vanuit NW

Verkeer vanuit Friesland via 
N381 verwijzen
Twee extra tekstkarren ter 
hoogte van knp Drachten (op 
A7 en op N31) 
Bebording bij afslag Smilde en 
verwijsborden op N371
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• VD1: afrit 30 

• VD2: afrit 31

• VD3: afrit 31A

• VD4: afrit 32

• VD5: Knooppunt Lankhorst

• VD6: Knooppunt Drachten



VD1: afrit 30 
Locatie: A28 Re 154.9

GPS: 228582.07, 539213.74

VD

1

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Snelle route naar TT:

neem afrit 30 en volg 

borden

Vanaf start instroom 

(za 7.00 uur, zo 5.30 

uur)

Alternatief 1 File A28 

TT: neem afrit 30 en 

volg borden

Wachtrij op

Eysinkweg slaat terug 

tot op westelijk 

gelegen rotonde bij 

aansluiting 31A

Valt samen met 

schakelmoment fase 1 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’

Alternatief 2 P-auto nabij TT-circuit 

VOL

TT: Neem afrit 30 en 

volg borden

P-bezetting H1 en H3 

> 80%

Valt samen met 

schakelmoment fase 2 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’



VD2: afrit 31
Locatie: A28 Re 158.3

GPS: 229898.53, 542346.07

VD

2

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Snelle route naar TT:

neem afrit 31 en volg 

borden

Vanaf start instroom 

(za 7.00 uur, zo 5.30 

uur)

Alternatief 1 File A28 

TT: neem afrit 31 en 

volg borden

Wachtrij op

Eysinkweg slaat terug 

tot op rotonde bij 31A

Valt samen met 

schakelmoment fase 1 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’

Alternatief 2 Afrit 31a + 32 dicht!

TT: Neem afrit 31 en 

volg borden

P-bezetting H1 en H3 

> 80%

én geen restcapaciteit 

A1 – A5

Valt samen met 

schakelmoment fase 2 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’

Alternatief 3 Afrit 31a dicht!

TT: Rij door naar afrit 

32

P-bezetting H1 en H3 

> 80%

én wel restcapaciteit 

A1 – A5

Kan alleen als 32 open 

is

Schakel gelijktijdig

met VD3 alternatief 3



VD3: afrit 31A
Locatie: A28 Re 166.9

GPS: 232312.75, 550360.37

VD

3

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Geen tekst Vanaf start instroom 

(za 7.00 uur, zo 5.30 

uur)

Alternatief 1 Geen tekst Wachtrij op

Eysinkweg slaat terug

tot op westelijk

gelegen rotonde bij

aansluiting 31A

Valt samen met 

schakelmoment fase 1 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’

Alternatief 2 P-auto nabij TT-

circuit VOL

Keren bij afrit 31A en 

rij terug naar afrit 31

P-bezetting H1 en H3 

> 80% 

en P-bezetting A-

parken > 80%

Valt samen met 

schakelmoment fase 2 

scenario ‘instroom 

vanuit zuid’

Alternatief 3 P-auto aan zuidkant 

TT- circuit VOL

Rij door naar afrit 32

P-bezetting H1 en H3 

> 80% 

én wel restcapaciteit 

op A-parken

Kan alleen als 32 open 

is

Schakel gelijktijdig

met VD3 alternatief 3



VD4: afrit 32
Locatie: A28 Li 173.7

GPS: 231441.57, 556596.12

VD

4

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Geen tekst Vanaf start instroom 

(za 7.00 uur, zo 5.30 

uur)

Alternatief 1 P-auto nabij TT -

circuit VOL

Doorrijden naar afrit 

31 (Westerbork)

P-bezetting A1 – A4 > 

80%

Valt samen met 

schakelmoment fase 1 

scenario ‘instroom 

vanuit noord’

Alternatief 2 nvt nvt



VD5: Knooppunt Lankhorst
Locatie: A28 Re 112.4

GPS: 210098.16, 518120.48

VD

5

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Snel naar de TT 

Volg aanwijzingen op 

bebording

Vanaf start instroom 

(za 7.00 uur, zo 5.30 

uur)

Alternatief 1 File A28 

Snellere route naar TT: 

volg A32/ N371

Bij vertraging > 30 min 

op A28

Valt samen met 

schakelmoment fase 1 

scenario ‘Incident 

Lankhorst - Assen’

Alternatief 2 nvt nvt



VD6: Knooppunt Drachten
Locatie: A7 Re 162.2

GPS: 202366.86, 567477.13

Schakeling Tekst Trigger Opmerking

Basis Snelste route 

naar TT: 

via N381 (afrit 30)

Vanaf start instroom (za 

7.00 uur, zo 5.30 uur)

Alternatief 1 nvt nvt

Alternatief 2 nvt nvt

VD

6



TK9 (Haarweg, asl 32):

Stuur verkeer richting Utrecht/ 

A’dam meet af aan via Groningen/ 

A7/ A6 (niet pas als er file op A28 

staat)

Regelprincipes uitstroom; aanvulling

Extra tekstkar op de Eysinkweg voor 

westelijke rotonde asl 31A:

Geef verkeer richting Utrecht/ 

A’dam bij 31A file-info over A28 + 

advies om via Groningen/ A7/ A6 te 

rijden



Specifieke aandacht uitstroom

Taxi’s: er wordt een taxi standplaats gerealiseerd tussen europaweg en 
rotonde. Verkeersregelaars regelen dat er niet teveel taxi’s op het eigen 
terrein aanwezig zijn, om blokkades van bussen te voorkomen. 



Inzet social media

Er wordt in aanloop naar evenement via facebook en twitter een aantal 
berichten gepost over de bereikbaarheid en bijbehorende 
informatievoorziening
Tijdens evenement wordt er via twitter berichten gepost op een eigen 
twitter account: @TrafficTTAssen
Indien nodig retweet via algemene twitter account en verzoek politie, rws
en gemeente deze berichten ook te retweeten. 
Iemand aanwezig in kernteam verkeer 



Inzet I-centrale

• Extra camera’s voor extra beelden op diverse locaties

• De autogebonden sensoren zijn geïmplementeerd door BeMobile

• De autogebonden actuatoren worden ingezet door Flitsmeister, op 

aandragen van medewerker van I-centrale, na opdracht uit kernteam 

verkeer



CAMERALOCATIES



Cameraposities 

gemeente 

(rond asl 30 en 31)



Cameraposities gemeente (rond asl 31A)



Cameraposities gemeente (rond asl 32)



Cameraposities gemeente (rond asl 33)



Cameraposities gemeente (rond H2 en H4)

H4

H2



Potentiele locaties extra camera’s

1

1. A28 onderaan afrit 30 
(Beilen) 

2. A28 onderaan afrit 31 
(Westerbork)

3. A32 onderaan afrit 4 
(Havelte)

4. Rotonde Hooghalen
5. Kruispunt Smilderweg –

Hijkerweg (Laaghalen)

2

4
5

3



A28 onderaan afrit 30 (Beilen)

Plaatsaanduiding:  afrit A28 km 157.6 
Re a
Visualiseren: gehele afrit vanaf 
uitvoeging op snelweg tot aan 
kruispunt onderaan.
Doel: monitoren verkeerafwikkeling/ 
lengte wachtrij op afrit



Plaatsaanduiding:  afrit A28 km 
160.25 Re b
Visualiseren: gehele afrit vanaf 
uitvoeging op snelweg tot aan 
kruispunt onderaan.
Doel: monitoren verkeerafwikkeling/ 
lengte wachtrij op afrit

A28 onderaan afrit 31 (Westerbork)



A32 onderaan afrit 4 (Havelte)

Plaatsaanduiding:  afrit A32 km 13.1 
Re a
Visualiseren: gehele afrit vanaf 
uitvoeging op snelweg tot aan 
kruispunt onderaan.
Doel: monitoren verkeerafwikkeling/ 
lengte wachtrij op afrit



Rotonde Hooghalen

Plaatsaanduiding:  Oude 
Provincialeweg ca. 90 meter ten 
zuiden van rotonde met de 
Smilderweg
Visualiseren: Oude Provincialeweg 
ten zuiden van rotonde.
Doel: monitoren verkeerafwikkeling/ 
lengte wachtrij op de Oude 
Provincialeweg voor de rotonde 
Hooghalen



Plaatsaanduiding:  Smilderweg ter 
hoogte van lichtmast net ten westen 
van viaduct over A28
Visualiseren: Smilderweg ten oosten 
van kruispunt met de Hijkerweg en 
A28 ten zuiden en ten noorden van 
het viaduct
Doel: 
• monitoren verkeerafwikkeling op en 

wachrij voor kruispunt én 

• monitoren doorstroming op A28

Kruispunt Smilderweg – Hijkerweg (Laaghalen)



Reistijden routes (BeMobile)


