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Samenvatting 

De A15 tussen het knooppunt Vaanplein in het oosten en de Maasvlakte in 
het westen is de belangrijkste ontsluitingsweg van het havengebied van 
Rotterdam. Om te voorzien in de toekomstige verkeersvraag wordt de 
capaciteit van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein tussen medio 2011 
tot 2015 structureel uitgebreid in het zogeheten MaVa-project, dat wordt 
uitgevoerd tussen km 26,0 en km 62,1. Dit moet de huidige 
(congestie)problemen op de A15 oplossen. In de periode tot de openstelling 
van de 'nieuwe' A15 heeft De Verkeersonderneming de taak gekregen de 
doorstroming op de A15 en de bereikbaarheid van het omliggende gebied te 
optimaliseren. 
 
De Verkeersonderneming heeft de SWOV gevraagd om aan de hand van 
een quickscan van incidenten en ongevallen een analyse uit te voeren en 
kansrijke maatregelen te identificeren die dit doel kunnen ondersteunen. Uit 
de quickscan blijkt dat incidenten voor 90% bestaan uit pechgevallen, 
ongevallen en objecten op de rijbaan. Op het A15 MaVa-traject zijn drie 
locaties waar het aantal incidenten in zijn algemeen, en ongevallen in het 
bijzonder, hoger liggen dan elders op het traject. Het betreft het Hartelkruis, 
de Botlektunnel en het knooppunt Vaanplein. Als de incidenten en 
ongevallen worden gerelateerd aan de verkeersprestatie blijkt het risico 
hoger dan op de overige wegvakken op de A15 MaVa. Vergeleken met 
andere rijkswegen in de regio (A16 en A20) presteert de A15 MaVa relatief 
goed.  
 
Omdat het traject erg gevoelig is voor verstoringen, wordt gezocht naar 
maatregelen die incidenten (en specifiek ongevallen) kunnen voorkomen of 
daar waar ze optreden, de duur en invloed te beperken. Uit de analyses 
bleken een aantal maatregelen kansrijk. Extra handhaving op alcohol; beter 
toezicht op lading en controle op ladingverlies; preventieve maatregelen 
gericht op banden(spanning) van vrachtauto’s; sneller afhandelen van 
pechgevallen met vrachtverkeer; de introductie van inhaalverboden; en een 
aanpassing van de manier waarop bepaalde incidentkenmerken worden 
geregistreerd kunnen tot een verbetering leiden. Bij veel van deze 
maatregelen is meer inzicht in de oorzaak van de problemen gewenst; en 
wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Op een aantal locaties is het wenselijk 
om verkeersveiligheidsaudits en/of verkeersveiligheidsinspecties uit te 
voeren om verkeersveiligheidsproblemen beter in beeld te kunnen brengen. 
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Summary 

Outlook road safety measures at and around the A15 Maasvlakte-
Vaanplein interchange; A brief study  
 
The A15 motorway between the Vaanplein interchange on the eastern side 
and the Maasvlakte on the western side, is one of the most important 
freeways providing access to the Rotterdam harbour area. From mid-2011 to 
2015, the capacity of the A15 is being structurally expanded to meet future 
traffic demand. This expansion is locally known as the MaVa project which 
relates to the section of freeway between the 26.0 and 62.1 km posts and 
aims to end the present congestion problems on the A15. ‘De 
Verkeersonderneming’, a collaborative venture between the municipality of 
Rotterdam, Port of Rotterdam and Rijkswaterstaat of the Ministry of 
Infrastructure and the Environment, has been given the task of optimising 
the traffic flow on the A15 and maximising the accessibility of the 
surrounding area during the reconstruction phase of the project.  
 
‘De Verkeersonderneming’ asked SWOV to make an analysis based on a 
quick scan of incidents and crashes and to identify measures that are likely 
to be successful in achieving this goal. The quick scan indicates that 90% of 
the incidents are breakdowns, crashes. and objects on the carriageway. The 
A15 MaVa section has three locations with a greater number of incidents in 
general, and crashes in particular, when compared to other locations on the 
section. These locations are Hartelkruis, the Botlektunnel and the Vaanplein 
interchange. If the incidents and crashes are related to the traffic flow the 
rates appear to be higher than those on the other road sections on the A15 
MaVa. Compared with other roads (A16 and A20 in the area that are 
managed by Rijkswaterstaat (the national road authority), the A15 MaVa has 
a relatively good incident rate.   
 
This section of the A15 has very high traffic demands and is very vulnerable 
to congestion caused by incidents and is very prone to disturbances. 
Consequently traffic management measures aimed at preventing incidents 
(more specifically crashes) or limiting their duration and consequences once 
they have occurred are needed. The analyses indicated a number of 
measures that show potential to reduce these effects. Measures that can 
lead to improvement are: extra alcohol enforcement; better inspection of 
loading and load control; preventive measures focused on tyres and tyre 
pressure of Heavy Goods Vehicles (HGV); faster processing of HGV 
breakdowns; the introduction overtaking prohibitions; and adaption of the 
manner in which certain incident characteristics are registered. Many of 
these measures require more detail regarding the origin of the problems; in 
these cases follow-up research is recommended. At a number of locations 
road safety audits or inspections are advisable to obtain a better 
understanding of the road safety problems. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 

De A15 tussen het knooppunt Vaanplein in het oosten en de Maasvlakte in 
het westen is de belangrijkste ontsluitingsweg van het havengebied van 
Rotterdam. Vanwege de hoge verkeersbelasting is deze verbinding, samen 
met de N218 en het onderliggend wegennetwerk in het havengebied, 
gevoelig voor incidenten en ongevallen die de verkeersafwikkeling ernstig 
kunnen storen. Bovendien heeft dit gebied in afgelopen jaren een flinke 
economische groei gekend waardoor de bedrijvigheden in het havengebied 
zijn toegenomen. Daarnaast wordt de tweede Maasvlakte vanaf 2013 in 
gebruik genomen. Om te voorzien in de toekomstige verkeersvraag wordt de 
capaciteit van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein tussen medio 2011 
tot 2015 structureel uitgebreid in het zogeheten MaVa-project, dat wordt 
uitgevoerd tussen km 26,0 en km 62,1. Dit moet de huidige 
(congestie)problemen op de A15 oplossen.  
 
De grootschalige reconstructie van de A15 bepaalt tevens drie periodes in 
de ontwikkeling van de verkeersveiligheid op en rond deze weg:  
− VÓÓR de reconstructie 

De ontwikkeling gedurende enkele jaren vóór de reconstructie in het 
kader van het MaVa-project, t/m de start van de MaVa-werkzaamheden 
in september 2011; 

− TIJDENS de reconstructie (Werk in Uitvoering -WIU) 
Ontwikkeling van de verkeersveiligheid tijdens de realisatie van het 
MaVa-project, in de periode van september 2011 t/m einde 2015; 

− NA de reconstructie 
De verkeersveiligheid na afloop van de reconstructie in de nieuwe 
verkeerssituatie na het opleveren van MaVa-project. 

 
In 2015 zijn alle reconstructiewerkzaamheden aan de A15 opgeleverd en is 
er circa 65% meer infrastructuur beschikbaar dan nu het geval is. De 
opdrachtnemer (A-Lanes A15) hanteert bij de ombouw van de A15 een zeer 
ambitieuze aanpak waarbij: 
− de capaciteit op werkdagen tussen 05:00 uur - 22:00 uur niet zal worden 

verminderd; 
− de uitvoering van de tijdelijke situaties op grond van de NOA-normering 

gaat plaatsvinden, en niet volgens de CROW richtlijn 96A. 
 
Om er zeker van te zijn dat het havengebied tijdens deze werkzaamheden 
bereikbaar blijft, hebben de gemeente en stadsregio Rotterdam, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf in 2008 De 
Verkeersonderneming opgericht om de huidige fileproblematiek aan te 
pakken. Daarnaast heeft De Verkeersonderneming een faciliterende rol en 
moet zij werkgevers en werknemers, overheden, ondernemers en andere 
relevante partijen bij elkaar brengen met als doel een optimale 
bereikbaarheid van het havengebied. Als doelstellingen heeft De 
Verkeersonderneming het terugdringen van het autogebruik tijdens 
spitsperiodes (reductie van 20%); maximale benutting van de beschikbare 
ruimte op en rond de A15 met een reistijdgarantie (38 minuten) voor 
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weggebruikers tussen het Vaanplein en de Maasvlakte. Om dit te bereiken 
wordt op twee sporen ingezet, verkeers- en mobiliteitsmanagement. 
De Verkeersonderneming heeft de SWOV gevraagd een kortlopend project 
te realiseren betreffende de verkeersveiligheid op en rond de A15.  

1.2. De opdracht: de doelstelling en afbakening 

Onderzoeksgebied 
Het onderzoek betreft de N15/A15 vanaf de aansluiting Missouriweg 
(km19,0) tot net voor de aansluiting Barendrecht (km 62,1) en inclusief het 
knooppunt Vaanplein (Afbeelding 1.1). De verantwoordelijke wegbeheerders 
zijn het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (van km 19,0 t/m km 25,0) en 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland (km 26,0 t/m km 62,1). 
 
Het doel conform de opdracht 
Voorstellen doen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, op basis van de 
beschikbare kennis binnen de SWOV, waar nodig aangevuld met locatie- of 
incidentanalyses. De maatregelen dienen op zeer korte termijn realiseerbaar 
te zijn, en binnen enkele maanden na implementatie, aantoonbaar effect op 
verkeerveiligheid (reductie van het aantal incidenten en ongevallen) te 
hebben. Daarmee moet een verbetering van de doorstroming op de A15 
worden bereikt. 
 
Onderzoeksperiode  
De Verkeersonderneming gaat er in eerste instantie van uit dat de geplande 
werkzaamheden van het MaVa-project beperkte of geen invloed zullen 
hebben op de huidige verkeerssituatie (dat wil zeggen vóór de 
reconstructie). Vervolgens wil de Verkeersondeneming dit verkennend 
onderzoek beperken tot een probleemverkenning op basis van 
incidentenmeldingen en ongevallen in het onderzoeksgebied vóór de 
reconstructie. Het eventueel effect van Werk in Uitvoering (WIU) op de 
verkeersveiligheid tijdens de reconstructie (2011-2014) wordt dus 
nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten. 
 

 

Afbeelding 1.1. Studiegebied: A15 MaVa-traject (bron: 
www.rotterdamvooruit.nl). 

1.3. Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen dienen door het onderzoek te worden 
beantwoord. 
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− Welke indicatoren (kenmerken van ongevallen en incidenten) uit 
beschikbare gegevensbronnen zijn bruikbaar om de afwijkingen van de 
verkeersveiligheid ten opzichte van een nader te bepalen norm zichtbaar 
te maken?  

− Welke locaties en soorten ongevallen en incidenten dienen onderzocht te 
worden? 

− Welke locaties komen uit de analyse als opvallend onveilig naar voren? 
− Welke verkeersveiligheidsproblemen spelen een belangrijke rol in de 

geregistreerde afwijkingen? 
− Welke (aanvullende) maatregelen komen in aanmerking en moeten 

nader worden onderzocht? 
− Welke (bestaande) maatregelen verdienen eventueel meer aandacht en 

extra steun vanuit de analyse? 
− Welke indicatoren zijn bruikbaar om de effecten van maatregelen te 

meten? 
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2. De aanpak 

2.1. Beschikbare gegevens  

Dit onderzoek richt zich op locatie specifieke kenmerken van de verkeers-
veiligheid. Daartoe zijn gegevens nodig van ongevallen, incidenten en 
verkeersdrukte naar locatie. Er zijn drie soorten bestanden beschikbaar met 
gegevens over afzonderlijke wegvakken. Dit zijn: 
− Database incidentmeldingen Infraweb van Verkeerscentrum Nederland 

(VCNL); 
− Ongevallengegevens uit Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland 

(BRON); 
− Verkeersgegevens uit Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

(NDW). 
 
In dit onderzoek is besloten dat van de gegevens uit het laatste bestand 
geen gebruik wordt gemaakt. In plaats daarvan is gebruikgemaakt van 
gegevens over de gemiddelde verkeersintensiteiten per telvak van de A15, 
uit het Jaarboek RWS, 2010 (Rijkswaterstaat-ZH, 2010). 

2.1.1. Database incidentmeldingen 

De Verkeersonderneming heeft een deel van de database incident-
meldingen Infraweb ter beschikking gesteld voor dit onderzoek over een 
periode van één jaar (van oktober 2010 t/m september 2011).  
 
Uit de meer dan 3.000 incidenten zijn selecties gemaakt op basis van:  
− concentratieplaatsen van incidenten;  
− veel voorkomende oorzaken van incidenten door gedrag van 

weggebruikers, voertuigen en infrastructuur;  
− diverse soorten afgevallen lading;  
− gestrande voertuigen (personenauto's/vrachtauto's en eventueel de 

oorzaken van stranding);  
− responstijden van de politie, weginspecteur, berger;  
− afhandeltijden van de incidenten; etc.  
 
Indien mogelijk, wordt een selectie gemaakt van incidenten veroorzaakt door 
specifiek gedrag van chauffeurs en/of de voertuigen. De bovengenoemde 
selecties leiden tot de identificatie van potentiële knelpunten of aandachts-
punten. Vervolgens kunnen de gevolgen van mogelijke maatregelen worden 
geschat. 

2.1.2. BRON-ongevallengegevens 

De SWOV beschikt over de landelijke ongevallengegevens, namelijk het 
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Dit bestand 
bevat informatie over alle door de politie geregistreerde verkeersongevallen 
in Nederland. Met deze gegevens zijn diverse verkeersveiligheidsanalyses 
mogelijk en daarom is dit bestand de aangewezen bron waarmee de 
verkeersveiligheidsproblemen binnen het onderzoeksgebied in kaart kunnen 
worden gebracht. De relatieve afwijkingen van het landelijke ongevallen-
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beeld, gemeten door een aantal ongevallenkenmerken, geven een indicatie 
van mogelijke problemen. Deze worden vervolgens nader onderzocht door 
gebruik te maken van de bovengenoemde VCNL-database (Infraweb) van 
incidentmeldingen. 

2.2. Gebruik en het voorbereiden van gegevens  

Het hoofddoel is om de genoemde gegevensbronnen te analyseren en 
hieruit een aantal mogelijke maatregelen af te leiden. Om de maatregelen 
voor te kunnen stellen dienen eerst de wegvakken met een afwijkend 
patroon van ongevallen of incidenten te worden geïdentificeerd. Om te 
bepalen wanneer sprake is van een afwijking, wordt gebruikgemaakt van 
vergelijkbare 100km/uur-wegen in Nederland en meer specifiek van 
vergelijkbare wegvakken in de regio. De inhoud van de analyse werd 
bepaald door de beschikbare kenmerken van ongevallen (uit BRON), 
incidenten (uit de database VCNL) en verkeersbelasting (de gemiddelde 
verkeersintensiteiten per telvak van de A15, uit het Jaarboek RWS, 2010). 
 
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd om de beschikbare gegevens 
te kunnen analyseren: 
 
− Voor de ongevallenanalyse is een globale selectie gemaakt op basis van 

A15/N15 en met een snelheidslimiet van 100 km/uur. Alle ongevallen 
(dus ook op de op- en afritten, invoegstroken, en dergelijke) zijn in de 
analyse meegenomen. Daar waar wordt gesproken over ongevallen op 
wegvakken (dus naar km) van de A15 of N15 betreft het alleen de 
ongevallen op de hoofdrijbaan van het desbetreffende wegvak.  

 
− Uit de ontvangen VCNL-database van ongevallen en incidenten van De 

Verkeersonderneming zijn de gegevens geselecteerd die betrekking 
hadden op de onderzoeksperiode en het onderzoeksgebied:  
- periode onderzoek van oktober 2010 t/m september 2011; 
- MaVa-traject: van km 26,0 t/m km 62,1  
- A15 buiten traject MaVa, A15-rest; 
- N15 van km 19 t/m km 25,0;   

 
− Op verzoek van de opdrachtgever zijn twee wegvakken in de regio 

gedefinieerd als referentiewegvakken voor het afwegen van A15 MaVa-
traject. Dit zijn de A16 en de A20. Beide referentie wegvakken bevinden 
zich in Regio Rotterdam (zie Afbeelding 1.1). De A16 is gekozen 
vanwege de hoge intensiteiten en ruimer dwarsprofiel (vooral het deel 
'ruit' rond Rotterdam) en dient als worstcasereferentie (worden meer 
ongevallen en incidenten verwacht). De A20 is in zijn geheel 
geselecteerd en, ongeacht de wat hogere intensiteiten op de drukste 
wegvakken en afwijkende snelheidslimieten (op de A20-ruit), biedt deze 
voor de A15 MaVa de meest vergelijkbare verkeerssituatie van alle 
rijkswegen in deze regio. Ook voor deze wegvakken zijn de 
desbetreffende incidenten geselecteerd: 
- A16 – Terbregseplein tot Klaverpolder, van km 16,4 t/m km 49,2 

(32,8 km); 
- A20 – Maasdijk tot Knooppunt Gouwe, van km 12,1 t/m km 51 

(38,7 km). 
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Vervolgens zijn de relevante intensiteiten per wegvak van het traject 
toegekend met gebruik van beschikbare RWS-gegevens (Rijkswaterstaat-
ZH, 2010; zie ook Bijlage 6). 

2.3. Methode van het onderzoek 

De uitgangspunten voor dit onderzoek zijn als volgt: 
− Analyse van incidentmeldingen en geregistreerde verkeersongevallen om 

een indicatie te krijgen van wegvakken met een eventuele afwijkingen 
van 'normaal', 'gemiddeld' niveau in het land, de regio en op de A15 zelf. 

− De afwijkingen dienen geïdentificeerd te worden naar locatie, tijdstip, 
soort voertuigen en andere bepalende kenmerken. 

− Op basis van 'afwijkingen' kunnen bepaalde locaties, verkeerssituaties, 
risicogroepen verkeersdeelnemers en/of voertuigen worden 
geïdentificeerd als speerpunten voor de mogelijke maatregelen.  

− Onder maatregelen worden niet alleen nieuwe (nooit toegepaste) 
maatregelen begrepen. Ook extra aandacht voor reeds bestaande 
maatregelen, en intensivering van bestaande maatregelen zijn in beeld.  
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3. Analyse geregistreerde ongevallen 

3.1. Ongevallenregistratie en verantwoording 

Verkeersongevallen worden geregistreerd in het Bestand geRegistreerde 
Ongevallen in Nederland (BRON). Gegevens van de ongevallen worden 
door de politie geregistreerd. Deze informatie wordt door de Dienst Verkeer 
en Scheepvaart van Rijkswaterstaat in BRON vastgelegd. 
 
Lang niet alle ongevallen worden door de politie geregistreerd en dus ook 
niet in BRON vastgelegd. Over het algemeen geldt dat hoe ernstiger het 
ongeval des te groter de kans dat het ook in BRON is geregistreerd. Ook 
kan de registratiegraad van ongevallen variëren naar locatie, bijvoorbeeld 
meer ongevallen op Rijkwegen worden geregistreerd dan op 30km/uur-
wegen. Ongevallen waarbij verkeersdoden vallen zijn vrij goed opgenomen 
in BRON (tot 2010 werd ruim 90% van ongevallen waarbij doden vallen 
geregistreerd, in 2010 was dat 84%). Ongevallen met licht letsel die door 
een ziekenhuis in de afdeling Spoedeisende Hulp zijn behandeld (SEH) zijn 
echter slecht geregistreerd (schatting is dat minder dan 10% van alle 
ongevallen met lichtgewonden/SEH in BRON zijn opgenomen, zie 
www.swov.nl). Het registratieniveau van ongevallen met uitsluitend materiële 
schade (UMS) is niet bekend maar is naar verwachting nog lager. BRON 
registreert ook vaak niet goed of een slachtoffer wel of niet in het ziekenhuis 
is opgenomen. Bovendien zijn niet alle patiënten met een ziekenhuisopname 
ernstig gewond. Het is gebleken dat een ziekenhuisgewonde (volgens 
BRON) na SEH-behandeling naar huis mag. Ook kan het gebeuren dat een 
verkeersslachtoffer ter observatie voor een nacht in een ziekenhuis wordt 
opgenomen maar die de volgende dag vanwege geen of zeer beperkt letsel 
weer wordt ontslagen (Reurings & Bos, 2011). Om dit probleem in de 
toekomst te beperken wordt sinds 2009 de term ziekenhuisgewonden niet 
meer gebruikt, maar in plaats daarvan is het begrip 'ernstig verkeersgewond' 
ingevoerd. Dit zijn personen die wel in een ziekenhuis worden opgenomen 
en waar de letselernst volgens de Maximum Abbreviated Injury Score 
(MAIS) ten minste 2 is en waar de persoon niet binnen 30 dagen als gevolg 
van het ongeval overlijdt. 
 
BRON hanteert de oude indeling maar het is mogelijk om het aantal ernstig 
verkeersgewonden te bepalen op basis van de nieuwe MAIS-definitie, voor 
gegevens vanaf 1993. De BRON-gegevens zijn hiertoe gekoppeld aan de 
gegevens in de Landelijke Medische Registratie (LMR) en vervolgens is de 
werkelijke letselernst op basis van de MAIS bepaald. Daaruit volgt het aantal 
ernstig verkeersgewonden. 
 
Vanwege de verkennende aard van dit onderzoek is uitsluitend gebruik-
gemaakt van de BRON gegevens. Dit zijn dus GEREGISTREERDE 
aantallen van ongevallen met dodelijk afloop, ongevallen met 
ziekenhuisopname; ongevallen met lichtgewonden/SEH en UMS-
ongevallen. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de ongevallen in de 
periode 2006 tot en met 2010. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal 
(in BRON) geregistreerde ongevallen in 2010 sterk is gedaald ten opzichte 
van voorgaande jaren. Dit is het resultaat van een sterk dalende registratie-
inspanning door de politie. Omdat dit onderzoek niet is gericht op een 
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trendanalyse van de A15 maar wel op een analyse van ongevalstypen 
en -kenmerken, is besloten om toch deze gegevens te gebruiken. Het is 
echter niet mogelijk om een betekenisvolle tijdreeks over deze jaren te 
bestuderen. 
 
Tot slot: in BRON bezit het kenmerk 'toedracht' in het algemeen geen grote 
nauwkeurigheid. Dat is omdat de toedracht van een ongeval vaak een zeer 
complexe samenloop van gebeurtenissen, handelingen en omstandigheden 
is, waarvan slechts een gering deel in de registratie terechtkomt. 

3.2. Algemeen ongevallenbeeld op de A15 (km 19,0 t/m 25,0 en km 26,0 t/m 62,1) 

Het onderzoekstraject bevat in principe twee deeltrajecten, het deel N15 
tussen km 19 en 25 en het A15 (MaVa) deel tussen km 26 en 62,1. In deze 
paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven van alle geregistreerde 
ongevallen op de N15/A15 tussen km 19 en 62,1. In eerste instantie wordt 
een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft naar de plaats op de weg (bijv. 
op de hoofdrijnbaan, parallelbaan en dergelijke) en de wegsituatie. Daarna 
wordt ingegaan op de specifieke locaties (op basis van kilometerpunt) van 
hoofdrijbaanongevallen en ook het ongevalsrisico.  

3.2.1. Overzicht ongevallen naar wegsituatie op de A15/N15 tussen km 19,0 en 62,1 (2006 – 2010)  

Tabel 3.1 geeft een overzicht van alle ongevallen geregistreerd in BRON in 
de periode 2006-2010 op de A15 MaVa en de N15. 
 

  
Bst_code 

Wegsituatie 

Rechte weg, 
gescheiden 

rijbanen 

Rechte 
weg 

Bocht Invoegstrook 
op 

(auto)snelweg 

Uitvoegstrook 
op 

(auto)snelweg 

Onbekend Totaal 

HR – Hoofdrijbaan 905 89 80 61 67 3 1.205 

OPR – Oprit 3 8 2       13 

AFR – Afrit 4 6       1 11 

Verbindingswegen  10 15 37  1  7   70 

PKB – Parkeer-
plaats met 
benzinestation 

2 1         3 

PST – Puntstuk   2 1       3 

Totaal 924 121 120 62 74 4 1.305 

Tabel 3.1. Geregistreerde ongevallen naar wegsituatie en BST-code.1 

In totaal zijn er in die periode 1.305 ongevallen geregistreerd waarvan 1.074 
(82%) op de hoofdrijbaan zelf en 128 (ca. 10%) op in- en uitvoegstroken 
naast de hoofrijbaan. Een klein aantal ongevallen is geregistreerd op de op- 
en afritten. Op de verbindingswegen (dus niet in het NWB gedefinieerd als 
hoofdrijbaan; naar en van de A15/N15 vindt zo een 5% (70) van alle 
geregistreerde ongevallen plaats. 

                                                      
1 BST-code, (baansoort-code) conform datamodel NWB (Handleiding NWB-2001). 



 

SWOV-rapport D-2013-1    15 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

3.2.2. Ongevallen op de N15 tussen km 19 en 25. 

Het aantal ongevallen op het deeltraject N15 is gering (jaarlijks gemiddeld 
ongeveer 1 ongeval per kilometer). In een ongevallenanalyse van het 
Havenbedrijf in het havengebied (Goudappel Coffeng, 2011) bleek dat de 
aantallen (geregistreerde ) ongevallen gering zijn: "…in 2009 hebben op de 
Europaweg 4 ongevallen plaatsgevonden. In 2010 heeft 1 ongeval op de 
Europaweg plaatsgevonden. Uit de gegevens over de ongevallen op de 
Europaweg is geen duidelijke toedracht van de ongevallen op te maken." 
Door geringe aantallen zijn verdere disaggregaties van geregistreerde 
ongevallen naar toedracht en dergelijke, weinig zinvol en zullen in deze fase 
voor dit deel van het traject ook niet worden uitgevoerd (verder in dit rapport 
is wel een nadere analyse van incidentmeldingen op dit traject 
weergegeven).  

3.2.3. Ongevallen op de A15 MaVa tussen km 26 en 62,1. 

Over de periode 2006 tot 2010 zijn in totaal 1.226 ongevallen in BRON 
geregistreerd op dit deel van het MaVa-traject (km 26 tot 62,1). Afbeelding 
3.1 toont de verdeling van het aantal ongevallen op de hoofdrijbaan over de 
periode 2006-2010 naar letselernst en locatie op het MaVa-deel van het 
A15-traject (km 26,0 tot 62,1). Het grootste aantal ongevallen (jaarlijks circa 
15 per kilometer) vindt plaats tussen de Botlektunnel (km 46) en de 
aansluiting naar Pernis/Heijplaat (km 53,8) en het aansluitende wegvak bij 
Vaanplein (km 59-62). 
 

 

Afbeelding 3.1. Geregistreerde ongevallen op de hoofdrijbaan van de A15 
MaVa in de periode 2006-2010 naar letselernst en locatie. 

 
De procentuele verdeling van het aandeel ongevallen naar ernst en locatie 
(Afbeelding 3.2) laat zien dat het hoogste aandeel ernstige ongevallen 
vooral plaatsvindt rond de Botlektunnel en bij Vaanplein. 
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Afbeelding 3.2. Procentuele verdeling ongevallen naar letselernst en locatie. 

 
De verdeling van het aantal geregistreerde ongevallen naar jaar en 
letselernst wordt weergeven in Tabel 3.2. Hoewel de meeste geregistreerde 
ongevallen op de A15 MaVa UMS-ongevallen zijn, vinden er op jaarbasis 
ook gemiddeld circa 14 ernstige ongevallen plaats. Dit komt neer op 
gemiddeld 0,38 ernstige (geregistreerde) ongevallen per kilometer per jaar. 
Het gemiddeld over alle autosnelwegen in beheer van het Rijk is ca. 0,26 
ernstige (geregistreerde) ongevallen per kilometer per jaar (Rijkswaterstaat, 
2011).  
 
Het aandeel ernstige ongevallen (doden en ziekenhuisgewonden) ten 
opzichte van alle letselongevallen op de A15 MaVa ligt gemiddeld rond 33% 
(68/206). In 2007/8 lag dit aandeel iets lager en wil het lijken of het aandeel 
ongevallen met ernstig letsel (weer) licht aan het stijgen is. Echter, het is te 
vroeg hier conclusies aan te verbinden. 
 

Jaar 

Letselongevallen 

UMS 

 
 
 

Totaal Totaal Dodelijk  Ziekenhuis  
Overige 
gewond 

2006 45 4 11 30 300 345 

2007 49 2 13 34 278 327 

2008 51 1 14 36 214 265 

2009 42 3 13 26 138 180 

2010 19 1 6 12 90 109 

Totalen 206 11 57 138 1.020 1.226 

Tabel 3.2. Ongevallen op het MaVa-traject naar jaar en letselernst (Bron: 
Afdeling Verkeersexpertise, Verkeerspolitie, politie Rotterdam-Rijnmond). 

Alleen het absolute aantal ongevallen of zelfs de ongevallendichtheid 
(ongevallen per kilometer) kan een vertekend beeld geven van de feitelijke 
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onveiligheid van een weg omdat er geen rekening wordt gehouden met de 
hoeveelheid verkeer op een weg. De hoeveelheid verkeer vermenigvuldigd 
met de wegvaklengte bepaalt de totale afgelegde afstand op een wegvak, 
zogeheten voertuigkilometers of motorvoertuigkilometers (mvt-km). Het 
aantal slachtoffers en/of ongevallen per miljoen mvt-km wordt ook wel het 
risico genoemd. Het ongevalsrisico voor de A15 MaVa is berekend, en 
weergegeven in Afbeelding 3.3. 
 

 

Afbeelding 3.3. Ongevalsrisico naar locatie op A15 MaVa. 

 
Opvallend is dat het ongevalsrisico juist het hoogst is op de delen van het 
traject waar de A15 primair een 2x2-dwarsprofiel heeft (km 26-27 op de 
Suurhofbrug en daarna in de scherpe bocht; km 29 op de Dintelhavenbrug 
en km 35 nabij de op- en afritten ter hoogte van de N57 op de 
Harmsenbrug). Hoewel het aantal ongevallen relatief laag is, zijn ook 
verkeersintensiteiten laag (zie Afbeelding 3.4) waardoor het risico per 
afgelegde kilometer hoog is. Op deze delen van het traject is het aandeel 
vrachtverkeer erg hoog (23-50%; Afbeelding 3.5). Bovendien wordt het 
ongevalsrisicio op dit eerste deel van de A15 MaVa mogelijk ook beïnvloed 
door de aanwezigheid van een aantal kunstwerken en bochten. 
Ook de delen rondom de Botlektunnel en bij het Vaanplein hebben een 
hoger ongevalsrisico dan elders op de A15.  
 
Hoewel dit deel van de A15 een aantal locaties kent met een hoog 
ongevalsrisico, is het risico op letselongevallen gemeten over het gehele 
(MaVa-)traject lager dan bijvoorbeeld op de vergelijkbare A20. Het 
letselrisico op het MaVa-deel van de A15 bedraagt 0,04 letselongevallen per 
miljoen mvt-km terwijl het letselrisico op de A20 0,06 letselongevallen per 
miljoen mvt-km bedraagt. Volgens RWS (Rijkswaterstaat, 2011) ligt het 
landelijk gemiddeld voor letselrisico van autosnelwegen op 0,028 
letstelongevallen per miljoen voertuigkilometers.  
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Afbeelding 3.4. Verkeersintensiteiten A15 (Rijkswaterstaat-ZH, 2010). 

 

 

Afbeelding 3.5. Aandeel vrachtverkeer A15. 

3.3. Ongevalskenmerken op het MaVa-traject in vergelijking met soortgelijke wegen 

Deze paragraaf geeft inzicht in het relatieve verkeersveiligheidsniveau door 
het ongevallenbeeld op het MaVa-traject te vergelijken met andere 
100km/uur-rijkswegen in Nederland. Hoewel de A15 MaVa misschien op 
een aantal aspecten (bijvoorbeeld hogere verkeersbelasting, hoger aandeel 
vrachtauto’s en dergelijke) verschilt van andere 100km/uur-autosnelwegen 
(ASW), is het verschil in ongevalsrisico (zie Paragraaf 3.2) niet zo groot dat 
het vraagt om een meer gestratificeerde aanpak waarbij alleen wegen met 
vergelijkbare intensiteiten en andere kenmerken met elkaar worden 
vergeleken. Bovendien heeft deze analyse de vorm van een quickscan met 
als doel inzicht te krijgen in mogelijke problemen en afwijkingen en, waar 
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nodig, deze in een vervolgfase dieper te onderzoeken (inclusief een meer 
gestratificeerde vergelijking van wegtypen).  
 
De analyse naar ongevalskenmerken op de A15 is uitgevoerd over een 
lengte van circa 87 km aan hoofdrijbaan van de A15 (som van beide 
richtingen). In dit geval is de analyse uitgevoerd over een iets langer traject 
dan de A15 MaVa, namelijk tussen kilometer 26 en 64,7. De selectie van 
ongevallen is gemaakt op basis van gehele wegvakken en die komen niet 
altijd één op één overeen met een projectgrens (bijvoorbeeld km 62,1 op de 
A15 MaVa). Het werken met gehele wegvakken is in dit geval een praktische 
oplossing die het minste tijd kost, iets wat in dit onderzoek zeer beperkt was.  
 
Op de overige rijkswegen met een snelheidslimiet van 100 km/uur is 2.830 
km aan hoofdrijbaan geselecteerd voor de ongevalsanalyse. Op basis van 
lengte hebben de hoofdrijbanen van het A15 MaVa-traject een aandeel van 
3% van het totaal aan wegen geanalyseerd.  
 
De in BRON geregistreerde ongevallen voor de periode 2004-2010 op deze 
wegen zijn nader geanalyseerd. In deze periode en over dit deel van de A15 
zijn 1.605 ongevallen geregistreerd. In dezelfde periode zijn 23.748 
ongevallen geregistreerd op de overige 100km/uur-rijkswegen. 
Verhoudingsgewijs betekent dit dat er op dit deel van de A15 met zijn circa 
3% van de totale lengte aan hoofdrijbaan, circa 6,3% van alle ongevallen op 
(hoofdrijbanen van) 100km/uur-rijkswegen plaatsvinden. Dat verhoudings-
gewijs grote aantal ongevallen heeft te maken met de relatief hoge 
verkeersbelasting op de A15. Het absolute aantal slachtoffers per 
strekkende kilometer weg is dus niet alleszeggend. We onderzoeken of de 
ongevallen op de A15 op een aantal kenmerken afwijkt van het gemiddelde 
ongevallenbeeld. met andere woorden: we kijken of er kenmerken zijn waar 
het aandeel op de A15 veel hoger of lager is dan de 6,3% gemiddeld.  
 
De ongevalsverdeling van circa 6% op het MaVa-deel van de A15 en 94% 
op de overige rijkswegen met een snelheidslimiet van 100 km/uur wordt in 
het vervolg gekozen als de norm. We verwachten per type ongeval 
gemiddeld 6% op de A15 en 94% op de andere wegen. Voor allerlei 
kenmerken onderzoeken we in de volgende subparagrafen in hoeverre het 
aandeel ongevallen op de A15 afwijkt van deze 6%. 

3.3.1. Aandeel naar tijdstip en dag van de week 

Uit de verdere ongevallenanalyse blijkt dat de A15 een hoger aandeel 
ongevallen tijdens de spitsperiodes heeft dan de overige 100km/uur-
autosnelwegen (meer ongevallen in de ochtend- en avondspits; zie 
Afbeelding 3.6). De avondspits begint eerder dan in de rest van het land. Er 
zijn minder scherpe 'daluren' wat ongevallen betreft dan in de rest van het 
land.  
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Afbeelding 3.6. Ongevallen naar tijdstip: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

 
Ook het aandeel ongevallen op werkdagen ligt iets hoger dan het 
gemiddelde van 6% (Afbeelding 3.7). Het aandeel op zaterdag en zondag is 
lager dan het gemiddelde. 
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Afbeelding 3.7. Ongevallen naar dag van de week: A15 MaVa versus 
overige rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

 
Kijkt men naar de verdeling op week- en weekenddagen, dan valt het op dat 
het aandeel ongevallen op weekendnachten tussen 02:00 en 03:00 
opvallend hoger is dan het gemiddelde van 6% (Afbeelding 3.8). Op dit deel 
van de A15 vindt circa 9% van alle ongevallen tussen 2 en 3 uur ’s nachts 
plaats. 
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Afbeelding 3.8. Ongevallen naar tijdstip op werk- en weekenddagen; MaVa 
versus overige rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

 
Tijdens de zomermaanden is het aandeel ongevallen op dit deel van de A15 
ook hoger dan gemiddeld (Afbeelding 3.9). 
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Afbeelding 3.9. Ongevallen naar maand; MaVa versus overige rijkswegen 
met 100km/uur-limiet. 
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3.3.2. Aandeel naar ernst van de afloop 

Afbeelding 3.10 laat zien dat het aandeel ongevallen met ernstig letsel 
(ziekenhuisgewonden) weinig hoger is op het MaVa-deel van de A15 dan op 
de overige 100km/uur-ASW.  
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Afbeelding 3.10. Ongevallen naar letselernst: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

 
Opvallend is dat er minder ongevallen zijn waarbij meer dan één slachtoffer 
valt in vergelijking met de overige rijkswegen (Afbeelding 3.11). Dit verschil 
kan mogelijk worden verklaard door het hoge aandeel woon-werk-
(auto)verkeer op de A15 en de lage bezetting van auto’s. Zonder nader 
onderzoek kunnen hier echter geen conclusies aan worden verbonden. 
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Afbeelding 3.11. Aantal slachtoffers per ongeval: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 
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3.3.3. Aandeel naar lichtgesteldheid 

Hoewel het aandeel ongevallen tijdens daglicht en waar de verlichting aan 
blijkt te zijn, hoger is dan op de overige 100km/uur-wegen, is het absolute 
aantal vrij gering (84 van de circa 1.300 ongevallen). Ruim 72% van de 
ongevallen vinden tijdens daglicht plaats. Dit is iets hoger dan op de overige 
100km/uur-snelwegen waar ruim 65% van de ongevallen tijdens daglicht 
plaatsvinden (Afbeelding 3.12). 
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Afbeelding 3.12. Ongevallen naar gebruik verlichting: A15 MaVa versus 
overige rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

3.3.4. Aandeel naar rijbaansoort 

Verreweg de meeste ongevallen vinden op de hoofdrijbaan plaats en het 
aandeel op het MaVa-deel van de A15 wijkt niet af van de overige 
100km/uur-ASW (Afbeelding 3.13). Hoewel het kleine aantallen betreft, lijkt 
het aandeel ongevallen op verbindingswegen(kortsluitend), rangeerbanen 
en bij benzinestations hoger op de A15 dan op de overige ASW.  
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Afbeelding 3.13. Ongevallen naar rijbaansoort: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

3.3.5. Aandeel naar alcoholgebruik 

Vergeleken met de overige 100km/uur-wegen, heeft de A15 een verhoogd 
aandeel letsel- en UMS-ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed van 
alcohol was (Afbeelding 3.14). 
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Afbeelding 3.14. Ongevallen naar alcoholgebruik: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 
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Gedurende het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) is het aandeel 
ongevallen (ten opzichte van alcoholongevallen gedurende de rest van de 
week) waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol was ook hoger op de 
A15 dan op de overige wegen. Circa 68% van de alcoholgerelateerde 
ongevallen op de A15 gebeuren gedurende het weekend. Op de overige 
wegen is het aandeel 58% (Bijlage 2). Hoewel het kleine aantallen betreft, is 
de A15 (meer) gevoelig voor verstoringen en daarom verdient het 
aanbeveling om dit probleem nader te onderzoeken. 

3.3.6. Aandeel naar vervoerswijze eerste botser 

Het grootste aandeel ongevallen op rijkswegen heeft personenauto’s als 
eerste botser (vaak volgens de politie ook de veroorzaker genoemd, 
Afbeelding 3.15). Het aandeel personenauto’s aangemerkt als eerste botser 
op de A15 is aanzienlijk kleiner dan op de overige 100km/uur-ASW (52% 
versus 65%; zie Bijlage 2). Het aandeel vrachtauto’s (vooral trekkers) dat 
wordt aangemerkt als eerste botser is echter bijna twee keer zo groot op de 
A15. Een mogelijke verklaring hiervoor is de relatief hoge intensiteit van het 
vrachtverkeer op dit deel van de A15. 
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Afbeelding 3.15. Ongevallen naar eerste botser en vervoerswijze: A15 MaVa 
versus overige rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

3.3.7. Aandeel naar toedracht 

Toedracht is een naar het oordeel van de SWOV minder betrouwbaar 
kenmerk in BRON, omdat de ware toedracht van een ongeval een 
doorgaans complex samenspel van factoren is. De door de politie 
aangegeven eerste toedracht doet vaak geen recht aan deze complexiteit. 
Niettemin hebben we als indicatie van mogelijke verschillen tussen de A15 
en andere relevante wegen een vergelijking van de toedrachten gemaakt 
(Afbeelding 3.16). 
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Afbeelding 3.16. Ongevallen naar toedracht: A15 MaVa versus overige 
rijkswegen met 100km/uur-limiet. 

 
Ladingverlies en schuld van derden (bijvoorbeeld een wegbeheerder die 
borden fout heeft geplaatst; automobilist die een object ontwijkt en tegen 
een boom botst, en dergelijke) zijn toedrachten die relatief vaker voorkomen 
op het MaVa-deel van de A15 dan op andere 100km/uur-ASW (Afbeelding 
3.15). Daarnaast zijn fout inhalen en rijden op de verkeerde weghelft ook 
vaak geregistreerde toedrachten bij ongevallen op de A15. Hierbij moet wel 
de kanttekening worden geplaatst dat naast de minder betrouwbare 
registratie van toedrachten, het hier ook soms kleine aantallen ongevallen 
betreft (bijvoorbeeld rijden op de verkeerde weghelft betreft 6 ongevallen in 
de periode 2004-2010).  

3.4. Conclusies en mogelijkheden voor maatregelen 

Het grootste aantal ongevallen (jaarlijks ca. 15/km) vindt plaats tussen de 
Botlektunnel (km 46) en de aansluiting naar Pernis/Heijplaat (km 53,8), en 
voorts op het aansluitende wegvak bij het Vaanplein (km 59-62). Opvallend 
is dat het ongevalsrisico juist het hoogst is op de delen van het traject waar 
de A15 primair een 2x2-dwarsprofiel heeft (km 26-27; 29 en 35). Hoewel het 
aantal ongevallen relatief laag is, zijn ook verkeersintensiteiten laag, 
waardoor het risico per afgelegde kilometer hoog is. Op deze delen van het 
traject is het aandeel vrachtverkeer erg hoog (23- 50%, zie Afbeelding 3.5). 
Bovendien wordt het ongevalsrisico op dit deel van de A15 MaVa mogelijk 
ook beïnvloed door de aanwezigheid van een aantal kunstwerken.  
 
Ook de delen rondom de Botlektunnel en bij het Vaanplein hebben een 
hoger ongevalsrisico dan elders op de A15. Op deze locaties zou het 
wenselijk zijn nader onderzoek uit te voeren, vooral naar het alignement, de 
inrichting van de weg en ook naar het verkeersproces. Hiervoor zijn 
Verkeersveiligheidsaudits of –inspecties de aangewezen instrumenten. 
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3.4.1. Bevindingen in de analyses 

Een aantal ongevalskenmerken op dit deel van de A15 zijn oververtegen-
woordigd ij vergelijking met de hoofdrijbanen van andere rijkswegen met een 
snelheidslimiet van 100 km/uur. Specifiek gaat het om: 
− meer ongevallen dan gemiddeld tijdens spitsuren en tijdens een langer 

durende avondspits (dit kan ook het gevolg zijn van een hogere 
verkeersbelasting); 

− doordeweeks meer ongevallen dan gemiddeld en minder in het weekend; 
− een hoger aandeel ongevallen op de A15 MaVa in de zomermaanden 

dan op andere rijkswegen; 
− opvallend meer ongevallen tussen 02:00 en 03:00 ‘s nachts; 
− een verhoogd aandeel ongevallen waarbij de eerste botser (veroorzaker) 

alcohol had gebruikt; 
− een hoger aandeel vrachtverkeer, vooral trekkers, betrokken bij 

ongevallen (dit kan ook te maken hebben met hogere 
verkeersintensiteiten); 

− vaker ladingverlies, schuld van derden, foutieve (inhaal)manoeuvres en 
rijden op de verkeerde weghelft als ongevalstoedracht.  

 
De bovengenoemde bevindingen geven slechts een indicatie/aangrijppunten 
voor de mogelijke maatregelen.  

3.4.2. Aangrijppunten voor maatregelen 

Gegeven de ongevalssituatie op de A15 MaVa kunnen de volgende korte-
termijnmaatregelen bijdragen tot een verbetering van de verkeersveiligheid: 
− handhaving (alcohol, rijgedrag, trajectcontroles); 
− instellen inhaalverboden vrachtverkeer (wel moet worden nagegaan of 

kolonnevorming geen averechtse werking heeft); 
− diepteonderzoek naar betrokkenheid trekkers bij ongevallen, ook na 

gebruik van trekker-opleggercombinaties in het laad-losproces;  
− monitoring afgevallen lading (ook een soort handhaving), ladingcontroles 

en strengere bekeuringen/boetes (bijvoorbeeld door het opzetten van een 
kentekendetectiesysteem om schuldige te detecteren/vervolgen); 

− (een snellere) detectie van ongevallen door toepassing van diverse op de 
markt aanwezige elektronische middelen van detectie en handhaving; 

− verkeersveiligheidsaudits, die de mogelijkheid geven om na te gaan of de 
weg en zijn onmiddellijke omgeving voldoet aan de verkeersveiligheids-
eisen voor een veilig wegontwerp en of er op korte termijn oplossingen 
haalbaar zijn. 

 
Gezien het kortetermijnkarakter van het A15-project verdienen over het 
algemeen maatregelen gericht op handhaving de prioriteit.  
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4. Incidenten op de N15/A15 MaVa 

4.1. Incidenten op de N15, van km 19 t/m km 25 

Het eerste deel van het onderzocht traject ligt op de N15 tussen km 19,0 en 
25,0 (Afbeelding 4.1). Er vinden betrekkelijk weinig ongevallen op dit deel 
van het traject plaats. Dit geldt ook voor incidentmeldingen. De geringe 
aantallen bemoeilijken een nadere statistische benadering van de 
incidentgegevens op dit deel van het traject. Conclusies zijn slechts in 
algemene zin te trekken. Toch is het voor De Verkeersonderneming 
belangrijk inzicht te krijgen in de mogelijke problemen die zich voordoen op 
dit deel van het traject, al is dat maar indicatief. 
 

 

Afbeelding 4.1. Kaart met traject N15, km 19,0 t/m 25,0. 

 
Uit de verdeling van incidentmeldingen over de periode oktober 2010 t/m 
september 2011 op dit deel van de N15 komen de volgende drie categorieën 
incidenten naar voren (Afbeelding 4.2):  
− object op de rijbaan; 
− pechgeval; 
− ongeval. 
 
Samen nemen deze drie categorieën 87% van alle incidenten voor hun 
rekening (Afbeelding 4.3). 
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Afbeelding 4.2. Incidentmeldingen op de N15, oktober 2010-september 2011 

 

 

Afbeelding 4.3. Verdeling incidenten op de N15 naar type, oktober 2010-
september 2011. 

 
Afbeelding 4.4 laat de verdeling van de incidenten naar locatie (km) zien. 
Hieruit blijkt dat er bij km 23,0 sprake is van een relatief hoog aantal 
incidenten, vooral pechgevallen. 
 
De helft van alle pechgevallen werd veroorzaakt door bandenpech (een 
klapband of een lekke band, zie Bijlage 3). Op dit (N15-)deel van het traject 
zijn nagenoeg alle incidenten pechgevallen met vrachtauto’s. Opvallend is 
het grote aandeel vrachtauto’s met bandenpech. Bijna in alle gevallen werd 
een bandendealer (bandenboer zoals opgenomen in de VCNL-database) 
ingeschakeld en werd het incident ter plaatse geholpen. In één geval moest 
een ZOAB-cleaner en de brandweer worden ingeschakeld vanwege 
oliesporen. Verder zijn enkele pechgevallen veroorzaakt door diverse 
storingen/defecten van voertuigen (één van de motor, één van de koppeling, 
een van de remmen en een onbekend). 
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Afbeelding 4.4. Incidentmeldingen naar locatie (per jaar, km 19-25). 

 
Het aantal pechgevallen is te klein om op basis daarvan een solide 
conclusie te kunnen trekken, behalve dat er een opvallend hoge 
betrokkenheid van de vrachtauto’s bij deze incidenten (64%) is. 
 
Het hoge aandeel vrachtauto’s betrokken bij incidenten kon enigszins 
worden verwacht, gezien het hoge aandeel van vrachtauto’s in het verkeer 
(variërend tussen de 25 en de 50%) in de omgeving van het Havenbedrijf 
Rotterdam. Toch kan een aandeel van het vrachtverkeer in 64% van de 
incidenten niet door 25% (hooguit 50%) van verkeersdeelname 
(Rijkswaterstaat-ZH, 2010) worden gerechtvaardigd. Het gemiddelde 
aandeel vrachtverkeer (25%) op dit deel van het traject is overigens hoger 
dan op andere wegen in de regio. Gemiddeld ligt het percentage van het 
vrachtverkeer op de rijkswegen in de regio tussen 5% en 11%.  
 
Er is iets meer aan de hand met de te hoge betrokkenheid van vrachtauto’s 
bij pechongevallen met overwegend bandenpech (Bijlage 3). Een voor de 
hand liggende conclusie is dat de vrachtauto’s redelijk zwaar belast worden 
in het Havengebied. Daarom verdient de aanbeveling om naar diverse 
aspecten te kijken om eventueel een intensivering van dergelijke 
handhaving (mogelijk gericht op specifiek banden van vrachtauto’s) te 
ondersteunen: 
− as-lasten door 'weigh in motion' (WIM) controleren; 
− bandenspanning controleren na laden/lossen (mogelijke handhaving of 

automatische bandenspanningsmeters); 
− technische stand/slijtage banden controleren/handhaven. 
 
De bovengenoemde aspecten zijn in een campagne te toetsen. Deze dient 
uiteraard nader te worden uitgewerkt in een vervolgfase van dit onderzoek.  
 
Incidenten van het type 'objecten op de rijbaan' van de N15 komen relatief 
zelden voor. In de afgelopen jaar zijn er slechts 14 meldingen geweest 
(ongeveer 1 per maand of 0,25 per maand per km) waarbij een object van 
de rijbaan/-strook of vluchtstrook moest worden verwijderd (Bijlage 3). 
 

0

2

4

6

8

10

12

19 20 21 22 23 24 25

Aa
nt

al
 m

el
di

ng
en

 p
er

 ja
ar

Kilometerpunt A15

Anders

Pechgeval

Ongeval

Object op de rijbaan



 

SWOV-rapport D-2013-1    31 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

Vanwege de lage aantallen en ook de redelijk onvolledige beschrijving van 
de objecten, is een nader gedetailleerde analyse niet zinvol. Aan de hand 
van deze gegevens kunnen geen maatregelen worden onderbouwd 
 
'Ongevallen' zijn het derde type incident dat in het meldsysteem wordt 
geregistreerd. Op dit eerste (N15) deel van het onderzochte traject zijn zes 
ongevallen gedurende oktober 2010 en september 2011 geregistreerd bij 
het VCNL (Bijlage 3). Het betrof in alle gevallen eenzijdige ongevallen, bij de 
helft waarvan een vrachtauto was betrokken, waarbij een berger moest 
zorgen voor de afhandeling. Het is aannemelijk dat deze ongevallen voor 
verkeershinder hebben gezorgd. Ook is aannemelijk dat bij het inschakelen 
van een berger er beveiligingsmaatregelen zijn getroffen door 
Weginspecteurs (WIS) of via het afkruisen van een rijstrook vanuit de 
centrale. De desbetreffende kenmerken zijn echter niet expliciet (met ja of 
nee) en niet consistent in de ter beschikking gestelde database 
geregistreerd. Daarom kunnen deze onvolledige gegevens over afkruisingen 
van rijstroken niet worden gebruikt voor een analyse. 
 
Het is niet duidelijk of een leeg veld 'nee' of 'niet bekend' betekent. Een 
algemene aanbeveling is in ieder geval om voor een consistente registratie 
van incidentmeldingen te zorgen. Een concrete aanbeveling daarbij is dat in 
plaats van tekstuele melding een vaste kolom in de database komt voor het 
melden van 'afkruising' (ja, nee, onbekend) en zo ja welke rijstroken en hoe 
lang. Deze gegevens kunnen in Infraweb via een verbeterede WIS-
registratie worden vastgelegd of middels een koppeling met de gegevens die 
in het MTM-signaleringssysteem worden vastgelegd.  

4.2. Incidenten op het MaVa-deel van de A15 (km 25 t/m km 62) 

4.2.1. Kenmerken incidentmeldingen 

De 3.030 incidenten geregistreerd in de Infrawebdatabase gedurende 
oktober 2010 t/m september 2011 op dit deel van het traject zijn in 30 typen 
ingedeeld. Hiervan zijn 2.734 (90%) geregistreerd in drie categorieën; 
pechgevallen, ongevallen of object op de rijbaan (zie Afbeelding 4.5 en 
Bijlage 5). Alle andere soorten incidenten samen vormen slechts 10% van 
het totaal.  
 

 

Afbeelding 4.5. Verdeling incidenten naar type: A15 MaVa. 
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Sommige incidentsoorten als 'spookrijder', 'bromfietser', 'spoedtransport' 
komen slechts een enkele keer per jaar voor (Afbeelding 4.6). Andere 
groepen als 'schade aan wegdek', 'oliespoor' of 'onwelwording' komen vaker 
voor (circa 1 keer per maand) terwijl incidenten van het type 'ongevallen' en 
'object op de rijbaan' bijna dagelijks voorkomen. Verreweg de meeste 
incidenten zijn pechgevallen die gemiddeld vijf keer per dag ergens op dit 
traject worden geregistreerd. 
 

 

Afbeelding 4.6. Verdeling incidentmeldingen A15 MaVa.  

 
De verdeling van incidenten naar locatie is erg afwisselend op het traject 
(Afbeelding 4.7). Aan het begin van het traject zijn de incidentendichteden 
relatief laag (1 tot 3 incidenten per kilometer per jaar), terwijl aan het eind 
van het traject (bij Vaanplein) de dichtheid toeneemt tot 200 per kilometer 
per jaar. Uit de incidentdichtheden valt op dat het meest aantal incidenten 
rond km 45, 47, 52, 60 en 62 worden geregistreerd. De meeste incidenten 
vinden plaats in de omgeving van Vaanplein (km 60-62). Dit zijn locaties met 
vaak vrij complexe verkeersprocessen en –uitwisselingen. 
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Afbeelding 4.7. Incidentmeldingen naar locatie op MaVa-deel van de A15. 

 
Wordt het aantal incidenten gedeeld door de verkeersprestatie (waaruit een 
risicomaat voor incidenten volgt), dan is de kans op een incident het hoogst 
rond de Botlektunnel. Daarna volgt Vaanplein (Afbeelding 4.8, zie ook 
Afbeelding 1.1). Tussen km 26-30 wijkt de verdeling van het incidentrisico 
naar locatie af van de verdeling van het ongevalsrisico (Afbeelding 3.3). Dit 
verschil is deels te verklaren door de relatief hogere aantallen ongevallen op 
dit deel van het traject vergeleken met de rest van het traject. Het aantal 
incidenten is juist relatief laag. Wordt dit afgezet tegen de verkeersprestatie 
dan lijkt het incidentrisico opvallend laag en het ongevalsrisico hoog. Het feit 
dat het ongevalsrisico juist hoog is kan te maken hebben met een krapper 
dwarsprofiel en hogere snelheden terwijl incidenten juist lager zijn door 
minder verkeer op dit eerste deel van het traject. In beide gevallen is nader 
onderzoek gewenst om de verschillen beter te kunnen verklaren. 
 

 

Afbeelding 4.8. Incidentrisico naar locatie op MaVa-deel van de A15. 
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Vanwege de relatief hoge incidentdichtheden en –risico’s langs dit traject, is 
aan de hand van een quickscan gekeken naar de lokale (infrastructuur- en 
verkeers)situatie om mogelijke oplossingsrichtingen nader te behandelen en 
eventueel concrete maatregelen uit te werken. De quickscans zijn 
uitgevoerd op basis van een inventarisatie van bestaande en eerder 
geïdentificeerde knelpunten en maken uitsluitend gebruik van bestaande 
informatie. Helaas leveren de quickscans geen nieuwe inzichten in de 
problemen (zie Bijlage 4) 

4.2.2. Nadere analyse incidenten op de A15, van km 26 t/m km 62 Incidentdichtheid 

In de periode 2010-2011 zijn er op jaarbasis gemiddeld 84 incidenten per 
kilometer op het MaVa-traject geregistreerd door het VCNL (Tabel 4.1). 
 

Traject Van 
(km) 

T/m 
(km) 

Weg-
lengte 

(km) 

Aantal incidenten 

Totaal Per km 

A15 MaVa Europaweg - oprit vanuit Iijselmondse 
Randweg 26 62,1 36,1 3.030 84 

A16 Terbregseplein - Klaverpolder 16,4 49,2 32,8 4.201 128 

A20 Maasdijk - Gouwe 12,3 51,0 38,7 3.491 90 

Tabel 4.1. Incidenten A15 MaVa, A16 en A20. 

De incidentdichtheid (incidenten/km) op de A15 is vergelijkbaar met die op 
de A20, maar veel lager dan op de A16. Wordt de verkeersprestatie 
meegerekend, dan is het risico op incidenten (dus het aantal incidenten per 
miljoen voertuigkilometer) op de A15 MaVa hoger dan op de A16 en 
vergelijkbaar met die op de A20 (in 2009 waren de gemiddelde intensiteiten 
op de A15 MaVa 78.627 voertuigen/etmaal; op de A16 161.494 
voertuigen/etmaal en op de A20 92.158 voertuigen/etmaal; zie Bijlage 6).  

4.2.3. Incidenten naar melder 

Het melden van incidenten kan ook op verschillende manieren, bijvoorbeeld 
door weginspecteurs, politie of bergers. Omdat het voor De 
Verkeersonderneming van belang is de doorstroming op de A15 MaVa te 
optimaliseren, is het ook van belang om de incidentmanagementprocedures 
continu aan te scherpen en te verbeteren. Een eerste stap hierbij is het snel 
detecteren en melden van incidenten. 
  
Afbeelding 4.9 toont een verdeling van de incidentmelding naar melder op 
het MaVa-deel van de A15 en ook op de rest van de A15 (zie ook Bijlage 3 
en Bijlage 5). Bergers, het KLPD, weginspecteurs (WIS) en de regiopolitie 
nemen de meeste meldingen (77%) voor hun rekening. Het valt op dat op 
het MaVa-traject verreweg de meeste incidenten door weginspecteurs van 
de Regio Rijnmond worden gemeld. Het aandeel dat door weginspecteurs 
wordt gemeld is ook hoger als men dat vergelijkt met de melders op de rest 
van de A15 (daar worden de meeste juist gemeld door de regiopolitie). Ook 
opvallend is dat de incidentdichtheid op het MaVa-deel van de A15 meer 
dan twee keer zo hoog is als de rest van de A15. Wellicht zijn hogere 
verkeersintensiteiten hier een verklaring voor. 
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Afbeelding 4.9. Incidentmeldingen op de A15, naar melder per jaar, 
genormeerd per km weglengte. 

 
Het aandeel meldingen door weginspecteurs is verhoudingsgewijs iets hoger 
op de A15 dan op de A16 en op de A20 (circa 29% van de meldingen op de 
A15 wordt gedaan door weginspecteurs, terwijl dat onder de 25% is op de 
A16 en de A20; Afbeelding 4.10 en Bijlage 5). Het KLPD lijkt meer actief op 
de A20 en heeft een hoger aandeel meldingen van het totaal dan het KLPD 
op de A15 MaVa en de A16. 
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Afbeelding 4.10. Incidentmeldingen naar melder - A15 MaVa vergeleken met 
andere rijkswegen in de regio. 
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4.2.4. Verdeling incidenten naar tijd van dag 

Afbeelding 4.11 vergelijkt de verdeling van meldingsdichtheid naar tijdstip 
van de dag op het MaVa-traject met de A16 en de A20 (zie ook Bijlage 5). 
Hieruit is te zien dat de verdeling op alle drie de trajecten een vergelijkbaar 
verloop vertoont. In alle gevallen volgt de verdeling over de dag een redelijk 
typische intensiteitsverdeling met duidelijke pieken tussen 07:00 en 09:00 en 
weer tussen 15:00 en 18:00. De incidentdichtheid is het hoogst op de A16 
(127,3 incidenten per kilometer per jaar, deels verklaard door de veel hogere 
verkeersintensiteit) en het laagst de A15 MaVa (81,89 incidenten per 
kilometer per jaar; zie Bijlage 5). 
 

 

Afbeelding 4.11. Incidentdichtheid – Verdeling over de dag (A15 MaVa 
vergeleken met andere wegen in de regio). 

4.2.4.1. Pechgevallen naar tijd van dag 

De verdeling van pechgevalincidenten over de dag (Afbeelding 4.12) is 
vergelijkbaar met die van alle incidenten, met alleen wat grotere verschillen 
in de meldingsdichtheid op specifieke tijden. De A15 en de A16 hebben een 
(veel) hoger aantal meldingen dan de A20 maar de vorm van de verdeling is 
vergelijkbaar. Op alle wegen lijken de meeste incidenten te worden gemeld 
tussen 15:00 en 18:00. De grote verschillen in de dichtheden zijn (deels) te 
verklaren door de verschillen in verkeersintensiteiten. Worden de 
incidentmeldingen afgezet tegen de verkeersprestatie dan heeft de A15 
MaVa het hoogste risico op pechgevalincidenten. 
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Afbeelding 4.12. Dichtheid pechgevallen - Verdeling over de dag (A15 MaVa 
vergeleken met andere wegen in de regio). 

 
Pechgevallen op de drie trajecten vinden plaats onder hoofdzakelijk 
personenauto’s (ongeveer 75% van alle gevallen op de A16 en 60% op de 
A15 MaVa; Afbeelding 4.13 en Tabel 4.2). Pechgevallen met bestelauto’s op 
alle drie trajecten bedragen slechts circa 5% van alle incidenten met pech. 
 
Het aandeel vrachtauto’s met pech is veel hoger op de A15 dan op de A16 
en de A20. Op de A15 MaVa zijn ruim 28% van alle pechgevallen 
vrachtauto’s terwijl dat maar rond de 15% is op de A16 en de A20 (Tabel 
4.2). Gegeven dat ook het aandeel incidenten (pechgevallen) met 
vrachtauto’s op de N15 (het eerste deel van het traject) hoger dan verwacht 
ligt, is dit mogelijk een aangrijpingspunt voor vervolg onderzoek. De hogere 
betrokkenheid van vrachtauto’s bij pechgevallen op de A15/N15 dient nader 
onderzocht te worden. 
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Afbeelding 4.13. Incidentmeldingen 'Pechgeval' per km, per jaar en naar categorie betrokken voertuig. 

 

Voertuig-
categorie 

A15 MaVa A20 A16 

Totaal  
% van 

eindtot. 
Per 
km Totaal 

% van 
eindtot. 

Per 
km Totaal  

% van 
eindtot. 

Per 
km 

Motorfiets 40 2,22 1,08 31 1,85 0,79 47 1,80 1,42 

Vrachtauto 512 28,46 13,84 259 15,43 6,64 411 15,77 12,45 

Personenauto 1.079 59,98 29,16 1.269 75,58 32,54 1.923 73,79 58,27 

Bus 12 0,67 0,32 11 0,66 0,28 18 0,69 0,55 

Bestelauto 99 5,50 2,68 76 4,53 1,95 146 5,60 4,42 

Overig 57 3,17 1,54 33 1,97 0,85 61 2,34 1,85 

pechgevallen* 1.799 100 48,62 1.679 100 43,1 2.606 100 79,0 

Weglengte km 37   38,7   32,8   

* Eindtotaal zonder categorie voertuigtype = (leeg) 

Tabel 4.2. Aantal incidenten met pech naar voertuigtypen. 
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4.2.4.2. Ongevallen naar tijd van dag 

Ongevallen worden apart geregistreerd in het incidentmeldsysteem van 
VCNL. Dit betekent niet automatisch dat deze ongevallen zich ook in het 
BRON-bestand (zie Paragraaf 3.1) zullen bevinden. Er is een verschil tussen 
het aantal ongevallen geregistreerd in het IM-systeem en het aantal 
ongevallen in BRON. Hoofdzakelijk heeft dit verschil te maken met het feit 
dat de politie niet alle ongevallen registreert. Bovendien worden in dit rapport 
verschillende tijdperiodes gerapporteerd voor de twee registratiesystemen. 
 
Volgens het IM-systeem van VCNL vinden er op jaarbasis gemiddeld 1,3 
ongevallen per dag plaats op de A15 MaVa. De verdeling van ongevallen 
volgt nagenoeg het verwachte verloop waarbij het aantal ongevallen 
toeneemt naarmate de intensiteit toeneemt (Afbeelding 4.14 en Bijlage 6). 
De A20 heeft tijdens de spitsperiodes de hoogste dichtheid van ongevallen. 
Tussen 10:00 en 12:00 heeft de A16 de hoogste dichtheid. De ongevallen-
dichtheid op de A15 MaVa varieert over de dag, maar is in het algemeen 
lager dan op de referentiewegen (zeker gezien over de hele dag). De 
gemiddelde verkeersintensiteiten op de A15 MaVa zijn (veel) lager dan op 
de A16 en de A20 (Bijlage 6) waardoor het ongevalsrisico gelijk, en vaak 
hoger zal zijn dan die van de A16 en de A20. 
 

 

Afbeelding 4.14. A15 MaVa vergeleken met andere wegen in de regio. 
Incidentmeldingen 'Ongeval' per km, per jaar naar tijdstip. 

 
Gemiddeld gezien vinden er gemiddeld 1,3 ongevallen per dag plaats 
ergens op de A15 MaVa. Op de A20 vinden gemiddeld ca. twee ongevallen 
per dag plaats en op de A16 is dit gemiddeld 1.6 (zie ook Bijlage 5). Gezien 
de hoge verkeersbelasting kunnen de gevolgen van ongevallen voor de 
doorstroming groot zijn. De A15 MaVa is gevoelig voor verstoringen en het 
voorkomen van ongevallen zal bijdragen tot een verbeterde doorstroming. 
Het is daarom belangrijk om proactieve maatregelen te treffen die 
ongevallen voorkomen of de gevolgen van ongevallen beperken. Een veilige 
weginfrastructuur en optimale verkeersmanagement zijn hierbij essentieel.  
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4.2.4.3. Object op de rijbaan naar tijd van dag 

In tegenstelling tot pechgevallen en ongevallen, lijkt 'object op de rijbaan' 
een type incident dat minder afhankelijk is van de verkeersintensiteit 
(Afbeelding 4.15). De spreiding van het aantal meldingen van dit type volgen 
een meer normale verdeling met een opbouw van het aantal meldingen tot 
rond 12:00, waarna het weer daalt. Op de A15 MaVa is er rond het lunchuur 
zelfs een (kleine) afname die mogelijk wordt veroorzaakt door minder (vooral 
vracht) verkeer op de weg. 
 
Dat deze verdeling op alle trajecten anders verloopt dan pechgevallen en 
ongevallen kan te maken hebben met een hoger aandeel vrachtverkeer 
buiten de spits waardoor de kans op afgevallen lading toeneemt.   
 

 

Afbeelding 4.15. A15 MaVa vergeleken met andere wegen in de regio. 
Incidentmeldingen 'Object op de rijbaan' per km, per jaar naar tijdstip. 

 
Op jaarbasis worden incidenten van het type 'object op de rijbaan' 
gemiddeld 11 keer per kilometer geregistreerd op de A15 MaVa en op de 
A20. Op de A16 ligt dit aantal hoger (circa 16 incidenten/km/jaar).  

4.2.5. Incidenten naar dag van week 

Het aantal incidentmeldingen over 2010-2011 geeft aan dat minder dan 20% 
van alle geregistreerde incidenten op de A15 MaVa, de A16 en de A20 
gedurende het weekeinde plaatsvindt (Afbeelding 4.16 en Bijlage 5). Slechts 
5% van alle incidenten op de A15 MaVa wordt op een zondag geregistreerd. 
De verdeling van incidenten over de weekdagen is op alle trajecten vrijwel 
gelijk (tussen 16-18% per weekdag). Vergeleken met de A16 en de A20, laat 
de A15 MaVa op een dinsdag en een vrijdag een iets hoger aandeel 
incidenten registreren. 
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Afbeelding 4.16. A15 MaVa vergeleken met andere wegen in de regio. 
Incidentmeldingen naar weekdag (procentuele verdeling; 2010-2011). 

4.2.6. Incidenten naar maand 

De verdeling van incidentmeldingen naar de maand van het jaar toont wat 
grotere verschillen tussen het MaVa-traject en de twee referentietrajecten 
dan de weekverdeling (Afbeelding 4.17 en Bijlage 5). Vooral tijdens de 
zomermaanden is het aandeel (van alle jaarlijkse incidenten) dat gemeld 
wordt op de A15 MaVa hoger dan op de A16 en A20. Het hoogste aandeel 
wordt in augustus geregistreerd (circa 10% van alle incidenten in 2010-
2011). Bij de referentietrajecten is dit aandeel juist kleiner in juli en augustus. 
 

 

Afbeelding 4.17. A15 MaVa vergeleken met andere wegen in de regio. 
Incidentmeldingen naar maand (procentuele verdeling; 2010-2011). 
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4.2.7. Aanrijtijden 

De aanrijtijden naar incidenten bij de verschillende kilometerpunten op de 
A15 MaVa konden worden berekend uit de registratie van aanrijtijden van 
weginspecteurs en zoals gemeld in het IM-systeem van het VCNL. De 
gewogen gemiddelde aanrijtijden naar incidenten op de A15 MaVa laten 
grote verschillen zien (Afbeelding 4.18). Over het gehele traject is de 
gemiddelde aanrijtijd ongeveer 11 minuten. 
 

 

Afbeelding 4.18. Gemiddelde aanrijtijden (minuten) weginspecteurs A15 
MaVa. Noot: aanrijtijden van km 26 t/m 34 gebaseerd op weinig meldingen, 
dus niet representatief 

 
Een vergelijking van aanrijtijden (in minuten) van weginspecteurs laat zien 
dat de gemiddelde aanrijtijden (naar de drie meest voorkomende incident-
typen) op de A15 MaVa vergelijkbaar zijn met die van weginspecteurs op de 
A16 en A20 (Bijlage 5).  
 
Op een aantal trajecten worden aangescherpte incidentmanagement-
maatregelen (IM+) toegepast. De gemiddelde aanrijtijden op trajecten met 
IM+ zijn over het algemeen lager dan op trajecten met reguliere incident-
management (IM). Dat geldt voor de A15 MaVa, de A16 en de A20. Binnen 
deze regio is er voor de A4 geen vergelijkbaar deel met alleen IM. 
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Afbeelding 4.19. Gemiddelde aanrijtijden (minuten) op de A15 MaVa vergeleken met andere wegen in 
de regio, onderverdeeld naar IM- en IM+-trajecten. 

 
Op de A15 is het opvallend dat voor alle bovenvermelde incidenttypen, de 
aanrijtijden waar IM+ wordt toegepast lager zijn dan de aanrijtijden waar 
reguliere IM wordt toegepast. Gemiddeld over alle incidenttypen zijn de 
aanrijtijden op de A15 met IM hoger dan op de A16 maar lager dan de A20. 
Op IM+-trajecten zijn de aanrijden op de A15 lager dan alle vergelijkbare 
trajecten. 
 
Een vergelijking van aanrijtijden naar incidenttype op trajecten met reguliere 
IM (A15, A16, A20) en trajecten met IM+ (A15; A16; A20 en A4) laat zien dat 
IM+ over het algemeen zorgt voor kortere aanrijtijden (Afbeelding 4.20), 
vooral als het gaat om incidenten met objecten op de rijbaan of ongevallen. 
 

IM A15
Stenen
Baak-

plein tot
Benelux-

plein

IM A16
Ridder-
ster tot
Klaver-
polder

IM A20
Ter-

bregse-
plein tot
Gouwe

IM A20
Wester-
lee tot
Kethel-
plein

Totaal IM

IM+ A15
Benelux-
plein tot
Ridder-

ster

IM+ A16
Ter-

bregse-
plein tot
Ridder-

ster

IM+ A20
Kethel-

plein tot
Ter-

bregse-
plein

IM+ A4
Kethel-

plein t/m
Benelux-

plein

Totaal
IM+

Object op de rijbaan 13,4 11,7 13,6 17,5 13,2 11,8 12,6 13,3 10,3 12,1
Ongeval 11,1 12,0 14,9 13,6 12,5 10,7 11,4 12,1 11,1 11,6
Pechgeval 11,0 10,4 14,6 13,6 11,3 10,9 11,5 12,5 9,8 11,3
Eindtotaal 11,5 11,1 14,4 15,2 12,1 11,1 11,6 12,5 10,2 11,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
G

em
id

de
ld

e 
aa

nr
ijt

ijd
 (m

in
ut

en
)



 

SWOV-rapport D-2013-1    45 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

 

Afbeelding 4.20. Aanrijtijden op IM- en IM+-trajecten, totaal (minuut). 

 
De verschillen in aanrijtijden op de verschillende wegen en naar de 
verschillende typen incidenten zijn klein. In het algemeen zijn aanrijtijden 
naar object op de rijbaan het langst en naar pechgevallen het kortst.  

4.3. Afhandeltijden bij incidenten 

Het snel en efficiënt afhandelen van incidenten is niet alleen belangrijk voor 
de veiligheid van betrokken en het overig verkeer maar ook voor de 
doorstroming. De afhandeltijd in dit onderzoek is gedefinieerd als het 
verschil tussen de aankomst- en vertrektijd van de weginspecteur. Door 
inzicht te krijgen in de afhandelingstijd op verschillende trajecten kan worden 
bepaald of deze verschillen tussen trajecten en of er mogelijkheden voor 
verbetering zijn. De database van VCNL is hiervoor gebruikt. 
 
Bij een nadere analyse bleek dat de aankomst- en vertrektijden niet altijd 
nauwkeurig zijn vastgelegd (bijvoorbeeld het vertrek van een weginspecteur 
wil niet altijd betekenen dat dit ook het eindtijdmerk van het incident is. De 
afhandeling van het incident kan bijvoorbeeld worden overgenomen door 
een collega. De gegevens over 'overdracht' naar de tweede weginspecteur 
(WIS2) zijn niet consistent in de database aanwezig. Daarnaast ontbreken 
de waarden als 'onbekend /niet geregistreerd'. Hierdoor zijn alle records in 
het bestand gescand en 'opgeschoond'. De opgeschoonde data zijn 
vervolgens gebruikt om de gemiddelde afhandelingstijd te berekenen voor 
alle incidenten op de A15 MaVa, de rest van de A15, de A16 en de A20. Om 
een indruk te krijgen van de spreiding van de data, zijn ook de 
standaardafwijkingen berekend (zie Bijlage 7) 
 
Uit een analyse van afhandeltijden naar type incident op de vier IM-trajecten 
en vier IM+-trajecten (Afbeelding 4.21) blijkt dat in alle gevallen ongevallen 
het langst duren om af te handelen (gemiddeld circa 42,3 minuten op IM-
trajecten en circa 39,2 minuten op IM+-trajecten). Het verschil tussen de 
trajecten is echter klein. De afhandeltijden voor incidenten met een object op 
de rijbaan zijn verreweg het kortst (ongeveer 19,8 minuten voor IM-trajecten 
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en circa 18,7 minuten voor IM+-trajecten) en ook hier zijn de verschillen 
tussen de vier trajecten klein. 
 

 

Afbeelding 4.21. Afhandeltijden naar incidenttype en IM-toepassing op vergelijkbare trajecten. 

 
Bekijkt men de standaardafwijkingen van afhandeltijden bij ongevallen 
(Bijlage 7), dan valt op dat ook deze hoog is op de A16. Dit kan betekenen 
dat er verscheidene grote ongevallen (met mogelijk ernstig letsel) hebben 
plaatsgevonden met daardoor langere afhandeltijden. Dit soort van analyse 
biedt de mogelijkheid om dieper inzicht te krijgen in deze problematiek.  
 
Afhandeltijden zijn op IM+-trajecten voor alle incidenttypen korter dan op IM-
trajecten (Afbeelding 4.22). 
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Afbeelding 4.22. Afhandeltijden per incidenttype voor IM- en IM+-wegen 
totaal. 

 
Vaak is het bij afhandeling van een incident noodzakelijk om bepaalde 
rijstroken af te sluiten. In de Infrawebdatabase zijn deze gegevens slechts 
incidenteel aanwezig. Slechts bij 1 à 2% van de incidenten in de database 
wordt vermeld of een rijstrook wordt afgekruist, terwijl er in de praktijk 
nagenoeg bij alle incidenten een of meer rijstroken worden afgekruist. 
Omdat er geen andere gegevens beschikbaar zijn gesteld, is gebruik-
gemaakt van deze beperkte set data. De daaruit berekende gemiddelde 
afsluitingstijden zijn slechts indicatief en worden onder voorbehoud 
opgenomen (Tabel 4.3). 
 

Weg Van (km) Tot (km) 
Totaal aantal 

incidenten 

Afsluiting rijstroken 

Aantal Gewogen duur (minuten) 

A15 MaVa 25 62 3.030 32 16 

A16-ruit 16 29 2.679 21 5 

A20-ruit 24 37 2.301 26 13 

Tabel 4.3. Aantal en duur afsluiting rijstroken A15 MaVa, A16 en A20 (met 
voorbehoud vanwege incomplete gegevens). 

De gemiddelde duur van een afsluiting op de A15 MaVa (16 minuten) is 
hoger dan op de A16 (5 min) en de A20 (13 minuten; Afbeelding 4.23). 
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Afbeelding 4.23. Gemiddelde afsluitingstijd van rijstroken vanwege de 
afhandeling van incidenten. 

4.4. Kenmerken van incidenten op de A15 MaVa, een voorbeeld met banden 

Het incidentmeldsysteem maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
kenmerken en/of toedrachten die een rol spelen bij incidenten. Uit de 
analyses van de N15 bleek dat banden voor veel incidenten zorgden. 
Vervolgens is besloten om ook deze problematiek inzichtelijk te maken voor 
de A15 MaVa.  
 
Een kanttekening hierbij is dat de VCNL-database bestaat uit unieke ID-
nummers voor ieder incident, met daarbij een tekstuele beschrijving van 
bijzonderheden. Deze bijzonderheden maken het mogelijk om bijvoorbeeld 
incidenten waarbij het woordje 'band' is opgenomen, te selecteren. Dit wil 
dus niet onmiddellijk suggereren dat de selectie voor 100% bestaat uit 
incidenten met lekke of geklapte banden. Ook incidenten waarbij woorden 
als 'spanband' of 'bandenboer' worden in de selectie opgenomen. Deze 
gegevens kunnen verder worden gefilterd, maar vanwege de vele 
combinatiemogelijkheden (ook veroorzaakt door spelfouten) en gezien de 
bepekte tijd beschikbaar voor deze verkenning, is dit niet gedaan. Hoewel 
niet 100% nauwkeurig, geeft de analyse wel inzicht in de omvang van 
incidenten waarbij 'band' als bijzonderheid is genoemd. Bij pechgevallen is 
het aannemelijk dat dit vooral lekke of geklapte banden zullen zijn, terwijl bij 
incidenten met een object op de weg en bij ongevallen, men vooral te maken 
zal hebben met spanbanden, stukken band en dergelijke, op het wegdek.  
 
Het woordje 'band' wordt bij 15% (410 van de 2.712) van alle incidenten 
opgenomen als bijzonderheid (Tabel 4.4). Dit aandeel is hoger bij incidenten 
van het type object op de weg (ongeveer 24% van alle 'object op de rijbaan'-
incidenten hebben band als bijzonderheid). 
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Kilometer- 
punt 

Type incident 

Object op de rijbaan Ongeval Pechgeval Eindtotaal 

Band Totaal Band Totaal Band Totaal Band Totaal 

35 1 5  3 5 13 6 21 

36 1 7  8 15 25 16 40 

37 1 4  4 5 22 6 30 

38 3 8  6 3 10 6 24 

39   5  8 3 19 3 32 

40 1 12  10 5 23 6 45 

41   3  11 1 38 1 52 

42 6 14  5 3 21 9 40 

43 2 8  15 5 27 7 50 

44 2 4  7 13 41 15 52 

45 4 19 4 28 13 100 21 147 

46 9 21  32 12 77 21 130 

47 1 18  19 21 102 22 139 

48 2 8  21 12 66 14 95 

49 2 10 1 21 8 59 11 90 

50 4 10  23 7 67 11 100 

51 1 13  27 14 85 15 125 

52 8 21 1 29 10 95 19 145 

53 3 12 1 15 15 67 19 94 

54 8 18  12 5 71 13 101 

55 7 28  13 10 54 17 95 

56 3 9  12 11 71 14 92 

57 4 12  18 14 104 18 134 

58 2 8 1 12 18 89 21 109 

59 4 29  21 23 110 27 160 

60 7 34 2 22 32 138 41 194 

61 10 29 1 29 12 119 23 177 

62   29  38 8 132 8 199 

Totaal 96 398 11 469 303 1.845 410 2.712 

Tabel 4.4. Incidenten met band als bijzonderheid, naar locatie en naar type. 

4.5. Samenvatting bevindingen 

De volgende conclusies zijn afgeleid uit de voorgaande analyse: 
− Op het eerste deel van het traject tussen km 19 en 25 op de N15 zijn er 

in 2010-2011 te weinig incidenten geregistreerd voor een zinvolle 
analyse. Wel valt het op dat er relatief vaak vrachtauto’s bij de incidenten 
zijn betrokken. 

− Op het MaVa-deel van het traject (km 26-62) zijn in de periode oktober 
2010 – september 2011 3.030 incidenten opgenomen in het VCNL-
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registratiesysteem. Een analyse van deze gegevens liet zien dat circa 
90% van de incidenten behoort tot de categorie 'pech', 'ongeval' of 'object 
op de rijbaan'. Dit komt neer op gemiddeld 8 incidenten per dag op de 
A15 MaVa; 5 met pech, 1,3 met een ongeval en 1,1 als gevolg van een 
object op de rijbaan. 

− Op jaarbasis vinden er ongeveer 84 incidenten per kilometer weg plaats 
op de A15 MaVa. De incidentdichtheid op de A15 is vergelijkbaar met de 
A20 maar veel lager dan op de A16. Wordt de verkeersprestatie 
meegerekend, dan is het incidentrisico (het aantal incidenten per miljoen 
motorvoertuig-km) op de A15 MaVa hoger dan op de A16 en de A20. 

− De meeste incidenten vinden plaats tussen km 45-47 (Botlektunnel); 
51-52 (knooppunt Benelux); 57 en 59-62 (Vaanplein). Wordt het aantal 
incidenten gedeeld door de voertuigprestatie, dan is het risico (de kans 
op incidenten per afgelegde afstand) het hoogst bij de Botlektunnel, 
gevolgd door de knooppunten Benelux en Vaanplein. Ook het wegvak bij 
km 35 heeft, vergeleken met aanliggende wegvakken, een verhoogd 
risico op incidenten. 

− Een nadere beschouwing (quickscan aan de hand van bestaande 
documenten en een korte bezichtiging) van de wegsituatie op deze 
locaties laat zien dat er vooral sprake is van complexe verkeerssituaties 
(veel op- en afritten, veel in- en uitvoegingen, weefvakken, meer 
rijstroken, hoge verkeersbelasting en dergelijke) over relatief korte lengte. 
In de omgeving van de Botlektunnel wordt de situatie verergerd door een 
gebrek aan afvoercapaciteit ter hoogte van het Hartelkruis (richting 
Spijkenisse). 

− Meer dan driekwart van alle incidenten op de A15 MaVa worden vooral 
gemeld door de weginspecteurs (Rijnmond); bergers, KLPD en 
regiopolitie. Hiervan worden ruim een derde door de weginspecteurs van 
regio Rijnmond gemeld. Het aandeel meldingen dat door de 
weginspecteurs op de A15 MaVa wordt gedaan is hoger dan op andere 
vergelijkbare wegen (28% versus 20%). 

− De verdeling van incidentmeldingen over de dag verloopt vergelijkbaar 
met die van de verkeersintensiteiten, met duidelijke spitsperiodes tussen 
06:00 en 09:00 en tussen 15:00 en 18:00. De incidentdichtheid is het 
hoogst op de A16 (verklaard door de veel hogere verkeersintensiteit) en 
het laagst op de A20 (ondanks de hogere gemiddelde 
verkeersintensiteit).  

− De verdeling van incidenten met pech naar voertuigtype op de A15 MaVa 
wijkt af van die op vergelijkbare wegen (Tabel 4.2). Het aandeel 
personenauto’s is veel lager (60% versus 75%) en het aandeel 
vrachtverkeer juist veel hoger (28% versus 15%). Beschouwd men de 
dichtheid van pechincidenten dan zijn pechincidenten met vrachtverkeer 
hoger op de A15 MaVa, terwijl incidenten met personenauto’s op de A15 
MaVa hoger zijn dan op de A20, maar lager dan op de A16. Deze 
verschillen worden deels verklaard door de verschillen in (de 
samenstelling van) verkeersintensiteiten. 

− Op basis van ongevallen geregistreerd in het IM-systeem van VCNL, 
vinden ongevallen met de hoogste dichtheid plaats op de A20 tijdens de 
spitsperiodes. Tussen 10:00 en 12:00 heeft de A16 de hoogste dichtheid. 
De ongevallendichtheid op de A15 MaVa varieert over de dag, maar is in 
het algemeen lager dan op de A16 en de A20. De gemiddelde verkeers-
intensiteiten op de A15 MaVa zijn (veel) lager dan op de A16 en de A20 
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waardoor het ongevalsrisico gelijk, en vaak hoger zal zijn dan die van de 
A16 en de A20.  

− Incidenten met objecten op de rijbaan lijken op alle drie de trajecten 
minder afhankelijk te zijn van verkeersintensiteit dan andere incidenten of 
ongevallen. Het aandeel registraties van een object op de rijbaan neemt 
vanaf de (vroege) ochtenduren gestaag toe, piekt tijdens het middaguur 
en neemt weer af richting de avonduren. Op de A15 MaVa worden op 
jaarbasis gemiddeld 11 meldingen per kilometer gedaan van een object 
op de rijbaan. Op de A16 zijn dit er 16 en op de A20 zijn het er ook 11. 
Rekening houdend met verkeersintensiteiten, is het risico voor incidenten 
met objecten op de rijbaan het hoogst op de A15 MaVa.  

− De meeste incidenten op de A15 MaVa vinden tussen 15:00 en 17:00 
plaats. Het aandeel incidenten (ten opzichte van de rest van de dag) op 
de A15 MaVa is tijdens deze periode is ook iets hoger dan op de rest van 
de A15 (28% versus 24%). 

− Over het gehele jaar bezien, is het aandeel incidenten op de A15 MaVa 
tijdens de zomervakantieperiode veel hoger dan op de A16 en de A20. 
Dit kan te maken hebben lagere verkeersintensiteiten (door vakantie) op 
de referentiewegen, maar een precieze verklaring hiervoor vergt verder 
onderzoek. 

− Aanrijtijden op de A15 MaVa zijn vergelijkbaar met de aanrijtijden op de 
A16 maar iets lager dan op de A20 (15 minuten versus 16 minuten).  

− De aanrijtijden op trajecten waar IM+ wordt toegepast zijn in het 
algemeen lager dan aanrijtijden op trajecten waar reguliere IM wordt 
toegepast. 

− Ongeacht of er IM of IM+ wordt toegepast, zijn de aanrijtijden naar 
incidenten op de A15 in de meeste gevallen lager dan op de vergelijkbare 
A4, A16 en A20. 

− De afhandeltijden van incidenten op de A15 MaVa zijn niet korter of 
langer dan die van de incidenten op de referentiewegen. 

− Ongevallen duren het langst om af te handelen, en incidenten van het 
type 'object op de rijbaan' het kortst. 

− De analyse van afhandeltijden biedt de mogelijkheid om een benchmark 
(een soort streeftijd) per incidenttype vast te leggen en/of maatregelen te 
treffen om de tijden omlaag te krijgen. 

− Op de A15 MaVa worden rijstroken bij ongeveer 1% van alle incidenten 
afgezet voor de veilige afhandeling van het incident. De gemiddelde duur 
van de afsluiting is ongeveer 16 minuten. Zowel het aandeel afsluitingen 
als de afsluitingsduur op de A15 MaVa zijn hoger dan op de 
referentiewegen. 

− Op de A15 MaVa wordt het woordje 'band' bij 15% (410 van de 2.712) 
van alle incidenten opgenomen als bijzonderheid (Tabel 4.4). Dit aandeel 
is hoger bij incidenten van het type object op de weg (circa 24% van alle 
incidenten met een object op de rijbaan hebben 'band' als bijzonderheid). 

4.6. Mogelijke aanbevelingen en verbeteringen 

De incidentanalyse biedt een aantal kansen voor verbeteringen. Het gaat om 
maatregelen die de kwaliteit van de data in het incidentmeldsysteem kunnen 
verbeteren, kansen die het aantal incidenten kunnen doen verminderen en 
kansen voor incidentmanagement zelf, vooral op het gebied van de 
afhandeling. 
 



 

52  SWOV-rapport D-2013-1   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

Een algemene aanbeveling is om te zorgen voor een consistente registratie 
van incidentmeldingen. Een concrete aanbeveling daarbij is dat er in plaats 
van tekstuele meldingen een vaste kolom in de database wordt opgenomen 
voor het melden van 'afkruising' (ja, nee, onbekend). Daarbij horen ook 
aparte velden voor welke rijstroken afgekruist worden en voor hoe lang ze 
afgekruist waren. Voor de WIS zou dit kunnen betekenen dat dit kenmerk in 
de toekomst consequent geregistreerd moet worden. Alternatief is om een 
koppeling tussen Infraweb en de MTM-gegevens te bewerkstelligen waarbij 
data over het afkruisen van rijstroken kan worden vastgelegd. 
 
Een aanzienlijk aandeel van de incidenten op de A15 MaVa vallen onder de 
categorie 'object op de rijbaan'. Naast de incidenten zelf, kunnen objecten 
op de rijbaan zorgen voor extra incidenten in de vorm van ongevallen. Op dit 
moment is niet bekend in hoeverre veroorzakers van objecten op de rijbaan 
worden vervolgd en of deze inderdaad vervolgbaar zijn. Vanwege de 
gevoeligheid voor de A15 MaVa op verstoringen is het denkbaar om gebruik 
te maken van de verschillende (video)detectiesystemen om de veroorzakers 
te achterhalen. Een campagne (billboards) om weggebruikers te 
waarschuwen dat ze zullen worden vervolgd indien voorwerpen/objecten 
van of uit hun voertuigen vallen, kan helpen. 
 
Als laatste is voor dit onderzoek een analysemethode ontwikkeld om meer 
inzicht te krijgen in de afhandeltijden van incidenten. De resultaten laten zien 
dat de spreiding in de afhandeltijden aanzienlijk is en daar liggen mogelijk 
kansen voor verbetering. Aanbevolen wordt om deze gegevens dieper te 
analyseren, het liefst naar afhandeltijden per incidenttype. Per type kan dan 
worden gekeken of er potentie is om deze tijden te verminderen door 
(kleine) aanpassingen in werkwijze. In ieder geval kan dit een benchmark 
vestigen en kunnen de IM-teams zich continu meten en proberen de tijden te 
verkorten. 
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5. Huidige en aanvullende maatregelen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de maatregelen en procedures die al 
door De Verkeersonderneming en de verantwoordelijke wegbeheerders 
worden toegepast op het traject A15/N15 tussen de Maasvlakte en 
Vaanplein. Daarnaast worden de resultaten van twee workshops, gericht op 
het innovatieve en nieuwe maatregelen en oplossingen voor dit traject, 
gepresenteerd en besproken. Het doel van deze workshops was om gebruik 
te maken van de resultaten uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 en om daarmee 
ideeën te genereren voor oplossingen.  
 
Voor het formuleren van de maatregelen is rekening gehouden met de 
volgende uitgangspunten: 
− Doelstellingen voor, en stand van zaken van de bereikbaarheid, bepalend 

voor de keuze van inhoud en richting van de maatregelen. 
− Formulering van problemen en aandachtspunten vanuit ongevallen- en 

incidentenanalyse. 
− 'Best practices' en stand van zaken van vigerende maatregelen van De 

Verkeersonderneming. 
− Uitkomsten van brainstorm met en raadpleging van experts inzake 

kansrijke aanvullende maatregelen. 

5.1. Doelstellingen en stand van zaken bereikbaarheid  

Het programma van De Verkeersonderneming wordt gestuurd door het 
Jaarplan 2010 (Verkeersonderneming, 2011b) en de Effectmonitor 
(Verkeersonderneming, 2011a). Het uiteindelijk doel van deze instrumenten 
is de effecten van vigerende maatregelen en projecten te meten en bij te 
sturen, de doelstellingen van De Verkeersonderneming na te komen en de 
haven bereikbaar te houden. Deze missie is in de volgende drie 
doelstellingen uitgedrukt: 
− in de spits een gemiddelde reistijd van 38 minuten garanderen tussen 

Vaanplein en Maasvlakte; 
− een betrouwbaarheid van die reistijd van 95% handhaven tot 2015; 
− dienend aan het reisdoel maar ook als autonoom doel, het reduceren van 

de verkeersintensiteit in de ochtendspits met 20% in september 2012. 
 
Maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, en 
daardoor voor minder voertuigverliesuren als gevolg van ongevallen, dragen 
daarmee bij aan de doelstelling van De Verkeersonderneming. 
In Tabel 5.1 worden de ontwikkelingen van reistijden en de betrouwbaarheid 
daarvan in de periode van januari t/m oktober 2011 weergegeven (bron 
gegevens: De Verkeersonderneming). 
 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk wat de meeste uitdaging vormt: de 
rijrichting van de Maasvlakte naar het Vaanplein in de avondspits. 
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VA_MA_RT 
_Avond 

VA_MA_RT_ 
Ochtend 

MA_VA_RT_ 
Avond 

MA_VA_RT_ 
Ochtend 

Gemiddelde reistijd (min) 

Januari 28,9 29,2 40,1 28,9 

Februari 33,8 28,8 37,9 27,3 

Maart 29,3 27,3 38,9 26,9 

April 27,9 28,2 41,9 27,1 

Mei 28,1 27 41,7 27,1 

Juni 27,5 29,1 35,7 26 

Juli 27,2 26,1 32,4 26,6 

Augustus 27,4 26,1 35,4 26,7 

September 27,9 27,5 36,3 27,3 

Oktober 27,8 28,3 41,8 27,6 

Betrouwbaarheid 

Januari 99% 97% 67% 98% 

Februari 92% 98% 76% 98% 

Maart 99% 99% 75% 100% 

April 99% 97% 65% 100% 

Mei 98% 99% 68% 99% 

Juni 100% 96% 85% 100% 

Juli 98% 99% 87% 98% 

Augustus 99% 100% 81% 99% 

September 100% 98% 83% 98% 

Oktober 100% 100% 61% 98% 

Tabel 5.1. Gemiddelde reistijden en reistijdbetrouwbaarheid op de A15 
Vaanplein – Maasvlakte en vice versa. 

5.2. Beste praktijken – maatregelen van De Verkeersonderneming 

De SWOV heeft aan de hand van een ongevallen- en incidentanalyse, 
nieuwe maatregelen/oplossingen voor de (doorstromings)problemen op het 
traject Maasvlakte – Vaanplein geïnventariseerd. Hierbij is rekening 
gehouden met de diverse plannen en maatregelen die al door De 
Verkeersonderneming zijn genomen of in de toekomst zullen worden 
genomen. 
 
De belangrijkste (en reeds goed bewezen) maatregelen van De 
Verkeersonderneming zijn: 
 
Verkeersmanagement 
− Regie en regelscenario 
− Verkeersafwikkeling afrit 15 (Welplaatweg/Clydeweg) 
− Aanpassing Hartelkruis 
− Incidentmanagement 
− Veiligstelplek 
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Mobiliteitsmanagement 
− Gebiedsgerichte aanpak 
− Samenwerking met bedrijven 
− Werknemers uit Voorne-Putten 
− Voordelen van alternatieve manieren van reizen 
− SpitsScoren 
− Bedrijfsvervoer en vrije busbaan 
− Openbaar vervoer 
− Fietsgebruik 
 
En verder: 
− RITS, Het project Reistijdverwachting In Transport Management  
− Mobiliteitsscan 
− Project spitsmijden vrachtverkeer 
− Contractors & Bouwlogistiek 

5.3. Onderbouwing en voorstel aanvullende maatregelen – workshops en consultatie 

De SWOV heeft twee workshops georganiseerd. Het hoofddoel was om 
ideeën te genereren voor oplossingen voor (verkeers)problemen 
geassocieerd met incidenten in het algemeen, en ongevallen in het 
bijzonder, op de A15 MaVa. De eerste workshop is gehouden met 
medewerkers van de SWOV en de tweede met stakeholders die dagelijks 
betrokken zijn bij de A15 MaVa. In beide gevallen is een overzicht gegeven 
van de huidige problemen (ongevallen en incidenten) en is aan deelnemers 
gevraagd maatregelen aan te dragen voor specifieke door hen benoemde 
problemen. Na afloop van de workshops zijn de resultaten van de beide 
workshops samengevat en zijn de maatregelen vergeleken met maatregelen 
die al door De Verkeersonderneming zijn getroffen (of in de planning staan 
om getroffen te worden). Bij iedere oplossingsrichting is de kans op snelle 
implementatie en het verwacht effect geschat. Het resultaat hiervan is in 
gepresenteerd. 
 
De uitkomsten van de workshops, oplossingsrichtingen en mogelijke 
maatregelen zijn vooral gericht op inspanningen op het gebied van 
handhaving. Op het gebied van concrete infrastructurele maatregelen zijn er 
geen (al dan niet door De Verkeersonderneming genomen) maatregelen 
benoemd die kansrijk worden geacht. Dit geeft aan dat de speelruimte voor 
korte termijn en snel implementeerbare maatregelen zeer beperkt is. In alle 
gevallen vallen de door experts en stakeholder aangedragen maatregelen 
onder de verantwoordelijkheid van de politie (KLPD), de 
goederenvervoerders zelf en ook het beleid.  
 
De maatregelen die worden geacht het snelst te kunnen worden 
geïmplementeerd en met mogelijk de grootste effecten zijn allen gericht op 
handhaving/controle van vrachtvoertuigen, met name het bevestigen van 
lading en bevestigen van onderdelen van voertuigen. Een aantal zaken 
zoals spitsmijden, samenrijden en dergelijke worden al door De 
Verkeersonderneming onderzocht. 
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 Richting Specifiek Maatregel Commentaar Snel 
impl. 

Verwacht 
effect Indicator (ongevallen / incidenten) 

1 Beprijzen Boete Bekeuren voor afgevallen lading MOGELIJK ALS ONDERDEEL VAN 
EEN CAMPAGNE + + Incidenten: Pechgevallen en 

ongevallen 

2 Goederen-
vervoer Spreiden Meer goederen per rail / 

Betuweroute 
Economische stimuli voor bedrijfsleven 
om dit te doen -- +++ Verkeersintensiteiten binnen spits 

3 Handhaving Bestuurders Handhaving gedrag Opzichtig meer politie in de spits op de 
weg laten rijden 0 0 Ongevallen en incidenten 

4 Handhaving Voertuigen Handhaving banden e.a. van 
vrachtauto's 

Controle op banden en andere 
onvolkomenheden vrachtauto’s  +/- + Incidenten: Pechgevallen en 

ongevallen (banden) 

5 Handhaving Rij-rust tijden Handhaven 'tachograaf'  
Wordt al gedaan bij structurele 
controles door de politie. Meer inzicht 
in stand van zaken richting campagne 

+ + Overtreding rij-rusttijden in hey 
verkeer 

6 Handhaving Black Box - veilig 
rijgedrag/rijstijl Stimuleren voor bedrijven 

Aanschaf van BB aantrekkelijk maken 
voor bedrijven in het havengebied. 
Een pilot voorbereiden en opstarten. 

-- + Nader te bepalen in pilot 

7 Handhaving Aanwezigheid controle 
nadrukkelijk: Camera's 

Overtredingen detecteren en 
beboeten  + + Kalmeren het verkeer – minder 

incidenten 

8 Handhaving Lading vast Handhaving bij laadpunten   +/- ++ Voorkomen incidenten met verloren 
lading 

9 Handhaving Lading vast Open vrachtauto's handhaven   +/- ++ Idem 

10 IM Afhandelen Sneller afhandelen incidenten Marktwerking / Aanbesteding  - +  

11 IM Camera’s Detectie afgevallen lading e.a. 
voorwerpen op de rijbaan 

Pilot: Prijsvraag slimme technieken: 
bewerking van NDW-gegevens en 
videobeelden 

+/- + 
Sprongen in NDW-verkeersdata 
herkennen + videobeelden 
herkennen 

12 IM Haalbaarheidsonderzoek 
Snel opruimen 

'Opruimingsauto'/kleine voor-
werpen afhalen zonder te stoppen 

Haalbaarheidsonderzoek met 
bergingsbedrijven/prijsvraag/uitvraag - 0 Incidenten op de rijbaan 

13 Onderzoek IM Inzicht in duur afsluiting rijstroken/ 
tijdverlies i.v.m. incidenten   + 0 Effect van incidenten voor capaciteit 

meten (>20%?) 

14 Snelheid 
Haalbaarheidsonderzoek 
Snelheidslimiet in de 
spits verlagen 

Dynamische snelheidslimiet 80 in 
de spits 

Dynamische snelheden resulteren in 
meer capaciteit en verkeersveiligheid -- ? Verkeersintensiteit (doorstroming ) 

tijdens de spits 

15 Verkeers-
deelnemer Chauffeurs via bedrijven Safety-culture  Pilot campagne + + Indicator: omvang 

bedrijven/chauffeurs 

Tabel 5.2. Oplossingsrichtingen maatregelen: Resultaten brainstorming en consultaties met experts. 
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5.4. Onderbouwing en voorstel aanvullende maatregelen – ongevallen en incidenten 

De belangrijkste bevindingen uit de ongevallenanalyse (Hoofdstuk 3) zijn 
samengevat in Tabel 5.3, Waar mogelijk is per bevinding een voorstel 
uitgewerkt richting een (op korte termijn implementeerbare) maatregel. 
 

Bevindingen van 
ongevallenanalyse 

Voorstel uitwerken van oplossings-
richtingen naar maatregelen 

Benutting bevindingen / mogelijke 
kortetermijnmaatregelen 

Het aantal geregistreerde 
ongevallen op het deeltraject N15 
is te gering om op basis daarvan 
conclusies te kunnen trekken 

Geen Geen 

Geregistreerde ongevallen en 
incidenten op het traject A15 
MaVa vertonen grote verschillen in 
ongevallendichtheid en risico’s op 
diverse delen van A15 MaVa; dat 
geldt ook voor incidentdichtheid en 
incidentrisico 

Nader onderzoek op toplocaties qua 
ongevallen: 
Quick wins 
Handhaving, tactiek en technische 
middelen 
 

Algemeen: Op top-ongevallenlocaties 
quickwins, verkenning knelpunten en 
kortetermijnaanpassingen markering, 
signalering, en andere DVM-maatregelen 
 
Vanwege het contract met A-Lanes voor 
de reconstructie van de A15 is er weinig 
tot geen ruimte voor aanpassing op het 
gebied van infrastructuur. Dit is dus een 
gemiste kans. 

   

Relatief meer dan gemiddeld 
ongevallen in spitsuren en in 
daluren overdag. ‘s nachts op 
werkdagen relatief minder 
ongevallen 

_'_ Tactiek en strategie van handhaving 

Het aandeel ongevallen op 
werkdagen ligt iets hoger 
Het aandeel ongevallen ’s 
weekends is lager 

_'_ _'_ 

Er is sprake van een verhoogd 
aandeel ongevallen ’s weekends, 
’s nachts tussen 2 en 3 uur  

_'_ _'_ 

Het aandeel ongevallen tijdens 
daglicht en waar de verlichting aan 
is, blijkt hoger  te zijn dan op de 
overige 100km/uur wegen. De 
aantallen zijn klein 

Geen Geen 

Hoewel het kleine aantallen 
betreft, lijkt het aandeel ongevallen 
op rangeerbanen en bij 
benzinestations hoog 

Inventariseren bestaande kortetermijn-
projectvoornemens en verbeterpunten in 
het kader van B&O 
 

Overwegen van verkeersveilighjeidsaudits 
voor aanvullende verbeterpunten rond 
benzinestations en op rangeerbanen 

 
Voorbeeld van rangeerbaan 

Verhoogd aandeel letsel- en UMS-
ongevallen waarbij bestuurder 
onder invloed van alcohol was 

Stand van zaken van bestaande en/of 
initiëren van nieuwe maatregelen en 
voorzieningen van handhaving 

Tactiek en strategie van handhaving 
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Bevindingen van 
ongevallenanalyse 

Voorstel uitwerken van oplossings-
richtingen naar maatregelen 

Benutting bevindingen / mogelijke 
kortetermijnmaatregelen 

Het aandeel vrachtauto’s (vooral 
trekkers) dat wordt aangemerkt als 
eerste botser is circa 2 keer zo 
hoog als gemiddeld. Het aandeel 
van vrachtverkeer (25%) is echter 
ook circa 2 keer zo hoog als 
gemiddeld (8 – 12%) 

Nader onderzoek naar mogelijk oorzaak 
trekkerongevallen 

Aanpassen laad- en lostijden/-strategie 

Toedracht ladingverlies en schuld 
van derden komen relatief vaker 
voor 

Haalbaarheidsstudie/draagvlak voor 
extra maatregelen bij vervoerders in het 
havengebied  

Maatregelen als uitkomsten van 
haalbaarheidsstudie 

Verhoogd aandeel in fout inhalen 
en rijden op de verkeerde weghelft  

Stand van zaken en mogelijke 
intensivering van bestaande, of initiëren 
van nieuwe maatregelen en 
voorzieningen van handhaving 

Tactiek en strategie van handhaving 
(problematiek aanbesteding handhaving 
camera’s en afwikkeling daarvan) 

Tabel 5.3. Nader uitwerken maatregelen n.a.v. ongevallenanalyse. 

De meeste maatregelen zijn gericht op handhaving. Ook is in veel gevallen 
diepgaander onderzoek noodzakelijk voor een betere onderbouwing van de 
mogelijke ongevalsgerelateerde problemen. 
 
De incidentanalyse (Hoofdstuk 4) heeft ook een aantal mogelijkheden voor 
maatregelen aangegeven, in het bijzonder: 
− Op het eerste deel van het traject tussen km 19 en 25 op de N15 zijn er 

in 2010-2011 te weinig incidenten geregistreerd voor een statistische 
analyse. Wel valt het op dat er relatief vaak vrachtauto’s bij de incidenten 
zijn betrokken die problemen met banden hebben. 

− Deze uitkomsten laten een voorzichtige link leggen naar preventieve 
maatregelen als 'Weigh in Motion' en intensiveringsmaatregelen en naar 
afhandeling van pechgevallen met banden van vrachtauto’s. 

− Het preventiebeleid voor incidenten en ongevallen heeft veel met elkaar 
te maken en dient gezamenlijk te worden bekeken op de in het rapport 
genoemde locaties met een hoge dichtheid van ongevallen of incidenten 
of een hoog risico hierop. Voor deze locaties dienen de mogelijke 'quick 
wins' te worden onderzocht. 

− De aanrijtijden naar incidenten met pech, ongeval en object op de rijbaan 
laten grote verschillen zien. Hier dient beter inzicht in te worden 
verkregen 

− Uit analyse van aanrijtijden en afhandeltijden blijkt dat incident-
management zeer intensief wordt toegepast. Korte reactietijden en 
relatief snelle afhandeling bieden waarschijnlijk weinig kansen voor 
verbetering. Juist uit de eerder benchmarking dient er te worden gekeken 
naar mogelijk kansen op het gebied van afhandeltijden. Een voor de 
hand liggende verbetering ligt dus niet in de sfeer van het reageren en 
afhandelen, maar wellicht in sfeer van detectie. Vooral technische 
aspecten van detectie, zoals slimme camera’s en automatische detectie 
op basis van 'sprongen' in real-time verkeersgegevens. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de hoofdconclusies van de ongevallen- en incident-
analyses gepresenteerd. Ook worden op basis hiervan aanbevelingen 
gedaan voor te nemen maatregelen en voor vervolgonderzoek. 

6.1. Conclusies met betrekking tot ongevallenanalyse 

De ongevallenanalyse is gebaseerd op een analyse van alle door de politie 
geregistreerde ongevallen in de periode 2006-2010, zoals vastgelegd in het 
BRON-bestand. Uit deze analyse lijkt het ongevallenniveau op de A15 MaVa 
niet afwijkend. Het letselrisico op het MaVa-deel van de A15 bedraagt 0,04 
letselongevallen per miljoen mvt-km. Dat komt overeen met gemiddelde 
landelijke cijfers en is lager dan dat op een aantal wegen in de regio (zoals 
de A20). Tegelijkertijd vertoont het ongevallenbeeld op dit traject een aantal 
bijzonderheden. Deze betreffen zowel afzonderlijke locaties binnen het 
traject als kwalitatieve verschillen ten opzichte van gemiddelde landelijke 
ongevallenkenmerken. De bijzonderheden zijn:  
• De meeste ongevallen (per km weglengte) op de A15 MaVa vinden 

plaats tussen de Botlektunnel (km 46) en de aansluiting naar 
Pernis/Heijplaat (km 53,8) en op de aansluitende wegvakken bij 
Vaanplein. Ook het ongevalsrisico (ongevallen per afgelegde km) op 
deze locaties is in vergelijking met de andere wegvakken op het traject 
hoog.  

• Het absolute aantal ongevallen op het 2x2-dwarsprofiel is relatief laag, 
maar ook de intensiteit van het verkeer is laag waardoor het risico 
vergeleken met andere wegvakken op dit deel van MaVa hoog is. 
Wellicht heeft dit verhoogde risico te maken met het hoge aandeel 
vrachtverkeer (het aandeel ligt soms rond 50%) en de aanwezigheid van 
complexe verkeerssituaties met kunstwerken en dergelijke. 

• Vergeleken met andere rijkswegen is op de A15 MaVa het aandeel 
ongevallen tijdens de spits en op weekdagen hoog. Ook is het aandeel 
ongevallen waar alcohol een rol heeft gespeeld relatief hoog. 

• Op de A15 MaVa is het aandeel ongevallen waarbij vrachtauto’s (vooral 
trekkers) betrokken zijn hoger dan op vergelijkbare wegen.  

• Afgevallen lading en foutieve (inhaal)manoeuvres komen bij ongevallen 
op de A15 MaVa vaker voor dan bij ongevallen op andere rijkswegen met 
en snelheidslimiet van 100 km/uur. 

6.2. Conclusies met betrekking tot incidentanalyse 

De incidentenanalyse is uitgevoerd op basis van incidentmeldingen die zijn 
geregistreerd in de VCNL-database over de periode van oktober 2011 t/m 
september 2011. De incidentdichtheid (incidenten per km weglengte) op de 
A15 MaVa is vergelijkbaar met die op de referentiewegen (A16 en A20) in 
de regio. Deze is hoger dan die van de A20 maar lager dan op de A16. Het 
risico op incidenten (incidenten per afgelegde km) is hoger op de A15 MaVa.  
 
Hoewel het traject in zijn geheel veel overeenkomsten vertoont met 
vergelijkbare wegen in de regio, laat het incidentenbeeld binnen het traject 
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grote afwijkingen en verschillen zien. Op enkele locaties is de 
incidentdichtheid opvallend hoog.  
• De meeste incidenten (per km weglengte) vinden plaats tussen km 45-47 

(Botlektunnel); 51-52 (knooppunt Benelux); 57 en 59-62 (Vaanplein). Het 
risico op incidenten (per afgelegde km) is het hoogst bij de Botlektunnel, 
gevolgd door de knooppunten Benelux en Vaanplein. Ook het wegvak bij 
km 35 heeft, vergeleken met aanliggende wegvakken, een verhoogd 
risico op incidenten. 

• Op het eerste deel van het traject (de N15 tussen km 19 en km 25) zijn er 
in 2010-2011 te weinig incidenten geregistreerd voor een statistisch 
betrouwbare analyse. Wel valt het op dat er relatief vaak vrachtauto’s bij 
de incidenten zijn betrokken die problemen met banden hebben. Dit 
probleem komt tevens ook vaak voor op de rest van het MaVa-traject 
over de A15. Omdat banden vaak een rol spelen bij pechgevallen onder 
vrachtauto’s op de A15 MaVa is verder onderzoek naar de implementatie 
van preventieve maatregelen gericht op vrachtverkeer gewenst. 
Voorbeelden van kansrijke maatregelen zijn: 
- 'weigh in motion' (WIM) om as-lasten te controleren; 
- spanning van banden controleren na laden/lossen, mogelijk 

geautomatiseerd en/of met handhaving/sancties; 
- technische staat voertuigen/slijtage banden controleren/handhaven; 
- een intensivering van maatregelen gericht op snelle afhandeling van 

bandenpech van vrachtauto’s. 
• Op jaarbasis vinden er circa 84 incidenten per km weglengte plaats op de 

A15 MaVa. Dit zijn gemiddeld 8 incidenten/km/dag; waarvan 5 met pech, 
1,3 incident/km/dag is een ongeval en 1,1 incident/km/dag betreft een 
object op de rijbaan. Op een aantal locaties (zoals Vaanplein en de 
Botlektunnel) is de incidentdichtheid veel hoger (meer dan 150 
incidenten/km/jaar).  

• De concentratielocaties van incidenten gaan samen met die van 
geregistreerde ongevallen. Dat wil zeggen preventiebeleid voor 
incidenten en ongevallen heeft veel met elkaar te maken en dient 
gezamenlijk te worden bekeken op de in het rapport genoemde locaties 
met een hoge dichtheid van ongevallen of incidenten of een hoog risico 
hierop. 

• De verdeling van incidenten met pech naar voertuigtype (Tabel 4.2) op 
de A15 MaVa wijkt af van die op de referentiewegen. Het aandeel 
personenauto’s is hier veel lager (60% versus 75%) en het aandeel 
vrachtverkeer juist veel hoger (28% versus 15%). Pechincidenten met 
vrachtverkeer hebben op de A15 MaVa een hogere dichtheid dan elders.  

• Deze verschillen worden verklaard door verschillen in (de samenstelling 
van) verkeersintensiteiten en vragen aandacht voor preventie-
maatregelen die nadrukkelijk gericht zijn op vrachtverkeer.  

• Objecten op de rijbaan lijken zowel op het traject A15 MaVa als op de 
referentiewegen A16 en A20 minder afhankelijk te zijn van verkeers-
intensiteit dan andere incidenten of ongevallen. Het aandeel registraties 
van een object op de rijbaan neemt vanaf de (vroege) ochtenduren 
gestaag toe, piekt tijdens het middaguur en neemt weer af richting de 
avonduren. Op de A15 MaVa worden op jaarbasis gemiddeld 11 
meldingen per kilometer gedaan van een object op de rijbaan. Op de A16 
zijn dit er 16 per kilometer en op de A20 zijn het er ook 11 per kilometer. 
Rekening houdend met verkeersintensiteiten, is het risico op incidenten 
met een object op de rijbaan het hoogst op de A15 MaVa.  
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• De meeste incidenten op de A15 MaVa vinden tussen 15:00 uur en 17:00 
uur plaats. Het aandeel incidenten (ten opzichte van die over de gehele 
dag) op de A15 MaVa is tijdens deze periode ook iets hoger dan op de 
rest van de A15 (28% versus 24%). 

• Over het jaar gezien is het aandeel incidenten op de A15 MaVa tijdens 
de zomervakantieperiode veel hoger dan op de A16 en de A20. Dit kan te 
maken hebben lagere verkeersintensiteiten (door vakantie) op de 
referentiewegen maar de precieze verklaring hiervoor verdient verder 
onderzoek. 

• Aanrijtijden op de A15 MaVa zijn vergelijkbaar met die van de A20 maar 
iets lager dan die op de A16. Opvallend is dat op de A15 MaVa de 
aanrijtijden naar incidenten van het type 'ongeval' langer zijn dan naar 
incidenten van het type 'pech' en 'object op de rijbaan'.  

• De afhandeltijden van incidenten op de A15 MaVa zijn niet korter of 
langer dan die van de incidenten op de referentiewegen. 

• De analyse van afhandeltijden biedt de mogelijkheid om een benchmark 
(bijvoorbeeld op basis van een streeftijd) per incidenttype vast te leggen 
en/of maatregelen te treffen om de tijden omlaag te krijgen. 

• Op de A15 MaVa worden de afsluitingen van rijstroken bij circa 1% van 
alle incidenten geregistreerd in de VCNL. De gemiddelde duur van de 
afsluiting is ongeveer 16 minuten. Zowel het aandeel afsluitingen als de 
afsluitingsduur op de A15 MaVa is hoger dan op de referentiewegen. 
(Deze resultaten zijn onder voorbehoud omdat ze op basis van een zeer 
kleine steekproef zijn berekend). Het is wel noodzakelijk om naar betere 
gegevens voor afsluitingen te zoeken in het vervolg bij het afwegen van 
concrete quick wins op locaties.  

• Op de A15 MaVa wordt het woordje 'band' bij 15% (410 van de 2712) van 
alle incidenten opgenomen als bijzonderheid (Tabel 4.4). Dit aandeel is 
hoger bij incidenten van het type object op de weg (circa 24% van alle 
incidenten met een object op de rijbaan hebben 'band' als bijzonderheid). 

6.3. Samenvatting onderzoeksvragen, antwoorden en aanbevelingen voor vervolgacties 
op korte termijn  

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre dit kortlopend onderzoek 
antwoord geeft op de eerder gestelde onderzoeksvragen (zie Paragraaf 1.3). 
Per onderzoeksvraag worden tevens aanbevelingen gedaan betreffende de 
nadere uitwerkingen en/of mogelijkheden voor vervolgonderzoek.  
 
Hieronder volgt de opsomming van de onderzoeksvragen van dit kortlopend 
onderzoek. Per onderzoeksvraag worden de volgende punten kort 
behandeld: 
− een korte samenvatting van de in dit onderzoek verkregen 

antwoord/resultaat; 
− aan te bevelen nadere uitwerkingen; 
− aan te bevelen vervolgonderzoek. 
 
Voor eventueel vervolgonderzoek worden contouren van een Plan van 
Aanpak (PvA) geschetst. De SWOV stelt voor in overleg met de 
opdrachtgever de uitwerkingen en schetsen van PvA’s te behandelen. De 
randvoorwaarden daarbij zijn als volgt: 
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− Dit kortlopend onderzoek, nadere uitwerkingen en eventueel 
vervolgonderzoek zijn gericht op kansrijke en op korte termijn 
realiseerbare maatregelen. 

− Alle maatregelen dienen binnen enkele maanden meetbare effecten te 
sorteren op de verkeersveiligheid en doorstroming op het traject A15 
MaVa. 

 
Het is aan de opdrachtgever de richtingen van nadere uitwerkingen en/of 
vervolgonderzoek te kiezen.  

6.3.1. Onderzoeksvraag 1 

Welke indicatoren (kenmerken van ongevallen en incidenten) uit 
beschikbare gegevensbronnen zijn bruikbaar om de afwijkingen van de 
verkeersveiligheid ten opzichte van een nader te bepalen norm 
zichtbaar te maken?  
 
Uit de verkenning is gebleken dat risico (ongevallen en incidenten per 
afgelegde afstand) een bruikbare indicator is. Als norm wordt gebruik-
gemaakt van risico’s op vergelijkbare wegen in de regio en landelijk 
gemiddelde waarden.  
 
Nadere uitwerkingen 
Het traject A15 MaVa is als geheel vergeleken met twee referentiewegen in 
de regio, de A20 en de A16. Het is in het vervolg aan te bevelen het traject 
A15 MaVa nauwkeuriger te gaan vergelijken met meer nauwkeurig gekozen 
referentiewegen. Daarvoor dient het traject op basis van wegkenmerken en 
verkeersprestatie in enkele homogene trajecten gesplitst te worden. 
Intensiteitsgegevens zijn uit NDW-telgegevens te verkrijgen. De referentie-
wegvakken voor deze (sub)trajecten dienen op basis van vergelijkbare 
ongevals- en incidentkansen uitgezocht te worden.  
 
Vervolgonderzoek (Diagnostische indicatoren ongevals- en incidentkansen)  
Dit onderzoek zou duidelijk maken wat de geschikte diagnostische 
indicatoren voor verkeersveiligheid en hun invloed op doorstroming zijn, 
inclusief verkeersongevallen en incidenten. De reeds toegepaste indicatoren 
(ongevalsrisico en incidentrisico) maakten het mogelijk de afwijkende 
locaties grofweg te identificeren. Voor een meer nauwkeurige identificatie 
zijn vooral meer nauwkeurige intensiteitengegevens noodzakelijk. 
− minuuttellingen van het verkeer; 
− minuutgemiddelde snelheden; 
− gemiddelde rijtijden (van A naar B).  
Deze zijn uit historische NDW- bestanden te verkrijgen 
 
Een van kansrijke indicatoren is de relatie tussen ongevallen en incidenten 
enerzijds en voertuigverliesuren (VVU) en rijtijden op (tel)wegvakniveau 
anderzijds.  
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6.3.2. Onderzoeksvraag 2 

Welke locaties en soorten ongevallen en incidenten dienen onderzocht 
te worden?  
 
Over het algemeen zijn in dit kortlopend onderzoek de volgende probleem-
locaties en ongevallen/incidenten naar voren gekomen: 
 
− Complexe verkeerssituaties bij knooppunten/ aansluitingen; 
− Ongevallen met betrokken vrachtauto’s (vooral trekkers); 
− Wegvakken met een 2x2 -dwarsprofiel. Er is een diepteonderzoek aan te 

bevelen, desnoods aangevuld met een weginspectie en 
gedragsobservaties. 

− De rol van alcohol bij ongevallen verdient nader onderzoek. 
− De meeste incidenten vallen in drie volgende categorieën: 

- object op de rijbaan 
- ongeval 
- pechgeval 

− Andere soorten incidenten vinden te onregelmatig plaats (enkele gevallen 
per soort) om aan de hand van een jaar data enige conclusies te trekken 
(bijvoorbeeld incidenten met betrokken buitenlandse chauffeurs die 
verdwaald zijn). Voor meer inzicht in deze problematiek zijn meer 
gegevens (over meer jaren) nodig met een consequente registratiegraad.  

− De betrokkenheid van het vrachtverkeer bij incidenten is opvallend hoog, 
sommige kenmerken als lekke banden, verloren lading, schuld van 
derden spelen vaak een rol van toedracht of bijzonderheden van 
incidenten op dit traject.  

6.3.3. Onderzoeksvraag 3  

Welke locaties komen uit de analyse als opvallend onveilig naar voren? 
 
In dit kortlopend onderzoek zijn enkele omvangrijke locaties geselecteerd 
met een verhoogde kans op ongevallen en incidenten. Dit zijn:  
− km 45-47 tussen Hartelbrug en Botlektunnel, Botlektunnel zelf;  
− km 51-52, knooppunt Benelux; 
− km 53,8 aansluiting Pernis/Heijplaat; 
− km 57 en 59-62 knooppunt Vaanplein.  
 
Nadere uitwerkingen 
De mogelijke oplossingsrichtingen op deze locaties zijn zeer uiteenlopend, 
maar hebben gezamenlijke kenmerken die door de uitgangspunten van dit 
onderzoek zijn bepaald: kortetermijnmaatregelen, snel realiseerbaar, en 
meetbaar effect binnen enkele maanden. De mogelijke maatregelen die aan 
de genoemde eisen voldoen hebben te maken met bebakening, bebording 
en markering binnen de bestaande verhardingsvlakken. Ook maatregelen 
gericht op (operationeel) verkeersmanagement zoals toeritdosering en meer 
prioriteit voor afvoer van de A15 zijn aan de orde.  
 
Vervolgonderzoek 
Het is aan te bevelen om op en rond deze locaties een verkeersveiligheids-
audit (VVA) te verrichten. Een dergelijk onderzoek dient conform de 
richtlijnen voor VVA (Dienst Verkeer en Scheepvaart, 2011) te worden 



 

64  SWOV-rapport D-2013-1   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

uitgevoerd. De nodige waarnemingen en veldonderzoek worden afhankelijk 
van de scope door één of drie teams van gecertificeerde auditors verricht, 
conform de Europese richtlijn VVA (zie (European Commission, 2008) . 

6.3.4. Onderzoeksvraag 4 

Welke verkeersveiligheidsproblemen spelen een belangrijke rol in de 
geregistreerde afwijkingen? 
 
Er zijn in dit kortlopend onderzoek niet veel verkeersveiligheidsproblemen 
naar voren gekomen. De A15 MaVa blijkt geen afwijkend hoge of lage 
ongevalsrisico te hebben.  
 
Nadere uitwerkingen 
De gevonden indicaties van verhoogd aandeel van sommige soorten 
ongevallen (alcohol, betrokkenheid trucks, schuld van derden, verloren 
lading en dergelijke) kunnen nader worden onderzocht door middel van 
meer nauwkeurige vergelijkingen met referentiewegvakken, zoals het 
beschreven in Paragraaf 6.3.1 (de wegvakken in vergelijkbare klassen van 
verkeersbelasting en samenstelling van het verkeer).  
 
Vervolgonderzoek 
Het PvA voor een vervolgonderzoek dient een geargumenteerd voorstel te 
bevatten voor snel realiseerbare campagnes, gericht op ongevalsindicatoren 
die in dit onderzoek gewezen hebben op enige risicoverhoging: alcohol, 
betrokkenheid trucks, schuld van derden, verloren lading en dergelijke. Het 
voeren van een campagne dient als een 'business case' te worden 
behandeld. Naast een kostenschatting en risicoanalyse dient per geval een 
schatting te worden gemaakt van te behalen resultaten/baten. Het is voor dit 
onderzoek essentieel om nauwkeurige expositiegegevens te betrekken door 
de faciliteiten van NDW-data te gebruiken. 

6.3.5. Onderzoeksvraag 5 

Welke (aanvullende) maatregelen komen in aanmerking en moeten 
nader worden onderzocht? 
 
Het is lastig gebleken om aanvullende, nieuwe maatregelen voor te stellen 
voor het verbeteren van incidentmanagementprocessen. De meeste 
denkbare maatregelen zijn al door de opdrachtgever overwogen, in 
voorbereiding voor implementatie of zelfs al geïmplementeerd. De meeste 
'nieuwe' maatregelen  (zie Hoofdstuk 5) die voortkwamen uit dit kortlopend 
onderzoek zijn afgewezen om de volgende redenen: 
− niet snel realiseerbaar; 
− te duur; 
− bestaat al; 
− reeds bekend/wordt voorbereid; 
− geen zeker effect te verwachten. 
 
Er zijn vijftien maatregelen gevonden die eventueel in aanmerking komen 
voor nadere uitwerking en implementatie (zie Tabel 5.2).  
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Een of meer van deze vijftien voorstellen voor aanvullende maatregelen 
kunnen op verzoek van de opdrachtgever nader worden uitgewerkt op basis 
van: 
− stappenplan implementatie; 
− succescriteria; 
− meetbare indicatoren (zie Paragraaf 6.3.1) 
 
Uiteindelijk is het product van de nadere uitwerking een beknopte business 
case per maatregel (kosten, risico’s en te verwachten baten).  

6.3.6. Onderzoeksvraag 6 

Welke (bestaande) maatregelen verdienen eventueel meer aandacht en 
extra steun vanuit de analyse? 
 
De volgende maatregelen verdienen verder aandacht en/of onderzoek naar 
de haalbaarheid voor implementatie op korte termijn: 
− introductie Weigh in Motion op bedrijventerrein en strategische locaties; 
− systeem voor voertuiginspecties/bandencontrole (incl. automatische 

spanningsmeting); 
− opzetten van een monitor voor aanrij- en afhandeltijden; 
− Verbeterde incidentmanagement voor afhandeling van pechgevallen met 

vrachtauto’s (incl. registraties in Infraweb). 

6.3.7. Onderzoeksvraag 7 

Welke indicatoren zijn bruikbaar om de effecten van maatregelen te 
meten?  
 
Op korte termijn dient nader inzicht te worden verkregen in afhandeltijden 
van incidenten en het aantal incidenten. Hier dient per incidenttypen een 
benchmark te worden berekend waarmee De Verkeersonderneming beter 
kan sturen om de aanrij- en afhandeltijden te minimaliseren. Daarnaast dient 
een analyse te worden uitgevoerd naar de relatie tussen reistijden, 
betrouwbaarheid daarvan en incidenten. 

6.4. Mogelijkheden voor vervolgonderzoek ter ondersteuning van nieuwe KPI’s 

Naast praktische uitwerkingen op basis van deze kortlopende verkenning is 
ook aanvullend verkennend onderzoek mogelijk op basis van meer 
nauwkeurige gegevensbronnen over verkeersregimes op het traject A15 
MaVa en over de gevolgen van incidenten zoals afsluitingen van rijstroken 
op VVU in het verkeer. 
 
De belangrijkste doelstelling (Key Performance Indicator of KPI) van De 
Verkeersonderneming is een reistijdgarantie van maximaal 38 minuten over 
het MaVa-traject. Om deze doelstelling te behalen is het noodzakelijk om zo 
veel mogelijk ongevallen en incidenten te voorkomen. Het is belangrijk te 
weten hoe precies het voorkomen van ongevallen/incidenten bijdraagt tot 
deze doelstelling. 
 
Voor het vervolg wordt voorgesteld een Plan van Aanpak op te stellen voor 
het bepalen van indicatoren van effecten en een kosten-batenafweging 
(KBA) voor zowel bestaande als aanvullende maatregelen (gemeten op 
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basis van rijsnelheden op het traject en de betrouwbaarheid daarvan). Dit 
onderzoek is alleen mogelijk op basis van het 'matchen' van de incidenten 
uit de incidentendatabase en de geregistreerde gevolgen van 
incidenten/ongevallen in de NDW-registratie van verkeersgegevens. De 
(extra) voertuigverliesuren (VVU) of lagere rijsnelheden op de 
desbetreffende wegvakken dienen in verband te worden gebracht met de 
geregistreerde incidenten. Daarnaast zijn de registratiegegevens van 
rijstrookafsluitingen essentieel. Deze dienen voor dit onderzoek ter 
beschikking gesteld te worden.  
 
Op dit moment worden de KPI’s van De Verkeersonderneming 
heroverwogen. Indien wenselijk kan de SWOV de nieuwe, komende KPI’s 
beoordelen en vertalen naar concrete meetbare effectindicatoren. 
 
Afhankelijk van de inhoud van de toekomstige KPI’s kunnen de effect-
indicatoren voor locatie-specifieke KBA worden ingezet maar ook voor het 
afwegen van kosten/baten van trajectgerichte maatregelen zoals 
handhaving van snelheidsregimes op basis van trajectcontrole en andere 
toepassingen van beter benutten zoals doelgroepstroken.  
 
Andere mogelijke KBA’s betreffen handhaving van regelgeving gericht op 
het juist vastzetten van lading en handhaving van regelgeving gericht op 
deugdelijke banden van het vrachtverkeer:  
 
• Op dit moment is niet bekend in hoeverre veroorzakers van objecten op 

de rijbaan worden vervolgd en of deze inderdaad vervolgbaar zijn. 
Vanwege de gevoeligheid voor de A15 MaVa op verstoringen is het 
denkbaar dat gebruik wordt gemaakt van verschillende (video)detectie-
systemen om de veroorzakers te achterhalen en te vervolgen, mits zo’n 
handhaving volgens de uit te voeren KBA de moeite waard is.  

 
• Een campagne (billboards) om weggebruikers te waarschuwen dat ze 

zullen worden vervolgd indien voorwerpen/objecten van of uit hun 
voertuigen vallen kan hierbij ondersteuning bieden. 

 
• Vanwege het hoge aantal incidenten waarbij 'band' is opgenomen in het 

meldsysteem, dient onderzoek te worden gedaan naar mogelijke 
overbelasting van vrachtauto’s. Het strategisch plaatsen van mobiele 
weegstations (weigh in motion) kan hierbij het nodige inzicht geven. 

 
Op verzoek van de opdrachtgever kunnen ook andere 'cases’ nader worden 
onderzocht met als doel een werkend systeem van meetbare effect-
indicatoren voor vigerende en toekomstige aanvullende maatregelen. 

6.5. Aanbevelingen  

De SWOV doet de volgende aanbevelingen: 
• Voor dit onderzoek is een analysemethode ontwikkeld om dieper inzicht 

te krijgen in de afhandeltijden van incidenten. De resultaten laten zien dat 
de spreiding in de afhandeltijden aanzienlijk is en daar liggen kansen 
voor verbetering. Aanbevolen wordt om deze gegevens dieper te 
analyseren, het liefst naar afhandeltijden per incidenttype. Per type kan 
dan worden gekeken of er potentie is om deze tijden te verminderen door 
(kleine) aanpassingen in werkwijze. In ieder geval kan dit een benchmark 
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vestigen en kunnen de IM-teams zich continu meten en proberen de 
tijden te verkorten. 

• Een algemene aanbeveling is om te zorgen voor een consistente 
registratie van incidentmeldingen. Hierbij hoort een onderzoek naar de 
mogelijkheden om de WIS-werkwijze aan te passen of dit via een 
koppeling met het MTM-signaleringssysteem te bewerkstelligen. Een 
verdere mogelijkheid is het ontwikkelen van een applicatie waarbij alle 
kenmerken zo veel mogelijk via vaste keuzemenu’s worden vastgelegd in 
plaats van door vrije tekstvelden.  

• Het terugdringen van het aantal vrachtauto-incidenten is belangrijk. 
Hierdoor is haalbaarheidsonderzoek naar specifieke maatregelen 
gewenst, specifiek WIM gecombineerd met bandeninspecties (incl. 
spanning meten); controle op lading bevestiging en een systeem gericht 
op voorkomen van incidenten met afgevallen lading/objecten op de weg 
(bijvoorbeeld bekeuringen).  

• Handhaving als maatregel (bijvoorbeeld op banden, belading, snelheid, 
alcohol) om ongevallen en incidenten te voorkomen komt logisch naar 
voren in de periode voor het opleveren van nieuwe verkeers-
voorzieningen in 2015. Handhaving wordt ook door experts vaker dan 
andere maatregelen genoemd. Tactiek, strategie en technische middelen 
van handhaving verdienen extra aandacht bij nadere uitwerking van 
concrete maatregelen.  

• Trajectcontrole dient onderzocht te worden als maatregel om enerzijds de 
snelheid te handhaven en anderzijds beter inzicht te krijgen in het 
nakomen van de reistijddoelstelling, niet alleen over het hele traject maar 
ook op wegvakniveau. 

• De verkeersondeneming doet er goed aan om afspraken maken met het 
KLPD om in dit gebied meer intensief op alcohol te controleren. 
Daarnaast dient te worden onderzocht waarom alcohol bij een groter 
aandeel (letsel)ongevallen een rol speelt dan op vergelijkbare trajecten. 
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Bijlage 1 Afkortingen- en begrippenlijst 

Afkorting, begrip Verklaring  

Actiewagen Een aanhanger met een kruis- en of pijlbord voor het afzetten van een 
rijstrook van de weg (ook pijlwagen) 

Art. 8 WgW het alcoholgehalte bij een onderzoek hoger dan 220 microgram alcohol 
per liter uitgeademde lucht (Artikel 8 lid 2 a Wegenverkeerswet 1994)  

Bots Botsabsorber, energie absorberende aanhangwagen  

Bst-code Baansoort-code in het NWB 

TMA  (Truck Mounted Attenuator), zie Bots 

BRON Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland 

CWVL Coördinatie Wegverkeersleider 

CACO Calamiteitencoördinator 

CMI Centraal Meldpunt Incidenten 

CMV Centraal Meldpunt Vrachtautobergingen 

COBA   Coördinatieplan OngevallenBestrijding Autosnelwegen 

COPI Commando Plaats Incident 

GHOR  Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen 

HOVD Hoofd Officier van Dienst 

HV Hulpverleningsvoertuig 

IM Incident Management 

IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat 

KLPD Korps Landelijke Politiediensten 

LCM Landelijk Centraal Meldpunt 

LPR Landelijke Personenauto Regeling 

LVR Landelijke Vrachtauto Regeling 

MKA Meldkamer Ambulancezorg 

MKB Meldkamer Brandweer 

MKP Meldkamer Politie 

MMT Mobiel Medische Team 

NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

NWB Nationale Wegenbestand 

OvD Officier van Dienst 

ROGS    Regionaal deskundige Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 

SIM  Snelweg Incident Management 

SIS   Snelweg Incident Scenario 

VCNL Verkeerscentrum Nederland 
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Bijlage 2 Ongevallen A15/N15 (BRON en politie) 

Ernst van ongevallen 

Aantal van vornum ernong5 Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

Dodelijk 136 7 143 

Ziekenhuisopname 936 68 1.004 

Spoedeisende eerste hulp 1.587 96 1.683 

Lichtgewond 800 37 837 

Uitsluitend materiële schade 20.289 1.397 21.686 

SOM 23.748 1.605 25.353 

Aantal slachtoffers per ongeval 

Aantal van vornum 
N_Slachtoffer2 Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

4 en meer 85 3 88 

3 152 7 159 

2 595 37 632 

1 2.627 161 2.788 

0 20.289 1.397 21.686 

SOM 23.748 1.605 25.353 

Daglicht/verlichting 

Licht Wegverlichting Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

Daglicht 

Onbekend 426 9 435 

Geen 653 7 660 

Niet brandend 14.156 1.069 15.225 

Wel brandend 665 84 749 

Subtotaal 15.900 1.169 17.069 

Duisternis 

Onbekend 107 2 109 

Geen 488 1 489 

Niet brandend 343 23 366 

Wel brandend 5.345 321 5.666 

Subtotaal 6.283 347 6.630 

Schemer 

Onbekend 66  66 

Geen 100  100 

Niet brandend 561 32 593 

Wel brandend 834 57 891 

Subtotaal 1.561 89 1.650 

SOM  23.744 1.605 25.349 
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Ongevallen naar wegdeel 

Aantal van vornum Bst_code Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64       SOM 

AFR – Afrit 1.010 24 1.034 

BST - Verzorgingsbaan van/naar 
benzinestation 5  5 

HR – Hoofdrijbaan 20.276 1.416 21.692 

NRB - Rotondebaan (niet 
minirotondebaan) 31  31 

OPR – Oprit 582 18 600 

PAR - Parallelweg (niet ventweg) 1  1 

PKB - Parkeerplaats met 
benzinestation 32 4 36 

PKP - Verzorgingsbaan van/naar 
parkeerplaats 5  5 

PST 181 7 188 

VBD - Verbindingsweg direct 408 13 421 

VBI - Verbindingsweg indirect 152 7 159 

VBK - Verbindingsweg kortsluitend 13 4 17 

VBR - Verbindingsweg 
rangeerbaan 601 76 677 

VBS - Verbindingsweg semi-direct 444 36 480 

VBW - Verbindingsweg (overig) 7  7 

SOM 23.748 1.605 25.353 

Eerste botser (vermoedelijke veroorzaker), gesorteerd op totaal aantal 

Eerste botser Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

Personenauto 15.635 832 16.467 

Bestelauto 2.590 174 2.764 

Vrachtauto 1.362 145 1.507 

Trekker 1.186 238 1.424 

Onbekend i.g.v. doorrijder 746 41 787 

Trekker met oplegger 601 73 674 

Los voorwerp 559 73 632 

Motor 514 11 525 

Dier 323 4 327 

Anders 142 8 150 

Bus 60 4 64 

Rest 30 2 32 

SOM 23.748 1.605 25.353 
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Tweede botser 

Tweede botser Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

Personenauto 13.453 849 14.302 

Overig wegmeubilair 4.088 291 4.379 

Bestelauto 1.756 110 1.866 

Trekker 811 109 920 

N.v.t. 860 28 888 

Overig vast object 721 83 804 

Vrachtauto 656 42 698 

Lichtmast 363 5 368 

Motor 315 22 337 

Anders 192 31 223 

Trekker met oplegger 197 19 216 

Boom 136  136 

Los voorwerp 101 12 113 

Rest 99 4 103 

SOM 23.748 1.605 25.353 

Toedracht 

Tdt_id_1 Nee, A15_25-62 Ja, A15_22-64 SOM 

Onvoldoende afstand 7.295 357 7.652 

Onbekend / N.v.t. 3.609 293 3.902 

Fout inhalen/snijden 3.433 347 3.780 

Slippen 2.363 165 2.528 

Macht over stuur verliezen 2.319 123 2.442 

Fout in-/uitvoegen 1.262 102 1.364 

Verlies lading 612 78 690 

Te veel rechts rijden 569 33 602 

Onvold. rechts rijden 479 33 512 

Fout door bocht 453 26 479 

Fout oversteken 318 4 322 

Slaap, vermoeidheid 267 17 284 

Geen voorrang verlenen 162 3 165 

Onwel worden/ziekte 149 7 156 

Te hoge snelheid 137 9 146 

Geen doorgang verlenen 130 1 131 

Negeren rood licht 66 1 67 

Geen richting aangeven 61 1 62 

Foutieve rijbaan/weghelft 42 3 45 

Zelfmoord (poging tot) 11  11 

Schuld van derden 9 2 11 

Fout parkeren 2  2 

SOM 23.748 1.605 25.353 
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Wel alcohol, tijdstip en weekdag 

Weg, tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Eindtotaal 

A15 MaVa 7 8 9 9 22 22 28 105 

0.00-00.59       1 2 2   5 

1.00-01.59           2 2 4 

2.00-02.59   1     2 3 4 10 

3.00-03.59     1   1 2 2 6 

4.00-04.59             1 1 

5.00-05.59       1 1 1 4 7 

6.00-06.59       1   1 3 5 

7.00-07.59 1     1 2   2 6 

8.00-08.59     1     1 1 3 

9.00-09.59     1         1 

10.00-10.59   1 1 1 1     4 

11.00-11.59     1         1 

12.00-12.59 2             2 

13.00-13.59         1   1 2 

14.00-14.59             1 1 

15.00-15.59 1   1     1 1 4 

16.00-16.59   2 1   1 1 1 6 

17.00-17.59       1 2   2 5 

18.00-18.59   1 1   1     3 

19.00-19.59 1 1   1 1 3   7 

20.00-20.59 1 1     4 1   7 

21.00-21.59 1       2 2   5 

22.00-22.59   1   1   1 2 5 

23.00-23.59     1 1 1 1 1 5 

Ander 100km/uur-
traject 141 134 154 188 230 319 323 1.489 

0.00-00.59 5 9 8 11 16 22 20 91 

1.00-01.59 6 5 9 8 8 19 17 72 

2.00-02.59 2 3 4 7 11 24 12 63 

3.00-03.59 6 2 6 7 4 24 24 73 

4.00-04.59 8 3 4 4 6 20 23 68 

5.00-05.59 6 1 2 5 6 22 30 72 

6.00-06.59 15 11 1 6 5 21 27 86 

7.00-07.59 7 6 6 14 3 12 26 74 

8.00-08.59 13 8 6 12 8 6 12 65 

9.00-09.59 2 8 3 5 1 6 10 35 

10.00-10.59 4 4 2 2 7 2 4 25 

11.00-11.59 2 2 4 5 3 5 3 24 
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Weg, tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Eindtotaal 

12.00-12.59 4 8 4 7 6 3 5 37 

13.00-13.59 3   2 3 6 5 7 26 

14.00-14.59 5 4 4   8 5 9 35 

15.00-15.59 4 2 8 4 12 6 4 40 

16.00-16.59 6 4 10 12 8 11 10 61 

17.00-17.59 8 11 10 12 11 14 10 76 

18.00-18.59 6 10 7 17 17 17 9 83 

19.00-19.59 1 11 14 11 18 15 12 82 

20.00-20.59 7 5 10 4 17 18 11 72 

21.00-21.59 10 4 8 5 16 10 12 65 

22.00-22.59 2 7 10 10 20 14 13 76 

23.00-23.59 9 6 12 17 13 18 13 88 

Eindtotaal 148 142 163 197 252 341 351 1.594 

 

Geen alcohol, tijdstip en weekdag 

Weg, tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Eindtotaal 

A15-MaVa 258 263 262 261 271 119 94 1.528 

0.00-00.59 1 1 1 3 1 1 1 9 

1.00-01.59 1 1     4   3 9 

2.00-02.59   1 1 1 2 4 2 11 

3.00-03.59   1 2     1 6 10 

4.00-04.59 1   2   1 2 2 8 

5.00-05.59 2 4 2 4 3 2 2 19 

6.00-06.59 14 18 14 11 14 3 2 76 

7.00-07.59 34 21 31 23 23 5 4 141 

8.00-08.59 30 29 27 29 13 5 4 137 

9.00-09.59 13 13 12 18 12 5 6 79 

10.00-10.59 11 11 16 12 12 6 6 74 

11.00-11.59 19 9 13 9 6 9 2 67 

12.00-12.59 11 13 15 11 16 8 7 81 

13.00-13.59 14 14 13 10 22 12 5 90 

14.00-14.59 10 13 12 16 13 9 3 76 

15.00-15.59 12 16 23 24 34 12 7 128 

16.00-16.59 29 36 27 28 35 12 7 174 

17.00-17.59 21 23 25 28 15 7 8 127 

18.00-18.59 19 14 11 9 14 4 2 73 

19.00-19.59 5 8 4 9 7 2 3 38 

20.00-20.59 2 6 4 1 9 1 6 29 

21.00-21.59 5 3 2 4 4 2 2 22 
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Weg, tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Eindtotaal 

22.00-22.59 3 5 2 4 7 5 3 29 

23.00-23.59 1 3 3 7 4 2 1 21 

Ander 100km/uur-
traject 

3.589 3.802 3.782 3.887 4.172 2.501 2.236 23.969 

0.00-00.59 35 24 33 41 48 70 59 310 

1.00-01.59 24 27 29 34 35 41 55 245 

2.00-02.59 21 19 22 18 24 36 57 197 

3.00-03.59 9 13 11 24 19 43 38 157 

4.00-04.59 27 20 9 11 20 37 62 186 

5.00-05.59 55 45 45 46 39 55 62 347 

6.00-06.59 246 215 189 230 146 64 66 1.156 

7.00-07.59 339 303 300 302 219 82 74 1.619 

8.00-08.59 318 371 359 347 252 108 72 1.827 

9.00-09.59 198 273 239 246 200 129 66 1.351 

10.00-10.59 171 185 182 199 168 165 96 1.166 

11.00-11.59 145 156 162 160 205 177 80 1.085 

12.00-12.59 155 165 152 148 233 186 116 1.155 

13.00-13.59 194 181 200 174 249 169 136 1.303 

14.00-14.59 174 178 212 213 321 201 175 1.474 

15.00-15.59 263 242 249 248 366 145 158 1.671 

16.00-16.59 307 318 348 350 370 136 161 1.990 

17.00-17.59 320 405 357 370 369 168 160 2.149 

18.00-18.59 218 259 237 258 313 125 110 1.520 

19.00-19.59 109 126 157 163 193 74 110 932 

20.00-20.59 84 86 86 93 118 74 99 640 

21.00-21.59 71 66 77 75 93 71 83 536 

22.00-22.59 60 68 67 72 98 68 83 516 

23.00-23.59 46 54 60 63 74 77 58 432 

Onbekend   3   2       5 

Eindtotaal 3.847 4.065 4.044 4.148 4.443 2.620 2.330 25.497 
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Bijlage 3 Incidenten N15 

Incidenten 'Pechgeval' N15 

n Voertuig WAAR Inhoud pechgeval 
Afzetting 
signalering 

Actie-
wagen Afhandeling 

1 
Vrachtauto 
(licht)     Defect/motorisch Nee Nee 

Berger 
ingeschakeld 

2 Tankwagen 
Rijbaan en 
vluchtstrook 

Lekkage dieselolie van 
tankwagen, oliespoor 600 m Ja Nee 

Brandweer 
ingeschakeld, 
ZOAB-cleaner is 
ingeschakeld 

3 Vrachtauto Vluchtstrook 
klapband + rubber op de 
rijbaan _ Nee nb 

4 Vrachtauto _ Lekke band _ nb 

Bandenboer + 
actiewagen 
geplaatst 

5 Vrachtauto _ Lekke band _ Ja 

Bandenboer + 
actiewagen 
geplaatst 

6 Personenauto  _ Defect/onbekend _ Ja Berger ingeschakeld 

7 Vrachtauto _ Defect/koppeling _ _ Berger ingeschakeld 

8 Vrachtauto _ Lekke band, defect/remmen _ Nee 
Monteur 
ingeschakeld 

9 Vrachtauto Rijbaan  
Klapband + rubber op de 
rijbaan _ Ja 

Afzetting met bots + 
bandenboer 
ingeschakeld 

10 Onbekend _ _ _ _ 
Voertuig op eigen 
kracht vertrokken 

11 Personenauto  _ _ _ _ _ 

12 Vrachtauto Vluchtstrook Stond te rusten _ _ 
Weggestuurd door 
WIS 

13 Vrachtauto Vluchtstrook Lekke band _ _ 
Bandenboer 
ingeschakeld 

14 Onbekend Vluchtstrook Lekke band _ Ja 

Bandenboer vroeg 
assistentie /bots was 
ingeschakeld 
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Incidenten ‘Object op de rijbaan’ N15 

n WAAR Inhoud  
Afzetting 
signalering 

Actie-
wagen Afhandeling 

1 Vluchtstrook Emmer op de vluchtstook _ _ WIS 

2 _ Stuk ijzer  _ _ WIS 

3 Rijbaan Spanband  Ja _ 
Verwijderd d.m.v. een 
verkeersstop 

4 _ Spandoek en een wielkuip _ _ WIS 

5 _ Voorwerp _ _ WIS 

6 Rijbaan Spanband  _ _ WIS 

7 
Rijbaan/ 
vluchtstrook 

Loopvlak tegen kantstreep verwijderd via 
verkeersstop Ja _ WIS 

8 Rijbaan Hout op de rijbaan _ Bots WIS 

9 _ Reservewiel e.d. op wegdek _ _ _ 

10 Rijstrook 1 Melding: metalen strip op rijstrook 1 _ _ 
Bij aankomst WIS lag 
het in de middenberm 

11 _ Houten plank _ _ WIS 

12 Rijbaan Vierkant stuk plastic op de rijbaan _ _ WIS 

13 Rijbaan Plank met spijkers  _ _ WIS 

14 _ Melding: houten balk Nee Nee WIS: niets aangetroffen 

 

Incidenten ‘Ongeval’ N15 

n 
Betrokken 
voertuigen Inhoud ongeval 

Afzetting 
signalering 

Actie-
wagen Afhandeling 

1 Vrachtauto 
Eenzijdig/container moest 
verwijderd worden _ _ Berger 

2 Aanhanger 

Eenzijdig. Aanhanger 
geschaard. Was geladen 
met stalen balken. _ _ Berger 

3 Vrachtauto 
Eenzijdig. 40 m schade aan 
geleiderail _ _ Weggereden 

4 Personenauto 
Eenzijdig. 12 m schade aan 
geleiderail _ Bots Berger 

5 Vrachtauto  
Melding: tankwagen op zijn 
kant _ _ Berger 

6 Personenauto  
Melding: Eenzijdig 
ongeval/auto te water? _ Ja Niets aangetroffen 
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Bijlage 4 Quickscan van probleemlocaties 

Aansluiting N57  

De aansluiting met de N57 ligt bij km 35. Hoewel het totale aantal incidenten 
bij deze locatie relatief laag is (Afbeelding B.1), is de kans op een incident 
hoger dan op de aanliggende wegvakken (Afbeelding 4.8), dan met name de 
kans op ongevallen en/of afgevallen lading.  
Kenmerkend voor deze locatie is de aanwezigheid van discontinuïteiten 
(afritten) in beide richtingen langs het wegvak. Dit kan leiden tot 
verhoudingsgewijs meer in- en uitvoegingen met als resultaat meer 
aanrijdingen. Ook door rijstrookwisselingen is er een verhoogde kans dat 
niet goed bevestigde lading eraf valt. 
 

 

Afbeelding B.0.1. Situatie bij km 35. 

Wegvak bij km 41 

Km 41 van de A15 wordt gekenmerkt door een rechte rijbaan met 2x2-
rijstroken met aan beide kanten van het wegvak en in beide richtingen een 
oprit vóór en een afrit ná het wegvak (Afbeelding B.2). Dit zorgt voor extra 
in- en uitvoegmanoeuvres. 
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Afbeelding B.0.2. Wegsituatie bij km 41. 

Wegvak van km 45-48 (Botlektunnel) 

De Botlektunnel is een bekend knelpunt op de A15 (Afbeelding B.3). De 
locatie is niet de locatie met absoluut de meeste incidentmeldingen maar 
heeft wel de hoogste kans op incidenten (afgezet tegen de intensiteit, zie 
Paragraaf 3.3.2). 
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Afbeelding B.0.3. Wegvak km 45 t/m 48 Omgeving Botlektunnel. 

Door onvoldoende capaciteit bij het Hartelkruis komt filevorming regelmatig 
voor op de afrit richting Spijkenisse vanaf de Botlektunnel. Dit heeft ook een 
nadelig effect op de doorstroming richting Maasvlakte. Ook het verkeer dat 
de A15 vanaf Spijkenisse oprijdt veroorzaakt de nodige problemen voor het 
verkeer op de hoofdrijbaan.  
 
Bij dit knelpunt heeft De Verkeersonderneming in 2009 maatregelen 
getroffen om deze situatie te verbeteren. Of het aantal incidenten als gevolg 
van de maatregelen is afgenomen, is, vanwege een gebrek aan historische 
gegevens, niet bekend. Desondanks is het risico op incidenten nog steeds 
het hoogst in de omgeving van de Botlektunnel.  

Knooppunt Benelux (km 51-52) 

In de periode 2010-2011 zijn ruim 150 incidenten ter hoogte van km 51-52 
van het MaVa-traject bij knooppunt Benelux gemeld (Afbeelding B.4). Over 
het gehele MaVa-traject heeft dit wegvak (km 51-52) de op drie na meeste 
incidenten. 
 
Op dit wegvak komen vijf rijstroken per rijrichting samen. Een verhoogd 
aantal incidentmeldingen op dit wegvak heeft te maken met hoge 
verkeersintensiteiten en een vrij complexe verkeersituatie met veel in- en 
uitvoegbewegingen. Doordat er meer dan normaal rijstrookwisselingen 
plaats zullen vinden en doordat er verstoringen optreden door in- en 
uitvoegend verkeer, neemt de kans op ongevallen toe. 
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Afbeelding B.0.4. Knooppunt Benelux (km 51-52). 

Knooppunt Vaanplein (km 57, 59-62) 

In 2010-2011 zijn de meeste incidentmeldingen op het MaVa-deel van de 
A15 geregistreerd in de omgeving van Vaanplein (ruim 220 bij km 62 en 210 
bij km 60). Vanwege de hoge verkeersintensiteiten op deze locatie is het 
risico ten opzichte van de andere locaties net wat lager (Afbeelding 4.8).  
 
Ook hier geldt een complexe verkeersituatie met weefvakken, meer 
rijstroken en kort op elkaar volgende op- en afritten (Afbeelding B.5) 
waardoor de kans op incidenten, met namen ongevallen, toeneemt. 
 

 

Afbeelding B.0.5. Wegvak km 57, 59 t/m 61, knooppunt Vaanplein. 
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Bijlage 5 Details incidentmeldingen 

Melder, alle incidenten 

Incidenten-
melder 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % 

ANWB 132 3,57 4,4% 67 1,02 2,4% 185 5,6 4,4% 136 3,49 3,9% 

Berger 547 14,78 18,1% 161 2,44 5,8% 710 21,5 16,9% 722 18,51 20,7% 

Buitendienst 19 0,51 0,6% 43 0,65 1,5% 40 1,2 1,0% 19 0,49 0,5% 

Camera-
beelden 

174 4,70 5,7% 109 1,65 3,9% 228 6,9 5,4% 82 2,10 2,3% 

Ing. extern 
bericht 

25 0,68 0,8% 30 0,45 1,1% 30 0,9 0,7% 19 0,49 0,5% 

KLPD 451 12,19 14,9% 219 3,32 7,8% 674 20,4 16,0% 813 20,85 23,3% 

Landelijke 
Infolijn 

54 1,46 1,8% 108 1,64 3,9% 92 2,8 2,2% 64 1,64 1,8% 

MTM 1 0,03 0,0% 3 0,05 0,1% 3 0,1 0,1%  0,00 0,0% 

OvD - 
Haaglanden 

1 0,03 0,0%   0,00 0,0% 1 0,0 0,0% 6 0,15 0,2% 

OvD - 
Rijnmond 

42 1,14 1,4% 4 0,06 0,1% 6 0,2 0,1% 8 0,21 0,2% 

OvD - 
Waarden 

6 0,16 0,2% 17 0,26 0,6% 8 0,2 0,2%  0,00 0,0% 

Regiopolitie 509 13,76 16,8% 1026 15,55 36,7% 972 29,5 23,1% 734 18,82 21,0% 

Route Mobiel   0,00 0,0%   0,00 0,0% 1 0,0 0,0%  0,00 0,0% 

RWS-
medewerker 

114 3,08 3,8% 113 1,71 4,0% 90 2,7 2,1% 61 1,56 1,7% 

Satt-Line 8 0,22 0,3% 1 0,02 0,0% 5 0,2 0,1% 7 0,18 0,2% 

VCNL 2 0,05 0,1% 11 0,17 0,4% 5 0,2 0,1%  0,00 0,0% 

WIS -H- (EW) 18 0,49 0,6% 2 0,03 0,1% 14 0,4 0,3% 109 2,79 3,1% 

WIS -R- (EW) 821 22,19 27,1% 153 2,32 5,5% 568 17,2 13,5% 604 15,49 17,3% 

WIS -W- (EW) 29 0,78 1,0% 661 10,02 23,6% 454 13,8 10,8% 13 0,33 0,4% 

WIS -Z- (EW) 3 0,08 0,1% 3 0,05 0,1% 8 0,2 0,2% 3 0,08 0,1% 

(leeg) 73 1,97 2,4% 68 1,03 2,4% 107 3,2 2,5% 91 2,33 2,6% 

Eindtotaal 3.029 81,86 100,0% 2.799 42,41 100,0% 4.201 127,3 100,0% 3.491 89,51 100,0% 
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Uur van de dag, alle incidenten 

Uur van 
incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % 

0 24 0,65 0,8% 34 0,52 1,2% 54 1,64 1,3% 51 1,31 1,5% 

1 19 0,51 0,6% 27 0,41 1,0% 32 0,97 0,8% 23 0,59 0,7% 

2 15 0,41 0,5% 25 0,38 0,9% 38 1,15 0,9% 16 0,41 0,5% 

3 8 0,22 0,3% 9 0,14 0,3% 29 0,88 0,7% 14 0,36 0,4% 

4 4 0,11 0,1% 16 0,24 0,6% 17 0,52 0,4% 17 0,44 0,5% 

5 27 0,73 0,9% 26 0,39 0,9% 36 1,09 0,9% 34 0,87 1,0% 

6 135 3,65 4,5% 89 1,35 3,2% 150 4,55 3,6% 114 2,92 3,3% 

7 231 6,24 7,6% 187 2,83 6,7% 260 7,88 6,2% 214 5,49 6,1% 

8 195 5,27 6,4% 199 3,02 7,1% 282 8,55 6,7% 238 6,10 6,8% 

9 187 5,05 6,2% 176 2,67 6,3% 269 8,15 6,4% 241 6,18 6,9% 

10 147 3,97 4,9% 157 2,38 5,6% 196 5,94 4,7% 188 4,82 5,4% 

11 159 4,30 5,2% 146 2,21 5,2% 214 6,48 5,1% 170 4,36 4,9% 

12 137 3,70 4,5% 135 2,05 4,8% 242 7,33 5,8% 165 4,23 4,7% 

13 178 4,81 5,9% 154 2,33 5,5% 236 7,15 5,6% 196 5,03 5,6% 

14 214 5,78 7,1% 179 2,71 6,4% 276 8,36 6,6% 213 5,46 6,1% 

15 255 6,89 8,4% 208 3,15 7,4% 331 10,03 7,9% 280 7,18 8,0% 

16 296 8,00 9,8% 252 3,82 9,0% 379 11,48 9,0% 317 8,13 9,1% 

17 293 7,92 9,7% 222 3,36 7,9% 318 9,64 7,6% 307 7,87 8,8% 

18 190 5,14 6,3% 182 2,76 6,5% 262 7,94 6,2% 256 6,56 7,3% 

19 113 3,05 3,7% 105 1,59 3,8% 177 5,36 4,2% 143 3,67 4,1% 

20 66 1,78 2,2% 91 1,38 3,3% 121 3,67 2,9% 100 2,56 2,9% 

21 60 1,62 2,0% 74 1,12 2,6% 115 3,48 2,7% 79 2,03 2,3% 

22 50 1,35 1,7% 52 0,79 1,9% 89 2,70 2,1% 63 1,62 1,8% 

23 26 0,70 0,9% 54 0,82 1,9% 78 2,36 1,9% 52 1,33 1,5% 

Eindtotaal 3.029 81,86 100,0% 2.799 42,41 100,0% 4.201 127,30 100,0% 3.491 89,51 100,0% 
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Uur van de dag, incidenten 'object op de rijbaan' 

Uur van het 
incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % 

0 1 0,03 0,2% 3 0,05 0,6% 3 0,09 0,6% 6 0,15 1,4% 

1 3 0,08 0,7% 5 0,08 1,1% 5 0,15 1,0% 2 0,05 0,5% 

2 3 0,08 0,7% 3 0,05 0,6% 4 0,12 0,8% 2 0,05 0,5% 

3 1 0,03 0,2% 1 0,02 0,2% 1 0,03 0,2% 1 0,03 0,2% 

4  0,00 0,0% 3 0,05 0,6% 5 0,15 1,0% 5 0,13 1,2% 

5 6 0,16 1,5% 4 0,06 0,8% 6 0,18 1,1% 8 0,21 1,8% 

6 12 0,32 3,0% 13 0,20 2,7% 12 0,36 2,3% 20 0,51 4,6% 

7 20 0,54 4,9% 32 0,48 6,8% 22 0,67 4,2% 17 0,44 3,9% 

8 26 0,70 6,4% 31 0,47 6,5% 26 0,79 5,0% 22 0,56 5,1% 

9 29 0,78 7,1% 39 0,59 8,2% 45 1,36 8,6% 35 0,90 8,1% 

10 32 0,86 7,9% 42 0,64 8,9% 42 1,27 8,0% 36 0,92 8,3% 

11 37 1,00 9,1% 29 0,44 6,1% 41 1,24 7,9% 42 1,08 9,7% 

12 28 0,76 6,9% 32 0,48 6,8% 35 1,06 6,7% 34 0,87 7,8% 

13 27 0,73 6,7% 40 0,61 8,4% 38 1,15 7,3% 31 0,79 7,1% 

14 37 1,00 9,1% 40 0,61 8,4% 45 1,36 8,6% 39 1,00 9,0% 

15 34 0,92 8,4% 33 0,50 7,0% 44 1,33 8,4% 28 0,72 6,5% 

16 31 0,84 7,6% 34 0,52 7,2% 48 1,45 9,2% 34 0,87 7,8% 

17 28 0,76 6,9% 15 0,23 3,2% 27 0,82 5,2% 22 0,56 5,1% 

18 16 0,43 3,9% 19 0,29 4,0% 15 0,45 2,9% 10 0,26 2,3% 

19 17 0,46 4,2% 18 0,27 3,8% 15 0,45 2,9% 13 0,33 3,0% 

20 6 0,16 1,5% 20 0,30 4,2% 12 0,36 2,3% 10 0,26 2,3% 

21 5 0,14 1,2% 9 0,14 1,9% 10 0,30 1,9% 11 0,28 2,5% 

22 6 0,16 1,5% 5 0,08 1,1% 12 0,36 2,3% 5 0,13 1,2% 

23 1 0,03 0,2% 4 0,06 0,8% 9 0,27 1,7% 1 0,03 0,2% 

Totaal 406 10,97 100,0% 474 7,18 100,0% 522 15,82 100,0% 434 11,13 100,0% 
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Uur van de dag, incidenten 'ongeval' 

Uur van het 
incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % 

0   0,00 0,0% 8 0,12 1,7% 10 0,30 1,7% 13 0,33 1,6% 

1 5 0,14 1,1% 5 0,08 1,1% 4 0,12 0,7% 5 0,13 0,6% 

2 5 0,14 1,1% 3 0,05 0,6% 3 0,09 0,5% 4 0,10 0,5% 

3 2 0,05 0,4% 2 0,03 0,4% 5 0,15 0,8% 2 0,05 0,2% 

4  0,00 0,0% 3 0,05 0,6% 3 0,09 0,5% 2 0,05 0,2% 

5 8 0,22 1,7% 5 0,08 1,1% 8 0,24 1,3% 4 0,10 0,5% 

6 31 0,84 6,6% 13 0,20 2,8% 31 0,94 5,2% 23 0,59 2,8% 

7 52 1,41 11,0% 34 0,52 7,3% 39 1,18 6,6% 62 1,59 7,6% 

8 32 0,86 6,8% 31 0,47 6,7% 49 1,48 8,3% 64 1,64 7,8% 

9 25 0,68 5,3% 26 0,39 5,6% 32 0,97 5,4% 49 1,26 6,0% 

10 13 0,35 2,8% 22 0,33 4,7% 24 0,73 4,0% 27 0,69 3,3% 

11 18 0,49 3,8% 18 0,27 3,9% 25 0,76 4,2% 22 0,56 2,7% 

12 24 0,65 5,1% 19 0,29 4,1% 34 1,03 5,7% 27 0,69 3,3% 

13 22 0,59 4,7% 21 0,32 4,5% 30 0,91 5,1% 54 1,38 6,6% 

14 23 0,62 4,9% 18 0,27 3,9% 40 1,21 6,7% 40 1,03 4,9% 

15 29 0,78 6,1% 30 0,45 6,5% 28 0,85 4,7% 76 1,95 9,3% 

16 53 1,43 11,2% 45 0,68 9,7% 36 1,09 6,1% 77 1,97 9,4% 

17 58 1,57 12,3% 63 0,95 13,5% 56 1,70 9,4% 94 2,41 11,5% 

18 34 0,92 7,2% 38 0,58 8,2% 51 1,55 8,6% 79 2,03 9,6% 

19 9 0,24 1,9% 11 0,17 2,4% 30 0,91 5,1% 38 0,97 4,6% 

20 8 0,22 1,7% 15 0,23 3,2% 13 0,39 2,2% 15 0,38 1,8% 

21 6 0,16 1,3% 18 0,27 3,9% 15 0,45 2,5% 13 0,33 1,6% 

22 10 0,27 2,1% 8 0,12 1,7% 18 0,55 3,0% 19 0,49 2,3% 

23 5 0,14 1,1% 9 0,14 1,9% 9 0,27 1,5% 11 0,28 1,3% 

Totaal 472 12,76 100,0% 465 7,05 100,0% 593 17,97 100,0% 820 21,03 100,0% 
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Uur van de dag, incidenten 'pechgeval' 

Uur van het 
incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % Aantal Per km % 

0 18 0,49 1,0% 16 0,24 1,1% 31 0,94 1,2% 23 0,59 1,3% 

1 7 0,19 0,4% 10 0,15 0,7% 16 0,48 0,6% 12 0,31 0,7% 

2 5 0,14 0,3% 9 0,14 0,6% 27 0,82 1,0% 8 0,21 0,5% 

3 3 0,08 0,2% 3 0,05 0,2% 15 0,45 0,6% 7 0,18 0,4% 

4 2 0,05 0,1% 6 0,09 0,4% 6 0,18 0,2% 7 0,18 0,4% 

5 11 0,30 0,6% 14 0,21 1,0% 17 0,52 0,6% 13 0,33 0,7% 

6 82 2,22 4,4% 53 0,80 3,7% 91 2,76 3,4% 53 1,36 3,0% 

7 147 3,97 7,9% 108 1,64 7,5% 178 5,39 6,6% 111 2,85 6,2% 

8 121 3,27 6,5% 107 1,62 7,5% 179 5,42 6,7% 116 2,97 6,5% 

9 118 3,19 6,4% 88 1,33 6,1% 158 4,79 5,9% 121 3,10 6,8% 

10 85 2,30 4,6% 67 1,02 4,7% 105 3,18 3,9% 96 2,46 5,4% 

11 82 2,22 4,4% 68 1,03 4,7% 125 3,79 4,7% 77 1,97 4,3% 

12 73 1,97 3,9% 57 0,86 4,0% 147 4,45 5,5% 84 2,15 4,7% 

13 109 2,95 5,9% 66 1,00 4,6% 150 4,55 5,6% 90 2,31 5,1% 

14 135 3,65 7,3% 90 1,36 6,3% 165 5,00 6,2% 105 2,69 5,9% 

15 158 4,27 8,5% 118 1,79 8,2% 233 7,06 8,7% 145 3,72 8,2% 

16 182 4,92 9,8% 136 2,06 9,5% 261 7,91 9,7% 169 4,33 9,5% 

17 184 4,97 9,9% 118 1,79 8,2% 208 6,30 7,8% 162 4,15 9,1% 

18 122 3,30 6,6% 104 1,58 7,3% 181 5,48 6,8% 138 3,54 7,8% 

19 77 2,08 4,2% 59 0,89 4,1% 116 3,52 4,3% 78 2,00 4,4% 

20 47 1,27 2,5% 42 0,64 2,9% 90 2,73 3,4% 57 1,46 3,2% 

21 43 1,16 2,3% 33 0,50 2,3% 78 2,36 2,9% 43 1,10 2,4% 

22 28 0,76 1,5% 28 0,42 2,0% 51 1,55 1,9% 32 0,82 1,8% 

23 16 0,43 0,9% 34 0,52 2,4% 49 1,48 1,8% 30 0,77 1,7% 

Totaal 1.855 50,14 100,0% 1.434 21,73 100,0% 2.677 81,12 100,0% 1.777 45,56 100,0% 
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Dag en maand, alle incidenten 

Weekdag 
incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Maandag 508 16,8% 470 16,8% 673 16,0% 594 17,0% 

Dinsdag 563 18,6% 485 17,3% 674 16,0% 594 17,0% 

Woensdag 537 17,7% 454 16,2% 650 15,5% 581 16,6% 

Donderdag 476 15,7% 465 16,6% 715 17,0% 597 17,1% 

Vrijdag 559 18,5% 506 18,1% 740 17,6% 613 17,6% 

Zaterdag 235 7,8% 255 9,1% 412 9,8% 283 8,1% 

Zondag 151 5,0% 164 5,9% 337 8,0% 229 6,6% 

Eindtotaal 3.029 100,0% 2.799 100,0% 4201 100,0% 3.491 100,0% 

 
 

Maand van 
het incident 

A15 MaVa A15-rest A16 A20 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Jan 266 8,8% 216 7,7% 315 7,5% 294 8,4% 

Feb 216 7,1% 213 7,6% 345 8,2% 271 7,8% 

Maart 249 8,2% 235 8,4% 355 8,5% 308 8,8% 

Apr 258 8,5% 239 8,5% 317 7,5% 341 9,8% 

Mei 242 8,0% 264 9,4% 394 9,4% 255 7,3% 

Jun 258 8,5% 250 8,9% 374 8,9% 301 8,6% 

Jul 251 8,3% 210 7,5% 317 7,5% 251 7,2% 

Aug 295 9,7% 224 8,0% 341 8,1% 283 8,1% 

Sep 277 9,1% 276 9,9% 412 9,8% 272 7,8% 

Okt 231 7,6% 207 7,4% 364 8,7% 291 8,3% 

Nov 241 8,0% 227 8,1% 341 8,1% 335 9,6% 

Dec 245 8,1% 238 8,5% 326 7,8% 289 8,3% 

Eindtotaal 3.029 100,0% 2.799 100,0% 4.201 100,0% 3.491 100,0% 
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Aanrijtijden weginspecteur, alle incidenten 

  A15 MaVa A15-rest A16 A20 

  

Alle incidenten 3.029 2.799 4.201 3.491 

Aantal wis_aanrijtijd 1.395 1.655 1.989 1.603 

Registratie wis_aanrijtijd, % 46% 59% 47% 46% 

Gemiddelde wis_aanrijtid, min 14,8 17,6 16,6 16,2 

  

Object op de rijbaan 406 474 522 434 

Aantal wis_aanrijtijd 311 401 400 327 

Registratie wis_aanrijtijd, % 77% 85% 77% 75% 

Gemiddelde wis_aanrijtid, min 17,0 12,9 17,6 14,2 

  

Ongeval 472 465 593 820 

Aantal wis_aanrijtijd 326 356 448 561 

Registratie wis_aanrijtijd, % 69% 77% 76% 68% 

Gemiddelde wis_aanrijtid, min 19,7 21,6 16,0 12,9 

  

Pechgeval 1.855 1.434 2.677 1.777 

Aantal wis_aanrijtijd 616 636 910 454 

Registratie wis_aanrijtijd, % 33% 44% 34% 26% 

Gemiddelde wis_aanrijtid, min 10,8 19,5 14,0 21,6 
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Bijlage 6 Verkeersintensiteiten (2009) 
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Bijlage 7 Afhandeltijden MaVa vergeleken met andere 
wegen 

Gemiddelde afhandeltijden en standaarddeviaties 

Incident 

A15 MaVa 

Aantal 
afhandelingen 

Gemiddelde 
afhandeltijd 

Standaard-
deviatie 

Variatie-
coëfficiënt 

(Brom)Fietser 1 0:13:00     

Aanvraag politie 4 0:17:15 0:03:46 22% 

Blikschade (niet rolbaar) 16 0:38:49 0:30:48 79% 

Blikschade (rolbaar) 24 0:26:42 0:20:59 79% 

Brand 10 1:29:54 1:41:34 113% 

Brommobiel 1 0:19:00     

Dieren 22 0:50:44 2:07:46 252% 

Diversen 1 0:23:00     

Geparkeerd voertuig 1 0:35:00     

Gevaarlijk object op de vluchtstrook 46 0:12:55 0:15:33 120% 

Motorcrosser 1 0:24:00     

Object op de rijbaan 385 0:18:07 0:15:02 83% 

Object op de vluchtstrook 40 0:15:10 0:12:33 83% 

Oliespoor 13 2:06:23 2:04:08 98% 

Ongeval 435 0:39:16 0:38:24 98% 

Onwelwording 16 0:21:41 0:15:57 74% 

OV 1 0:08:00     

Overig 2 0:10:00 0:07:04 71% 

Pechgeval 1054 0:30:51 0:28:26 92% 

Politie         

Schade aan geleiderail         

Schade aan infrastructuur         

Schade aan wegdek 10 0:45:42 0:48:25 106% 

Stilstaand voertuig 1 0:02:00     

Storing infrastructuur         

Storing VRI         

Door wegwerkzaamheden 7 0:18:43 0:10:26 56% 

Voetganger 12 0:19:35 0:15:28 79% 

VRI         

Weersomstandigheden 6 0:18:30 0:09:06 49% 

Wegslepen uit obstakelvrije zone 8 0:46:52 0:40:42 87% 

Eindtotaal 2.117 0:30:30 0:34:53 114% 
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Incident 

A15-rest 

Aantal 
afhandelingen 

Gemiddelde 
afhandeltijd 

Standaard-
deviatie 

Variatie-
coëfficiënt 

(Brom)Fietser 4 0:15:15 0:08:11 54% 

Aanvraag politie 16 0:31:22 0:32:32 104% 

Arrestatie         

Bebording 1 0:16:00     

Blikschade (niet rolbaar) 11 0:41:05 0:22:47 55% 

Blikschade (rolbaar) 15 0:17:48 0:13:47 77% 

Brand 32 0:46:43 0:31:51 68% 

Brommobiel 1 0:27:00     

Dieren 71 0:23:57 0:18:33 77% 

Diversen 1 0:13:00     

File 1 0:07:00     

Geparkeerd voertuig 1 0:18:00     

Gevaarlijk object op de vluchtstrook 43 0:13:15 0:16:12 122% 

Matrix         

Motorcrosser         

Object op de rijbaan 477 0:19:56 0:16:58 85% 

Object op de vluchtstrook 48 0:21:09 0:24:42 117% 

Oliespoor 20 0:58:15 1:12:51 125% 

Ongeval 437 0:38:56 0:30:34 79% 

Onwelwording 16 0:21:15 0:09:16 44% 

OV 1 0:14:00     

Overig 1 0:23:00     

Pechgeval 1.183 0:30:42 0:27:47 91% 

Politie 1 0:45:00     

Schade aan geleiderail 2 0:08:00 0:02:50 35% 

Schade aan infrastructuur 2 0:07:00 0:07:04 101% 

Schade aan wegdek 32 1:02:53 1:18:52 125% 

Stilstaand voertuig 2 0:09:00 0:05:39 63% 

Storing infrastructuur 2 0:23:00 0:02:50 12% 

Storing VRI         

Door wegwerkzaamheden 21 0:26:09 0:20:02 77% 

Voetganger 14 0:20:26 0:10:37 52% 

VRI 3 0:11:40 0:11:43 100% 

Weersomstandigheden 7 1:01:17 1:02:44 102% 

Wegslepen uit obstakelvrije zone 22 0:36:11 0:32:58 91% 

(leeg)         

Eindtotaal 2.488 0:30:03 0:29:08 97% 
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Incident 

A16-ruit 

Aantal 
afhandelingen 

Gemiddelde 
afhandeltijd 

Standaard-
deviatie 

Variatie-
coëfficiënt 

(Brom)Fietser         

Aanvraag politie 4 0:25:15 0:34:39 137% 

Arrestatie 1 0:10:00     

Bebording 1 0:16:00     

Blikschade (niet rolbaar) 8 0:36:37 0:22:39 62% 

Blikschade (rolbaar) 12 0:32:45 0:20:22 62% 

Brand 7 0:38:26 0:18:48 49% 

Brommobiel 1 0:18:00     

Dieren 35 0:22:46 0:23:24 103% 

Diversen 1 0:02:00     

File 1 0:22:00     

Geparkeerd voertuig 1 0:16:00     

Gevaarlijk object op de vluchtstrook 19 0:08:28 0:06:37 78% 

Matrix         

Motorcrosser         

Object op de rijbaan 310 0:19:39 0:23:08 118% 

Object op de vluchtstrook 36 0:12:45 0:15:06 118% 

Oliespoor 11 0:39:16 0:33:33 85% 

Ongeval 382 0:45:15 0:46:52 104% 

Onwelwording 8 0:36:30 0:37:09 102% 

OV 1 0:34:00     

Overig 2 0:33:30 0:09:12 27% 

Pechgeval 1.054 0:26:08 0:24:45 95% 

Politie         

Schade aan geleiderail         

Schade aan infrastructuur         

Schade aan wegdek 13 0:34:09 0:34:21 101% 

Stilstaand voertuig 3 0:26:40 0:15:53 60% 

Storing infrastructuur         

Storing VRI 1 0:20:00     

Door wegwerkzaamheden 5 0:21:36 0:06:06 28% 

Voetganger 17 0:16:00 0:12:37 79% 

VRI 2 0:23:30 0:02:07 9% 

Weersomstandigheden 5 0:29:12 0:19:23 66% 

Wegslepen uit obstakelvrije zone 10 0:23:36 0:14:43 62% 

(leeg) 1 0:24:00     

Eindtotaal 1.952 0:28:32 0:31:10 109% 
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Incident 

A20-ruit 

Aantal 
afhandelingen 

Gemiddelde 
afhandeltijd 

Standaard-
deviatie 

Variatie-
coëfficiënt 

(Brom)Fietser         

Aanvraag politie 4 0:30:30 0:21:31 71% 

Arrestatie         

Bebording 1 0:04:00     

Blikschade (niet rolbaar) 15 0:34:44 0:12:48 37% 

Blikschade (rolbaar) 22 0:18:14 0:12:47 70% 

Brand 6 0:59:00 0:40:42 69% 

Brommobiel         

Dieren 10 0:27:06 0:16:40 61% 

Diversen 1 0:20:00     

File 1 0:10:00     

Geparkeerd voertuig         

Gevaarlijk object op de vluchtstrook 10 0:09:54 0:08:14 83% 

Matrix 2 0:05:00 0:00:00 0% 

Motorcrosser         

Object op de rijbaan 146 0:21:05 0:21:41 103% 

Object op de vluchtstrook 15 0:11:52 0:06:21 54% 

Oliespoor 4 0:11:30 0:05:45 50% 

Ongeval 400 0:35:47 0:25:10 70% 

Onwelwording 8 0:29:00 0:16:57 58% 

OV         

Overig         

Pechgeval 421 0:26:18 0:24:46 94% 

Politie         

Schade aan geleiderail         

Schade aan infrastructuur 1 0:55:00     

Schade aan wegdek 12 0:44:10 0:32:04 73% 

Stilstaand voertuig 1 0:05:00     

Storing infrastructuur         

Storing VRI         

Door wegwerkzaamheden 7 0:23:26 0:10:04 43% 

Voetganger 12 0:26:45 0:24:42 92% 

VRI         

Weersomstandigheden 5 0:49:00 0:27:18 56% 

Wegslepen uit obstakelvrije zone 6 0:21:10 0:11:52 56% 

(leeg)         

Eindtotaal 1.110 0:28:59 0:24:45 85% 
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Gemiddelde afhandeltijd naar weg en incident 

Incident A12 A15 MaVa A4 A44 Eindtotaal 

(Brom)Fietser 0:23:00 0:13:00 0:21:45   0:20:30 

Aanvraag politie 0:34:51 0:17:15 1:08:45 0:32:00 0:41:49 

Bebording 0:26:30   1:28:00   0:47:00 

Blikschade (niet rolbaar) 0:34:47 0:38:49 0:35:40 1:06:00 0:36:59 

Blikschade (rolbaar) 0:37:09 0:26:42 0:23:17 1:14:30 0:31:06 

Brand 0:32:27 1:29:54 0:32:38 1:14:40 0:43:40 

Brommobiel 0:11:30 0:19:00 0:19:30   0:16:12 

Dieren 0:19:21 0:50:44 0:21:46 0:33:42 0:25:43 

Diverse 0:35:00     0:21:30 0:26:00 

Diversen   0:23:00 2:28:00   1:25:30 

File     0:10:00   0:10:00 

Geparkeerd voertuig   0:35:00     0:35:00 

Gevaarlijk object op de vluchtstrook 0:21:07 0:12:55 0:12:43 0:07:30 0:15:17 

Infrastructuur     0:06:00   0:06:00 

Motorcrosser   0:24:00     0:24:00 

Object op de rijbaan 0:22:26 0:18:07 0:19:05 0:38:29 0:20:49 

Object op de vluchtstrook 0:17:32 0:15:10 0:12:17 0:12:23 0:14:36 

Object op de rijbaan     0:05:00 2:00:00 1:02:30 

Oliespoor 0:37:57 2:06:23 0:43:18 0:52:00 1:00:08 

Ongeval 0:41:11 0:39:16 0:39:11 0:59:27 0:40:38 

Onwelwording 0:22:46 0:21:41 0:23:12 0:16:00 0:22:30 

Openen spitsstroken 0:24:00       0:24:00 

OV 0:29:00 0:08:00     0:18:30 

Overig 0:24:00 0:10:00 0:14:00   0:16:00 

Pechgeval 0:26:20 0:30:51 0:25:59 0:32:13 0:27:55 

Politie       0:50:00 0:50:00 

Schade aan wegdek 0:43:37 0:45:42 0:50:54 3:15:48 1:02:42 

Schade infrastructuur     0:43:00   0:43:00 

Spoedtransport     0:16:00   0:16:00 

Spookrijder 0:05:30   0:15:15 0:36:00 0:15:26 

Stilstaand voertuig 0:13:00 0:02:00 0:15:20 0:05:00 0:11:00 

Storing infrastructuur     0:09:00   0:09:00 

Door wegwerkzaamheden 0:27:08 0:18:43 0:31:22 0:26:00 0:26:25 

Tekstkar     0:20:00   0:20:00 

Voertuigen 0:49:00       0:49:00 

Voetganger 0:18:32 0:19:35 0:32:00 0:28:30 0:23:29 

VRI 0:10:00   0:29:40   0:24:45 

Weersomstandigheden 0:38:48 0:18:30 0:21:45 0:14:00 0:27:29 

Wegslepen uit obstakelvrije zone 0:28:55 0:46:52 0:25:30 0:18:00 0:30:28 

Wegwerkzaamheden 0:24:30       0:24:30 

Eindtotaal 0:29:23 0:30:30 0:28:10 0:43:49 0:29:50 
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Gemiddelde afhandeltijd naar type incident op de A15 MaVa 

  
Kilometerpunt 

Type incident op A15 MaVa 

Object op de rijbaan Ongeval Pechgeval Eindtotaal 

26   2:10 2:10 

28 0:16 2:08 0:22 0:55 

29 0:20 0:17  0:19 

30 0:13  0:15 0:14 

31 0:35  0:29 0:32 

33   0:12 0:12 

34 0:10 0:14  0:11 

35 0:13 3:27 0:30 0:48 

36 0:41 1:25 0:48 0:55 

37 0:12 1:03 0:34 0:35 

38 0:34 0:37 0:13 0:30 

39 0:29 0:50 0:32 0:35 

40 0:17 0:45 0:36 0:33 

41 0:23 0:50 0:28 0:33 

42 0:22 0:51 0:42 0:34 

43 0:13 0:35 0:33 0:29 

44 0:17 0:51 0:53 0:48 

45 0:18 0:37 0:24 0:27 

46 0:14 0:43 0:24 0:27 

47 0:28 0:32 0:34 0:32 

48 0:09 0:36 0:30 0:29 

49 0:23 0:38 0:42 0:38 

50 0:17 0:31 0:23 0:25 

51 0:14 0:29 0:28 0:26 

52 0:17 0:31 0:25 0:25 

53 0:25 0:47 0:39 0:38 

54 0:13 0:49 0:27 0:27 

55 0:11 0:36 0:20 0:19 

56 0:12 0:36 0:27 0:27 

57 0:15 0:43 0:30 0:31 

58 0:25 1:41 0:34 0:41 

59 0:13 0:31 0:36 0:29 

60 0:22 0:24 0:32 0:28 

61 0:20 0:32 0:24 0:25 

62 0:13 0:32 0:28 0:26 

Eindtotaal 0:18 0:39 0:31 0:30 
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