
 

Externe logistiek en externe beperkingen (2) : knelpunten in
het wegennet : wat is er aan te doen?
Citation for published version (APA):
Tilanus, C. B. (1990). Externe logistiek en externe beperkingen (2) : knelpunten in het wegennet : wat is er aan
te doen? Nieuwsblad Transport, 3(21 juli), 4-11.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1990

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8a7bfa9d-4586-43c5-beb8-fd544b74dae2


zaterdag 21 juli 1990 4 

Knelpun ten in het 
wegennet: wat is 
er aan te doen? 

Externe logistiek 
enexterne 
beperkingen (2) 
Door prof. dr. C.B. Tilanus, 
Technische Universiteit Eindhoven 

Externe logistiek houdt 
vervoer door de open bare 
ruimte in. Open bare ruimte is 
schaars. De verschillende 
vervoersmodaliteiten hebben 
te kampen met een gebrek 
aan infrastructuur. In dit arti
kel wordt vooral het wegver
voer besproken. Is er iets aan 
de knelpunten in het wegen
net te doen? 

In dit artikel wordt de infra
structuur van het wegvervoer 
besproken omdat 43 procent van 
aile vervoerde tonnen in Neder
land in 1986 over de weg ver
voerd zijn, niet omdat de infra
structuur van luchtvaart, bin
nenvaart en spoorvervoer toe
reikend zou zijn. 

De luchtvaart heeft een te
kort aan landingsmogelijkheden 
en wordt belemmerd in het 
nachtvliegen (reden voor XP om 
van Beek naar Keulen te ver
huizen). 

De binnenvaart kampt met 
onvoldoende ontsluiting van het 
achtcrland, vooral buiten het 
stroomgebicd v<~n de Rijn (onge
acht het nieuwe Main-Donau
kanaal). 

Het spoorvervoer wordt a! 
twintigjaar als een soort politie
ke lolly a an het publiek voorge
houden en de vraag is wat ervan 
overblijft als de lolly afgesabbeld 
:.s. De Nederlandse Spoorwegen 
vervoeren twee procent van het 
totale tonnage en kunnen over
dagal geen vracht meer vervoe
ren. 

Per additionele meter spoor
wegbreedte kan ongeveer de 
helft vervoerd worden van wat 
er per additionele meter weg
breedte vervoerd kan worden. 
De organisatorische rompslomp 
van het gecombineerd vervoer 
vergt een break-even-afstand 
van tussen de 500 en 1000 km, 
zodat in Europa aileen enkele 
noord-zuid-assen interessant 
zijn. Pas sinds kort is er hoop op 
interessante oost-west-assen. 

Een economisch alternatief 
voor het wegtranspoprt is ver te 
zoe ken en lijkt steeds verder 
weg te komen liggen. 

Wegtransport 
Het wegtransport moet zijn 

infrastructuur del en met andere 
categorieen weggebruikers. We 
kunnen bij voorbeeld de volgen
de indeling maken: 

l. vrachtvervoer, 
2. openbaar vervoer, 
3. zakelijk verkeer, 
4. woon-werk-verkeer, 
5. vrije-tijdsverkeer, 
6. nood- en uitzonderlijk ver

keer (brandweer, politie, ambu
lance, verkeer onder politiebe
geleiding) 

Het vrachtvervoer kunnen 
we verder indelen in: 

la.volumebeperktvervoer 
(groot-volume-vervoer); 

lb. gewichtsbeperkt vervoer 
(bouwmaterialen, metaalpro
dukten); 

1c. tijdsbeperkt vervoer (koe
rier, expresse, bederfelijke waar, 
kleingoeddistributie). 

Uit verkeerstellingen blijkt 
dat het ver~eer gemiddeld voor 
85 procent uit personenauto's, 
autohussen en motorrijwielen 
IJ(·staat (voor welk l· docll·inden 
die dan ook gebruikl worden) tn 
voor 15 procenl uit bestelauto's 
en vrachtauto's (zie figuur 1). 
Het vrachtverkeer vormt dus 
een kleine minderheid, a! ge
hruikt een vrachtauto met aan-



hangwagen wei drie keer zoveel 
wegcapaciteit als een personen
auto. 

Het gezamenlijke ver keer is 
in de depressie 1980-85 ongeveer 
constant gebleven (zie figuur 2). 
In de hoogconjunctuur sinds 
1985 is het verkeer met ongeveer 
8 procen t per jaar gegroeid - aan
zienlijk meer dan het nationaal 
inkomen. De inkomenselastici
teit van de verkeersvraag wordt 
op 2 geschat (DeWaele, CEMT, 
Parijs). 

Doordat de uitbreiding van de 
capaciteit van het wegennet ach
terblijft bij de groei van het ver
keer is het be ken de fileprobleem 
ontstaan. Uit de wachttijdtheorie 
is bekend dat wachttijden in een 
systeem, waarvan de belasting 
de capaciteitsgrenzen nadert, 
explosief toenemen. Dat is het 
geval op de Nederlandse wegen. 

De rijkspolitie schrijft 60 pro
cent van de totale zwaarte van 
de files en nog eens 8 procent 
aan 'verkeersintensiteit' (zie fi
guur 3). De opstopping tengevol
ge van ongevallen vallen mee 
(13 procent), maar die tengevol
ge van geplande (!) wegwerk
zaamheden vall en tegen ( 17 pro
cent). 

Knooppunten 
Het Nederlandse wegennet 

kan worden weergegeven a is 
een netwerk, bestaande uit 
knooppunten en verbindingen 
( verbindingswegstukken tussen 
de knooppunten). Een knoop
punt kan een knelpunt zijn, 
maar hoeft dat niet te zijn. Wei 
kunnen we stellen dat een knel
punt per definitie een knoop
punt is: zit er bij voorbeeld er
gens in een weggedeelte een 
knelpunt zoals de Van Brienen
oordbrug of de Coentunnel, dan 
definieren we dat als een knoop
punt met twee verbindingen. 

Het fileprobleem is nu herleid 
tot een capaciteitsprobleem van 
de knooppunten. Er zijn twee ca
tegorieen mensen die daar niets 
aan willen doen: 

I. De malicieuzen, die het 
verkeer willen terugdringen 
door de knelpunten op hun be
loop te Iaten, ja als het kon er nog 
een schepje bovenop te doen. So
ciaal-economisch is hier alles te
gen te doen . Met files schiet nie
mand wat op. Een file van vijf 
kilometer betekent tach onge
veer 500 auto's die elk vijf kilo
meter in de eerste versnelling 
afleggen. Dit is en maatschappe
lijke tijdverspilling en een 
brandstofverspilling waar het 
milieu niet mee gediend is. Prijs
mechanische maatregelen (reke
ning-rijden) of, desnoods, speci
fieke dwangmaatregelen (car
pooling, parkeerverboden) voor
komen deze verspilling. Aileen 
politieke rijpheid, wil en moed 
zijn nodig om dergelijke maatre
gelen te nemen. 

2. De pessimisten, die zeggen 
dat oplossen van een knelpunt 
alleen maar het verschuiven van 
het probleem naar een volgend 
knelpunt is. 

Gelukkig maar, als het knel
punt verschoven kan worden, 
want intussen wordt de capaci
teit van hetnetwerk weluitge
breid. Als een knelpunt niet ver
schoven kan worden , dan zou 
dat betekenen dat de capaciteit 
van het gehele wegennet uitge
balanceerd is en dat het gehele 
wegennet uitgebreid zou moeten 
worden om de capaciteit te ver
groten. 

Maatregelen om de capaciteit 
van knooppunten te vergroten 
kunnen in drie catagorieen wor
den ingedeeld: 

1. verbetering van de con
structie; 

2. verbetering van de beweg
wijzering; 

3. verbetering van het ge
bruik. 

De constructie van wegk
nooppunten is het werkterrein 
van de civiel ingenieur. Tach 
komt men als weggebruiker wei 
constructies tegen waar vraagte
kens bij kunnen worden gezet. 

Om te beginnen betekent de 
bonte verscheidenheid van con
structies van wegknooppunten 
in Nederland op zichzelf al een 
vermindering van capaciteit: de 
weggebruiker weet onvoldoen
de waar hij op kan rekenen. 

'Rechtuit' 
Het lijkt een goede regel dat 

de hoofdstroom van het verkeer 
'doorgaat ' en een nevenstroom 
'afslaat' . Stel, van het verkeer 
uit A gaat 80 procent naar Bin 
een rechte hoek om een meer 
(zie figuur 4). 

Hemelsbreed 'rechtuit' gaat 
20 procent naar C. Behoort het 
verkeer van A naar B dan niet 
'doorgaand' te zijn, oak a! gaat 
het niet 'rechtuit'? 

En als men dat bij een gekwa
lificeerde meerderheid van 80 
procent niet vindt, wat zegt men 
dan als 95 procent van het ver
keer van A naar B gaat? 

De werkelijkheid in Neder
land is wei eens anders. De ver
keersstromen in Nederland wor
den naar de grenzen toe steeds 
dunner (zie figuur 5). 

Men zou verwachten dat op 
de voorlaatste knooppunten het 
verkeer naar de grens moet af
slaan. 

Op de oude A 58 bijvoorbeeld 
van Einhoven via Til burg naar 
Breda, sloeg een gekwalificeerde 
meerderheid van het verkeer na 
Breda rechtsaf richting Rotter
dam en een minderheid ging 
'rechtdoor' naar Antwerpen. 

De afslag was dubbel en de 
doorgaande weg was ook dubbel. 
Op de nieuwe weg om Breda 
heen, slaat nog steeds een ge
kwalificeerde meerderheid 
rechtsaf richting Rotterdam. Nu 
is de afslag dubbel en de door
gaande weg naar Antwerpen en
kel! Conclusie: de doorgaande 
weg naar Antwerpen zou een af
slag moe ten zijn . 



Wie op de A29 vanaf het Hel
legatsplein naar het zuiden rijdt, 
moet een enkele afslag nemen 
richting Roosendaal en 's-Herto
gcnbosch. 

Rechtdoor gaat naar Dinte
loord en Steenbergen. De andere 
kant op leidt een enkele afslag 
naar Rotterdam en Zierikzee, 
rechtdoor naar Dinteloord en 
Steen bergen. V raag: wie moet er 
nu in Dinteloord of Steenbe.!:gen 
zijn? 

In de Verenigde Staten laat 
men verkeer van de snelweg 
ook rustig Jinksafslaan. Dat be
tekent een bocht van 90 grad en 
in plaats van de 270 grad en van 
onze knooppunten. Wellicht zou 
linksaf slaan van de snelweg in 
Nederland onveilig zijn , omdat 
de snelheidsverschillen tussen 
de voertuigen hier (nag) te groat 
zijn. 

Sommige afslagen hebben 
een constante kromming. Ande
re bestaan (zie figuur 6), om een 
voor de weggebruiker duistere 
reden, uit eerst een krommer 
stuk (A), dan een minder krom 
stuk (B) en dan weer een krom
mer stuk (C). Een en ander is 
niet bevorderlijk voor een vloei
ende doorstroming vna het ver
keer en evenmin voor het 
grondgebruik. 

Voorbeelden van deze con- , 
structie vindt men in de afslag 
van Breda naar Tilburg, en de 
afslag van de A50 naar deAl bij 
Ape!doorn. 

Heel wat onnodige files ont
staan doordat een wegwijzer een 
afslag aankondigt en de meer
derheid van het verkeer (dat bij 
een betere constructie van het 
knooppunt rechtdoor zou moe
ten rijden) de rechter rijbaan op
zoekt om af te gaan slaan. De lin
ker rijbaan wordt nauwelijks be
nut. Na diverse harmonicabewe
gingen b!ijkt, bij het derde 
ANWB-bord, dat de afslag dub
bel is. Het verkeer komt weerop 
gang en slaat over twee rijstro
ken a f. 

Het enige dat hier nodig zou 
zijn is een mededeling, tegelijk 
met de eerste aankondiging van 
de afslag, dat de afslag dubbel is. 
In de Verenigde Staten treft 
men bijvoorbeeld me teen op de 
eerste wegwijzer de mededeling 
'2lanes' aan . Als een eind ver
derop de twee rijstroken van de 
afslag aanwezig zijn, kunnen op 
de wijzerborder de bekende 
twee naar beneden wijzende pij
len worden aangebracht. 

Beter gebruik 
Kwam men vroeger als Hol

lander met een auto in Parijs, 
dan trof men op de kruispunten 
verkeerspolitie-agenten aan, 
die, zodra men maar een paar 
meter achter raakte op zijn voor
ganger, vervaarlijk met witte 
knuppels tolden en op fluitjes 
bliezen. Van de kostbare capaci
teit van het kruispunt mocht 
niets verloren gaan. De Hollan
ders moesten opschieten. 

Het is evident: de capaciteit 
van het hele systeem wordt be
paald door de capaciteit van de 
bottleneck. Goldratt heeft dat in 
zijn boek "The Goal" nog eens 
roman tisch duidelijk gemaakt 
met zijn para bel van de tram, de 
voorraad en het touw. De tram 
(bottleneck) geeft de pas aan, de 
voorraad en het touw de speling. 
Evenzo wordt de capaciteit van 
het hele wegennet bepaald door 
de knelpunten. 

Zolang er knelpunten zijn, is 
er ruim te voor verbetering met 
beperkte middelen. Als er er
gens files zijn, bij voorbeeld we
gens werkzaamheden aan de 
weg of een ongeval, is er soms 
een hele politiemacht op de 
been, maar er is er geen die het 
verkeer opjaagt. 

Beseft men niet, dat als er in 
een knelpunt een gat valt van 15 
second en , die 15 seconden niet 
aileen veri oren zijn voor degene, 
die verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van het gat, maar ook 
voor aile andere auto's die in de 
file staan? Dat is dus voor 500 au
to's ruim 2 uur. 

Twee voorbehouden dienen 
hier te worden gemaakt: 

1. Er gaat capaciteit veri oren 
om technische redenen. Als bij 
voorbeeld op de Van Brien en
oordbrug een file staat, kunnen 
vrachtauto's minder snel tegen 
de helling optrekken dan perso
nenauto's en vallen er om tech
nische redenen gaten. (Reden te
meer om ervoor te zorgen dater 
geen files ontstaan en de vracht
auto's kunnen doorrijden). 

2. Er gaat capaciteit veri oren 
om veiligheidsredenen. Bij 
slech te weersomstandigheden, 
met name bij mist, dient vol
doende afstand gehouden te 
worden. 

Bij de meeste files is het ach
teraan het gevaarlijkst: hier vin
den de kettingbotsingen plaats 
van de chauffeurs die onvol
doende afstand houden en niet 
alert zijn. Voorin de file gebeurt 
niet vee! meer: het is daar stap
voets rijden enje ziel in lijd
zaamheid bezitten. 

Er komt een moment dat men 
door de file heen is en de weg 
vooruit open ligt. Dat punt is de 
bottleneck. Waar dat punt ligt is 
meestal volstrekt duidelijk voor 
de weggebruiker. Wie dan een 
gat Jaat vallen is asociaal. Een 
van de goedkoopste maatregelen 
om de capaciteit van het wegen
net te vergroten zou wellicht zijn 
een legertje Franse politie-agen
ten te importeren om op de knel
punten het verkeer te chasseren. 

Conclusie 
Aile vervoersmodalitei ten 

hebben te kampen met capaci
teitsbeperkingen van de infra
structuur. Bijzonder nijpend 
wordt de situatie in het weg
transport, de belangrijkste ver
voersmodaliteit. 

Zolang er in het wegennet 
nog knelpunten zijn, is het mo
gelijk de capaciteit van het gehe
le wegennet te vergroten door de 
knelpunten op te heffen. Met be
scheiden middelen kunnen de 
constructie, de bewegwijzering 
en het gebruik van de knelpun
ten in het wegennet worden ver~ 
beterd. Aileen een misantroop 
zou dat niet willen. 
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• Figuur 1: Gemiddelde samenstelling van het 
motorvoertuigen verkeer op werkdagen op 46 
te/punten in 1987. 
Bron: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, 
Verkeersgegevens, 1987. 
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• Figuur 2: lndexcijfers van de verkeersintensiteit op het Nederlandse wegennet 
(1980=100). Bron CBS. 
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• Figuur 3: Procentuele verdeling van de totale 
zwaarte van files naar oorzaak in 1987. 

Bron: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, 
Verkeersgegevens198Z 
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• Figuur 5: Hoofdwegennet van Nederland, 1985. De dikte van de 
iljnen geeft de verkeersintensiteit weer. Het wegennet lijkt op een 
spin waarvan de Rands tad de romp is en de wegen naar de grenzen 
toe de steeds dunner wordende pootjes. 
__ .Bron: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde. 
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• Figuur 4: Het verkeer van A naar B maakt een bocht van 90 
graden om een meer. 80 procent van het verkeer uit A gaat in het 
knooppunt D naar B, 20 procent gaat hemelsbreed 'rechtuit' naar C. 
In knooppunt D dient verkeer naar B 'doorgaand' te ZJjn en dient 
verkeer naar C een afslag te nemen. 

• Figuur 6: Verkeerd geconstrueerde a/slag, bestaande uit een 
gekromd deel A, een minder gekromd deel B, en weer een meer 
gekromd dee] C. voor A wordt geremd, wat fileforming op de 
hoofdweg kan veroorzaken: op B wordt vaart gezet: voor C wordt 
weer geremd, wat hc·t in weven in het verkeer op de nieuwe 
hoofdweg kan bdemmeren. (De afslag zou een constante kromming 
moe ten hebben, dan gmg er ook mmder grand verloren aan de 
overhoek). 
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• Bier houdt iedereen, die hier niet bekend is, zenuwachtig rechts om af te slaan naar Aim ere en Amersfoort. Bij 
het volgende ANWB-bord blijkt dat de a/slag dubel is en men niet rechts had hoeven voor te sorteren. 



• Op de Van Brienenoordbrug moe ten om technische redenen bij 
f iles wei gaten ontstaan: vrachtauto 'skunnen niet zosnel optrekken. 

• De echte gatentrekker. Na een kwartier in een file (van zeg 300 
auto's) gestaan te hebben Jiet deze au to op het knelpun t (pijl) een gat 
van minstens 200 meter vallen. 

• Oude afsiag na Breda richting Rotterdam. De meerderheid van 
het verkeer moet afslaan, de minderheid gaat "rechtdoor" naar 
An twerpen. De afslag is nota bene dubbel, maar dat staat pas op het 
iaatste moment aagegeven. 

•In de VerenigdeStaten slaat het verkeerook wei Jinksafvan de 
snelweg. 


