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Analyse ongevallen
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Het risico op een ongeval op de A15 tussen
Ressen en Deil onderscheidt zich niet negatief
van andere Rijkswegen. De locatie waar de
meeste schaderijdingen plaatsvinden is tussen
km 130 en km 134 op de A15. Op dit deel van
de A15 bevinden zich een aantal kunstwerken
zonder vluchtstrook. Ook verder bevatten weg
en omgeving aandachtspunten die de
verkeersveiligheid negatief kunnen beïnvloeden
(Grontmij, 2014).
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→ Richting Arnhem

← Richting Gorinchem
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Aanpak oplossingsrichtingen
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Ongevallen kenmerken

Problemen
verkeersveiligheid
Landschappelijke
inpassing

Groslijst oplossingsrichtingen

Technische
haalbaarheid

Effectiviteit
vs. kosten

Draagvlak

Kansrijke
oplossingen
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Kansrijke oplossingsrichtingen
onderverdeeld in maatregelenpakketten
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Pakket 1: Uitvoering korte termijn maatregelen
a.
b.
c.
d.
e.

Lokale snelheidsverlaging
Opruimen wegomgeving
Doorgetrokken streep na invoegstrook
Van weefvak bij Ochten invoeg- en uitvoegstrook maken
Reflectoren in bochten en ribbelmarkering aanbrengen

Pakket 2: Aanhaken bij lopende ontwikkelingen
a. Aanpassen inhaalverbod
b. Verlichting knooppunt Deil
Pakket 3: Voorbereiden plusmaatregelen
a. Filedetectie verbeteren
i. Betere aansturing (lussen, koppelen, floating car data)
ii. Extra filewaarschuwing tussen Geldermalsen - Wadenoijn
iii. Verplaatsen bord Echteld
iv. Meeliften in-car proeven
b. Vluchthavens aanbrengen
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Pakket 1: uitvoering korte termijn maatregelen

28

Omschrijving
•

Huidige snelheid op de A15 tussen Ochten en Deil verlagen van 130 km/h naar
24/7 overal 120 km/h of 100 km/h om hiermee de situatie verkeersveiliger te
maken (vluchtstroken ontbreken vaak op traject).

Voordelen lagere snelheid
•

•

•

Wegbeeld vraagt om lagere snelheid ter voorkoming van ongelukken; soms is
de A15 erg krap (zonder vluchtstrook, zie foto van sluis bij Tiel), en heeft op
enkele locaties een horizontale en verticale alignement die niet voldoet aan de
Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen.
Beter voor de verkeersveiligheid, doorstroming en het milieu; hoe lager de
snelheid, des te sterker is het effect.
• Lagere snelheid past ook bij goederencorridor; hierdoor minder
snelheidsverschillen tussen auto’s en vrachtverkeer.
Goedkope oplossing, met veel effect voor de verkeersveiligheid.

Nadelen lagere snelheid
•
•
•
•
•

Reistijdverlies van enkele minuten per uur buiten de spits
Capaciteitsverlies bij snelheid lager dan circa 90 km/h
Bij 80 of 100 km/h zijn sluiproutes verleidelijker om te nemen.
• Advies: monitoring toename verkeersintensiteit op sluiproutes
Moet door Rijk worden vastgesteld. Regio en Provincie kunnen lobbyen.
Afstemmen met generieke maatregelen snelheidsverlaging
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Omschrijving
•

Reclameborden saneren en graffiti verwijderen langs de A15, eenduidige
bebording aanbrengen, geleiderail rechtzetten.
• Er is met name veel graffiti langs de Betuweroute te vinden, veel
geïmproviseerde reclameborden; zie foto’s.

Voordelen opruimen wegomgeving
•
•
•

Minder afleiding op de route. Hierdoor ook een betere focus op de weg.
Omgeving oogt minder rommelig. De weggebruiker krijgt meer oog voor
landschappelijke variatie, met een positievere beleving als gevolg.
Redelijk goedkope oplossing, met redelijk veel effect op de
verkeersveiligheid.

Nadelen opruimen wegomgeving
•

Na de verwijdering van graffiti wordt de omgeving mogelijk snel weer
beklad met graffiti. Vraag om terugkerende aanpak

Overig
•

Veel gronden langs de A15 zijn in particuliere handen, wellicht eerst
juridisch kader (APV) aanpassen
30

Omschrijving
•

Een doorgetrokken streep aan de rechterkant ter hoogte van de invoegstroken, en
kort na de invoegstroken toepassen. Duidelijkst is 1 doorgetrokken streep tussen
de linker- en rechter rijstrook in om manoeuvres naar links als na rechts te
voorkomen.

Voordelen doorgetrokken streep na invoegstrook
•

Zonder markering schieten sommige bestuurders vanaf de invoegstrook naar de
linker rijstrook. Dit leidt tot plotselinge remacties op de linkerrijstrook met kopstraatongevallen en schokgolven tot gevolg.

Nadelen doorgetrokken streep na invoegstrook
•

Verkeer kan moeite hebben met invoegen bij een (dubbele) doorgetrokken
streep, indien er geen ruimte is op de rechter rijstrook voor invoegend verkeer;
nu kunnen vrachtwagens niet altijd naar links door een inhaalverbod en weigert
verkeer op de rechter rijstrook soms ruimte vrij te maken voor invoegend verkeer.
Colonnevorming dient ook gemonitord te worden (naar de toekomst toe gaat dit
een groter probleem worden).

Overig
•

Een combinatie met een andere maatregel, zoals bebording voor het creëren van
afstand tussen voertuigen, zou de effectiviteit van de maatregel vergroten.
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Omschrijving
•

Aan oostzijde van Ochten (tussen Esso Overbroek en aansluiting 35) het
weefvak onderverdelen in een oprit en afrit, zowel richting Deil als richting
Elst. Nu is het weefvak zeer lang (>1 km). Ter hoogte van het weefvak zijn
veel kop-staart ongevallen geregistreerd.

Voordelen in- en uitvoegstrook
•
•

Er is duidelijkheid over wanneer in- en uit te voegen. Met een weefvak
letten sommige invoegende chauffeurs niet op uitvoegende chauffeurs.
Goedkope en effectieve oplossing, die voldoet aan de Richtlijn Ontwerp
Autosnelwegen (ROA).

Nadelen in- en uitvoegstrook
•
•

Er is minder ruimte om in- en uit te voegen, maar zeker niet te weinig
ruimte om uiteindelijk in- en uit te voegen ter hoogte van Ochten – Esso
Overbroek.
Kans op terugslag vanaf kruispunt onderliggend wegennet
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Omschrijving
•
•

Betere lichtgeleiding in de bochten, zodat de weg ook in het donker goed
te volgen is; bochten worden tijdig herkend door automobilisten.
Ribbelmarkering / geprofileerde markering bij de kantstrepen maakt het
voor chauffeurs extra duidelijk of ze de weg blijven volgen.

Voordelen reflectoren en ribbelmarkering
•

Wegen zijn beter te volgen in het donker, en weggebruikers worden op tijd
geattendeerd op het wegverloop en op het feit dat ze van de weg af raken.

Overig
•

Of de maatregel daadwerkelijk gaat zorgen voor minder ongelukken, is
onduidelijk; monitoring en een goede registratie van de (oorzaken van)
ongelukken is belangrijk.
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Pakket 2: aanhaken op lopende ontwikkelingen
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Omschrijving
•
•

Inhaalverbod voor vrachtwagens op de A15 tussen Ochten en Deil (tussen 6.00
en 19.00 uur) of deze dynamisch maken (deze af laten hangen van de I/C
verhoudingen). Momenteel is een inhaalverbod op enkele locaties van kracht.
Aanhaken bij voorgenomen herziening inhaalverboden

Voordelen inhaalverbod
•
•
•

Minder snelheidsverschillen op de linker rijstrook.
Automobilisten hebben minder reistijdverlies.
Statisch inhaalverbod is makkelijk toe te passen en een goedkope oplossing.

Nadelen inhaalverbod
•
•
•
•

Vrachtwagens hebben meer verliestijd; de economische impact is groter bij
verliestijd voor vrachtwagens dan voor automobilisten.
Bij slechte handhaving wordt het inhaalverbod soms genegeerd.
De snelheid wordt verlaagd naar 100 km/h tussen 6.00-19.00 uur. Hiermee zijn
de snelheidsverschillen al veel kleiner tussen de linker en rechter rijstrook en
wordt een inhaalverbod minder urgent.
Een dynamisch inhaalverbod is erg duur om op diverse plaatsen toe te passen
binnen het budget van €600.000,-; apparatuur ontbreekt momenteel.

Overig
•

Een inhaalverbod mag niet langer zijn dan 30 km. Er dient er te worden
uitgezocht of er van de huidige regelgeving kan worden afgeweken.
• Advies indien een afwijking niet mogelijk is: inhaalverbod daar toepassen
waar de I/C verhoudingen het hoogst zijn in de spits.
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Omschrijving
•

•

Openbare verlichting aanbrengen bij de invoeger en uitvoeger A15 op de
zuidbaan aan de oostzijde van knp. A15/A2 (Deil), en de verlichting
langzaam laten uitfaseren.
Aanhaken bij MIRT studie A2.

Voordelen van verlichting A2/A15
•
•
•

Beter zicht in het donker, waardoor loop van de weg en ander verkeer
eerder wordt opgemerkt.
Chauffeurs kunnen beter wennen aan het donker; de A2 is goed verlicht en
de A15 niet. Hierdoor kan nachtblindheid voorkomen worden.
De kans op ongevallen bij deze in- en uitvoeger neemt af.

Nadelen van verlichting A2/A15
•
•

Verlichting aanbrengen is relatief duur.
Op deze locatie zijn niet de meeste ongevallen gebeurd vergeleken met
andere locaties op de A15 Ochten – Deil.
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Pakket 3: voorbereiden plusmaatregelen
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i. Betere aansturing
•

De huidige matrixborden dienen goed te functioneren; dus op tijd een
lagere snelheid aan te geven, nog voordat het verkeer minder goed
doorstroomt. Momenteel zitten er te weinig lussen in de weg om de
snelheid op het juiste moment goed te communiceren via de
filedetectiesystemen. De huidige filedetectiesystemen zijn onbetrouwbaar.

ii. Extra filewaarschuwing Geldermalsen - Wadenoijn
•

Tussen hm 122.0-123.0 op de zuidbaan een filedetectiesysteem plaatsen; dit
is het eindpunt van veel files in de avondspits en er zijn veel ongelukken
gebeurd (Google verkeersdata en VIAStat). Op deze locatie is het zicht ook
slecht door het verticale alignement.

iii. Verplaatsen filedetectie Echteld
•

Verplaatsen van filedetectiesysteem bij hm 138.0 op de noordbaan naar
140.0. Dit in verband met files die al voor hm 138.0 ontstaan.

iv. Meeliften in-car proeven
•

Digitaal doorgeven van de adviessnelheid (zie volgende pagina)

Voordelen filedectectiesystemen
•

Chauffeurs worden op tijd geattendeerd op een slechte doorstroming
verderop en kunnen hierop anticiperen.
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Omschrijving
•

Digitaal doorgeven wat de adviessnelheid op de weg is; hiervoor apps als
Flitsmeister en Waze gebruiken, evenals navigatiesystemen.

Voordelen adviessnelheid digitaal doorgeven
•
•

Maar een beperkt aandeel van de weggebruikers hoeft de adviessnelheid te
ontvangen en zich hieraan te houden om de snelheid op de weg te verlagen
of te verhogen (ong. 20% blijkt uit onderzoek van TNO).
Spookfiles worden bij een effectieve toepassing voorkomen.

Nadeel adviessnelheid digitaal doorgeven
•
•

Frustratie onder weggebruikers die geen weet hebben van de
adviessnelheid die digitaal is doorgegeven.
Adviessnelheden onder de 80 km/h zijn gevaarlijk op de snelweg, aangezien
een deel van het verkeer geen weet heeft van deze adviessnelheid.

Overig
•

•
•

Het is voor velen vaak onduidelijk waarom de snelheid naast de weg iets
anders aangeeft dan er bijv. via Flitsmeister wordt doorgegeven. Zij zullen de
adviessnelheid negeren. Het is relevant om mensen op te voeden door bij
de adviessnelheid de reden te benoemen voor de adviessnelheid.
De adviessnelheid dient niet alleen in beeld te komen, maar ook gehoord te
worden.
Koppeling tussen IT info en RWS data is benodigd.
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Omschrijving
•

Vluchthavens aanbrengen langs de A15 Ochten - Deil die in geval van nood
gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen voertuigen zicht buiten de
vluchtstrook opstellen. Dit is veiliger en bij vrachtverkeer met pech hoeft niet de
rechterrijstrook te worden afgekruist.

Voordelen vluchthavens
•

Minder vrachtwagens die op de A15 tot stilstand komen – zoals op de
onderstaande afbeelding te zien is (A15 bij Wadenoijn) - of langs de kant van een
smalle vluchtstrook waardoor schampongevallen en onverwachte
rijstrookwisselingen kunnen plaatsvinden.

Nadeel vluchthavens
•

Maatregel is erg duur om op diverse plaatsen toe te passen binnen het budget
van €600.000,-. Daarom dient er een focus te worden aangebracht op enkele
locaties. Dit zijn locaties zonder vangrail, waar de berm vlak en breed genoeg is en
zonder sloot.
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Kostenindicatie en maatregelenpakket

41

Structureel uitvoerbaar
a. Lokale snelheidsverlaging
b. Opruimen wegomgeving
c. Doorgetrokken streep na invoegstrook
d. Van weefvak bij Ochten invoeg- en uitvoegstrook maken
e. Reflectoren in bochten en ribbelmarkering aanbrengen

**
**
*
*
**

Legenda (in euro, inclusief VAT)
*
< 50.000
**
50-100.000
***
100.000 – 300.000
****
300.000 – 600.000

Aanhaken lopende ontwikkelingen/onderbrengen elders:
a. Aanpassen inhaalverbod
i. Statisch inhaalverbod
ii. Dynamisch inhaalverbod
b. Verlichting knooppunt Deil A2/A15

*
***
***

Voorbereiden plusmaatregelen
a. Filedetectie verbeteren
i. Betere aansturing (lussen, koppelen, floating car)
ii. Extra filewaarschuwing Wadenoijn
iii. Verplaatsen bord Echteld
iv. Meeliften in car proeven
b. Vluchthavens aanbrengen, per stuk:

****
****
***
**
**
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Bijlage 1: analyse ernstige verkeersongevallen (met gewonden en doden)
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Richting Deil:
• voor knooppunt 2x kop staart ongeval met slachtoffers, files op onverwachte momenten ma 11.20, za 10:28 hm 118

Richting Deil na Geldermalsen:
• 5 gewonden. Omstandigheden: gladheid door sneeuw en hagel
Richting Deil bij Geldermalsen:
• Dodelijk ongeval. Kop-staart met motorrijder, ochtendspits
Richting Arnhem bij Geldermalsen:
• Kop-staart met veel auto’s 2 gewonden, avondspits
Richting Arhem bij spoorviaduct:
• Kop staart met vrachtauto’s
• Eenzijdig ongeval met oudere bestuurder
• Kop staart met vier auto’s
Richting Arnhem bij aansluiting 30A:
• Twee kop-staart
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Tussen aansluiting 31 en 32, bij Burensestraat:
Eenzijdig ongeval, mogelijk pijler viaduct (zie foto)
Richting Arhnem:
• flankongeval door alcohol
Bij aansluiting 32:
• kruispuntongeval met fietsers
Richting Arnhem bij Sluis Tiel:
• 1x kop-staart
Richting Arnhem:
• Dodelijk ongeval: uitstappen na eerder ongeval
Bij aansluiting 34:
• Eenzijdig ongeval, onduidelijk waar en kop-staart op de afrit
Oostelijk deel tot aan Ochten:
1x kopstaart, 1x eenzijdig bij gladheid (IJzel)

45

Omgeving Ochten: drie dodelijke ongevallen:
• Aanrijding voertuig op de vluchtstrook, richting Deil
• Kop staart met vier vrachtauto’s, richting Deil
• Fietsoversteek op aansluiting Ochten (zuidzijde)
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Bijlage 2: oplossingsrichtingen geanalyseerd
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Beoordelingscriteria legenda
Bijdrage aan verbetering verkeersveiligheid:
Verkeersveiligheid

Kosten

€€€€
€€€
€€
€

Technische uitvoerbaarheid

draagt veel bij bij

:

Beoordeling van criteria m.b.v. cijfers
4

draagt enigszins bij

:

3

draagt nauwelijks bij

:

2

draagt niet bij (geen effect)
> 1.200.000
600.000 - 1.200.000

:
:
:

1
4
3

€100.000 - 599.000
< €100.000
mogelijk

:
:

2
1

lastig te realiseren
niet mogelijk
inpasbaar

Landschappelijke inpasbaarheid

lastig inpasbaar
niet inpasbaar

Overig (meerwaarde verkeer, milieu etc)

Kwalitatieve beschrijving

Beoordeling kansrijkheid binnen budget van
€600.000,- aan de hand van cijfers

Beoordeling kansrijkheid = (cijfer verkeersveiligheid / kosten). Hoe hoger het cijfer, hoe
kansrijker de oplossing. Groen is kansrijk, geel redelijk kansrijk en rood niet kansrijk
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Oplossingsrichtingen beoordeeld op verkeersveiligheid op de A15 tussen Ochten en Deil

Nr.

Oplossingsrichtingen

Verkeersveiligheid A15 en omliggende N-wegen

Kosten

Redelijk groot effect; beter zicht in het donker,
waardoor loop van de weg en ander verkeer
eerder wordt opgemerkt.

€€€€

Technische uitvoerbaarheid

Landschappelijke inpassing

Overig

Conclusie

Beoordeling kansrijkheid
aan de hand van cijfers

Generiek
Auto
Openbare verlichting aan beide kanten van de A15
aanbrengen tussen de afslag 35 Ochten en A15/A2
1 (Deil)

Redelijk effectieve oplossing, maar te
duur.

0,8

1,0

Meer matrixborden, m.n. voor begin van typische files
in spitsen (bij A15 richting west: net ten oosten van
knp. 34 (Echteld), ruim voor sluis Tiel (tussen knp. 3334, voor viaduct Tiel knp.33; bij A15 richting west: voor
2 viaduct bij knp. 31 Wadenoijn)

Veel effect; verkeer wordt in een vroeg stadium
geantendeerd op stilstaand of langzaam rijdend
verkeer, en gaat hierdoor beter opletten en
langzamer rijden (minder onverwachte remacties). €€€€

Draagt veel bij het tijdig opmerken van
langzaam rijdend tot stilstaand verkeer
(dit is vooral in de toekomst met een
hogere verkeersintensiteit van belang),
maar grote schaal toepassingen zijn
erg/te duur

3 Vluchthavens voor vrachtwagens maken

Minder vrachtwagens die op de A15 tot stilstand
komen, of langs de kant van de te smalle
vluchtstrook waardoor schampongevallen en
onverwachte rijstrookwisselingen kunnen
plaatsvinden.

Haalbare en effectieve oplossing. Impact
is redelijk groot. Wel een dure oplossing.

1,0

De A15 tussen Ochten en Deil afwaarderen naar een
4 constante snelheid van 120 km/h

Iets minder snelheidsverschillen tussen de linker
en rechter rijstrook. Chauffeurs weten beter waar
ze aan toe zijn qua maximum snelheid. Wel zijn er
nog steeds schokeffecten in snelheid op de weg te
verwachten door inhalende chauffeurs die veel
langzamer rijden dan 120 km/h.
€

Een constante snelheid van 120 km/h zal
de verkeersveiligheid enigszins ten goede
komen. Wel zijn plotselingen remacties
alsnog te verwachten door, bijvoorbeeld,
inhalende vrachtwagenchauffeurs.

3,0

De A15 tussen Ochten en Deil afwaarderen naar een
5 constante snelheid van 100 km/h

Minder schokeffecten qua snelheid door
inhalende vrachtwagens op de A15 (het
snelheidsverschil tussen de rijstroken zal ongeveer
10 km/h zijn). Hierdoor hoeven minder
automobilisten plotseling hard op de rem. Dit zal
de doorstroming in de spits ook ten goede komen,
maar de snelheid om van A naar B te gaan minder.
Het kan ertoe leiden dat een aantal chauffeurs in
plaats van de A15 voor de N-weg kiezen.
€

Een goede oplossing voor het
verkeersveiligheidsprobleem. Wel dient
het effect van een lagere snelheid op
parallele N-wegen nader te worden
onderzocht m.b.v. een verkeersmodel en
door na het nemen van maatregelen
verkeerstellingen uit te voeren.

4,0

De A15 tussen Ochten en Deil afwaarderen naar een
6 snelheid van 80 km/h

Bijna geen snelheidsverschillen op de A15 door
terug te gaan naar 80 km/h. Meer sluipverkeer op
de N-wegen is te verwachten (snelheidsverschillen
met de N-wegen zijn minimaal), waar minder
capaciteit beschikbaar is en waar de
verkeersveiligheidsproblemen vergroot kunnen
worden. Bij huidige weginrichting is 80km/h op de
A15 geen geloofwaardige snelheid.
€

De verkeersveiligheidssituatie is per
saldo gelijk; het wordt veiliger op de A15,
maar onveiliger op de N-wegen. Nader
onderzoek m.b.v. verkeersmodellen en
verkeerstellingen is benodigd voor een
beter inzicht.

1,0

Handhaving verbeteren op het wegvak Ochten - Deil;
inclusief regelmatige controle op inhaalverbod,
7 bumperklevers en snelheid door regio inspecteurs

€€€

Impact redelijk groot; mensen worden regelmatig
geattendeerd op hun gedrag, en passen hun
gedrag aan. Een ander deel zal zich weinig
aantrekken van niet frequente controles. Buiten
directe invloed van wegbeheerders
€€

Handhaving zou de
verkeersveiligheidssituatie enigszins
Het is de vraag of het op verbeteren. Vooral het aantal
bestuurniveau mogelijk snelheidsovertreders zal verminderen.
is om de handhaving van Het is echter nog onduidelijk of de
regio inspecteurs uit te handhaving van regio inspecteurs
breiden.
uitgebreid kan worden.

1,5

8 Incident management toepasssen

Bij files snel maatregelen treffen om de weg weer
vrij te maken. Deze worden er echter al getroffen
op Rijkswegen (A15). Extra locatie denkbaar
€€€

IM al aanwezig. Mogelijk te intensiveren

0,7

Routekeuze beïnvloeden bij onverwachte
doorstromingsproblemen. Omleidingsroutes
samenstellen en aangeven. Kleine aanpassingen op
routes. Samenwerking te zoeken met partijen die de
9 navigatie bepalen (onder andere TomTom, Garmin).

Bij files dient er snel geschakeld te worden met
borden met hierop de richting die er gereden
dient te worden. Op matrixborden wellicht info
weergeven over de te rijden route. Deze
matrixborden zijn er nu nog te weinig. Men kan al
met mobiele navigatie op zoek gaan naar de
snelste weg in het geval van file. (Meer)
ongevallen kunnen met een goede bewegwijzering
voorkomen worden.
€€€

Basissysteem toepasbaar. Uitgebreide
versie met dynamische borden en grotere
aanpassingen OWN buiten budget

1,0

10 Vluchtstroken waar mogelijk verlengen en verbreden.

Minder voertuigen met pech parkeren op de A15
of direct naast de A15 op een wegdeel dat te smal
is, meer uitwijkmogelijkheden bij dreigende
aanrijding, rustiger wegbeeld
€€€€

Een effectieve, maar te dure oplossing.
Op sommige locaties kunnen
vluchtstroken ook niet makkelijk worden
aangelegd (bijvoorbeeld bij
kunstwerken).

1,0

Accentuering van bogen m.b.v. reflectoren, schermen
11 en/of beplanting

Het wegverloopzicht kan verbeterd worden d.m.v.
het accentueren van bogen; met name op 3
locaties waar de topbogen krap zijn, is dit een
goede optie.
€€€

Niet al te dure maatregel, maar wel
effectief en daardoor kansrijk

1,0

Waar deze niet voldoet de richtlijn ontwerp
autosnelwegen, de invoegstrook verlengen. Meer
Invoegstroken verlengen waar deze niet voldoen aan de accelatielengte beschikbaar, invoegen met hogere
snelheid
13 Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen
€€€€

De effectiviteit van het registeren van
trucks zou redelijk groot kunnen zijn. Dit
hangt samen met de maatregelen die er
o.b.v. de gegevens getroffen worden.
Mogen vrachtwagenchauffeurs
bijvoorbeeld rond een ander tijdstip
rijden van hun werkgever? De kosten
voor het registreren van trucks is
behoorlijk hoog.
Sommige invoegstroken kunnen niet
makkelijk verlengd worden door de
ligging. Tevens zijn de kosten voor het
verlengen van een invoegstrook te hoog,
en daarom niet haalbaar.

Doorstroming op de hoofdrijbaan kan op
momenten dat de intensiteit bijna gelijk is aan de
capaciteit, m.b.v. toeritdosering verbeterd
worden. Schokgolven en turbulentie op de A15
kunnen deels voorkomen worden, waardoor de
kans op verkeersongelukken afneemt.
€€€€

Te duur om te implementeren bij
toeritten binnen het beschikbare budget.
De maatregel is alleen effectief als de
intensiteit bijna de capaciteit nadert.

0,8

De maatregel heeft wellicht enigszins
effect op de verkeersveiligheid. Fysieke
aanpassingen zijn duur.

0,7

De verkeersdoorstroming en, als consequentie, de
verkeersveiligheid kunnen verbeterd worden
m.b.v. truck spotting. De effectiviteit hangt erg af
Registratie truckspotting; inzichtelijk maken welke
van de herkomst-bestemming van vrachtwagens
bedrijven binnen het studiegebied frequent in de spits die er in het studiegebied rijden en de
aanwezig zijn, om vervolgens te zoeken naar logisiteke maatregelen die er top-down en bottom-up
getroffen worden o.b.v. truck spotting.
12 maatregelen die spits vermijdend werken
€€€

14 Toeritdosering op de drukste momenten

De route wordt minder saai door de fysieke
aanpassingen. In slaap vallen zou minder snel
gebeuren, maar afleiding neemt toe op het traject.
Het traject tussen Ochten en Deil is echter al wel
redelijk gevarieerd volgens ambtenaren. Bij
Aanpakken van enigszins saai wegbeeld op A15 door
weggebruikers nagaan in hoeverre ze de weg als
fysieke aanpassingen aan te brengen, zoals reflectie op saai ervaren en de mate waarin fysieke
€€€
15 landmarks, huisstijl langs de weg, kunst langs de weg. aanpassingen zouden werken (en waar).

1,0

1,0

Aanpakken van enigszins saai wegbeeld door beleving
op een niet fysieke wijze: radiokanaal met funfacts,
16 spellen als vind de vrachtauto en win een prijs.

Het bereik van deze informatie zal klein zijn (maar
een klein deel luistert naar zo'n zender). Daarnaast
is de afleiding van de hoofdtaak mogelijk groot.
€

Effectiviteit zal (bijna) nihil zijn op de
verkeersveiligheid; het bereik is klein, en
sommige personen zullen het rijden door
deze informatie minder saai gaan vinden
daar waar anderen meer afgeleid worden
van hun hoofdtaak.

Opruimen wegomgeving (reclameborden, eenduidige
17 bebording, graffiti weghalen, geleiderail rechtzetten )

Minder afleiding op de route, waardoor verkeer
beter op de weg kan blijven letten. De
wegomgeving oogt momenteel erg rommelig door
reclameborden, graffiti etc).
€

Omgeving wordt minder rommelig, en
daardoor wordt de focus van
weggebruikers beter. Dit bevordert de
verkeersveilgheid.

18 Anti-verblindingsschermen aanbrengen

Verblinding van bestuurders door tegenliggers kan
voorkomen worden. Momenteel is de
middenberm niet breed en staan er geen objecten
die verblinding kunnen voorkomen. Vooral in en
nabij bochten kunnen anti-verblindingsschermen
effectief zijn.
€€

Gedragscampagnes langs weg (bijv.
19 snelheidscampagnes)

Met beperkte middelen kunnen personen die
onbewust te hard rijden of bumperkleven
bijgestuurd worden. Alsnog zullen weggebruikers
die bewust verkeerd gedrag vertonen niet
bijgestuurd worden. Het is van belang om na te
gaan wie de groep 'onnadenkenden' zijn en welk
bordje wel en niet werkt (bijv. met voor- en
nameting)
€€

Er zullen minder snelheidsverschillen op de linker
rijstrook optreden doordat vrachtwagens niet
meer in gaan halen (mits er goede handhaving is).
Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid. Het traject
Inhaalverbod voor vrachtwagens tussen Ochten en Deil is echter wel lang (26 km), waardoor gefrustreerde
vrachtwagenchauffeurs alsnog gaan inhalen.
20 (24/7 of tussen 6.00 en 21.00 uur).
€

Verblinding van weggebruikers kan een
probleem zijn, aangezien de middenberm
smal is. Maatregel lijkt daarom enigszins
effectief te zijn in het donker.
Ongelukken zijn er echter nog niet
geregistreerd op dit traject door
verblinding door tegenligger.
Redelijk goedkope oplossing, en bij een
goede uitwerking kunnen personen die
onnadenkend te hard rijden of
bumperkleven hun gedrag veranderen
door op regels gewezen te worden.
Redelijk effectieve oplossing voor het
verbeteren van de verkeersveiligheid.

1,0

3,0

1,5

1,0

Een inhaalverbod mag
niet langer zijn dan 30
km. Het is daarom de
vraag of het slim is om
tussen Ochten (knp 35)
en Deil (A2/A15) een
inhaalverbod te hebben.
Een beter inzicht in de
I/C verhoudingen over
de A15 is nodig. Ook
dient er te worden
uitgezocht of er van de
huidige regelgeving kan
worden afgeweken.

Bij een goede handhaving van het
inhaalverbod over het gehele traject is
het inhaalverbod een prima oplossing ter
voorkoming van veel snelheidsverschillen
op de linker rijstrook. De haalbaarheid
van het inhaalverbod hangt echter af van
regelgeving en de I/C verhoudingen op de
A15.

3,0

Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens; die
afhankelijk is van de
21 Intensiteit/Capaciteitsverhoudingen.

Minder snelheidsverschillen op linker rijstrook
door inhalende vrachtwagens met een dynamisch
inhaalverbod.
€€€€

Het is effectief, maar te duur om een
dynamisch inhaalverbod toe te passen;
apparatuur ontbreekt momenteel.

1,0

Monitor gedrag waarbij goed gedrag wordt beloond,
bijvoorbeeld met een speedcamera lotery,
22 mottoborden gebruiken.

Effect op verkeersveiligheid is gering; maar een
kleine groep ontvangt een beloning en degenen
die voor gevaar zorgen (bumperkleven en te hard
rijden), blijven dit waarschijnlijk doen. Je
genereert hiermee wel aandacht voor
bijvoorbeeld de snelheid van chauffeurs.
€€€

Redelijk dure maatregel met gering
effect. Daardoor niet kansrijk.

0,3

Het is een enigszins effectieve oplossing;
voor chauffeurs wordt het duidelijker
waar wel en niet een vluchtstrook
aanwezig is. De kans op stoppen op de
vluchtstrook wordt kleiner. Echter, er
dienen wel voldoende locaties te zijn
waar een voertuig met pech wel kan
stoppen, anders maken chauffeurs alsnog
gebruik van een verdrijfingsvlak.

0,5

Voor een goede uitwerking is nadere
Een combinatie met een inventarisatie van verkeersgedrag bij
andere maatregel, zoals invoegstroken nodig (is er genoeg ruimte
bebording voor het
om in te voegen, of niet?). Zo niet, dan
creëren van afstand
houden chauffeurs zich niet aan de regel
tussen voertuigen, zou om op de rechter rijstrook te blijven en is
de effectiviteit van de
de naleving van de regel nauwelijks
maatregel vergroten.
effectief.

3,0

Verdrijfvakken zijn al aanwezig bij
wegversmallingen (zoals bij kunstwerken). Het
ontbreken van vluchtstroken kan daarentegen wel
beter geaccentueerd worden met
verdrijvingsvlakken.Hiermee kan voorkomen
worden dat verkeer met pech gebruik gaat maken
van het wegdeel naast de rechter rijstrook, dat
23 Wegversmallingen aangeven m.b.v. verdrijvingsvlakken niet als vluchtstrook bedoeld is.
€€

Veel verkeer blijkt nu nog vanaf de invoegstrook
door te vliegen naar de linker rijstrook, met als
gevolg dat verkeer op de linker rijstrook vol in de
ankers moet. Een doorgetrokken streep zou wat
dat betreft werken. Er is dan echter ook ruimte op
de rechter rijstrook nodig voor invoegend verkeer
(nu kunnen vrachtwagens niet altijd naar links
door een inhaalverbod en weigert verkeer op de
Doorgetrokken streep tussen rijstroken aanbrengen bij, rechter rijstrook soms ruimte vrij te maken voor
invoegend verkeer).
24 en net na invoegstroken tussen Ochten en Deil (vv)
€

Wegmarkering (chevrons) ten behoeve van de 'houd 2
seconde afstand' regel aanbrengen op de A15 om
hiermee bumperkleven te voorkomen; met name op
locaties waar filevorming frequent optreedt. Deze
chevrons met bebording langs de weg
25 toelichten/bekrachtigen.

Attentie voor het houden van afstand t.o.v. de
voorganger is redelijk effectief ter voorkoming van
bumperkleven. Chauffeurs worden continu
gewezen op de afstand die ze ten opzichte van
hun voorganger in acht nemen (zowel voor hen op
de weg, als naast de weg met borden). Een kleine
groep zou bij een slechte handhaving de
boodschap alsnog negeren of niet begrijpen.
€€

Golfbrekers op de A15 Ochten - Deil toepassen waar
files vaak voorkomen, in de vorm van een extra
26 rijstrook op locaties waar vaak files staan.

Files lossen door Golfbrekers grotendeels
spontaan op, zoals gebleken is uit een proef op de
A1. De landschappelijke inpassing van een
wegverbreding is op sommige frequente
filelocaties onmogelijk zonder enorme ingrepen
aan kunstwerken, bijvoorbeeld bij de sluis bij Tiel. €€€€

Deze maatregel dient stevig te worden aangezet,
door de urgentie te benadrukken van de
consequenties van verkeerd verkeersgedrag en
hoe klein de groep is die voor bijv. spookfiles zorgt
(educatieve functie). Drones en dashcams bieden
inzicht in rijgedrag en de vorming van schokgolven
(asociaal) verkeersgedrag op de A15 tussen Ochten en op de A15 en deze kan verspreid worden onder
Deil monitoren met onder andere dashcams en drones, weggebruikers en de overheid via diverse
gesprekken tussen vrachtwagenchauffeurs en
mediakanalen. De verkeersveiligheid kan hiermee
automobilisten op het traject voeren en filmen en
engiszins indirect verbeterd worden, doordat
daarmee de publiciteit opzoeken. Een bekende vlogger mensen worden geattendeerd op hun rijgedrag en
dat van anderen).
27 zou hier ook een rol in kunnen spelen.
€€

`

De beelden laten zien
hoe de
verkeersveiligheidssituati
e is en waarom er meer
geld ter beschikking
moet worden gesteld
voor de aanpak van het
verkeersveiligheidsprobl
eem.

De chevrons zijn enigszins effectief.
Vooral op filelocaties en daar waar open afritten zijn, kan er meer ruimte
tussen voertuigen worden gecreëerd.
Daarmee is de maatregel kansrijk om
nader uit te werken.

1,5

De kosten voor de aanleg van golfbrekers
zijn te hoog - meer dan het taakstellend
budget. Daar waar wegverbreding
mogelijk is, is het een erg effectieve
oplossing.

1,0

Waarschijnlijk een effectieve oplossing
voor het verkrijgen van financiele
middelen voor een grootschalige aanpak.
Deze maatregel heeft waarschijnlijk
enigszins invloed op de verbetering van
de verkeersveiligheid.

1,0

Adviessnelheid doorgeven via Flitsmeister of
28 navigatiesystemen

Chauffeurs op de A15 houden zich aan de
adviessnelheid als een kleine groep weggebruikers
(20%) de adviessnelheid opvolgt. De
adviessnelheid is er ten behoeve van de
verkeersveiligheidssituatie. Toch is het voor velen
vaak onduidelijk waarom de snelheid naast de
weg iets anders aangeeft dan via Flitsmeister
wordt doorgegeven, en zij zullen de
adviessnelheid negeren. Het is relevant om ook
mensen op te voeden door bij de adviessnelheid
de reden voor de adviessnelheid te benoemen.
Koppeling tussen IT info en RWS data is benodigd. €€€

Een redelijk kansrijke oplossing wat
betreft verkeersveiligheid, alhoewel het
nog onduidelijk is hoeveel mensen zich
aan de adviessnelheid gaan houden.
Wellicht moeilijk realiseerbaar door de
kosten die het met zich meebrengt en
door technologische barrieres.

1,0

29 Het (opnieuw) opleiden van chauffeurs

De verkeersveiligheidsproblemen worden door
een kleine groep verkeersdeelnemers veroorzaakt.
Iedereen opnieuw opleiden is onnodig. Wel
zouden chauffeurs die de wet hebben overtreden
behalve een boete ook een cursus opgelegd
kunnen krijgen (met mogelijke gevolgen van hun
verkeersgedrag), en kan er meer aandacht via de
media komen voor verkeersregels die bijv. op
matrixborden staan ter educatie (zoals: zijn het
wettelijk verplichte snelhedenof
adviessnelheden?).
€€€€

Te dure maatregel en valt deels buiten de
scope. Dit dient op een hoger niveau te
worden opgepakt.

0,5

Betere doorstroming, met minder ongevallen als
gevolg

Ver buiten het beschikbare budget, maar
een zeer goede oplossing op de langere
termijn; ook met oog op de
geprognosticeerde verkeerstoename in
2030/2040. Advies: hierbij de ROA
volgen.

1,0

Veel te dure maatregel. Een aparte
rijstrook voor vracht naast de huidige
weg stuit tevens op verkeersproblemen
(zowel doorstroming als
verkeersveiligheid).

0,3

Goedkope en redelijk effectieve
oplossing. Nu blijkt dat verkeer vaak
moeite heeft met het volgen van de loop
van de weg.

3,0

30 De weg verbreden naar 2x3 rijstroken

€€€€

Vrachtverkeer scheiden van autoverkeer,
waardoor de doorstroming op de huidige 2x2 weg
beter wordt. Echter, bij het in- en uitvoegen
Een aparte rijstrook voor vrachtverkeer inrichten, die of kunnen er problemen ontstaan. Tevens is het
naast de huidige 2x2 weg komt te liggen, of
budget veel te hoog voor een aparte
rijstrook/rijbaan voor vrachtverkeer
31 losgekoppeld wordt van de weg
€€€€

32 Reflectoren aanbrengen in bochten

Betere geleiding van de weg; bochten zijn beter
zichtbaar; hier kan verkeer op anticiperen.

€

Beginpunten geleiderailconstructies veilig maken met
33 een botskussen (Safe End 100)

Het botskussen absorbeert de klap die de
bestuurder tegen de geleiderailconstructie maakt.
Nu zijn de beginpunten van geleiderailconstructies
nog onveilig op het traject. Echter, er zijn niet veel
ongevallen geregistreerd waarbij de vangrail
(beginpunt) betrokken was.
€€

De vangrail zou helpen om ongevallen bij
beginpunten van vangrailconstructies
minder ernstig te maken. Toch is het
aantal ongevallen beperkt op deze
locaties. Deze maatregel zal dus een
kleine - matige bijdrage leveren aan de
verkeersveilgheid

1,5

Het is de vraag in hoeverre verkeer
daadwerkelijk overstapt van de auto naar
het OV. De maatregel lijkt de
verkeersveiligheid te kunnen bevorderen.
Nadere inventarisatie is benodigd,
evenals zoeken naar meekoppelkansen.
Vooralsnog is de maatregel duur om uit
te voeren.

0,7

OV

Een deel van het lokale verkeer gaat vaker met de
bus in plaats van met de auto, waardoor de
verkeersdruk op de A15 afneemt. Dit bevordert de
doorstroming en, als consequentie, de
verkeersveiligheid. In hoeverre personen voor het
OV in plaats van voor de auto kiezen, is moeilijk te
voorspellen; dit hangt af van de mentaliteit van de
Frequent (HOV) bussen inzetten tussen Ochten, Tiel en bevolking, en de af te leggen afstand. Nader
onderzoek is benodigd.
34 Deil.
€€€
Fiets

35 Fietssnelweg aanleggen tussen Geldermalsen en Tiel

Minder verkeer op de A15 door substitutie effect
(auto > fiets). Veiligheid buiten A15

€€€

36 Fietssnelweg aanleggen tussen Kersten en Tiel.

Minder verkeer op de A15 door substitutie effect
(auto > fiets). Veiligheidseffect buiten A15

€€€

Te duur , weinig doelgericht door lage
dichtheid en veel lange afstandsverkeer
op A15.
Te duur , weinig doelgericht door lage
dichtheid en veel lange afstandsverkeer
op A15.

0,7

0,7

Grote bedrijven in de regio als eerste
benaderen voor de werkgeversaanpak is
relevant, om gezamenlijk met hen een
werkgeversaanpak fiets op te stellen of
aan te scherpen. Nader onderzoek is ook
relevant, zodat duidelijk kan worden of
de maatregel kans van slagen (waar
wonen werknemers en welke afstanden
leggen ze af naar hun werk?). Een direct
effect op de verkeersveiligheid (op de
korte termijn) is niet te verwachten. De
aanpak vergt ook veel inspanning in tijd
en geld.

37 Werkgeversaanpak fiets
Locatie specifiek
Overgang van straatverlichting op de A2 naar geen
straatverlichting op de A15 minder groot maken door
vlakbij de A2/A15 straatverlichting aan te brengen en
38 deze langzaam uit te faseren.

39 Op- en afrit bij Wadenoijn afsluiten.

Fietsen voor werknemers aantrekkelijker maken
op de relatief korte afstanden, door bijvoorbeeld
fietsvoorzieningen op het werk aan te bieden en
een leasefiets of fietsplan. Hiermee kunnen
werknermers in plaats van voor de auto voor de
fiets kiezen als transportmiddel, met als
consequentie minder verkeer op de A15.

€€

Een goede publiek private samenwerking is
er nodig voor een
geslaagde
werkgeversaanpak voor
de regio Tiel.

0,5

Beter zicht in het donker voor verkeer dat vanaf de
A2 de A15 op komt; ogen kunnen beter wennen
aan het donker.
€€

Enigszins effectieve oplossing voor de
groep chauffeurs die nu nog plotseling
moeten wennen aan de duisternis, en
daardoor voor een korte periode minder
zien.

1,0

Minder lokaal verkeer gaat de A15 op bij
Wadenoijn; zij maken vaker gebruik van de N-weg.
Minder rijstrookwisselingen en onverwachte
remacties op de A15 bij Wadenoijn.
€€€€

Redelijk effectieve oplossing, maar te
duur. Al eerder heeft hier een ernstig
ongeluk plaatsgevonden in de
ochtendspits. Drukte op N-weg neemt
wel enigszins toe met deze maatregel.

0,7

Al meerdere ongelukken zijn op dit weefvak
geregistreerd. Door een invoeg- en uitvoegstrok te
Aan oostzijde van Ochten (tussen knooppunt 35 en Esso creeeren ontstaat er meer duidelijkheid wanneer
Overbroek) het weefvak onderverdelen in een oprit en bestuurders de weg op- of af moeten gaan. Met
afrit, zowel richting Deil als richting Elst. Nu is het
een weefvak letten sommige invoegende
chauffeurs niet op uitvoegende chauffeurs.
40 weefvak zeer lang.
€

Effectieve en haalbare oplossing (voldoet
met deze aanpassing aan de ROA).

4,0

