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1 Inleiding 

In 1998 is door de NHTV en DTV Consultants in opdracht van ITS Nederland voor de eerste keer een 

inventarisatie uitgevoerd van de verkeersregelinstallaties in Nederland en vastgelegd in de rapportage 

‘Verkeersregelinstallaties in Nederland, enquête-onderzoek onder wegbeheerders’ van juni 1999 (te 

downloaden via www.dtvconsultants.nl). In 2004 is deze enquête opnieuw uitgezet en gebruikt voor 

de verkiezing van de Verkeerslichtenstad 2004. In 2015 is het onderzoek wederom uitgevoerd onder 

de wegbeheerders in Nederland. Omdat het bijna 20 jaar later is, hebben wij gemeend om de 

resultaten opnieuw vast te leggen. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Studiedag 

Verkeerslichten op 17 februari 2016. 

 

Respons 

In het najaar van 2015 is de enquête onder alle wegbeheerders in Nederland verspreid. De vragenlijst 

is digitaal verstuurd naar alle gemeentes, provincies en districten van Rijkswaterstaat. Ook is de 

vragenlijst verstuurd naar een aantal andere wegbeheerders die verkeerslichten beheren, zoals 

waterschappen en het havenbedrijf Rotterdam. De respons van de enquête is weergegeven in tabel 

1.1. 

tabel 1.1 Respons enquête 2015 

 Aantal gevraagde beheerders 

(01-01-2015) 

Aantal geretourneerde 

enquêtes 

Respons 

(%) 

Gemeentes 393 281 72% 

Provincies 12 8 67% 

Rijkswaterstaat districten 6 2 33% 

Overige verkeerslichtenbeheerders 5 5 100% 

Totaal 416 296 71% 

 

In deze rapportage zijn de resultaten per vraag weergegeven. 

 

NB: Zijn enkele termen in deze rapportage niet bekend? De meeste kunt u terugvinden op 

http://www.wegenwiki.nl/Categorie:Verkeersregeltechniek 

 

Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Maarten Nelissen en vormt het resultaat 

van zijn eerste stage voor de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector Mobiliteit. 

http://www.dtvconsultants.nl/
http://www.wegenwiki.nl/Categorie:Verkeersregeltechniek
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2 Resultaten enquête 2015 

2.1 Algemeen 

Aantal verkeersregelinstallaties 

Het aantal verkeersregelinstallaties in Nederland anno 2015 is gebaseerd op de ingevulde enquêtes en 

aangevuld met de gegevens uit 2004. 

 

 
 

6% van de verkeersregelinstallaties betreft een voetgangers- of fietsoversteekplaats. 

 

Reconstructie van verkeerslicht naar rotonde en andersom 

170 verkeerslichten zijn tussen 1998 en 2015 vervangen door een rotonde. Voor nog eens 49 

kruispunten is deze reconstructie gepland.  

Daartegenover staat dat 21 rotondes sinds 1998 zijn omgebouwd tot een met verkeerslichten geregeld 

kruispunt. De komende 3 jaar wordt verwacht dat er nog eens 21 rotondes worden omgebouwd tot 

een verkeersregelinstallatie. 

 

Verkeerslichten aangesloten op een verkeers- of beheercentrale 

 
 

  

5260
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5600

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

1998 2004 2015

79

13

8

Eigen verkeers-/
beheercentrale

Verkeers-/
beheercentrale niet
eigen beheer

Niet aangesloten op
verkeers-/
beheercentrale
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2.2 Beleid & ontwerp verkeerslichtenregeling, algemeen 

Plaatsingscriteria verkeerslichten 

2.1 Welke methode(n) gebruikt u om te bepalen of op een kruispunt verkeerslichten geplaatst moeten 

worden? 

 
Anders: 

• gevoel, op hoofdwegennet int dusdanig dat het juit ervaring nodig is. In het verleden wel 

berekeningen uitgevoerd. Veilighied is daarbij ook een belangrijk item 

• video observatie 

• bureau advies 

• Geen, de intensiteiten in Delfzijl zijn dermate laag dat een vri nauwelijks nodig zijn. 

• simulatie 

• "Beleidsuitgangspunt is om de vrijebusbaan altijd te voorzien van VRI. 

• Op dreven en kruispunten wordt op basis van doorstroming en veiligheid verkeerslichten 

aangebracht na een gedegen (model) studie." 

• Ontruimingslichten spoorwegovergang i.v.m. afwikkeling voorrang 

• studie extern wegzetten 

• politieke opdracht 

• verkeersaanbod + milieuaspecten 

• Cocon 

• Omni-x 

22%

10%

19%12%

9%

7%

11%

9%

Intensiteitencriterium (methode Slop).

Criterium afwikkeling langzaam verkeer.

Ongevallenanalyse.

Analyse verkeersafwikkeling op basis van meting wachttijden, stops
en/of wachtrijlengten voor gemotoriseerd verkeer.

Analyse verkeersafwikkeling op basis van meting wachttijden
fietsverkeer.

Analyse verkeersafwikkeling op basis van meting wachttijden
voetgangersverkeer.

Analyse verkeersafwikkeling op basis van berekeningen met methode
Harders.

Anders
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• Op basis van zicht 

• onderzoek DTV 

• Verkeerslicht is van de Provincie (N278) 

• microsimulatie 

• verkeerskundige onderbouwing 

• complexiteit/simulaties 

• verkeersveiligheid 

• Schouw (gedrag weggebruikers) 

• bestaande locaties 

• doorstroming OV via vissim 

• op basis van eigen expertise 

 

 

Recente intensiteitstellingen 

2.2 Wordt bij het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling doorgaans gebruik gemaakt van recente 

intensiteitstellingen? 

 
Beleidsnota 

2.3 Is er voor het betreffende beheersgebied een beleidsnota waarin expliciet voor 

verkeerslichtenregelingen is vermeld aan welke randvoorwaarden de regelingen moeten voldoen en 

welke doelen met de regelingen nagestreefd dienen te worden? 

 
 

Ontruimingstijden 

2.4 Voor het berekenen van ontruimingstijden zijn verschillende methoden beschikbaar. Geef hieronder 

aan van welke methode u momenteel gebruik maakt. 

2

75

23
Nee

Ja

Verkeersmodel

15

22

35

28

Nota Verkeerslichten, door
politiek vastgesteld

Nota Verkeerslichten, niet
door politiek vastgesteld

Interne richtlijnen

Geen Nota Verkeerslichten,
geen interne richtlijnen



 

Verkeerslichten in Nederland 2015 9 

   

 
Anders: 

• "langzamere ontruimingssnelheid van fietsers 

• iets snellere ontruimingstijd langzame voetgangers" 

• Ontruiming afgestemd op praktijk. Richtlijnen zijn soms te krap om veilig te functioneren. 

• de specificatie van IT&T 

• Altijd n.a.v. werkelijke buitensituatie tijden zonnodig aanpassen voor de IB 

• Extra groentijd voor voetgangers en fietsers 

• De ontruimingstijden worden afgerond op halve sec. naar boven. 

• langzaam verkeer oversteken  

• "Garantietijden zijn trapsgewijs lager dan ontruimingstijd. 

- tot 5,5 seconden 2 seconden lager 

- tussen 5,5 en 10,5 seconden 3 seconden lager 

- vanaf 10,5 seconden 4 seconden lager 

• Handmatige correctie bij langere fietsoversteken. 

• "lengte fiets naar 3meter i.v.m. bakfietsen/fietskarren 

• T.o.v. CROW 111 ontruimingssnelheid fiets en voetganger, 4 m/s resp. 0,8/1,2 m/s aangepast 

• afronding 0,3 

• voetganger 1 meter oplopen 

• Het is een programma dat via de computer een plattegrond inleest en automatisch alle 

ontruimingstijden bepaalt (in gebruik door adviseur P. Huijskes) 

• gaat via adviesbureau ( Grontmij , DTV) 

• ontruimingstijden worden soms bijgesteld n.a.v. lokale situatie (lagere oprijsnelheid) 

• Gebruik van de 2 meter regelen bij fietsers en voetgangers wordt een reactietijd van 0,5 seconde 

gebruikt indien ze geen wachttijdvoorspeller hebben. 

• "- geen lane changes 

• - archiveringsmethode 

• - ontruimingstijden trams standpunten in bepaald" 

• Bij voetgangersoversteekplaatsen de oprijtijd conflicterend verkeer beperkt in mindering brengen. 

• locatiebeoordeling omgevingsanalyse 

• oprijtijden fiets; geen 'vliegende' start 

• Wordt gebruikt als minimale ontruimingstijden, afhankelijk van situatie kan door ons besloten 

worden deze hoger te laten zijn 
  

31

311

37

Ongewijzigde vigerende
CROW-richtlijn

Vigerende CROW-richtlijn

Andere methoden

Niet bekend/ uitbestede
werkzaamheden
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Doelbewust doseren 

2.19 Worden in uw beheersgebied met verkeerslichten geregelde kruispunten doelbewust gebruikt om 

de hoeveelheid verkeer te doseren? 

 
  

66

32

2

Niet

Beperkte schaal

Grote schaal
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2.3 Beleid & ontwerp verkeerslichtenregeling, voetgangers 

Gecoördineerde oversteek 

2.5 Indien een voetgangersoversteek over een weg uit twee afzonderlijk geregelde deeloversteken 

bestaat, is een groene golf in beide richtingen voor de voetgangers dan een harde ontwerpeis? 

 
 

Meer dan één groenfase per cyclus voor voetgangers 

2.6 Worden regelingen toegepast waarbij de voetgangers meer dan één groenfase per cyclus krijgen? 

 
 

Groenknippertijd 

2.7 Conform het Handboek Verkeerslichten, moet de groenknippertijd van voetgangersrichtingen 

worden gebaseerd op de oversteeklengte. Hoe worden de groenknippertijden bepaalt? 

 
 
  

30

41

2

27 Altijd

Afhankelijk van situatie

Nooit

Niet van toepassing

36

56

8

Nooit

Afhankelijk van situatie

Altijd

41

36

23

Altijd hetzelfde

Afhankelijk van
oversteeklengte

Niet bekend/ beheert
tot uitbestede
werkzaamheden
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Terugsignalering 

2.8 Maakt u voor het informeren van de voetgangers gebruik van terugsignalering? 

 
 

Akoestische signalen voor visueel gehandicapten 

2.9 Komen in uw beheersgebied met verkeerslichten geregelde kruispunten voor waarop akoestische 

signalen voor visueel gehandicapten worden toegepast? 

 
 

  

25

36
5

33

1 Nee, zonder
terugmelding

Ja terugmelding

Ja wachttijdvoorspellers

Ja terugmelding of
wachttijdvoorspellers

Ja apart aspect

6

31

63

Niet

Beperkte scaal

Grote schaal



 

Verkeerslichten in Nederland 2015 13 

   

2.4 Beleid & ontwerp verkeerslichtenregeling, fietsers 

Gecoördineerde oversteek 

2.10 Indien een fietsoversteek over een weg uit twee afzonderlijk geregelde deeloversteken bestaat, is 

een groene golf voor de fietsers dan een harde ontwerpeis? 

 
 
 

Groenfasen door detectorinformatie verlengd 

2.11 Worden voertuigafhankelijke regelingen toegepast waarbij de groenfasen voor fietsrichtingen aan 

de hand van detectorinformatie worden verlengd? 

 
 

Meer dan één groenfase per cyclus 

2.12 Worden regelingen toegepast waarbij de fietsers meer dan één groenfase per cyclus krijgen? 

 
 
  

2

26

48

24 Nooit

Afhankelijk van situatie

Altijd

Niet van toepassing

6

4351

Nooit

Afhankelijk van situatie

Altijd

27

69

4

Nooit

Afhankelijk van situatie

Altijd
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Terugsignalering 

 

2.13 Maakt u voor het informeren van de fietsers gebruik van terugsignalering? 

 
 

Gelijktijdig groen 

2.14 Komen in uw beheersgebied met verkeerslichten geregelde kruispunten voor, waarop alle 

richtingen voor (brom)fietsers gelijktijdig groen krijgen? 

 
 

2.15 Is bij het toepassen van (brom)fietsers gelijktijdig groen sprake van een tendens? 

 
 
  

16

9

21
49

5

Nee, drukknoppen
zonder terugmelding

Ja drukknoppen met
terugmelding

Ja
wachttijdvoorspellers

Ja terugmelding of
wachttijdvoorspellers

Ja apart aspect

63

36

1

Nee

Beperkte schaal

Grote schaal

87

9
4

Nee, aantal kruispunten
gelijktijdig groen blijft
gelijk

Aantal kruispunten
gelijktijdig groen neemt
af

Aantal kruispunten
gelijktijdig groen neemt
toe
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2.5 Beleid & ontwerp verkeerslichtenregeling, openbaar vervoer 

 

Prioriteitsregeling 

2.16 Komen in uw beheersgebied kruispunten voor met een prioriteitsregeling voor het openbaar 

vervoer? 

 
 

Type selectief detectiesysteem 

2.17 Welk type selectief detectiesysteem wordt gebruikt? 

 
KAR is duidelijk het meest gebruikte selectieve detectiesysteem. De meeste wegbeheerders die 

‘anders’ hebben ingevuld bij de enquête, lieten weten dat ze beide (VETAG/ VECOM/ SICS en KAR) 

gebruiken. 

 

Prioriteit bepaald door afwijking t.o.v. regelmaat/ stiptheid 

2.18 Komen prioriteitsregelingen voor waarbinnen de mate van prioriteit bepaald wordt door 

afwijkingen t.o.v. de regelmaat en/of stiptheid? 

 
  

11

21

68

Nee

Beperkte schaal

Grote schaal

11,5

77

11,5

VETAG/ VECOM/ SICS

KAR

Anders

37

26

37 Niet

Beperkte schaal

Grote schaal
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2.6 Type regelingen 

Type regeling 

 
 
3.2.2 Hieronder staan enkele redenen waarom op kruispunten een starre regeling toegepast kan worden. 

 
Noodregeling 

3.4 Komen in uw beheersgebied kruispunten voor die beschikken over een aparte noodregeling? Een 

noodregeling treedt in werking als het normale regelprogramma niet kan functioneren. 

 
 

Noodstroomvoorziening 

3.5 Komen in uw beheersgebied kruispunten voor die beschikken over een noodstroomvoorziening?  

91

1

8

Voertuigafhankelijk

Star

Halfstar

67%
11%

22%

Er is nog geen tijd/geld beschikbaar om een voertuigafhankelijke regeling te
ontwerpen of aan te schaffen.

De betreffende kruispunten worden star geregeld, omdat ze deel uitmaken van een
streng of netwerk waarop een coördinatie is gewenst die niet, of niet goed, met een
voertuigafhankelijke regeling/ half starre regeling gerealiseerd kan worden.

Een starre regeling voldoet, om andere redenen dan hiervoor genoemd, het best.

66

16

18

Niet

Beperkte schaal

Grote schaal
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71

22

7

Niet

Beperkte schaal

Grote schaal
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Maximum groentijd 

3.6 De maximum groentijd van een signaalgroep kan op verschillende manieren worden bepaald. 

 
 

Anders: 

• geen idee 

• op basis van advies 

• voor voertuigafhankelijke regelingen een vaste waarde die op straat wordt ingeregeld, voor half 

starre regelingen berekeningen op basis van Cocon of vergelijkbaar 

• modelintensiteiten en na regelen op straat  

• verkeerskundig beheer 

• onderzoek dtv 

• Ervaring uit verleden en kennis over het kruispunt 

• drukste moment 

• eigen inschatting 

 

Grenshiaattijd 

3.7 De grenshiaattijd van een signaalgroep kan op verschillende manieren worden bepaald. Kruis 

hieronder aan hoe de grenshiaattijd doorgaans wordt bepaald. 

 
Anders: 

• geen idee 

• op basis van advies 

• vaste waarde die in incidentele gevallen op straat wordt ingeregeld 

• onderzoek dtv 

• vaste waarde én op straat ingeregeld 

• niet bekend (regeling wordt geschreven door beheerspartij) 
  

9

13

24
32

7

15
Aan de hand van simulaties

Volgens adaptieve regelmethode

Op basis van een starre regeling

Door inregelen op straat

Ingesteld op vaste waarde

Anders

10

26

9

44

11 Aan de hand van simulaties

Door inregelen op straat

Variabel

Vaste waarde

Anders
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Netwerkregelingen 

Onder halfstar geregelde netwerken wordt een systeem verstaan, waarbij de regelingen zijn gebaseerd 

op een vaste cyclustijd en vooraf ontworpen signaalplannen. 

Onder een netwerk wordt hier verstaan: een verzameling van geregelde kruispunten die 

regeltechnisch een samenhangend geheel vormen (zogenaamde strengen vormen dus ook een 

netwerk). Onder een netwerkregeling wordt een zichzelf optimaliserend regelsysteem verstaan, 

waarbij de regeling van (bijna) elk kruispunt van het netwerk voortdurend wordt afgestemd op de 

regeling van één of meer andere kruispunten van het netwerk. 

 

3.8 Geef hieronder aan hoeveel netwerken van de aangegeven soort en omvang in uw beheersgebied 

voorkomen. 

 
 

Uitgewerkte scenario’s 

39.6% van de verkeerslichten in 76 beheersgebieden beschikken over de mogelijkheid om een vooraf 

uitgewerkt scenario in te schakelen. Bij 42% van de beheersgebieden is er helemaal geen kruispunt dat 

beschikt over een uitgewerkt scenario. 

 

Van de verkeerslichtenregio’s heeft 58% deze scenario’s in het verkeersregelprogramma opgenomen. 

De andere 42% heeft dit in de beheercentrale opgenomen. 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Halfstar geregelde netwerken

Netwerkregeling

Netwerken fietsverkeer

2 tot 5 kruispunten Meer dan 5 kruispunten



 

20 Verkeerslichten in Nederland 2015 

 
  

  

2.7 Verkeerskundig beheer en onderhoud 

Voor het uitvoeren van functioneel of verkeerskundig beheer wordt onderscheid gemaakt tussen 

monitoring (continu volgen van de verkeerskundige werken van een verkeerslichtenregeling) en 

verkeerskundig beheer (periodieke toets of verkeerslichtenregeling nog aansluit op actuele 

verkeerssituatie). 

 

Monitoring 

 
Anders: 

• geen idee 

• een aantal installaties zit aangesloten op de KWC van Vialis en kunnen via webstats worden 

bekeken. 

• op basis van klachten/meldingen 

• 40 installaties continue 

• V-Log wordt continue opgeslagen en bij klachten geanalyseerd 

• ad hoc, reactief n.a.v. klachten of incidentele waarnemingen 

• aan de hand van reacties en eigen waarneming. 

• alleen als er veel klachten komen anders niet  

• continu via KWC 

• Provincie is wegbeheerder en beheert daarmee ook verkeerslicht 

• bijna dagelijks 

• dagelijks via BI (beoordelingsinstrument) 

• Continu proces 

• Afhankelijk van stranddagen, omleidingen, extreme drukte en storingen. 

• 12x per jaar 

• continu 

• reactief 

• continue (iedere week)  

• continue 

• Op basis van meldingen/klachten 

 
  

19

20

25

5
5

26

Nooit

1x per 2 jaar of minder

1x per jaar

2x per jaar

4x per jaar

Anders
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Verkeerskundig beheer 

 
Anders: 

• geen idee 

• afhankelijk van alleen bij duidelijk gewijzigde verkeersstromen. meestal niet 

• na meldingen burgers 

• ad hoc, reactief n.a.v. klachten of incidentele waarnemingen 

• aan de hand van reacties en eigen waarneming. 

• eigen methodiek 

• zoveel mogelijk, werk met werk maken 

• Continu proces ahv monitoring en centrale 

• continu 

• geen vast moment. Het evalueren van alle installaties staat wel op de planning voor de komende 

drie jaar. 

• zeer regelmatig 

• vanuit een project, bijvoorbeeld fiets gerelateerd 

 

Ongeval analyses 

 
Anders: 

• wanneer ongevallen hebben plaatsgevonden 

• n.a.v. ongeval 

• passend bij de situatie 

• Na ongeval 

• Weet het niet precies. Andere afdeling. 

• op aanvraag 

• per geval  

18

32

7
10

13

3
17

Nooit

1x per 5 jaar of minder

1x per 3 jaar

1x per 2 jaar

1x per jaar

2x per jaar

Anders

645

7

10

3
11

Nooit

1x per 5 jaar of minder

1x per 2-3 jaar

1x per jaar

2x per jaar

Anders
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Geautomatiseerd verzamelen van gebeurtenissen 

4.4 Maakt u gebruik van het geautomatiseerd verzamelen van gebeurtenissen in uw reeds geplaatste 

verkeersregeltoestellen? 

4.5 Maakt u gebruik van het geautomatiseerd verzamelen van gebeurtenissen in uw nieuwe 

verkeersregeltoestellen? 

 
4.6 Heeft u de beschikking over een computerprogramma om de MV-files en/of V-LOG files te 

analyseren? 

 
 
  

40

53

20

29

17

8

23

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nieuwe VRI's

Reeds geplaatste VRI's

Niet MV-files V-LOG MV-files en V-LOG

56

15

25

4

Nee

Ja, alleen viewer

Ja, computerprogramma
in eigen beheer

Ja, computerprogramma
van andere wegbeheerder
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2.8 Technisch beheer en onderhoud 

Uitvoering beheer en onderhoud 

4.7 Hoe wordt het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties uitgevoerd? 

tabel 2.1  

24/7 door een eigen technische dienst 4% 

Binnen kantooruren door een eigen technische dienst, buiten kantooruren door een marktpartij 4% 

VRA door fabrikant van VRA, buiteninstallatie 24/7 door een eigen technische dienst 4% 

VRA door fabrikant van VRA, buiteninstallatie binnen kantooruren door een eigen technische dienst, buiten 

kantooruren door een marktpartij 

13% 

Zowel VRA als buiteninstallatie door een en dezelfde marktpartij 32% 

VRA bij fabrikant van VRA en buiteninstallatie bij een marktpartij 35% 

Beheer en onderhoud wordt alleen correctief uitgevoerd 3% 

Niet bekend 5% 

 
 

Budget 

4.8 Beschikt u over voldoende budget om het beheer van uw verkeersregelinstallaties op een 

verantwoorde wijze uit te kunnen voeren? 

 
 

4.9 Beschikt u over voldoende budget en tijd om ervaring op te doen met nieuwe ontwikkelingen c.q. 

deze uit te proberen? 
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29

48

Nee, niet alle noodzakelijke
werkzaamheden

Ja, maar nog opgelopen
achterstand inhalen

Ja, beheer is helemaal op
orde

29

32

39

Nee, geen mogelijkheden

Nee, volgen experimenten
van andere

Ja, actief bezig met
vernieuwingen
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Klachten 

4.10 Maakt u bij de weggebruikers/burgers duidelijk bekend waar zij met eventuele klachten, 

opmerkingen of suggesties met betrekking tot geregelde kruispunten terecht kunnen? 

 

Bij 82% van de verkeerslichtenbeheerders worden weggebruikers en burgers het duidelijk gemaakt 

waar zij met klachten, opmerkingen en suggesties over verkeerslichtengeregelde kruispunten terecht 

kunnen. Bij 18% van de verkeerslichtenregio’s is dit niet het geval. 
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2.9 Aantal medewerkers en genoten opleiding 

 
 

Inhuren van personeel 

5.2 Naast medewerkers in dienst van uw organisatie kan het zo zijn dat u ter ondersteuning van uw 

werkzaamheden een beroep doet op verkeersregeltechnici van marktpartijen. Maakt u gebruik van 

structurele inhuur (minimaal één dag per week) voor het uitvoeren van verkeersregeltechnische 

werkzaamheden? 5.2.1 Hoeveel uur wordt er gemiddeld per week ingehuurd? 

 

67% van de verkeerslichtenbeheerders maakt geen gebruik van inhuur van personeel. Het andere 

derde deel doet dit wel. Van de wegbeheerders die wel personeel inhuren is 16,2 uur gemiddeld. 

 

Werkzaamheden uitbesteden 

5.3 In welke mate worden de werkzaamheden met betrekking tot het ontwerpen van 

verkeersregelinstallaties uitbesteed? 
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5.3.1 Aan welk type organisatie worden deze ontwerpwerkzaamheden uitbesteed? 

 

31

53

16

Fabrikant die ook
verkeersregeltoestel
levert

Advies- of
ingenieursbureau
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