
Files

Iedereen klaagt er al jaren over maar er gebeurt weinig. Verschillende oplossingsrichtingen zijn in 
ontwikkeling maar zullen zij werkelijk resultaat opleveren?
Meer asfalt is niet altijd een oplossing, zeker niet zolang we de linker rijstroken alleen maar voor  het inhalen 
mogen gebruiken. Hierdoor is iemand die gebruik maakt van de linker rijstrook bijna altijd automatisch in 
overtreding. Ofwel hij rijdt te hard ofwel hij blijft hangen op de linker rijstrook. Daar moeten we dus van af. 
Alle rijstroken moeten maximaal worden benut: op iedere rijstrook moet gereden kunnen worden met de 
maximale snelheid. Dat geeft een spreiding van verkeer, drukte en doorstroom.

Er zijn ook andere oplossingen waarvan ik u er één presenteer.

Inleiding.

Eigenlijk is het snelwegverkeer verkeerd georganiseerd.
Als er ook maar iets gebeurt, op de snelweg, dan begint men te remmen en als er eenmaal auto's stilstaan dan 
duurt het erg lang voordat dat weer opgang gebracht is.
Als er eenmaal auto's stilstaan dan moet natuurlijk ook het achterop komende verkeer stoppen en zo'n 
kettingreactie is in een mum van tijd over de gehele snelweg uitgesmeerd. Dat is dus de file.
Er is maar één remedie en dat is zorgen dat de snelweg niet te vol kan worden. Hierdoor vervalt een 
belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de file.
De file moet van de snelweg afgehaald worden, zodat de weg beschikbaar blijft voor het doorgaande 
verkeer en volgens mij is dat redelijk eenvoudig te organiseren en te realiseren.

De basis van het idee

Stel: alle toegangswegen, de inritten, zijn afgesloten, dan kan er geen verkeer de snelweg op en zal het ook 
niet druk zijn op de snelweg. Een file is uitgesloten.
Stel: er rijden nu toch auto's op die snelweg en omdat het niet druk is kunnen ze rijden en daardoor voeren zij 
zichzelf af. Zijn deze auto's eenmaal voorbij dan is er ruimte voor andere auto's die deze plaats kunnen gaan 
innemen.
Hierdoor blijven de auto's rijden en is er afvoer, dus is er capaciteit.

De realisatie.

Een systeem maken dat het verkeer zodanig regelt dat de snelweg aan zijn maximale rendement kan komen.
Nodig is een detectie systeem dat bepaalt hoe druk het op de weg is (de bezettingsgraad) en dat bepaalt of er 
al dan niet meer auto's de snelweg op mogen. Een soort toerit-dosering, maar dan anders georganiseerd, moet 
dit gaan regelen.

De uitvoering.

Alle opritten zouden door de detectiesystemen afgesloten moeten kunnen worden, echter heeft dit drie 
belangrijke nadelen. 

• De oprit is gauw gevuld met auto's en geeft dus overlast als men de oprit niet op kan.
• Het verkeer op de oprit rijdt telkens een stukje van 5 meter als er een auto toestemming heeft 

gekregen de snelweg op te mogen. Dit geeft vervuiling want iedereen trekt telkens een stukje op en 
de motor kan niet worden uitgezet.

• Éénmaal in de rij, dan kan je er niet meer uit.

Een oplossing zou een opritplein kunnen zijn. Op deze pleinen, die in de plaats moeten  komen voor de 
opritten, gaan auto's naast elkaar staan wachten totdat ze aan de beurt zijn. 



Dit wordt geregeld door het detectiesysteem die de drukte, de bezettingsgraad, op de snelweg meet.
Als auto's naast elkaar staan te wachten dan kan ook de motor uitgezet worden totdat er weer verder gereden 
kan worden.
Een opritplein heeft meer capaciteit dan een oprit en is ook handiger want een opritplein zou een retourweg 
kunnen krijgen en mogelijk een kiosk voor een kopje koffie en een dagblad.
Een display kan aangeven waarop gewacht wordt en hoelang de wachttijd ongeveer is.

Het opritplein

Een opritplein i.p.v. een oprit geeft ruimte aan de auto's die aan komen rijden en die nog even niet de 
snelweg op mogen. Een automobilist die besluit niet te willen wachten kan op dit plein de retourweg kiezen 
om bijvoorbeeld via het lokale wegennet zijn weg te vervolgen. 
Hierdoor wordt lokaal verkeer, tijdens drukte, gestimuleerd de snelweg te mijden.
Een automobilist die wel even wil wachten zoekt een parkeerplaats op en op een display ziet hij wat de 
wachttijd is. Het moet niet uitmaken waar hij parkeert want op het moment dat hij parkeert gaat zijn tijd 
aftellen en zal hij dus altijd op zijn beurt mogen vertrekken. Een lus detecteert dat die plaats bezet is. 
Het is de bedoeling dat de automobilist zijn motor uitzet. Het wachten kan veraangenaamd worden door een 
dagblad, koffie, telefoontje, laptop etc.

Verdere mogelijkheden: rijdt een automobilist voortijdig de snelweg op dan gaat hem dat bijvoorbeeld 50 
euro kosten, iemand kan dus, bewust besluiten de snelweg op te gaan. Een ander soort van rekeningrijden...

Een uitvoering van het opritplein zou kunnen zijn een langwerpig parkeerstrook gelegen strak naast de 
snelweg tegen de vluchtstrook aan die dan ook meteen de invoegstrook zou kunnen zijn.
Alle opritpleinen bij elkaar hebben de functie om de piek van de drukte af te romen zodanig dat de snelweg 
het verkeer kan blijven verwerken.
Is er weinig plaats voor een opritplein dan zou er een soort parkeergarage gebouwd kunnen worden op de 
plaats van de huidige oprit met dezelfde faciliteiten als een opritplein.

De rijweg

Ondertussen rijden de auto's over de snelweg met een wat grotere afstand dan men nu gewend is geregeld 
door de detectiesystemen. (Een afstandmeter, in de auto, zou een mooi hulpmiddel kunnen zijn voor het 
regelen van een goede onderlinge afstand tussen de auto's.)
Omdat de auto's op de snelweg blijven rijden i.p.v. dat ze stilstaan zal er snel capaciteit zijn voor de 
wachtende auto's. De wachttijd is dus veel korter.
Telkens als de detectie aangeeft dat er één of een meer auto's de snelweg op kunnen, krijgen de langst 
wachtenden toestemming om de rijweg op te mogen.
Het verkeer blijft rijden en de wachtende auto's hinderen het doorgaande verkeer niet, zoals dat nu het geval 
is. Ze staan naast de snelweg te wachten op hun beurt.
Is het niet druk dan kunnen de auto's, net als nu, direct de snelweg op.

Files ontstaan door overbelasting van de weg maar ook door ongevallen. Bij een ongeval gaan alle 
opritpleinen op slot en kan de snelweg niet voller worden. 
Dat is handig voor de hulpverlening: de stagnatie zal eerder zijn verholpen. 
De wachtende automobilist kan ook een andere route kiezen.

Het, tussenliggende, wachtplein.

Ondanks het detectiesysteem kan het toch gebeuren dat de snelweg voller wordt dan wenselijk is. Dit te veel 
aan verkeer zou tijdelijk even afgevoerd moeten worden. 
Op verschillende plaatsen langs de weg zouden wachtpleinen aangelegd kunnen worden. Hier wordt het 
teveel aan auto's, middels verkeerslichten, naar toe gedirigeerd om de drukte te temperen. Hierdoor neemt de 
kans op het ontstaan van een file af. Als de snelweg weer capaciteit krijgt dan kunnen deze auto's weer 
opnieuw de snelweg op.
Deze pleinen zouden gesitueerd kunnen worden bij, al bestaande, benzinestations en parkeerplaatsen (en een 



verbinding met een nabij gelegen provinciale weg zou aan te bevelen zijn.)

Voordelen.

• Met dit plan blijft het verkeer op de snelweg gewoon doorrijden.
• Veel minder CO2 uitstoot omdat wachtenden hun motor uitzetten i.p.v. het steeds

opnieuw, 5 meter, moeten optrekken in de file.
• Een wachtende kan optimaal geïnformeerd worden over de aard van het oponthoud en wachttijd en 

weet dus waar hij/ zij aan toe is.
• De wachtenden op het opritplein kunnen ook even iets anders gaan doen.
• Een wachtende op het opritplein kan besluiten terug te rijden via de retourweg voor een alternatief.
• Lokaal verkeer wordt bij drukte afgeschrikt en zal de snelweg mijden en via het lokale wegennet 

verder gaan.
• Iemand die echt haast heeft kan toch, betaald, zijn weg vervolgen.
• Het aantal wachtenden geeft de ondercapaciteit van de weg aan en geeft een echte indicatie 

waar de knelpunten zitten.

Nadelen:

• Het zou lastig kunnen zijn om de huidige opritten te vervangen door opritpleinen.
Opritpleinen zouden ook, voor een deel, onder de weg en naast de weg gesitueerd kunnen worden 
en/of in lagen boven elkaar.

Ook kan er gedacht worden om het hele opritplein digitaal te maken. Via internet reserveert de automobilist 
een tijdstip. Hij geeft dan aan van welke oprit naar welke afrit hij wilt reizen en als het systeem ruimte vindt 
dan krijgt hij toestemming om op die tijd zijn reis te beginnen.
Is het te druk dan krijgt de automobilist een andere tijd die zo dicht mogelijk aanligt aan de gewenste tijd. In 
feite krijgt men 50 meter snelweg toegewezen dat zich met 80 tot 100 Km/u verplaatst.
Volgens een medewerker van Logica is zo'n simulatie uit te voeren.

Tot slot:

Met bovenstaande plan lijkt het of er veel gewacht moet gaan worden maar de hoofdzaak is dat de 
verkeersader vrij blijft. Daardoor is de afvoer van het verkeer gegarandeerd en zijn de wachttijden juist 
minder dan de wachttijden die men nu in de file beleeft. En het is een stuk milieuvriendelijker en ook nog 
eens gemakkelijk te realiseren.
 
Dit idee is geregistreerd bij:  http://www.file-reg.com/nl/
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