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Samenvatting
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Inleiding
In de zomer van 2001 is een groot deel van de westelijke ringweg rond
Amsterdam, beter bekend als de A10-West, grondig gerenoveerd. Na jaren van
intensief gebruik was dit onderhoud noodzakelijk. Om deze werkzaamheden te
kunnen uitvoeren heeft de opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord-Holland in
overleg met de Gemeente Amsterdam, die ook drie projecten wilde uitvoeren,
en andere betrokken partijen, zoals de deelraden, de Kamers van Koophandel
en bedrijven, besloten tot afsluiten van één complete rijbaan in de
zomermaanden. Eerdere ervaringen hadden geleerd dat deze werkwijze de
minste hinder voor de weggebruikers veroorzaakt. In de periode van 26 mei tot
26 augustus 2001 is daarom één rijbaan over een lengte van circa vijf kilometer
afgesloten (wisselend de oostelijke en de westelijke rijbaan) en is de andere
rijbaan gebruikt om het verkeer af te wikkelen. Daarbij wordt het verkeer op
één rijbaan met twee versmalde rijstroken in beide richtingen afgewikkeld (het
zogenaamde 4-0 systeem). Verder waren alle toe- en afritten op het werkvak
afgesloten, behalve de afritten van de S105 en S106 aan de zijde waar niet
werd gewerkt. Deze mochten worden gebruikt door vrachtverkeer en
hulpdiensten.

Maatregelenpakket
Vooraf werd ingeschat dat deze ingreep een enorme invloed zou hebben op de
verkeersafwikkeling1, niet alleen op de A10-West zelf, maar ook op de
nabijgelegen snelwegen, zoals de A9, en het Amsterdamse stedelijk wegennet.
Om de verwachte verkeerschaos te voorkomen, heeft de Directie NoordHolland van Rijkswaterstaat, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam
en andere betrokken partijen, al vroegtijdig allerlei activiteiten gestart. Er is een
pakket samengesteld van verkeerskundige maatregelen en maatregelen in het
kader van mobiliteitsmanagement. Dit pakket van maatregelen is gericht op
bevordering van de doorstroming op het openblijvende A10-West trajectdeel
en omliggende snelwegen, de bereikbaarheid van de omliggende wijken en
bedrijven en beïnvloeding van het gedrag van de A10-weggebruikers. Het
pakket werd ondersteund door een intensieve communicatiecampagne.

Evaluatie
Vanwege de grote gevolgen van het verlies aan capaciteit is reeds in een
vroegtijdig stadium een onderzoek gedaan naar de inzet van verkeersbeheersingsmaatregelen om de effecten van het groot onderhoud te verkleinen
(Goudappel Coffeng, 2000a). De methode die in dit onderzoek is toegepast,
volgde de principes van de Verkeerskundige Architectuur (AVV, 2001). Deze
beschrijft hoe van beleid tot operationele verkeersbeheersing wordt gekomen.
Verder is, om de effecten van het maatregelenpakket vooraf, tijdens en na de
afsluiting te kunnen bepalen, het gedrag van de A10-West weggebruikers te
1
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kunnen verklaren en lessen voor de toekomst te kunnen leren, reeds in het
voorjaar van 2000 door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in samenwerking
met de Directie Noord-Holland en DGP een onderzoeksprogramma opgesteld.
Het programma was opgebouwd uit drie onderzoeken. Het eerste onderzoek,
al uitgevoerd in 2000, betrof een dynamische modelstudie gericht op het
vooraf bepalen van de effecten van het maatregelenpakket om dit eventueel bij
te stellen. Het tweede onderzoek ging over de effecten op het keuzegedrag
(modaliteit, vertrektijdstip, etc.) van de A10-weggebruikers. Door middel van
enquêtes is een panel van weggebruikers voor, tijdens en na het groot
onderhoud ondervraagd op hun keuzegedrag.
Het derde onderzoek betrof de effecten op de verkeersafwikkeling. Voor dit
onderzoek zijn in de zomer van 2000 en in de zomer van 2001 verschillende
verkeerstellingen en metingen uitgevoerd. Zo zijn intensiteiten en snelheden op
de autosnelwegen, intensiteiten op toe/afritten en het stedelijk wegennet en
reistijden op verschillende trajecten gemeten en vervolgens geanalyseerd.
De resultaten van de in opdracht van AVV uitgevoerde studies zijn neergelegd
in een drietal rapporten. In dit rapport zijn de belangrijkste achtergronden en
resultaten van dit evaluatieprogramma beschreven vergezeld van
aanbevelingen.

Belangrijkste conclusies
Algemeen
•= Op de A10-West is tijdens het groot onderhoud geen sprake geweest van
(ernstige) verkeerskundige problemen. Het verkeer kende, mede door het
ingestelde snelheidsregime van 70 km/uur en de afsluiting van toe- en
afritten, in de spitsperiode een redelijke doorstroming. Ook op het
omliggende hoofdwegennet nam de gebruikelijke congestie niet
substantieel toe. Anders lag dit voor het Amsterdamse, stedelijke wegennet.
Vooral op de noord-zuid routes stagneerde het verkeer. Ook op andere
routes was het veel drukker. Het veel geroemde ‘wonder van de A10-West’
dient dus wel te worden genuanceerd.
•= De communicatiecampagne voor en tijdens het groot onderhoud was
effectief. De campagne heeft, naast dat de werkzaamheden in de zomer zijn
uitgevoerd, ertoe bijgedragen dat de gevreesde verkeersproblemen op het
hoofdwegennet zijn uitgebleven. Een deel van de weggebruikers was met
vakantie of nam zeker in het begin enige dagen verlof, koos voor een ander
vervoermiddel, werkte thuis of koos voor een andere route of
vertrektijdstip.
•= De aangeboden maatregelen in het kader van mobiliteitsmanagement zijn
niet effectief gebleken. Tijdens het groot onderhoud koos ongeveer 10%
van de A10-West weggebruikers voor alternatieven als het openbaar
vervoer en de fiets. Van het aangeboden pakket extra openbaar
vervoerfaciliteiten, stimulering van transferia- en fietsgebruik is nauwelijks
gebruik gemaakt. Ook is er, naast het veelvuldig gebruik van flexibele
werktijden, weinig aan nieuw vervoermanagement gedaan.
Verkeersmaatregelen
•= De gekozen integrale aanpak (om van beleidsdoelstellingen met een
netwerkbenadering te komen tot verkeersmaatregelen), waarbij in een
vroegtijdig stadium door alle betrokken organisaties en belanghebbenden
een samenhangend maatregelenpakket voor het hoofdwegennet en het
stedelijk wegennet is ontwikkeld, ondersteund door de communicatiecampagne, heeft gewerkt. Daarmee heeft de in de Architectuur voor
Verkeersbeheersing neergelegde aanpak zijn waarde bewezen.
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•= De intensiteiten op de A10-West zijn met 38% afgenomen. Een groot deel
van dit verkeer heeft een andere route gekozen om de bestemming te
bereiken. Dat heeft geleid tot meer verkeer op omliggende snelwegen, een
flinke stijging van het gebruik van de omliggende aansluitingen en het
stedelijk wegennet.
•= Ondanks dat het verkeerskundige maatregelenpakket heeft gewerkt,
hebben een deel van de congestieproblemen zich van het hoofdwegennet
naar het stedelijke wegennet verplaatst.
Mobiliteitsmanagement
•= Tijdens de werkzaamheden koos 10% van de weggebruikers voor
alternatieve vervoerwijzen (5% openbaar vervoer, 5% fiets), 6 weken na
openstelling koos nog 4% van de voormalige automobilisten voor
alternatieven vooral vanwege de kortere reistijd. In hoeverre deze 4%
definitief overstappen op deze alternatieven is onbekend. Met name het
lokale verkeer, met een herkomst en bestemming in het gebied rond de
A10-West, veranderde het gedrag (vervoerwijze en route).
•= De belangrijkste vastgestelde gedragswijziging was de ’gedwongen’ keuze
voor een andere (auto)route.
•= Vraagtekens kunnen worden gezet bij de kosteneffectiviteit van de
mobiliteitsmanagementmaatregelen. De kosten van het pakket aan
verkeersmanagement- en mobiliteitsmanagementmaatregelen bedroegen
circa 3 miljoen euro, terwijl het nieuwe aanbod aan reizigers en parkeerders
verwerkt had kunnen worden met het bestaande aanbod aan openbaar
vervoer en parkeerfaciliteiten. Hiertegenover staan de niet te kwantificeren
maatschappelijke opbrengsten: het uitblijven van de verkeerschaos. Aan het
uitblijven van deze chaos heeft de communicatiecampagne zeker
bijgedragen. En in deze campagne werd het aangeboden mobiliteitsmanagementpakket beschouwd als dienstenpakket aan de door het
onderhoud getroffen mobilist. Dit heeft waarschijnlijk wel een rol van
betekenis gespeeld. Ook hebben de mobiliteitsmanagementmaatregelen
onmiskenbaar bijgedragen aan draagvlak voor de gekozen onderhoudswijze
bij de omwonenden, bedrijfsleven en in de publieke opinie.

Belangrijkste aanbevelingen en lessen
Algemeen
•= Bij ‘tijdelijke’ als grootschalig te kenschetsen onderhoudswerkzaamheden
(en in beginsel ook bij permanente structurele verkeersmaatregelen) blijft
het merendeel van de mobilisten kiezen voor de auto. Dit uit oogpunt van
gewoonte, reistijd, comfort / kwaliteit en betrouwbaarheid. Indien nodig
wordt in eerste instantie voor een andere route gekozen.
•= Omdat het merendeel van de weggebruikers van de auto gebruik blijft
maken, verdient het aanbeveling bij grootschalig onderhoud en ingrijpende
verkeersmaatregelen vroegtijdig, langdurig en intensief een communicatiecampagne te ontwerpen en uit te voeren in aansluiting op de belevingswereld van de automobilist. Onderdeel van de campagne zijn het wijzen op
alternatieve routes en alternatieve (bestaande) vervoersproducten en
diensten, als openbaar vervoer, parkeerplaatsen (P&R), kortingsregelingen,
lopende vervoermanagementregelingen.
•= Indien uit maatschappelijk oogpunt verkeersoverlast bij incidentele
veranderingen (bijvoorbeeld groot onderhoud) voorkomen dient te worden
(zoals op het stedelijke wegennet in Amsterdam), dan is het nemen van
push-maatregelen onontkoombaar Te denken valt dan aan het
‘gedwongen’ gebruik laten maken van P+R, transferia en het aanbieden van
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alternatieve private en openbare vervoerdiensten. Beseft dient te worden
dat deze push-maatregelen maatschappelijke weerstand oproepen bij de
reizigers, bezoekers van het gebied en het bedrijfsleven (bereikbaarheid,
nadelig economische effect).
Verkeersmaatregelen
•= Bij voorgenomen groot onderhoudswerkzaamheden en langdurige
capaciteitsbeperkingen is noodzakelijk om in een zeer vroeg stadium te
starten met de ontwikkeling van een pakket aan maatregelen, waarbij het
hoofdwegennet, het provinciale en stedelijke wegennet in samenhang
wordt beschouwd. Dit betekent dat samenwerking tussen wegbeheerders
essentieel wordt en op een gestructureerde manier moet plaatsvinden. De
Verkeerskundige Architectuur geeft daar het kader voor.
•= Bij dergelijke werkzaamheden en capaciteitsbeperkingen dienen
alternatieven routes vroegtijdig en ‘dwingend’ te worden bewegwijzerd.
Aandacht voor alle detail aspecten dient daarbij niet uit het oog te worden
verloren.
•= De afsluiting van toe- en afritten draagt bij aan het bewerkstellingen van
een vlotte doorstroming op het openblijvende wegvak of wegvak met
capaciteitsbeperking. Om de doorstroming ook elders in het netwerk te
bevorderen zou overwogen kunnen worden ook daar tijdelijk toe- en
afritten af te sluiten, mits dit niet tot nadelige verkeerseffecten leidt door
een verschuiving naar andere aansluiting.
•= Het landelijk verlagen van de snelheid tot 70 km/uur in de spits ter
bevordering van de doorstroming, zoals geopperd bij de ingebruikneming
van de vernieuwde A10-West, is bekeken vanuit de netwerkbenadering niet
wenselijk. Op landelijk niveau treedt een verschuiving op naar de overige
wegennetten met nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en
verkeersveiligheid (AVV, 2002). Verlaging van de snelheid naar tijd
(dynamisch) en plaats (locatie specifiek), kan mogelijk wel waardevol zijn.
Verder onderzoek is daartoe gewenst.
Mobiliteitsmanagement
•= Bij groot onderhoud dient het aanbieden van mobiliteitsmanagement te
worden beoordeeld op gebruik en maatschappelijke kosteneffectiviteit.
Daarbij mag van het gebruik niet teveel verwacht worden.
•= Mobiliteitsmanagement producten en diensten hebben meer kans van
slagen als ze gericht worden op specifieke doelgroepen. Bij groot
onderhoud, zoals in Amsterdam, zijn dit vooral in de directe omgeving
woonachtige mobilisten die slechts over een korte afstand behoeven te
reizen. Het gaat daarbij met name over het verschaffen van alternatieven èn
het communiceren over deze alternatieven.
•= Bij groot onderhoud kan worden overwogen dat de overheid en het
bedrijfsleven gezamenlijk op zoek gaan naar de potentieel te beïnvloeden
automobilist en daarvoor maatproducten en diensten aanbieden in plaats
van een generiek pakket.
Naast de hierboven genoemde aanbevelingen is er door de Directie NoordHolland nog een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
procesmatige en organisatorische aspecten van het onderhoudsproject (zie
Directie Noord-Holland, 2002).
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1 Inleiding
.............................................................................................

1.1 Introductie

In de zomer van 2001 is een stuk van de ringweg rond Amsterdam, beter
bekend als de A10-West, grondig gerenoveerd. De Directie Noord-Holland van
Rijkswaterstaat had daartoe besloten, omdat groot onderhoud dringend nodig
was. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is in overleg met de
Gemeente Amsterdam, die ook drie projecten wilde uitvoeren, en andere
betrokken partijen (deelraden, andere gemeentes, provincie Noord-Holland,
Kamers van Koophandel, bedrijven, etc.) besloten te kiezen voor het afsluiten
van één rijbaan gedurende de zomermaanden. Deze werkwijze zou de minste
hinder voor de weggebruikers veroorzaken. In de periode van 26 mei tot 26
augustus 2001 is daarom één rijbaan over een lengte van circa vijf kilometer
afgesloten (wisselend de oost- en westrijbaan) en is de andere rijbaan gebruikt
om het verkeer af te wikkelen via het zogenaamde 4-0 systeem. Daarbij wordt
het verkeer op één rijbaan met versmalde rijstroken in twee richtingen
afgewikkeld. Verder waren alle toe- en afritten op het werkvak afgesloten,
behalve de afritten van de S105 en S106 aan de zijde waar niet werd gewerkt.
Deze mochten worden gebruikt door vrachtverkeer en hulpdiensten. Een
kaartje met de precieze locatie van het werkvak is gegeven in figuur 1.
...................................
Figuur 1
Locatie werkvak (foto: Dir. Noord-Holland)

Duidelijk is geworden dat deze ingreep een enorme invloed heeft gehad op de
verkeersafwikkeling, niet alleen op de A10-West zelf, maar ook op de overige
rijkswegen en het stedelijk wegennet van Amsterdam. Echter, de verwachte,
grote problemen op het wegennet zijn uitgebleven. Vandaar dat gesproken
werd over het “wonder” van de A10-West. Of het een wonder is, moet nog
blijken. Al in het voorjaar van 2000 heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer
van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Directie Noord-Holland een
onderzoeksprogramma opgesteld, dat zoekt naar een verklaring van de
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waargenomen fenomenen (De Boer en Taale, 2000). In dit rapport worden de
opzet en de resultaten van dit onderzoeksprogramma beschreven en worden
daaruit conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor toekomstige,
soortgelijke onderhoudsprojecten.

1.2 Maatregelen

De Directie Noord-Holland heeft, in samenwerking met de Gemeente
Amsterdam en andere betrokken partijen, al vroegtijdig allerlei activiteiten
gestart om de voorziene problemen aan te pakken. Onderdeel van het
onderhoudsproject was een maatregelpakket, bestaande uit maatregelen die de
mobiliteit beïnvloeden en verkeersbeheersingsmaatregelen om de doorstroming
te verbeteren.
Doordat de toe- en afritten S103 tot en met S107 zouden worden afgesloten,
was vooraf de verwachting dat op de volgende locaties op het hoofdwegennet
problemen zouden ontstaan of verergeren:
•= op de aansluitingen direct ten noorden en zuiden van werkvak: A10-West
Basisweg, A4 Sloten en A10-Zuid Amstelveenseweg;
•= op de alternatieve route A9 (Haarlem) - A4 (Sloten) en terug en bij
knooppunt Badhoevedorp;
•= op de alternatieve route A10-Noord;
•= op de A10-Oost.
Ook op het Amsterdamse wegennet zouden problemen op kunnen gaan
treden. Met name op de routes parallel aan de A10-West. De verkeersbeheersingsmaatregelen bestonden uit het aanpassen van verkeersregelingen
(prioriteit OV, capaciteit bepaalde richtingen vergroten), kleine infrastructurele
aanpassingen (voorrang wijzigen, busstroken aanleggen) en het invoeren van
‘kranen’ op de belangrijkste aansluitingen, dat wil zeggen door middel van de
verkeersregelingen niet teveel verkeer toelaten op het stedelijk wegennet en
extra opstelcapaciteit bij deze aansluitingen geven. Andere maatregelen met
betrekking tot de doorstroming waren bijvoorbeeld:
•= het uitzetten van de toeritdoseerinstallaties;
•= het instellen van een ander laad/los regime om stilstaande voertuigen op de
rijbaan te voorkomen;
•= snelheidsbeperking van 70 km/uur op A10-West en toeleidende wegen;
•= plaatsen van bewegwijzeringsborden langs de weg;
•= bestaande DRIP’s op de A1, A2, A4 en A8 (laatste voor de ring A10)
werkend houden.
In het kader van mobiliteitsbeïnvloeding zijn ook allerlei maatregelen genomen
met als doel het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden ten behoeve van
een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer:
•= maatregelen ten aanzien van het bestaande OV (optimaliseren of versterken
van huidige trein- en metrolijnen);
•= aanbieden van aanvullend OV (pendelbussen ten oosten en westen van de
A10-West);
•= stimuleren van het fietsgebruik (fietsleaseplan en regeling voor gratis of
goedkope fiets bij bedrijven);
•= stimuleren van gebruik van transferia en P+R-terreinen (met behulp van
billboards langs de snelweg, maken van extra parkeercapaciteit, speciaal
kaartje vanaf transferium Arena);
•= maatregelen vervoermanagement bij bedrijven bevorderen (telewerken,
flexibele werktijden, carpoolen, bedrijfsvervoer, verkoop kaartjes OV).
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1.3 Communicatie

Een andere belangrijke maatregel bestond uit het communiceren van de
plannen naar alle betrokken partijen, zoals de gemeenteraden, de bedrijven in
de omgeving, de Kamer van Koophandel, belangenverenigingen en uiteraard
de weggebruikers.
De communicatie is groot aangepakt. Er is uitgebreid gecommuniceerd naar de
weggebruikers dat het onderhoud verkeersproblemen zou opleveren. Diverse
middelen zijn daarvoor gebruikt, zoals folders, krantenartikelen, een radiospotje
en een internetsite (zie figuur 2). Verder is er extra gecommuniceerd in de vorm
van informatiefolders met betrekking tot alternatieve reismogelijkheden.
...................................
Figuur 2
Communicatie (bron: website A10-West)

1.4 Evaluatie

Voordat het groot onderhoud plaatsvond, is er reeds nagedacht over de
evaluatie. Zo is er vooraf onderzoek gedaan naar de inzet van verkeersbeheersingsmaatregelen om de negatieve gevolgen van de capaciteitsreductie te
verkleinen (Goudappel Coffeng, 2000a). Verder zijn er diversie evaluatiestudies
opgezet en uitgevoerd. Dit rapport behandeld de evaluatie van de genomen
maatregelen, zowel de verkeersbeheersingsmaatregelen als van de maatregelen
die zich richten op het beïnvloeden van de mobiliteit. Dit rapport gaat dus niet
over de evaluatie van de organisatie van het onderhoudsproject of de procedures. Die evaluatie is door de Directie Noord-Holland zelf uitgevoerd (Directie
Noord-Holland, 2002).
De evaluatie van de maatregelen was bedoeld, niet alleen om te zien wat de
effecten van al deze maatregelen zouden zijn, maar ook om eventueel deze
maatregelen nog aan te passen. Het uiteindelijke doel van de evaluatie was
kennis op het gebied van gedragsbeïnvloeding, benutting en dynamisch
verkeersmanagement in relatie met groot onderhoud. Met deze kennis kan in
de toekomst beter over soortgelijke projecten geadviseerd worden.
Het onderzoek beschreven in dit rapport, is in twee delen uitgesplitst: een
evaluatie van de mobiliteitsmanagementmaatregelen en een evaluatie van de
verkeersafwikkeling, bestaande uit een modelstudie en metingen, waarbij zowel
de invloed van verkeersbeheersingsmaatregelen als van maatregelen in het
kader van mobiliteitsmanagement is bepaald. De eerstgenoemde evaluatie is
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uitgevoerd door de afdeling VMP van AVV met als opdrachtgever DGP-M. Het
tweede deel van de evaluatie is uitgevoerd door de afdeling IBW van AVV, met
als opdrachtgever de Directie Noord-Holland. Gedurende het gehele proces zijn
de beide onderzoeken op elkaar afgestemd.
Het meten van de verkeersafwikkeling levert veel informatie over de situaties
voor en tijdens het groot onderhoud. Echter, om iets te kunnen zeggen over
het effect van het pakket maatregelen zelf, was een modelstudie nodig. Er zijn
namelijk drie situaties te onderscheiden:
1. een situatie zonder groot onderhoud en zonder maatregelen;
2. een situatie met groot onderhoud en zonder maatregelen;
3. een situatie met groot onderhoud en met maatregelen.
De metingen zeggen iets over de eerste en de derde situatie. Het effect van de
maatregelen is echter het verschil tussen de tweede en de derde situatie. Met
het dynamische verkeerssimulatiemodel INTEGRATION zijn daarom alle drie de
situaties doorgerekend. De modelinvoer voor de eerste situatie kon met behulp
van de metingen gekalibreerd worden. Kalibreren is het wijzigen van de
invoerparameters zodanig dat de uitvoer het best de metingen benaderd. Het
simuleren van de situaties met groot onderhoud en zonder maatregelen en met
groot onderhoud en met maatregelen gaf een inschatting van de te verwachten
effecten.
Uiteindelijk zijn er dus drie deelonderzoeken uitgevoerd: een modelstudie, het
meten van de verkeersafwikkeling en een enquête onder weggebruikers om het
gedrag te onderzoeken. Het combineren van deze deelonderzoeken maakt het
mogelijk uitspraken te doen over de effecten van de gedragsbeïnvloedende en
de verkeersbeheersingsmaatregelen.

1.5 Eerder onderzoek

Vooraf was de verwachting dat het afsluiten van één rijbaan van de A10-West
tot grote problemen zou leiden. Weggebruikers werden daarom dringend
geadviseerd in de onderhoudsperiode een alternatief te kiezen. Ook nadat in de
eerste week de chaos uitbleef, bleef men grote problemen verwachten (zie
figuur 3). Echter, deze verwachting is niet uitgekomen. Dit is in de media “het
wonder van de A10-West” genoemd. Of het echt een wonder is geweest, kan
beoordeeld worden op basis van de uitkomsten van de onderzoeken en wordt
aan de lezer overgelaten.
...................................
Figuur 3
Chaos in Amsterdam?

De literatuur laat zien dat het uitblijven van chaos niet iets wonderlijks is. Een
uitgebreid, Engels onderzoek heeft, op basis van 47 soortgelijke situaties uit de
hele wereld (een zevental cases uit de VS, Canada, Australië en Japan en de
rest uit Europa), aangetoond dat verkeerschaos slechts zelden optreedt (Cairns,
et al, 1998 and Goodwin, et al, 1998).
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In dit onderzoek zijn de beschikbare studies onderzocht en is gekeken naar de
verkeersintensiteiten voor en na de reductie in wegcapaciteit. Reducties in
wegcapaciteit kunnen vele oorzaken hebben. In de onderzochte studies
kwamen aardbevingen voor, wegwerkzaamheden, verkeersvrij maken van
gebieden, aanleggen van busroutes, etc. De resultaten laten een grote variatie
in de afname van het autoverkeer zien. Gemiddeld bleek er ongeveer 41%
minder verkeer op de betreffende weg of in het betreffende gebied te zijn in
vergelijking met de situatie voor de capaciteitsreductie. Wel zat er een grote
variatie in de resultaten. Minder dan de helft van dit verdwenen verkeer kon
ergens anders in het onderzochte gebied of op een ander tijdstip worden
teruggevonden. Dat betekende dat ongeveer 25% van het oorspronkelijke
verkeer was verdwenen. Deze resultaten worden behoorlijk beïnvloedt door
een aantal uitschieters. Indien die uitschieters niet worden meegerekend, blijkt
dat in de helft van de onderzochte gevallen meer dan 14% van het
oorspronkelijke verkeer was verdwenen. Deze resultaten zijn in het onderzoek
vertaald in een drietal stellingen:
1. indien er geen reductie in effectieve capaciteit is, dan is er ook geen reductie
van het verkeer;
2. indien er een reductie in capaciteit is, maar elders is er nog capaciteit
beschikbaar, dan zal het verkeer andere routes of andere vertrektijdstippen
kiezen;
3. indien er een reductie in capaciteit is en elders is geen capaciteit
beschikbaar, dan zal het verkeer ‘verdwijnen’.
Bij het groot onderhoud op de A10-West is vooral de tweede stelling van
toepassing geweest.
In 1998 is ten behoeve van de afsluiting van de Van Brienenoordbrug en de
werkzaamheden op de A20 ook uitgebreid gecommuniceerd en zijn er
alternatieve vormen van transport verzorgd. Het resultaat daarvan was dat er
ongeveer 10% minder verkeer van het hoofdwegennet gebruik maakte. Wel
was er veel overlast van sluipverkeer op het stedelijk wegennet (Directie ZuidHolland, 1999). Het in dit rapport beschreven onderzoek laat zien dat
genoemde effecten (minder verkeer, maar meer problemen op het stedelijk
wegennet) ook een rol hebben gespeeld tijdens het groot onderhoud.

1.6 Kosten

In onderstaande tabel worden globaal de kosten van het onderhoudsproject,
inclusief het pakket aan ondersteunende maatregelen, de communicatiecampagne en de evaluatie weergegeven. Dit betreft alleen de kosten voor
uitbestedingen. Personeelskosten van Rijkswaterstaat zijn niet inbegrepen. Alle
bedragen zijn in miljoenen euro’s en inclusief BTW.
...................................
Tabel 1
Kosten (in miljoenen euro’s)
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Onderhoud
Verkeersmaatregelen
Mobiliteitsmanagementmaatregelen
Communicatie
Evaluatie
Totaal

15

€
€
€
€
€
€

50,5
1,3
1,4
0,9
0,4
54,5

1.7 Leeswijzer

In dit rapport worden de drie uitgevoerde deelonderzoeken kort beschreven en
de resultaten worden gerapporteerd. De modelstudie in hoofdstuk 2, de meting
van de verkeersafwikkeling in hoofdstuk 3 en de evaluatie van het mobiliteitsmanagement in hoofdstuk 4. Daarna wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op
verschillende aspecten die met de consistentie tussen de verschillende
deelonderzoeken te maken hebben. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2 Modelstudie
.............................................................................................

2.1 Doel modelstudie

Een modelstudie is nodig om de werkelijke effecten van het pakket aan
maatregelen te bepalen. Het doel van de modelstudie was om vooraf inzicht
krijgen in het effect op de verkeersafwikkeling van de voorgenomen
maatregelen. Daarnaast konden de uitkomsten van de modelstudie ook worden
gebruikt om het maatregelenpakket eventueel bij te stellen, mocht dat nodig
zijn.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanpak van de studie,
de modelbouw en de kalibratie, de varianten die gesimuleerd zijn en de
resultaten (zie ook Arcadis, 2001).

2.2 Aanpak

Met het simulatiemodel INTEGRATION zijn zowel het hoofdwegennet als de
belangrijkste routes op het stedelijk wegennet parallel aan de A10-West
gemodelleerd (zie figuur 4). De keuze van het studiegebied heeft te maken met
de locatie van de voorgenomen maatregelen en de beperkingen die het
simulatiemodel stelt aan de grootte van het gebied.
...................................
Figuur 4
Studiegebied modelstudie

Er zijn drie situaties onderscheiden:
•= de ‘huidige’ situatie (Basis 2000): zonder onderhoud en zonder
maatregelen;
•= de referentiesituatie (Referentie 2001): met onderhoud en zonder
maatregelen;
•= de maatregelsituatie (Variant A, B en C): met onderhoud en met
maatregelen.
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In zowel de tweede als de derde situatie treden er wijzigingen op in het
verplaatsingspatroon. Deze wijzigingen, dus inclusief de effecten van
maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, zijn zo goed mogelijk
verdisconteerd in de herkomst-bestemmingsmatrix. De situaties en de varianten
worden in een volgende paragraaf beschreven.

2.3 Modelbouw en kalibratie

Er is met behulp van video-opnames een gebiedsverkenning gedaan om het
wegennet zo correct mogelijk in te voeren in het model. Naast het wegennet
zijn de circa 60 kruispuntregelingen in het studiegebied gemodelleerd. Voor
zowel de huidige situatie als de referentiesituatie is de herkomst-bestemmingsmatrix afgeleid uit het statische verkeersmodel van de gemeente Amsterdam
(GENMOD). Het betreft een 2-uurs (16.00 tot 18.00 uur) avondspitsmatrix van
personenauto’s met als basisjaar 1998. De matrix is opgehoogd voor het jaar
2000. De statische matrix is vervolgens gedynamiseerd. De referentiesituatie
(met een opgehoogde matrix voor 2001) is apart doorgerekend met
GENMOD. De verandering in routekeuze ten gevolge van het 4-0 systeem is
doorgevoerd in de referentiematrix. Een deel van het verkeer kiest als gevolg
van het onderhoud een alternatieve route die ook buiten het studiegebied kan
liggen. Hierdoor is het aantal ritten 2% lager dan in de basismatrix.
Het was oorspronkelijk de bedoeling de effecten voor zowel de ochtend- als
avondspits door te rekenen, maar omdat de ochtendspitsmatrix van GENMOD
niet gekalibreerd was en GENMOD niet over een vrachtwagenmatrix beschikt,
bleek het niet mogelijk de ochtendspits te kalibreren. Daarom zijn alleen de
effecten van de verkeersbeheersingsmaatregelen in de avondspits
doorgerekend. De voor de modelstudie noodzakelijke gegevens over het
vrachtverkeer zijn afgeleid uit andere bronnen (Grontmij/AGV, 1995).
Het avondspitsmodel in INTEGRATION is gekalibreerd aan de hand van
signaleringsgegevens op het hoofdwegennet en de kruispunttellingen in het
studiegebied. Van enkele toe- en afritten waren de voertuigcategorieën
beschikbaar. Daarnaast zijn de verzamelde reistijdgegevens van diverse routes,
zowel via het hoofdwegennet als routes parallel hieraan, gebruikt bij de
kalibratie van het model (zie hoofdstuk 3). Het resultaat voor wat betreft de
reistijden is weergegeven in figuur 5.
...................................
Figuur 5
Kalibratie reistijden avondspits
voor een aantal relaties
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De filebeelden voor de avondspitsperiode die in het model te zien zijn, laten
een beeld zien dat overeenkomt met de praktijk. De intensiteitpatronen op het
rijkswegennet in het model komen qua niveau en qua spitsverdeling overeen
met de gemeten praktijkwaarden. Ook de modelintensiteiten komen goed
overeen met de gemeten waarden. Uit de resultaten voor de reistijd (zie figuur
5) blijkt dat de reistijden voor de basisvariant op het hoofdwegennet in het
verkeersmodel iets lager liggen dan in werkelijkheid gemeten is. Op het
stedelijk wegennet kloppen de reistijden voor de westelijke parallelle route
aardig, evenals de oostelijke route naar het noorden. De oostelijke route naar
het zuiden laat een groot verschil zien. Het is niet duidelijk waardoor dit verschil
wordt veroorzaakt. Mogelijk zit er nog een fout in het model netwerk of fouten
in de metingen. De metingen laten namelijk ook een duidelijk verschil zien
tussen de noord-zuid richting en de zuid-noord richting. De verhouding tussen
de reistijden komt in de werkelijke situatie en in de modelresultaten redelijk
overeen. Ondanks deze afwijking werden de uitkomsten van het model toch
goed genoeg bevonden om de varianten te simuleren.

2.4 Varianten

Naast de basisvariant (Basis 2000) en de referentievariant (Referentie 2001) zijn
er drie maatregelvarianten doorgerekend. Om inzicht te krijgen in het effect
van maatregelen op het keuzegedrag tijdens de onderhoudsperiode van de
weggebruikers op modaliteit, vertrektijdstip en routes, is in het kader van het
gedragsonderzoek in 2000 een enquête onder weggebruikers gehouden (zie
hoofdstuk 4). Op basis van de uitkomsten van de enquête was vooraf de
verwachting dat 25% van de automobilisten niet door het studiegebied zullen
rijden in de avondspits ten tijde van het onderhoud. Aangenomen is dat 10%
van het vrachtverkeer eveneens afziet van een rit. Dit scenario is variant A
genoemd. Deze variant is in een later stadium bijgesteld (variant A aangepast).
Variant A aangepast onderscheidt zich van de referentiesituatie doordat zowel
op de oostelijke als op de westelijke routes verkeersregelingen als doseerpunten
(‘kranen’) ingezet worden. Verkeer vanaf het hoofdwegennet wordt gedoseerd
toe gelaten tot het stedelijke wegennet. Doel hiervan is de doorstroming op het
stedelijk wegennet te verbeteren. Op de westelijke route wordt dit doel
versterkt door een vergroting van de groentijden voor het noord-zuid verkeer.
Naast deze maatregelen zijn op een aantal locaties de vormgeving van
kruispunten gewijzigd. Om te onderzoeken wat het effect is van afwijkend
keuzegedrag (meer of minder verkeer in het studiegebied ten opzichte van
variant A) is nog een tweetal andere scenario’s gedefinieerd: variant B (10%
minder personenauto’s) en variant C (40% minder personenauto’s). Bij beide
scenario’s blijft het aantal vrachtauto’s onveranderd ten opzichte van de
referentiesituatie.
Naast de maatregelen die het keuzegedrag van de weggebruikers beïnvloeden
zijn er in het model diverse verkeersmaatregelen getroffen, met als doelen:
•= het doorgaande verkeer zoveel mogelijk op het hoofdwegennet af te laten
wikkelen;
•= en het bestemmingsverkeer en het lokale verkeer zo goed mogelijk door de
stad te leiden, waarbij voorrang aan het OV gegeven wordt.
Er zijn zowel maatregelen op het hoofdwegennet (afsluiting van toe- en
afritten, doelgroepafritten e.d.) als op het stedelijk wegennet (aanpassing VRI’s,
busstroken e.d.) getroffen. Ten tijde van de modelstudie waren de nieuwe
regelingen nog niet bekend. Hiervoor zijn aannames gedaan, rekening houdend
met het gestelde doel van de maatregelen.
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2.5 Resultaten

Aan de hand van de verkeersstromen, het filebeeld en de reistijden op verschillende relaties is het effect op de verkeersafwikkeling geanalyseerd. In dit
rapport wordt met name ingegaan op de analyse van de reistijden. Tabel 2
geeft een overzicht van de gemeten en de gesimuleerde reistijden voor vier
trajecten op het hoofdwegennet en vier trajecten op het stedelijk wegennet.
.................... ....
Tabel 2
Gemiddelde reistijden van de
beschouwde trajecten (in
minuten en seconden

Traject

Meting

HWN
dh-ct
ct-dh
rai-ct
ct-rai
SWN
Oost n-z
Oost z-n
West n-z
West z-n

Model
Variant
Variant A
A
aangepast

Basis
2000

Referentie
2001

Variant
B

Variant
C

10:59
6:59
10:41
7:46

9:26
7:17
8:24
6:22

14:44
7:37
9:34
7:46

6:22
6:28
5:49
6:28

7:30
6:29
7:14
7:18

6:52
6:53
6:14
7:03

6:25
6:33
5:55
6:22

21:48
31:11
19:00
20:21

35:08
34:04
16:28
19:38

46:42
48:48
21:42
24:12

44:36
42:24
18:30
17:30

39:30
40:18
16:10
18:01

54:12
52:48
22:48
21:54

37:30
38:42
15:48
15:24

HWN = hoofdwegennet; SWN = stedelijk wegennet; dh = Den Haag; ct = Coentunnel; rai = aansluiting RAI

2.5.1 Vergelijking huidige situatie en referentiesituatie

Door de capaciteitsreductie van 50% op de A10-West en het wegvallen van
een aantal toe- en afritten heeft een groot deel van het verkeer de intentie over
het Amsterdams wegennet te rijden via de aansluitingen Sloten (A4), Amstelveenseweg (S108) en de Basisweg (S102). De modeluitkomsten laten zien dat
het verkeer op het stedelijk wegennet in het studiegebied vast loopt. De
huidige capaciteit van het wegennet en van de verkeersregelingen kan het
verkeersaanbod niet binnen de spitsperiode afvoeren, zodat congestie ontstaat.
Dit slaat terug op de A10 waardoor files ontstaan voor de aansluitingen Sloten
(vanaf het oosten), Amstelveenseweg (vanaf het oosten en westen) en de
Coentunnel (vanaf het noorden).
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figuur 6
Vergelijking basissituatie en
referentie
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De gemiddelde reistijden (zie tabel 2 en figuur 6) op het HWN uit de referentie
wijken nauwelijks af van de basis, behalve op het traject Den Haag–
Coentunnel. Daar is de reistijd ongeveer 50% langer. Oorzaak hiervan is een
file voor de afrit Amstelveen die terugslaat tot ver voor de afrit Sloten. Verkeer
vanuit Den Haag richting Coentunnel wordt hierdoor gehinderd. Dit is tevens
de reden waarom de maximale reistijden vele malen langer zijn dan in de
basisvariant. De reistijden op de overige HWN-trajecten worden beïnvloed door
files voor de afritten S101, S102 en S107. Voor het OWN geldt dat op de
oostelijke route de reistijd met ongeveer 13 minuten toeneemt ten opzichte van
de basisvariant. Op de westelijke route blijft de toename van de reistijd beperkt
tot ongeveer 5 minuten.
2.5.2 Vergelijking referentiesituatie en maatregelvarianten

Als uitgangspunt voor de vergelijking is de referentiesituatie genomen (dit is de
situatie met onderhoud, echter zonder al de maatregelen). Door de
maatregelsituatie (de situatie met onderhoud en alle maatregelen) te
vergelijken met de referentiesituatie wordt inzichtelijk wat het effect is van de
aanvullende maatregelen. In de referentiesituatie ontstaat sterke congestie op
het stedelijk wegennet. In tabel 2 en figuur 7 is de reistijd op de belangrijkste
routes per variant weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie.
............ ...........
Figuur 7
Vergelijking referentiesituatie
en varianten
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Uit tabel 2 en figuur 7 valt het volgende te concluderen:
•= Duidelijk te zien is dat de varianten ‘A’ (25% minder personenauto’s en
10% minder vrachtverkeer) en ‘C’ (40% minder personenauto’s) een betere
afwikkeling hebben dan de referentiesituatie. Dit is met name het gevolg
van de afname van de hoeveelheid verkeer.
•= Ten opzichte van variant ‘A’ liggen de gemiddelde reistijden op het HWN
iets hoger dan in variant ‘A aangepast’. Op beide SWN routes heeft variant
‘A aangepast’ in beide richtingen een kortere gemiddelde reistijd dan de
referentiesituatie. Op de oostelijke route wordt dit veroorzaakt door het
lagere verkeersaanbod en de werking van de kranen. Als gevolg van de
kranen stroomt het verkeer op het stedelijk wegennet in het deel tussen de
kranen beter door. Op de westelijke route is het verminderde
verkeersaanbod de belangrijkste oorzaak van het tijdsverschil. Het
verruimen van de groentijd voor het noord-zuid verkeer versterkt de
reistijdwinst op deze route.
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•= Variant ‘B’ (10% minder personenauto’s) laat echter een verslechtering zien
op het stedelijk wegennet ten opzichte van de referentiesituatie, ondanks
het feit dat er 10% minder personenauto’s zich op het wegennet bevinden.
Dit komt onder andere door het geven van prioriteit aan het openbaar
vervoer op de oost-west routes door de stad. Deze prioriteit gaat ten koste
van de groentijden voor het noord-zuid verkeer (de parallelle, alternatieve
routes aan de A10-West).
2.5.3 Netwerkresultaten

Niet alleen de reistijden op bepaalde trajecten zijn van belang. Eigenlijk moet de
totale netwerkprestatie bekeken worden. De modelstudie voorziet daar niet in,
maar geeft wel een indicatie. Daarbij wordt de uitkomst van variant B (de
meest realistische variant) vergeleken met de referentiesituatie (met onderhoud
en zonder maatregelen). Het blijkt dat de maatregelen een verbetering van
35% in de totale reistijd opleveren ten opzichte van de situatie zonder
maatregelen.

2.6 Conclusies modelstudie

In het algemeen kan uit de modelstudie geconcludeerd worden dat de
genomen maatregelen een betere verkeersafwikkeling tot gevolg hebben, dan
wanneer geen maatregelen genomen zouden worden. Volgens het model
blijven er zich echter problemen voordoen, vooral op het stedelijk wegennet
ten oosten van de ringweg. Een verklaring hiervoor is het feit dat in dat gebied
minder maatregelen voorzien waren en het aantal alternatieve routes eveneens
beperkt is.
Verder heeft het modelleren geholpen bij nadenken over en concretiseren van
het maatregelenpakket. Het vooraf inschatten van de effecten heeft zijn nut
bewezen, omdat het maatregelenpakket is bijgesteld. Zo zijn de verkeersregelingen verder aangepast en is inzicht verkregen in de werkingen van de
‘doseerkranen’. Tevens was de visualisatie van het verkeersbeeld een goed
hulpmiddel bij de communicatie, bijvoorbeeld naar de stadsdeelraden toe, en
heeft daarmee het draagvlak vergroot.
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3 Verkeersafwikkeling
.............................................................................................

3.1 Inleiding

Om de daadwerkelijke effecten van het groot onderhoud en de genomen
maatregelen in de praktijk te bepalen, is een uitgebreid meetprogramma
opgesteld en uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn verwerkt en aan de
hand van onderzoeksvragen geanalyseerd. In dit hoofdstuk worden deze
metingen beschreven en wordt ingegaan op een aantal van deze onderzoeksvragen door deze te beantwoorden aan de hand van een analyse van de
verkeersafwikkeling.

3.2 Metingen

De voormeting heeft plaatsgevonden in de zomer van 2000 (VIA verkeersadvisering, 2000) en de nameting het jaar daarop in de zomer van 2001 (VIA
verkeersadvisering, 2001), alsmede tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (26 mei - 26 augustus 2001).
In de maanden mei, juni, juli en augustus 2000 en 2001 zijn de minuutgegevens (intensiteit en snelheid) voor het hoofdwegennet rond Amsterdam
verzameld en verwerkt in tabellen. Voor 34 doorsneden zijn deze gegevens ook
in grafieken uitgewerkt. Dat is gedaan voor de periode 06:00 - 20:00 uur.
Verder zijn gedurende dezelfde periode in de weken 26 (26-30 juni) en 32 (711 augustus) van de voormeting en de weken 24 (11-15 juni) en 32 (6-10
augustus) van de nameting tijdens werkdagen op 37 punten bij toe- en afritten
de voertuigen geteld. Op twee aansluitingen (S105 en S106) zijn de voertuigen
ook geclassificeerd. Ook op het stedelijk wegennet is geteld. Voor genoemde
periode en op dezelfde werkdagen als hierboven genoemd, zijn op 13 locaties
in beide richtingen de gepasseerde voertuigen geteld.
De reistijd is gemeten door met voertuigen een viertal routes in beide richtingen
te rijden. Dat is gedaan voor vijf werkdagen in de weken 26 en 32 van de
voormeting en zeven werkdagen in de weken 22, 24 en 32 van de nameting,
gedurende 06:00 - 10:00 uur en 15:00 - 19:00 uur.
Voor deze beide weken zijn ook de logboekgegevens uit de verkeerscentrale
verzameld en verwerkt. Dat betreft de hoogtemeldingen (te hoge
vrachtwagens bij de Coentunnel) en wegafzettingen. Ook de filegegevens en
gegevens over de weersomstandigheden (neerslag) zijn voor de vijf genoemde
weken verzameld.
Alle gegevens zijn verwerkt tot indicatoren, zoals bijvoorbeeld verkeersaanbod,
intensiteit, snelheid, reistijd, aantal files en filezwaarte. Vermeld moet nog
worden dat tijdens de voormeting het EK 2000 heeft plaats gevonden met op
29 juni een halve finale wedstrijd in de ArenA. Deze dag is in de analyses niet
meegenomen. Ook was wegens werkzaamheden de IJ-tunnel van 5 juni tot en
met 31 juli 2000 afgesloten. Tijdens de nameting hebben geen bijzondere
evenementen plaatsgevonden.
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3.3 Resultaten analyse gegevens

Met behulp van de verzamelde gegevens en de berekende indicatoren konden
de vooraf opgestelde onderzoeksvragen beantwoord worden. De onderzoeksvragen die betrekking hadden op de verkeersafwikkeling zelf betroffen vragen
over de veranderingen in het verkeersaanbod, de veranderingen in intensiteiten
en reistijden en de veranderingen in het aantal files en de zwaarte van deze
files. Overige onderzoeksvragen hadden betrekking op de keuzes van
weggebruikers (route, vertrektijdstip en modaliteit) en werking van de ‘kranen’filosofie. De ‘kranen’ werden geëffectueerd door de verkeersregelinstallaties bij
de aansluitingen. Door het verkeer te doseren, werd geprobeerd om te zorgen
dat verkeer dat zich eenmaal op de parallelle routes bevond, relatief ongestoord
kon doorrijden. Hiervoor was wel bufferruimte voor verkeer dat moest wachten
bij de verkeersregelinstallaties nodig.
In het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op de veranderingen in het
verkeersaanbod, de intensiteiten, reistijden en files. Alle onderzoeksvragen en
de antwoorden daarop zijn te vinden in het rapport Evaluatie verkeersafwikkeling tijdens groot onderhoud A10-West (Goudappel Coffeng, 2001).
3.3.1 Verkeersaanbod

Met verkeersaanbod wordt in dit kader bedoeld de hoeveelheid verkeer die
gedurende een bepaalde periode een afgebakend gebied binnenrijdt of een
weg oprijdt. Het aanbod wordt op een doorsnede gemeten. De vraag is dan of
het verkeersaanbod tijdens het groot onderhoud is veranderd. Voor dit aspect
zijn drie niveaus onderscheiden:
1. het hoofdwegennet naar Amsterdam (verkeer op de A1, A2, A4, A9 en A8);
2. het hoofdwegennet naar de A10-West (verkeer op de A4, A10-Zuid en
A10-West ten noorden van het werkvak);
3. en het stedelijk wegennet naar de A10-West.
Voor het eerste niveau is een toename van 3,3% geconstateerd tussen de
zomer van 2000 en de zomer van 2001. Dit komt overeen met de landelijke
stijging van het verkeer met 3,6% in diezelfde periode, de autonome groei. Het
tweede niveau laat een afname zien van 11,0%. Indien we rekening houden
met de autonome groei, zoals hierboven gemeld, is deze afname zelfs relatief
groter. Deze 11% komt ongeveer overeen met de gevonden intensiteitsafname
(10%) bij de afsluiting van de Van Brienenoordbrug (Directie Zuid-Holland,
1999) en de resultaten van de enquêtes (zie paragraaf 5.2). Voor het aanbod
naar de A10-West op het stedelijk netwerk is het beeld diffuus. Met name aan
de oostkant zijn forse afnames gemeten, door de aanwezigheid van
alternatieve routes. Aan de westkant zijn flinke toenames geconstateerd, door
het noodgedwongen gebruik van het stedelijk wegennet. De totale hoeveelheid
laat een gemiddelde afname van 1,0% zien.
3.3.2 Intensiteiten

De veranderingen in de intensiteiten als gevolg van het groot onderhoud zijn
op drie verschillende typen wegen bekeken: het hoofdwegennet, de toe- en
afritten en het stedelijk wegennet. De intensiteiten zijn op doorsneden
gemeten, niet alleen aan de rand, maar ook binnen een afgebakend gebied.
Voor het hoofdwegennet zijn 20 meetpunten geanalyseerd op de ringweg A10
en de aansluitende snelwegen. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde
intensiteit tussen 06:00 – 20:00 uur in beide richtingen op de A10-West fors is
afgenomen, namelijk met 43% op het werkvak en met 18% op het wegvak
tussen het werkvak en de Coentunnel. Ook op de A10-Zuid en de A4 bij
knooppunt Nieuwe Meer zijn afnames van respectievelijk 8% en 3%
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geconstateerd. Een deel van dit verkeer komt terug op de A9 tussen de
knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Daar is het verkeer met 6%
toegenomen, evenals op de A10-Oost. Op de A10-Noord is zelfs 10% meer
verkeer gemeten dan in de vergelijkbare periode in 2000 (zie ook paragraaf
5.2.2). Indien wordt uitgegaan van een autonome groei van 3,6% nemen de
intensiteiten op de A10-Zuid en de A4 zelfs af met 11% en 7%. Op de A9 en
de A10-Oost is de toename dan nog 3% en op de A10-Noord 6%.
De analyse van de intensiteiten op de aansluitingen S101, S102, S107, S108 en
Sloten levert voor alle toe- en afritten van deze aansluitingen, op een enkele
uitzondering na, flinke toenames van het verkeer op. Gemiddeld is de toename
33% op de afritten en 34% op de toeritten. Uiteraard heeft dat ook
consequenties voor het verkeer op het stedelijk wegennet. Aan de westkant
van de A10-West is de gemiddelde intensiteit toegenomen met 27%. Aan de
oostkant is een afname gemeten van 6%. Dit komt omdat de A10-West voor
verkeer uit Centrum-West en Amsterdam west geen logische ontsluiting meer
is door de afsluiting van de aansluitingen. Waarschijnlijk is dat verkeer
uitgeweken naar een andere tunnel (IJtunnel of Piet Heintunnel) of de A10Noord en A10-Oost. Op de routes die parallel aan de A10-West lopen, zijn wel
flinke toenames in de intensiteit gemeten: aan de westkant 86% en aan de
oostkant 68%. De resultaten zijn weergegeven in figuur 8. Overall kan de
conclusie getrokken worden dat veel verkeer geen gebruik meer maakte van de
A10-West, omdat de toe- en afritten die normaal gebruikt werden, afgesloten
waren. Het verkeer heeft daarom veel gebruik gemaakt van andere
aansluitingen en het stedelijk wegennet. Ook is veel verkeer uitgeweken naar
andere routes op het hoofdwegennet.
...................................
Figuur 8
Veranderingen in gemiddelde intensiteiten
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3.3.3 Reistijden

De reistijden zijn gemeten voor verschillende routes in het netwerk en een
aantal tussenpunten. Dit is gedaan door met auto’s op een aantal trajecten mee
te rijden met de verkeersstroom en de starttijden en eindtijden te klokken.
Aan de hand hiervan kan een antwoord gegeven worden op de vraag hoe deze
reistijden zijn gewijzigd als gevolg van het groot onderhoud. Figuur 9 geeft een
beeld van de gemiddelde reistijd van de vier routes vanuit het noorden naar het
zuiden. Op de x-as staan de meetweken (V26 betekent week 26 van de
voormeting in 2000 en N24 betekent week 24 van de nameting in 2001); op
de y-as staat de gemiddelde reistijd.
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...................................
Figuur 9
Gemiddelde reistijden routes van noord naar
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Uit figuur 9 is af te lezen dat de reistijden over de A10-West zelf in de
nameting niet zoveel verschillen van de voormeting. De reistijden op de
stedelijke, parallelle routes nemen in de ochtendspits wel met een flink aantal
minuten toe. In de avondspits zijn de toenames groter, zeker in de eerste week
van het onderhoud. De reistijden worden daarna wel korter, maar blijven op de
stedelijke routes toch langer dan in de voormeting. Gerekend over beide spitsen
en beide routes en zonder de eerste week (N22) is deze toename gemiddeld
26% (iets meer dan 6 minuten). Voor de oostelijke stedelijke route is deze
toename het grootst, te weten 34% (meer dan 8 minuten). Voor de routes
over de A10-West zelf is deze toename gemiddeld 12% (ongeveer 1 minuut).
Figuur 10 geeft de 90-percentiel waarde van de metingen. De 90-percentiel
waarde is een soort maat voor het maximum en wordt genomen om de
uitschieters eruit te halen.
...................................
Figuur 10
90-percentiel waarde van de reistijden op de
routes van noord naar zuid
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In figuur 10 is hetzelfde beeld zichtbaar als in figuur 9, alleen zijn de waarden
hoger. Ook in de ochtendspits is nu duidelijk zichtbaar dat in de eerste weken
van het onderhoud het verkeer op het stedelijk wegennet veel vertraging heeft
opgelopen. Verdubbeling van de reistijd is voorgekomen op de oostelijke
stedelijke route. Later is dat veel minder, omdat het toen vakantie was.
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Indien de routes vanuit het zuiden naar het noorden op dezelfde wijze
geanalyseerd en in beeld worden gebracht, worden dezelfde resultaten
verkregen.
3.3.4 Filegegevens

De gegevens over de opgetreden files zijn omgewerkt naar de indicator
filezwaarte: het product van de lengte en de duur van de file. De vraag kan
gesteld worden in hoeverre de filezwaarte is gewijzigd. Tijdens de eerste weken
van het groot onderhoud werd gesproken over het ‘wonder’ van de A10-West:
er zou veel minder file zijn dan verwacht. Klopt dat met de meetgegevens?
De indicator is bepaald voor de A10-West en de snelwegen naar de A10-West
toe (A4, A8, A9 en A10-Zuid). Deze twee waarden zijn opgeteld tot de
filezwaarte ‘rond Amsterdam’ en verder is ook de hele regio Noord-Holland
meegenomen in de analyse. De indicator is bepaald voor week 26 in de
voormeting en de vergelijkbare week 24 in de nameting. De resultaten staan in
figuur 11.
Te zien is dat de filezwaarte in de omgeving van de A10-West is toegenomen
met 29% en op de A10-West zelf afgenomen met ongeveer 59%. Opgeteld is
de filezwaarte rond Amsterdam ongeveer gelijk gebleven, terwijl in geheel
Noord-Holland een daling van 10% is opgetreden. De oorzaak voor dit verschil
is waarschijnlijk het verschil in vakanties tussen de regio’s Noord en Midden.
...................................
Figuur 11
Filezwaarte
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Kwantitatieve gegevens over aantal files en filezwaarte van het stedelijk
wegennet zijn er niet. Op basis van informatie van de betrokken verkeersdeskundigen is een inschatting gemaakt van de verkeersdrukte op het stedelijk
wegennet. In figuur 12 zijn de wegen rood gekleurd die tijdens het groot
onderhoud drukker waren dan daarvoor. Het getoonde beeld komt redelijk
overeen met de bevindingen van een afstudeeronderzoek (Dijkhof, 2001).
Ook hieruit blijkt weer dat een deel van het verkeer een andere route heeft
genomen, hetgeen tot meer files op andere autosnelwegen en het stedelijk
wegennet geleid heeft.
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...................................
Figuur 12
Drukkere wegen op het stedelijk wegennet

3.4 Conclusies verkeersafwikkeling

Uit de metingen van de verkeersafwikkeling kan geconcludeerd worden dat het
verkeersaanbod voor het grote netwerk rond Amsterdam met ongeveer 3% is
toegenomen, hetgeen redelijk overeenkomt met de autonome groei. Het
verkeer richting de A10-West is in 2001 met 11% afgenomen ten opzichte van
2000. De intensiteiten op de A10-West zelf zijn met 38% afgenomen. Een
groot deel van dit verkeer heeft een andere route gekozen om zijn bestemming
te bereiken. Dat heeft geleid tot meer verkeer op omliggende snelwegen, een
flinke stijging van het gebruik van de omliggende aansluitingen en het stedelijk
wegennet.
Doordat er minder verkeer over de A10-West zelf reed, is de toename van de
reistijd op dat traject beperkt gebleven tot 12%, hetgeen overeenkomt met
ongeveer 1 minuut. De reistijden op het stedelijk wegennet zijn wel flink
toegenomen. Gemiddeld was deze toename 26% (ongeveer 8 minuten).
De files op het hoofdwegennet rond Amsterdam zijn gelijk gebleven. Weliswaar
waren de files op de A10-West afgenomen met 59%, maar op andere
snelwegen is een toename van 29% van de filezwaarte gemeten.
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4 Mobiliteitsmanagement
.............................................................................................

4.1 Doel

Bij het groot onderhoudsproject aan de A10-West is door de overheid een
aantal mobiliteitsmanagement maatregelen ingezet waarvan verwacht werd dat
zij als service naar de weggebruiker konden bijdragen aan een verzachting van
de te verwachten negatieve effecten van het groot onderhoud. De volgende
maatregelen zijn ingezet met als doel het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden ten behoeve van een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer:
•= maatregelen ten aanzien van het bestaande OV (optimaliseren of versterken
van huidige trein- en metrolijnen);
•= aanbieden van aanvullend OV (pendelbussen ten oosten en westen van de
A10-West);
•= stimuleren van het fietsgebruik (fietsleaseplan en regeling voor gratis of
goedkope fiets bij bedrijven);
•= stimuleren van gebruik van transferia en P+R-terreinen (met behulp van
billboards langs de snelweg, maken van extra parkeercapaciteit, speciaal
kaartje vanaf transferium Arena);
•= maatregelen vervoermanagement bij bedrijven bevorderen (telewerken,
flexibele werktijden, carpoolen, bedrijfsvervoer, verkoop kaartjes OV).
De effecten van deze maatregelen zijn met behulp van een panel van
weggebruikers onderzocht. Doel van deze studie was het verkrijgen van inzicht
in de korte termijn effecten van het pakket aan mobiliteitsmanagement
maatregelen, naast het effect van de capaciteitsbeperking zelf op het gedrag
van weggebruikers. De vooraf geformuleerde onderzoeksvragen en de
beantwoording daarvan zijn opgenomen in het rapport van Goudappel Coffeng
(2002). In dit integraal rapport is deze kennis meegenomen. In het vervolg van
dit hoofdstuk worden de opzet van de studie, de resultaten en conclusies,
beschouwing en aanbevelingen beschreven.

4.2 Opzet
4.2.1 Vooronderzoek (nulmeting, 2000)

Het groot onderhoud van de A10-West vond in de zomermaanden van 2001
plaats. In 2000 zijn enquêtes gehouden onder automobilisten op de A10-West
én enquêtes onder werknemers van grote bedrijven in de nabijheid van deze
weg. Dit om een idee te krijgen van de aard en samenstelling van het
autoverkeer op het betreffende traject (Goudappel Coffeng, 2000b).
Deze nulmeting had een tweeledig doel. Ten eerste om ruim van tevoren
inzicht te krijgen in de te verwachten veranderingen van het verplaatsingsgedrag van de automobilisten. Ten tweede om een panel samen te stellen van
weggebruikers, waarmee rond de periode van het groot onderhoud de
daadwerkelijke veranderingen van het verplaatsingsgedrag vastgesteld zouden
kunnen worden. Het panel is gedurende het jaar 2001 drie maal benaderd
(voor, tijdens en na het groot onderhoud) en geeft een representatief beeld van
mensen die voor de onderhoudsperiode met regelmaat gebruik maakten van
de A10-West.
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4.2.2 Voor tijdens en na het groot onderhoud (metingen 2001)

Het panel is in de periode rond het groot onderhoud drie keer benaderd voor
het invullen van een enquête, namelijk voor:
•= meting 1, uitgevoerd vlak vóór het groot onderhoud (14-20 mei 2001);
•= meting 2, uitgevoerd zes weken na de start van het groot onderhoud; valt
uiteen in twee onderdelen:
o meting 2a: vragen over de eerste week na de start van het groot
onderhoud (26 mei –3 juni 2001);
o meting 2b: vragen over de zesde week na de start van het groot
onderhoud (2 – 8 juli 2001);
•= meting 3, uitgevoerd zes weken na beëindiging van het groot onderhoud;
valt uiteen in twee onderdelen:
o meting 3a: vragen over de eerste week na beëindiging van het groot
onderhoud (27 augustus – 2 september 2001);
o meting 3b: vragen over de zesde week na beëindiging van het groot
onderhoud (1 – 6 oktober 2001).
In deze metingen is gevraagd naar het keuzegedrag. Daarbij is gekeken naar
vervoerwijzekeuze, keuze van vertrektijdstip, de reisfrequenties, het gebruik
van maatregelen rond vervoermanagement en de routekeuze (zie tabel 3).
Tevens is nog aanvullend gevraagd naar reistijden, zoals die tijdens de
verplaatsing werden ervaren en naar de reistijden die men van niet gekozen
alternatieven verwachtte. De enquêtes geven zodoende inzicht in de gemaakte
keuzen en de kennis over de kwaliteit van de reismogelijkheden.
Naast de gegevens op basis van de geretourneerde vragenlijsten zijn door
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland gegevens verzameld over het gebruik
van de pendelbus en het fietsleaseplan.
...................................
Tabel 3
Beschreven gedragselementen per meting
Bron: Goudappel Coffeng, 2002

meting
Gedragselement

1

Vervoerswijze
Reisduur
Wijzigingen in vertrektijdstip
Reisfrequentie
Deelname vervoermanagement
Routekeuze

X
X
X
X
X
X

2a
X
X
X

2b
X
X
X
X
X
X

3a
X
X

3b
X
X
X
X
X
X

In de volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd.

4.3 Resultaten voormeting 2000

Tijdens het vooronderzoek in augustus 2000 gaven vrijwel alle automobilisten
aan dat zij ook tijdens het groot onderhoud van de auto gebruik zouden blijven
maken. De vraag naar een eventuele gedragsverandering bij zeer ernstige
vertragingen leverde de volgende cijfers op:
•= 61% zou een andere route gaan kiezen;
•= 10% zou het OV nemen;
•= 10% zou op andere tijdstippen gaan rijden;
•= 13% zou zich niet laten beïnvloeden.
Voor wat betreft de mogelijke invloed op het reisgedrag van de inzet van de
maatregelen die de overheid zou gaan nemen, werd duidelijk in het onderzoek
van 2000 dat:
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•= van alle maatregelen geldt dat ongeveer de helft of meer van de
automobilisten zich niet hierdoor zou laten verleiden tot gebruik van deze
maatregelen. De minst effectieve maatregel lijkt het verbeteren van
fietsvoorzieningen te zijn; bijna 90% zal zich daardoor waarschijnlijk niet
laten beïnvloeden.
•= 36% van de automobilisten zich mogelijk zou laten verleiden door de inzet
van extra bus/tram & metro in de regio;
•= 28% van de automobilisten zich mogelijk zou laten verleiden door de inzet
van meer treinen;
•= 30% van de automobilisten zich mogelijk zou laten verleiden door extra
parkeervoorzieningen en aansluitend openbaar vervoer.
Bovenstaande percentages mogen niet bij elkaar worden opgeteld, aangezien
dezelfde automobilisten zich mogelijk door verschillende maatregelen zullen
laten verleiden tot gebruik van deze maatregelen.

4.4 Resultaten metingen 2001

In deze paragraaf worden kort de resultaten van het gedragsonderzoek
samengevat. De resultaten van deze studie moeten worden bezien in het licht
van de volgende opmerkingen:
•= De vertraging op het hoofdwegennet bij Amsterdam (en dan met name op
de A10-West) is zeker niet toegenomen tijdens het groot onderhoud. Er
was zelfs sprake van ongehinderde verkeersafwikkeling.
•= Op het stedelijk wegennet is de drukte wel toegenomen, met name op de
parallelle routes en is sprake geweest van behoorlijke congestievorming
tijdens het groot onderhoud.
•= Omdat een aantal toe- en afritten (bij het werkvak) waren afgesloten,
moest een flink aantal automobilisten iets aan hun verplaatsing veranderen.
In de bijlage is een overzichtstabel opgenomen, waar de resultaten van het
onderzoek uit 2001 met betrekking tot de verschillende gedragsaspecten
worden samengevat.
Hieronder worden de resultaten per onderzocht gedragsaspect één voor één
kort behandeld. Voor een goed begrip van de gedragsreacties van de
verkeersstromen wordt zo nu en dan gesproken over doorgaand verkeer,
oprijdend en afrijdend verkeer en lokaal verkeer. In onderstaande figuur is te
zien wat hiermee wordt bedoeld.
...................................
Figuur 13
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4.4.1 Bekendheid maatregelen

Uit de eerste meting (vlak vóór het groot onderhoud) is gebleken dat iedere
respondent ongeveer de helft van de mobiliteitsmanagementmaatregelen
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kende. De gratis pendelbussen waren het meest bekend. De meeste personen
hebben van de maatregelen gehoord via de krant, een tijdschrift en folders.
4.4.2 Vervoerwijzekeuze

Tijdens het groot onderhoud bleek nog 90% van de weggebruikers gebruik te
maken van de auto en was dus 10% overgestapt op een ander vervoermiddel.
De andere vervoermiddelen en bijbehorende percentages worden weergegeven
in figuur 14.
...................................
Figuur 14
Vervoerwijzekeuze
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Over het algemeen blijven automobilisten trouw aan hun auto (met name door
de verwachte betere reistijd, betrouwbaarheid en comfort) en houden
weggebruikers niet van overstappen. Er zijn bij het groot onderhoud echter wel
een aantal opvallende zaken waargenomen.
Tijdens het groot onderhoud heeft 10% gekozen voor een andere
vervoerwijze. Dat is 50/50 verdeeld over openbaar vervoer en fiets, inclusief
multi-modale verplaatsingen. Na het groot onderhoud is het percentage
gedaald naar 4%, ook 50/50 verdeeld over het openbaar vervoer en de fiets. Er
wordt dan nog nauwelijks gebruikgemaakt van multi-modale verplaatsingen.
Hierbij kan worden opgemerkt dat het lokale verkeer het meest van
vervoerwijze is veranderd; naast OV met name op de fiets en een combinatie
van auto en fiets. Het oprijdend en afrijdend verkeer veranderde minder en in
het minst is het doorgaande verkeer van modaliteit veranderd. Hierbij valt op
dat na het groot onderhoud vooral de fietsers redelijk trouw blijven aan hun
keuze; de helft van de overstappers blijkt ook nog te fietsen 6 weken na het
groot onderhoud.
Ook opvallend is dat het doorgaande verkeer van vervoerwijze is veranderd,
terwijl de reistijden daar gemiddeld vrijwel niet zijn toegenomen (m.n. de
verwachte reistijd is van belang bij het kiezen van een vervoerswijze, naast
betrouwbaarheid en comfort). Men verwachtte wellicht anders dan men zou
hebben ervaren, en heeft op basis van die verwachting een keuze voor de
vervoerwijze gemaakt.
Gebleken is dat men kiest voor de vervoerwijze die men als beste voor zichzelf
ervaart. Of dit nu echt zo is, of dat men dit zo ervaart (een overigens
gebruikelijk fenomeen aangeduid met cognitieve dissonantie) is niet te
achterhalen. In ieder geval is uit het onderzoek gebleken dat men logische
keuzes maakt op basis van wat men verwacht. Hierbij geldt de kantekening dat
er minder mensen gebruik maken van de auto tijdens het groot onderhoud dan
op basis van reistijdverschillen, betrouwbaarheid en comfort mag worden
aangenomen. Mogelijk spelen parkeermogelijkheden en parkeerkosten hier een
rol.

Evaluatie groot onderhoud aan de A10-West

32

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de maatregelen die zijn getroffen
in het kader van mobiliteitsmanagement (waarschijnlijk) niet de oorzaak zijn
van de geconstateerde overstap van een aantal automobilisten op een ander
vervoermiddel. Deze maatregelen hebben op zichzelf niet voldoende
wervingskracht. De overstap van de auto naar een ander vervoermiddel tijdens
het groot onderhoud (10%) is voornamelijk te danken aan de capaciteitsbeperking zelf.
4.4.3 Reisduur

Zoals uit figuur 15 is af te lezen, doen de automobilisten die op de A10-West
reden er voor het groot onderhoud gemiddeld 44 minuten over om van hun
herkomst naar hun bestemming te komen.
De reisduur is met name voor de groep lokaal verkeer tijdens het groot
onderhoud fors toegenomen (10 minuten). Voor de groep doorgaand verkeer
is sprake van een afname (5 minuten). Het verkeer met een herkomst of
bestemming in het studiegebied kreeg te maken met een iets langere reistijd (3
minuten).
Na het groot onderhoud krijgt alleen de groep doorgaand verkeer te maken
met langere reistijden (4 minuten ten opzichte van vóór het groot onderhoud).
Deze laatste constatering valt op en kan niet worden verklaard uit het
onderzoek. Vermoed wordt dat deze langere reistijd een gevolg is van de
autonome toename van het verkeer (met 3% zoals bleek uit het
verkeersafwikkelingsonderzoek) en het feit dat er meer lokaal en op- en
afrijdend verkeer op de A10-West rijdt na het groot onderhoud.
...................................
Figuur 15
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In dit gedragsonderzoek zijn met betrekking tot de reisduur dezelfde trends
waar te nemen. De manier van meten is verschillend (in het gedragsonderzoek
wordt gevraagd naar de reistijd van de deur tot deur verplaatsing, bij het
verkeersafwikkelingsonderzoek is vergeleken op basis van lusdetectie), maar uit
beide onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de reistijd op het stedelijk
wegennet fors is toegenomen.
Het kleine verschil in de toegenomen reisduur tussen de eerste week van het
groot onderhoud en de zesde week van het groot onderhoud (respectievelijk
7% en 6% ten opzichte van de situatie voor het groot onderhoud) kan een
toevallige fluctuatie zijn, maar komt wel overeen met dezelfde trend in de
gemeten reistijden (zie paragraaf 3.3.3). Een waarschijnlijke verklaring is het
zoekgedrag van weggebruikers die experimenteren en moeten wennen aan de
nieuwe situatie.
De lichte afname van de reisduur direct in de week na het groot onderhoud
was waarschijnlijk voornamelijk te wijten aan de schoolvakanties in Midden-
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Nederland. De uiteindelijke toename in de reisduur 6 weken na het groot
onderhoud kan bij de automobilisten verklaard worden door de autonome
groei van het verkeer, die tussen 2000 en 2001 3,6% bedroeg. Voor de grotere
toename van de reisduur van de mensen die overgestapt zijn van de auto naar
een andere modaliteit (6%, zo’n 2,5 minuten meer) is geen verklaring
gevonden.
De waargenomen verschillen in reisduur zijn toe te schrijven aan de capaciteitsbeperking zelf, de vervoerwijze en de vakantieperiode. Het is zo dat automobilisten een minder grote toename van de reisduur ervaren dan de reizigers
die overgestapt zijn op het OV of de fiets. Dit is vreemd, aangezien de mensen
die overgestapt zijn op een andere vervoerswijze juist zeggen dat o.a. reistijd
voor hen een reden was om over te stappen of “overgestapt te blijven”.
Waarschijnlijk speelt hoe mensen de reistijd ervaren hierbij ook een rol.
4.4.4 Vertrektijdstip

Uit figuur 16 is af te lezen dat veel mensen hun vertrektijdstip hebben
aangepast, echter de gemiddelde veranderingen in vertrektijden voor zowel de
ochtend- als de avondspits beperken zich tot enkele minuten. Tijdens het groot
onderhoud is de gemiddelde vertrektijd in de ochtendspits 5 minuten vervroegd
en in de avondspits 8 minuten. Na het groot onderhoud is de mate van
aanpassing verminderd naar respectievelijk ruim 3 en 2 minuten. In de
ochtendspits verandert 60% van vertrektijd en in de avondspits is dit 70%.
Overigens zijn deze wijzingen niet zo groot, maar men is kennelijk erg flexibel
in de keuze van vertrektijd.
Opvallend is dat de mensen die zowel tijdens als na het groot onderhoud
eerder in de avondspits zijn vertrokken, na het groot onderhoud gemiddeld
zo’n 6 minuten later dan tijdens het groot onderhoud vertrokken.
...................................
Figuur 16
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4.4.5 Reisfrequentie

Zes weken na de start van het groot onderhoud worden er 4,8% minder ritten
ondernomen dan vóór het groot onderhoud. Zes weken na het eindigen van
het groot onderhoud worden er gemiddeld 2,8% minder ritten ondernomen
dan vóór het groot onderhoud.
Uit de analyses is gebleken dat een belangrijk deel van de daling in de
frequentie toe te wijzen is aan het nemen van vrije dagen of vanwege vakantie.
Het groot onderhoud is immers gepland in de vakantieperiodes (zomervakantie
en rond Hemelvaart en Pinksteren). Ook heeft een aantal mensen soms thuis
gewerkt, wat ook een deel van de lagere frequenties verklaart.
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Het groot onderhoud zelf is, naast het mogelijk effect op het thuiswerken, geen
extra impuls geweest voor het maken van minder verplaatsingen. Als namelijk
alleen gekeken wordt naar de weggebruikers die tijdens het groot onderhoud
niet op vakantie waren (dus tijdens de week waarover ze zijn geënquêteerd),
dan is er géén sprake van afname van de reisfrequentie. Hieruit blijkt dat men
dus door het groot onderhoud zelf niet extra minder ritten heeft ondernomen;
de verklarende factor is de vakantieperiode. De eerste week van het groot
onderhoud lag namelijk tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is in die week door
verschillende weggebruikers een extra dagje vrij genomen. Dit verklaart mede
de relatieve “rustige week” na de start van het groot onderhoud. Zes weken na
de start van het groot onderhoud was het in de regio Amsterdam
zomervakantie; ook hierdoor zijn er minder ritten ondernomen.
4.4.6 Deelname vervoermanagement

De Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat heeft op diverse manieren het
bedrijfsleven in de regio gewezen op de mogelijkheden van vervoermanagement. Er zijn geen extra impulsen vanuit de overheid zelf geweest om
aan vervoermanagement te doen, anders dan de reeds bestaande regelingen
(bijvoorbeeld de fiscale carpoolregeling).
Er wordt tijdens het groot onderhoud meer gekozen voor alternatieven die
vallen binnen vervoermanagement (thuiswerken, flexibele werktijden,
carpoolen) dan na het groot onderhoud. De orde van grootte hiervan ligt rond
de 10%.
De meer lokale gebruikers van de A10-West, geven aan minder aan
thuiswerken en flexibele werktijden te doen dan de andere groepen. Op zich
logisch aangezien zij gemiddeld de kortste reistijd hebben en dus ook minder
tijd daarmee besparen. De groep lokale reizigers doen op hun beurt wel meer
aan carpoolen. Deze groep heeft kennelijk meer mogelijkheden om een carpool
te vormen. Ze hebben gedurende het groot onderhoud daar ook meer aan
gedaan.
Het grote aantal respondenten dat aangeeft de vertrektijden te hebben
aangepast, strookt ook met het grote aantal respondenten dat aangeeft flexibel
om te gaan met de werktijden. Tijdens het groot onderhoud is (voor doorgaand
en op- en afrijdend verkeer) sprake van meer flexibiliteit in werktijden dan erna.
Er is voor wat betreft flexibele werktijden geen correlatie met het gebruik van
een bepaalde vervoerswijze. De verdeling over de vervoerswijzen als totaal is
ongeveer hetzelfde als het gebruik van vervoerswijzen bij respondenten die aan
flexibele werktijden doen. Dat geldt tijdens het groot onderhoud ook voor
thuiswerken. Na het groot onderhoud wordt, door de kleine groep die niet
alleen van de auto gebruikmaakt, niet meer thuisgewerkt.
Het kopen van kaartjes bij het bedrijf is voor en tijdens het groot onderhoud
nauwelijks gewijzigd. Er werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt van het
fietsleaseplan.
Uit een indicatief onderzoek dat de Directie Noord-Holland in 2001 heeft
gedaan onder een aantal bedrijven, blijkt dat de meeste bedrijven geen
maatregelen hadden getroffen anders dan het verspreiden van informatie
(Directie Noord-Holland, 2001). Enkele maatregelen die door een minderheid
van de bedrijven wel zijn getroffen betreffen het invoeren of verruimen van
flexibele werktijden en het thuiswerken. Daarnaast heeft een minderheid ook
het fietsgebruik gestimuleerd en vergaderingen en afspraken buiten Amsterdam
gepland.
4.4.7 Routekeuze

Er zijn grote verschuivingen in de routekeuze geweest naar aanleiding van het
groot onderhoud. Deze verschuivingen zijn weergegeven in figuur 17. De
genoemde percentages zijn ten opzichte meting 1. Dat betekent dus dat tijdens
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het groot onderhoud 43% van het verkeer niet meer over de A10-West reed
en dat na het groot onderhoud 8% blijvend niet meer de A10-West gebruikte.
...................................
Figuur 17
Routekeuze

100
vlak voor onderhoud

Percentage gebruik

80

70

65

na onderhoud

57

60

tijdens onderhoud

40
24

24
20

6
0
doorgaand

0

0

op/afrijdend

lokaal

3

Voor de keuze van de routes zijn vooral de reistijden van de alternatieven van
belang. Daarbij gaat het om de reistijden die de automobilisten verwachten bij
hun verplaatsing. De automobilisten zijn in belangrijke mate van route
veranderd. Meer dan op basis van de daadwerkelijke wijziging van de reistijden
mocht worden verwacht. Aangenomen kan worden dat de communicatie rond
de werkzaamheden een belangrijke extra invloed heeft gehad op de perceptie
van de reistijden, over de alternatieven, en dus heeft bijgedragen aan de keuze
van de route.
Het doorgaande2 verkeer is tijdens het groot onderhoud voor 14% en na het
groot onderhoud zelfs voor 19% anders gaan rijden, veelal door gebruik te
maken van andere snelwegen en andere aansluitingen. Geconcludeerd kan
worden dat men vanwege de verwachte hinder tijdens het groot onderhoud de
A10-West is gaan mijden en dat men na het groot onderhoud kennelijk
tevreden is over de route die men is gaan rijden. In 10% van de gevallen is
men gebruik gaan maken van een andere toe- of afrit op de A10-West. Dit
strookt overigens met het onderzoek naar de verkeersafwikkeling, waarin ook is
geconstateerd dat de intensiteiten op de omliggende snelwegen zijn
toegenomen.
Het op- en afrijdende verkeer moest van route veranderen. Daarbij golden
twee opties. Vóór het werkvak de A10-West oprijden en na het werkvak er
afrijden, of voor de gehele route gebruikmaken van het stedelijke wegennet.
Omdat deze groep in ieder geval over een redelijk stuk gebruikmaakte van de
A10-West, kon verwacht worden dat de verdeling tussen deze keuzen
ongeveer 50/50 is, hetgeen ook in de praktijk is gevonden. Na het groot
onderhoud is deze groep voor een belangrijk deel weer teruggekeerd naar hun
oorspronkelijke gebruik van de A10-West. Een deel heeft dat niet gedaan.
Bedacht moet worden dat ook na het groot onderhoud niet alle toe- en afritten
zijn opengesteld vanwege de overkluizing van de A10-West bij Bos en Lommer
(S104).

2

‘Doorgaand’ betekent hier verkeer dat tussen knooppunt Nieuwe Meer en de S102 de A10-West
gebruikt. Op- en afrijdend verkeer komt bij Nieuwe Meer of voor de S103 de A10-West op en
neemt één van de aansluitingen S103, S104, S105, S106 of S107. Lokaal verkeer komt bij één van
de genoemde aansluitingen de A10-West op en verlaat deze weer bij een andere (genoemde)
aansluiting.
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Voor het lokale verkeer is de situatie vergelijkbaar met het op- en afrijdende
verkeer. Het probleem voor deze groep is echter groter. Zij maakten gebruik
van een kleiner deel van de A10-West en kregen zowel te maken met een
afgesloten toe- als een afgesloten afrit. In principe gelden voor hen dezelfde
opties als voor het op- en afrijdende verkeer. Maar de keuze voor de lokale
reizigers is naar verwachting meer gericht op het gebruikmaken van het
stedelijke wegennet, hetgeen ook voor 74% het geval is. Na het groot
onderhoud keert een deel van deze groep niet terug naar de A10-West zoals
dat vóór het groot onderhoud is geweest. Ervaringen die zijn opgedaan met
andere routes, hebben daar wellicht toe bijgedragen samen met de afsluiting bij
Bos en Lommer (S104).
Tijdens het groot onderhoud zijn verreweg de meeste de weggebruikers die een
andere route hebben gekozen op het stedelijk wegennet terecht gekomen.
Daarnaast heeft 20% van de weggebruikers, welke niet meer over de A10West reden, voor een ander vervoermiddel gekozen. Een relatief klein deel van
de “uitwijkers” is over de A10-oost of de A9 gereden tijdens het groot
onderhoud. Na het groot onderhoud rijdt 8% van de weggebruikers niet meer
over de A10-West. Blijkbaar vinden deze weggebruikers de alternatieve route
of vervoerwijze beter.

4.5 Vergelijking vooronderzoek en naonderzoeken

In het vooronderzoek van 2000 werden de gedragsreacties gevraagd bij
eventuele ernstige vertragingen op de A10-West in verband met het groot
onderhoud. In 2001 bleek dat ernstige vertragingen zijn uitgebleven. Bij het
vergelijken van het voorspelde reisgedrag met het uiteindelijk vertoonde
reisgedrag moet dit punt dus worden meegenomen. Wel zijn burgers in de
communicatie rondom het groot onderhoud gewezen op mogelijk negatieve
gevolgen van het groot onderhoud, zoals congestievorming, en kan dit
verwachtingen van negatieve effecten hebben opgeroepen.
4.5.1 Vergelijking gedragsreacties met verwachtingen

Na de start van het groot onderhoud blijkt dat de uitspraken van de
automobilisten in 2000 over hun voorspelde gedragsreacties aardig
overeenkomen met het werkelijk vertoonde gedrag. Het enige verschil is dat de
automobilisten in minder grote getale hebben gereageerd dan werd voorspeld,
maar dit lijkt ook logisch. Er is immers geen sprake geweest van ernstige
vertragingen, zoals bij de vragenlijst van 2000 werd verondersteld. Men heeft
dus kennelijk een vrij goed beeld van het eigen gedrag kunnen voorspellen.
Zo hebben relatief veel mensen tijdens het groot onderhoud (43% in
werkelijkheid tegenover 61% verwacht) voor een andere route gekozen. Er is
tijdens het groot onderhoud 10% van de automobilisten uit de auto gestapt,
hetgeen overeenkomt met de vooraf uitgesproken verwachting. De automobilisten zijn echter niet allemaal gebruik gaan maken van het OV, zoals werd
voorspeld. Er is ook gebruik gemaakt van de fiets en een combinatie van
modaliteiten. Er is geen substantiële wijzing geweest in het vertrektijdstip; het
gaat hierbij dan om enkele minuten.
4.5.2 Vergelijking gebruik mobiliteitsmanagement met verwachtingen

Voor wat betreft de effectiviteit van de mobiliteitsmanagement maatregelen
bleek uiteindelijk dat bijna niemand zich heeft laten verleiden door het
verbeteren/uitbreiden van een aantal parkeer-, fiets- en OV-voorzieningen. De
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verwachte grote invloed van de effectiviteit van de mobiliteitsmanagement
maatregelen is dus in zijn geheel uitgebleven.
4.5.3 Gedragsaspecten bij uitsplitsing verkeer

Opvallend in de resultaten van het onderzoek is de trend dat het lokale verkeer
over het algemeen meer gedragswijzigingen liet zien dan het oprijdend en
afrijdend verkeer en het doorgaande verkeer3, met name in vervoerwijzekeuze
en routekeuze. Hoe meer men gebruik maakte van de toe- en afritten van de
A10-west, hoe meer men geneigd was om een ander vervoermiddel te kiezen,
of gedurende het groot onderhoud een andere route met de auto te nemen.
Dit is op uiteraard verklaarbaar, aangezien dit verkeer naar aanleiding van het
afsluiten van de toe- en afritten ook wel iets anders moést doen, om van hun
herkomst naar hun bestemming te komen.
Tijdens het groot onderhoud koos 10% van alle A10-West gebruikers voor een
ander vervoermiddel dan de auto. Indien we de verschillende typen verkeer
afzonderlijk beschouwen, blijkt dat een andere vervoerwijze werd gekozen door
17% van het lokale verkeer (met name voor de fiets), 10% van het op- en
afrijdend verkeer (gelijk verdeeld over fiets en OV) en 4% van het doorgaande
verkeer (waarvan iets meer OV dan fiets). Zes weken na het groot onderhoud
is de bestendigheid in het kiezen van een ander vervoermiddel het grootst bij
het lokale verkeer (7%; waarbij allen blijven fietsen), iets minder bij het op- en
afrijdend verkeer (4%; gelijk verdeeld over OV en fiets) en het minst bij het
doorgaande verkeer (2%; gelijk verdeeld over OV en fiets). De keuze voor de
fiets is dus het meest bestendig gebleken bij met name het lokale verkeer.
Uit de resultaten blijkt voorts ook dat het lokale verkeer tijdens het groot
onderhoud meer aan carpoolen heeft gedaan dan de andere typen verkeer.
Zoals al omschreven in paragraaf 4.4.7 zijn ook de wijzingen in routekeuze het
grootst bij het lokale verkeer. Tijdens het groot onderhoud heeft 70% van het
lokale verkeer gekozen voor het stedelijk wegennet en is 30% hiervan over het
gehele wegvak van de A10-West gaan rijden (toe- en afritten waren immers
afgesloten). Uiteindelijk is na het groot onderhoud slechts 35% van het lokale
verkeer van voor het groot onderhoud wederom lokaal verkeer gebleken. De
meeste automobilisten zijn op- en afrijdend verkeer geworden (50% van het
vroegere lokale verkeer) en een deel kiest na het groot onderhoud voor het
stedelijke wegennet (11% van het vroegere lokaal verkeer).
Al met al blijkt dus dat het lokale verkeer het meest beïnvloed is geweest tijdens
en na deze periode van groot onderhoud.

4.6 Conclusies gedragsonderzoek
4.6.1 Effect inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen op keuzegedrag

Het schokeffect van het groot onderhoud heeft meer invloed op het gedrag
dan de mobiliteitsmanagementmaatregelen. Veel weggebruikers hebben op de
een of andere manier hun gedrag aangepast tijdens het groot onderhoud, met
name het lokale verkeer met een herkomst en bestemming binnen het
studiegebied. Met name ten aanzien van routekeuze en vertrektijdstip hebben

3

‘Doorgaand’ betekent hier verkeer dat tussen knooppunt Nieuwe Meer en de S102 de A10-West
gebruikt. Op- en afrijdend verkeer komt bij Nieuwe Meer of voor de S103 de A10-West op en
neemt één van de aansluitingen S103, S104, S105, S106 of S107. Lokaal verkeer komt bij één van
de genoemde aansluitingen de A10-West op en verlaat deze weer bij een andere (genoemde)
aansluiting.
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veel mensen hun gedrag gewijzigd. In mindere mate heeft men ook gekozen
voor een andere vervoerswijze. Deze aanpassingen hebben vooral te maken
met de perceptie die men heeft van het verkeerssysteem. Met name de
reistijden, betrouwbaarheid en routemogelijkheden, van zowel de auto als de
alternatieven, zijn bepalend voor het gedrag van de automobilisten. Daarbij
speelt ook “gewoontegedrag” een belangrijke rol.
De gerapporteerde effecten zijn in belangrijke mate een gevolg van de
communicatie rond de werkzaamheden, de afsluitingen van de toe- en afritten
en de veranderingen in reistijden.
De grootste invloed op de verandering van het gedrag van de automobilisten is
dus veroorzaakt door de wegwerkzaamheden zelf. De extra maatregelen die
zijn genomen op het vlak van openbaar vervoer (versterking lijnen,
pendelbussen, fietsgebruik, transferia en P+R-terreinen) hebben geen
aantoonbare invloed gehad op het keuzegedrag van de gebruikers van de A10West. Ook is er geen verband gevonden tussen de vervoermanagementmaatregelen van bedrijven (stimuleren fietsgebruik, kaartjes OV bij bedrijven,
carpoolen) en het gedrag van weggebruikers. Een NIPO onderzoek in augustus
2001 onder een klein aantal verkeersdeelnemers van de A10-West bevestigt
het ontbreken van dit verband (NIPO, 2001).
Het groot onderhoud zelf is echter, naast het mogelijk effect op het thuiswerken, geen extra impuls geweest voor het maken van minder verplaatsingen;
dit ligt voornamelijk aan de vakantieperiode.
4.6.2 Verklaring bestendige wijzigingen in gedrag

Mobilisten maken een aantal keuzen bij hun verplaatsingen. Zij kiezen op basis
van een vergelijking van hun perceptie uit de alternatieven. Uit het onderzoek
is naar voren gekomen dat de mobilisten niet altijd de juiste informatie hebben
over die alternatieven. Omdat het groot onderhoud op de A10-West voor een
aantal weggebruikers aanleiding is geweest te kiezen voor een alternatief, en zij
hun kennis over dat gekozen alternatief hebben verbeterd, heeft het groot
onderhoud geleid tot enkele meer bestendige wijzigingen in het gedrag. Dat
geldt in het bijzonder voor de keuzen van de routes, in enige mate voor de
keuzen van de vervoerwijze en in enige bestendigheid voor aanpassingen in het
vertrektijdstip.
Volgens het al eerder aangehaalde NIPO onderzoek onder verkeersdeelnemers
van de A10-West zegt 29% het reisgedrag na het groot onderhoud vaker te
zullen aanpassen; hoe is niet duidelijk. Dit onderzoek is echter een momentopname geweest en slechts een klein deel van de weggebruikers is ondervraagd. Daardoor zijn de uitkomsten niet representatief voor alle A10-West
gebruikers.
Gedurende het groot onderhoud is door een beperkt aantal weggebruikers op
de A10-West gekozen voor multi-modale verplaatsingen. Na afloop van het
groot onderhoud is met name deze groep weer teruggestapt naar een
verplaatsing waarbij uitsluitend van de auto gebruik is gemaakt. De extra
voorzieningen hebben dus niet geleid tot bestendigheid in keuzen voor het
maken van multi-modale (oftewel keten)verplaatsingen. Hierbij moet worden
aangetekend dat de laatste meting 6 weken na afloop van het groot
onderhoud is geweest. Of de gedragswijzigingen ook daarna nog stand hebben
gehouden is niet bekend.
4.6.3 Verklaring relatieve rust eerste week

In de eerste week na de start van het groot onderhoud vielen de problemen op
de A10-West mee. Hiervoor zijn drie verklaringen te geven:
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•= Er is een grote verschuiving in routekeuze geweest (veel weggebruikers
reden niet meer over de A10-West).
•= Mensen namen één of meer dagen vrij (waarschijnlijk omdat de periode lag
tussen Hemelvaart en Pinksteren) waardoor er dus minder ritten werden
ondernomen.
•= Er is een aantal mensen overgestapt op een ander vervoermiddel.
Deze effecten zijn waarschijnlijk het gevolg van de keuze om het groot
onderhoud in de vakantieperiode uit te voeren en de communicatiecampagne
en het daarmee beoogde schrikeffect (“pas op, het wordt een puinhoop!”).
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5 Overige aspecten
.............................................................................................

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van de uitkomsten van de
simulatiestudie met de uitkomsten van de metingen van de
verkeersafwikkeling. Ook wordt gekeken naar de vergelijkbaarheid van het
gedragsonderzoek met de metingen. Verder wordt nog ingegaan op de vragen
waar de voertuigen die eerst de A10-West gebruikten gebleven zijn en hoe de
filevorming zich ontwikkeld heeft ná het groot onderhoud.

5.2 Vergelijking uitkomsten simulatie met metingen

Voor de modelstudie is gebruik gemaakt van gegevens uit de voormeting van
de verkeersafwikkeling. Zo is het model voor de basissituatie gekalibreerd met
intensiteits- en reistijdmetingen (zie paragraaf 2.3). Verder zijn er aannames
gedaan over het gedrag van de weggebruikers. Zo is op basis van de enquêtes
van de voormeting, waarin het voorgenomen gedrag werd gevraagd, een
viertal scenario’s opgesteld (variant A, variant A aangepast, variant B en variant
C). In de eerste twee scenario’s is een afname van het totale verkeersaanbod
met 25% verondersteld, in variant B een afname van 10% en in variant C een
afname van 40% van het verkeer. Achteraf kan gezegd worden dat variant B
het meest realistisch was. Zowel uit de metingen als uit de enquêtes blijkt dat
het verkeer dat naar de A10-West reed tijdens het groot onderhoud met
ongeveer 10% was afgenomen door een overstap naar andere vervoerwijzen.
De resultaten van de simulatie van variant B kunnen daarom worden
vergeleken met de metingen. In figuur 18 zijn de resultaten van de voor- en
nameting voor wat betreft de reistijden op een aantal trajecten op een rij gezet.
...................................
Figuur 18
Vergelijking reistijden simulaties en
metingen
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Uit figuur 18 blijkt dat het model de reistijden op de trajecten die over de A10West gaan, goed inschat. De afwijkingen zijn daar klein. Op de stedelijke
trajecten zijn de afwijkingen groter. Bij de kalibratie bleef de oostelijke stedelijke
route van noord naar zuid al een groot verschil vertonen, terwijl de overige
routes redelijk in de buurt van de metingen kwamen. Vergelijken we de
nameting met de resultaten van variant B, dan zien dat het model de reistijden
op de oostelijke routes overschat (32% en 40%, 13 en 15 minuten)en op de
westelijke routes onderschat, al zijn daar de verschillen kleiner (13% en 20%, 3
en 6 minuten). Het blijkt dus lastig om reistijden op het stedelijk wegennet
goed te voorspellen.
5.3 Vergelijking metingen met gedrag

De resultaten van het gedragsonderzoek kan op een tweetal aspecten worden
vergeleken met de metingen van de verkeersafwikkeling, namelijk de
hoeveelheid verkeer op de A10-West en in de omgeving en de routekeuze.
5.3.1 Hoeveelheid verkeer

Uit het gedragsonderzoek is gebleken dat van de ondervraagde automobilisten
die van de A10-West gebruik maakten, tijdens het groot onderhoud 10%
overstapte op een alternatieve vervoerwijze, zoals openbaar vervoer of fiets.
Deze 10% minder verkeer komt goed overeen met de gevonden 11% in de
intensiteitsmetingen op de rijkswegen naar de A10-West toe.
Verder is uit de enquêtes gebleken dat 43% van de automobilisten die voor het
onderhoud over de A10-West reed, tijdens het onderhoud een andere route of
vervoerwijze koos. Ook dat komt redelijk goed overeen met de gemeten
afname van de intensiteit van 38% op de A10-West zelf
5.3.2 Routekeuze

In het gedragsonderzoek is gevraagd van welke alternatieven mensen gebruik
hebben gemaakt die niet meer over de A10-West reden. Van de 277
panelleden koos 23% een andere vervoerwijze, reed 6% over de A10-Oost,
7% over de A9, 30% over het stedelijk wegennet en de van de rest (34%) is
het alternatief onbekend. Deze percentages komen ook opvallend goed
overeen met de gemeten intensiteitstoenames op de A10-Oost (6%), de A9
(6%) en de toe- en afritten (34% respectievelijk 33%).

5.4 Intensiteitsbalans

Een andere manier om de routekeuze in beeld te krijgen, is een soort
intensiteitsbalans op te stellen, waarbij het verdwenen verkeer van de A10West wordt teruggezocht op de A9, de A10-Oost, de A10-Noord en het
stedelijk wegennet. Dit geeft alleen maar een indicatie, omdat we niets weten
over herkomst-bestemmingspatronen. Voertuigen kunnen dus onterecht niet
meegeteld worden of juist dubbel geteld worden.
Voor de analyse nemen we de intensiteitsgegevens van de A10-West, tussen
de S105 en de S106 (in het werkvak), de A9, de A10-Oost, de A10-Noord en
de twee stedelijke routes, parallel aan de A10-West. Voor deze meetpunten is
de gemiddelde intensiteit per werkdag (periode 06:00 – 20:00 uur) voor beide
richtingen genomen en vergeleken in de voor- en nameting. Op de A10-West
is er dan een afname van 46.642 voertuigen, terwijl de toename op de overige
meetpunten 34.452 voertuigen per meetperiode bedraagt. Indien rekening
wordt gehouden met een afname van 10% wegens overstap op andere
vervoerwijzen, dan is de afname op de A10-West 34.677 voertuigen en dat
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klopt weer verassend goed met de gemeten toename. Een en ander is
samengevat in tabel 4.
...................................
Tabel 4
Intensiteitsbalans (mvt per periode van 06:00
– 20:00 uur)

wegvak

voormeting

nameting

verschil

107.686

73.009

-34.677

96.777

102.602

5.825

124.646

132.451

7.805

91.860

100.186

8.326

Stedelijke route oost

8.209

12.657

4.448

Stedelijke route west

11.657

19.678

8.021

440.835

440.583

-252

A10-West (werkvak)
A9
A10-Oost
A10-Noord

Totaal

5.5 Files na het groot onderhoud

Bij de opening van de hernieuwde A10-West op 20 augustus 2001 was er
sprake van ongerustheid over terugkerende files op de A10-West. Tijdens het
gehouden mini-symposium en in de kranten werd deze angst ook uitgesproken
(figuur 19) en het voorstel werd gedaan om de maximumsnelheid in de spits te
verlagen naar 70 km/uur, omdat deze snelheid tijdens de werkzaamheden tot
goede resultaten had geleid (zie ook paragraaf 6.3).
...................................
Figuur 19
Files keren terug?

Om de terugkeer van de files te analyseren, is een vergelijking gedaan van de
filemeldingen van het Traffic Information Centre (TIC) voor de periode
september 2000 tot december 2000 en september 2001 tot december 2001.
De TIC filemeldingen worden door AVV verzameld, bewerkt en gebruikt in de
jaarlijkse rapportage van de verkeersgegevens van het Nederlandse hoofdwegennet. Bij het verzamelen van de filegegevens speelt de menselijke
waarneming nog een rol en daardoor kunnen fouten ontstaan. Ook worden bij
de bewerking een aantal aannames gedaan. De Directie Noord-Holland laat
daarom sinds 1996 op een andere manier de filegegevens verzamelen,
bewerken en analyseren, namelijk met de data uit de lussen van de signalering.
Helaas was deze “filethermometer” alleen voor het jaar 2000 beschikbaar
(Transpute, 2001) en niet voor 2001. De onderstaande analyse is daarom
gedaan met de beschikbare TIC filegegevens.
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In figuur 20 zijn de resultaten van deze analyse voor heel Noord-Holland
weergegeven en in figuur 21 voor de gehele ringweg A10. Onderscheid is
gemaakt tussen de gemiddelde filezwaarte (product van fileduur en filelengte)
en de totale filezwaarte, waarbij ook het aantal files is meegenomen.
...................................
Figuur 20
Filegegevens Noord-Holland
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Uit beide figuren is af te lezen dat de gemiddelde filezwaarte en totale
filezwaarte duidelijk is afgenomen na de onderhoudsperiode en deze afname is
voor de gehele beschouwde periode structureel. Voor heel Noord-Holland is de
afname in de totale filezwaarte 8% en voor de gehele A10 ringweg zelfs 17%.
Ook op landelijk niveau is voor deze periode een daling van 4% in de totale
filezwaarte geconstateerd.
...................................
Figuur 21
Filegegevens ringweg A10
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Om te corrigeren voor eventuele seizoensinvloeden is ook nog gekeken naar de
totale filezwaarte over heel 2001 in vergelijking met 2000. Voor heel Nederland
is er dan een stijging van 5%, voor heel Noord-Holland een daling van 2% en
voor heel de A10 een daling van 23%. Het laatste cijfer komt voor een belangrijk deel op rekening van de periode van het groot onderhoud. Tijdens deze
periode is er een daling in de totale filezwaarte op heel de A10 van 55%.
In ieder geval kan de conclusie getrokken worden dat na het groot onderhoud
de files niet zijn teruggekeerd tot hetzelfde niveau als voor het groot
onderhoud. Dit is overigens niet bijzonder. Het in paragraaf 1.5 genoemde
Engelse onderzoek (S. Cairns, et al, 1998) komt tot dezelfde conclusie.
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6 Conclusies en aanbevelingen
.............................................................................................

6.1 Conclusies
6.1.1 Modelstudie

De resultaten van de uitgevoerde modelstudie ondersteunden het voorgestelde
pakket aan maatregelen. Uit de modelstudie kan geconcludeerd worden dat de
genomen maatregelen een betere verkeersafwikkeling tot gevolg zouden
hebben in vergelijking met de situatie zonder maatregelen. Op een aantal
locaties zijn echter ook problemen voorspeld en deze voorspellingen zijn ook
uitgekomen. Het betreft met name het stedelijk wegennet ten oosten van de
ringweg en een aantal aansluitingen.
Verder heeft het modelleren geholpen bij nadenken over en concretiseren van
het maatregelenpakket. Het vooraf inschatten van de effecten heeft zijn nut
bewezen, omdat het maatregelenpakket is bijgesteld. Zo zijn de verkeersregelingen verder aangepast en is inzicht verkregen in de werkingen van de
‘kranen’.
Tevens was de visualisatie van het verkeersbeeld een goed hulpmiddel bij de
communicatie, bijvoorbeeld naar de stadsdeelraden toe, en heeft daarmee het
draagvlak vergroot.
6.1.2 Verkeersafwikkeling

De realiteit tijdens het groot onderhoud hebben de uitkomsten van de
modelstudie bevestigd. De intensiteiten op de A10-West zelf zijn met 38%
afgenomen. Een groot deel van dit verkeer heeft een andere route gekozen om
hun bestemming te bereiken. Dat heeft geleid tot meer verkeer op omliggende
snelwegen, een flinke stijging van het gebruik van de omliggende aansluitingen
en het stedelijk wegennet.
Uit de metingen van de verkeersafwikkeling kan verder geconcludeerd worden
dat het verkeersaanbod voor het grote netwerk rond Amsterdam met ongeveer
3% is toegenomen, hetgeen redelijk overeenkomt met de autonome groei. Het
verkeer richting de A10-West is in 2001 met 11% afgenomen ten opzichte van
2000.
Dat er minder verkeer over de A10-West zelf reed, heeft er toe geleid dat de
toename van de reistijd op dat traject beperkt is gebleven tot 12%, hetgeen
overeenkomt met ongeveer 1 minuut. De reistijden op het stedelijk wegennet
zijn wel flink toegenomen. Gemiddeld was deze toename 26% (ongeveer 8
minuten).
De files op het hoofdwegennet rond Amsterdam zijn gelijk gebleven. Weliswaar
zijn de files op de A10-West afgenomen met 59%, maar op andere snelwegen
is een toename van 29% van de filezwaarte gemeten.
6.1.3 Mobiliteitsmanagement

De metingen van de verkeersafwikkeling sluiten goed aan bij de bevindingen
uit het gedragsonderzoek. Dit onderzoek leert dat tijdens het groot onderhoud
er relatief veel wijzigingen zijn opgetreden in het gedrag van de ondervraagde
weggebruikers. Van de panelleden stapte namelijk 10% over van de auto naar
een andere vervoerwijze, 43% reed niet meer over de A10-West en er zijn
ongeveer 5% minder ritten gemaakt. Met name het lokale verkeer, met een
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herkomst en een bestemming in het gebied rond de A10-West, veranderde of
van vervoerwijze of van route.
De omstandigheden tijdens het groot onderhoud hebben niet geleid tot een
(groot) effect op het gebruik van maatregelen genomen in het kader van
mobiliteitsmanagement, zoals verbetering van alternatieven voor (solistisch)
autogebruik en beschikbare mobiliteitsmanagement mogelijkheden zoals
flexibele werktijden en telewerken.
Er zijn tijdens het groot onderhoud aan de A10-West minder ritten
ondernomen. De oorzaak daarvan is echter gelegen in het feit dat er diverse
vakantieperiodes rondom de periode van het groot onderhoud waren
(Hemelvaart-Pinksteren en schoolvakanties in Noord-Holland).
Zes weken na het groot onderhoud is er enige bestendigheid in het gedrag te
constateren, maar zijn deze gedragswijzingen afgenomen in relatie tot de
situatie tijdens het groot onderhoud. De wijzigingen zijn dat 4% een ander
vervoermiddel dan de auto blijft gebruiken, 8% rijdt niet meer over de A10West en er zijn 3% minder ritten gemaakt.
6.1.4 Algemeen

Als laatste kan de conclusie getrokken worden dat het ‘wonder’ van de A10West om nuancering vraagt. Uiteraard waren op de A10-West minder
problemen dan verwacht en het verkeer had veel minder last van files en
vertraging dan verwacht, maar dat betekent niet dat die problemen en die files
verdwenen waren. De files kwamen namelijk op andere locaties terug, zodat er
in het netwerk als geheel niet minder files waren. Eerder meer, omdat het op
het stedelijk wegennet ook veel drukker was en er daar ook meer problemen
waren dan voor het groot onderhoud.

6.2 Aanbevelingen

De resultaten en conclusies van het gedragsonderzoek leiden tot de volgende
aanbevelingen die relevant zijn voor toekomstige (grootschalige) onderhoudsprojecten en de daarbij te nemen maatregelen.
Verkeerskundige architectuur geeft kader
De verkeerskundige architectuur (AVV, 2001) is een manier om de integraliteit
van projecten, het overzicht over de doelen van projecten, de communicatie
over projecten en de ontwikkeling van projecten te verbeteren. Aanbevolen
wordt om ook bij onderhoudsprojecten de verkeerskundige architectuur toe te
passen om gezamenlijk met alle belanghebbenden te komen tot maatregelen
om voorziene problemen te verminderen of op te lossen.
In deze evaluatie is niet expliciet gekeken naar de organisatorische en
procesmatige aspecten van het onderhoudsproject. Daarvoor wordt verwezen
naar een notitie van de Directie Noord-Holland (Directie Noord-Holland, 2002).
In deze notitie wordt nog eens gewezen op het belang van een vroegtijdige
inschakeling en bestuurlijk draagvlak van alle betrokken partijen.
Evaluatie is belangrijk
Om inzicht te krijgen in de effecten van onderhoudsprojecten op de
verkeersafwikkeling en het gedrag van (auto)mobilisten is evaluatie
onontbeerlijk. Dat kan een evaluatie vooraf zijn (bijvoorbeeld met een
modelstudie) om te bekijken of de voorgenomen maatregelen wel effect zullen
sorteren of achteraf om te bezien of de maatregelen het beoogde effect
hebben gehad. Om dat te kunnen doen, is het nodig dat al in de voorbereiding
van het project met een evaluatie rekening wordt gehouden.
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Communicatie is belangrijke succesfactor
De communicatiecampagne van de Directie Noord Holland heeft goed
gewerkt. De doelstelling van de communicatie was om relevante doelgroepen
(automobilisten, bewoners Amsterdam-West en bedrijven) te informeren en te
zorgen dat zij kennis van het groot onderhoud hebben, zodat zij kunnen kiezen
uit alternatieve vervoersmogelijkheden. De overgrote meerderheid van de
omwonenden, bedrijven en verkeersdeelnemers van de A10-West is bekend
gebleken met het groot onderhoud en ook was er bekendheid met de
mobiliteitsmanagementmaatregelen van de overheid.
Het NIPO heeft in een kleinschalig onderzoek onder verkeersdeelnemers van de
A10-West in augustus 2001 geconcludeerd dat de waarschuwingen van de
overlast door een overgrote meerderheid van de ondervraagden (zeer) serieus
is genomen. De schrik zat er dus goed in en dat heeft blijkbaar gewerkt bij het
aanpassen van het gedrag, zeker in de eerste week.
Ook uit andere bronnen wordt dit beeld bevestigd; communicatie werkt. En
dan vooral als dit goed wordt voorbereid, tijdig gebeurt (zodat men tijd krijgt
zich aan te passen) en men aanspreekbaar is als mensen vragen hebben. Zo
bleek uit onderzoek van de Directie Zuid Holland dat de communicatiecampagne die gevoerd is bij de onderhoudswerkzaamheden aan de A20 en
A16 bij Rotterdam sterk heeft bijgedragen aan de bekendheid van de
werkzaamheden en de acceptatie daarvan door de weggebruiker. Uit een ander
onderhoudsproject in Zuid-Holland (bij de N3 in 2000) bleek dat de
klantgerichte benadering van de regionale directie Zuid-Holland daar ook aan
heeft bijgedragen (inrichten van een callcenter, vroegtijdige en herhaalde
communicatie). Er zijn diverse buitenlandse projecten te noemen waar een
grondige voorbereiding en uitvoering van een communicatiecampagne van
cruciaal belang is geweest bij bewustwording en gedragsaanpassingen van
belanghebbenden en het achteraf succesvol kunnen terugkijken op het project.
Het is aan te bevelen dat een dergelijke communicatie wordt gekoppeld aan
specifieke projecten en voorzieningen en dat degene die de informatie
boodschap uitdraagt betrouwbaarheid uitstraalt en nabij is voor de ontvanger
van de boodschap; bijvoorbeeld een regionale overheid of de werkgever.
Planning van de werkzaamheden in vakantieperiodes een juiste keuze
De planning van de werkzaamheden tijdens de vakantieperiode en rondom
vakantiedagen als Hemelvaart en Pinksteren is een goede keus geweest en kan
door andere onderhoudsprojecten worden overgenomen. Ook in Zuid-Holland
is in 2000 bij de werkzaamheden aan de N3 geconstateerd dat wegonderhoud
in een rustige periode (daar was het de bouwvak) een belangrijke voorwaarde
is geweest om de overlast beperkt te houden.
Doelgroepen voor gedragsverandering en gevreesde overlast definiëren en
beleid hierop afstemmen
Het is zinvol om je vooraf af te vragen “Wie zal er het meeste last krijgen van
dit project?”. Bij de A10-West is gebleken dat het stedelijk wegennet de
meeste overlast heeft gekregen; daar is de congestie flink toegenomen. Het
lokaal verkeer op de A10-West bleek de meeste gedragsaanpassingen te
hebben gedaan; voor hen was immers het afsluiten van de op- en afritten het
meest ingrijpend in hun rit.
Bij een dergelijk project zullen maatregelen die het lokaal verkeer ondersteunen
en het verkeer op het onderliggen wegennet ontlasten dus het meest effectief
zijn om het gedrag te veranderen en overlast te bestrijden.
Van maatregelen gericht op individuele behoefte is meer effect te verwachten
Naast het definiëring van de doelgroepen voor gedragsverandering en
gevreesde overlast is het ook belangrijk om te weten wat de behoeftes van
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deze doelgroepen zijn, zodat daar op ingespeeld kan worden. Met name
maatregelen waardoor de reistijd en de betrouwbaarheid van de rit verbeteren,
zijn van belang. Het onderzoek geeft indicaties dat bij degenen die overstapten
op een ander vervoermiddel bijvoorbeeld bleek dat onder het lokaal verkeer het
meest werd gekozen voor de fiets als alternatief en bij het op- en afrijdend
verkeer het openbaar vervoer voornamelijk als alternatief werd gekozen. Bij het
inspelen op individuele behoeftes is de kans groter dat er gedragsveranderingen
optreden.
Daarbij speelt mee dat het bevorderen van de kennis bij weggebruikers het
gedrag beïnvloedt. Gebleken is dat mensen keuzes maken op basis van hun
perceptie van hun huidige keuze en die van mogelijke alternatieven. Met name
met betrekking tot de routekeuze en vervoermiddelkeuze is de perceptie van de
reistijd, betrouwbaarheid en beschikbare routemogelijkheden van invloed op
wat men uiteindelijk gaat doen. Het verschaffen van alternatieven die op deze
punten beter scoren dan de auto én het goed communiceren van de voordelen
van die alternatieven, beïnvloedt dus de overstap naar een ander vervoermiddel
of de keuze voor een andere route. Bij andere onderhoudsprojecten kan hier
rekening mee worden gehouden.
Kosteneffectiviteit mobiliteitsmanagementmaatregelen moeilijk in te schatten
De verkeersmanagementmaatregelen en de maatregelen in het kader van
mobiliteitsmanagement hebben samen ruim 3 miljoen euro gekost. De vraag
wat een kosteneffectieve wijze is van de inzet van deze maatregelen is een
moeilijke. Zoals aangetoond is in dit project wordt er immers maar weinig
gebruik gemaakt van extra maatregelen die getroffen zijn. Ook uit ervaringen
van de Directie Zuid Holland blijkt dat de daar ingezette extra maatregelen
(zoals extra bussen) ook niet goed zijn gebruikt. Toch wordt ook wel beweerd
dat inzet van dergelijke maatregelen als service naar de weggebruiker toch ook
bij weinig gebruik moet worden gedaan; men heeft dan in ieder geval opties
waar men uit kan kiezen.
Om kosteneffectiever te werk te gaan kan in eerste instantie gedacht worden
aan vraagafhankelijke mobiliteitsmanagementmaatregelen (beschikbaar in
geval van behoefte) in plaats van het continue uitvoeren van extra lijndiensten
en maatregelen. De maatregelen kunnen worden ingezet als de behoefte er
blijkt te zijn.
Pakket van maatregelen goed gekozen uitgangspunt
Het inzetten van een pakket van maatregelen (veelomvattende aanpak) en een
intensieve voorbereiding en planning is een goed uitgangspunt bij groot
onderhoudsprojecten. Bij veel grootschalige evenementen (bijvoorbeeld
Olympische Spelen) blijkt dat juist zo’n soort aanpak succes te hebben bij het
optimaliseren van verkeer- en vervoerstromen. Belangrijke leerpunt bij dit soort
evenementen is dat, naast een goed voorbereid en doelgerichte communicatiecampagne, de toegangsbewijzen voor de evenementen tegelijkertijd integrale
openbaar vervoerkaarten waren voor het hele gebied. Les voor een groot
onderhoud kan zijn dat het overweging verdient om openbaar vervoerkaarten
voor het hele gebied rondom het groot onderhoud te integreren in één
kaartsoort.
In de “Handreiking mobiliteitsmanagment bij wegwerkzaamheden” (Directie
Zuid Holland, 2001) wordt uitgelegd dat bij eerdere projecten (zoals de
wegwerkzaamheden bij de Brienenoordbrug en de Heinenoordtunnel) is
gebleken dat bussen, die niet tot het regulier openbaar vervoer behoren,
stelselmatig worden onderbenut. Bovendien hebben ze weinig invloed op het
gedrag van de weggebruikers. Dit bleek ook bij de A10-West. Inzetten op
regulier vervoer en alternatieve vormen van vervoer verdienen dan ook de
voorkeur. Wel kan in overweging worden genomen om extra openbaar vervoer
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in te zetten op die plaatsen waar gericht pushbeleid wordt gevoerd (b.v. bij een
min of meer afgedwongen verplichting tot parkeren aan de rand van een
wegwerkgebied) voor specifieke doelgroepen die eerder geneigd zijn hun
gedrag aan te passen (b.v. het lokaal verkeer).
Pushmaatregelen bij groot onderhoud werken beter dan pullmaatregelen
Blijkbaar werken pushmaatregelen beter dan pullmaatregelen. De
gedragseffecten zijn immers voornamelijk door het groot onderhoud zelf
veroorzaakt. Het groot onderhoud zelf was een pushmaatregel; mensen die
afhankelijk waren van de op- en afritten bij de A10-West moesten hun gedrag
wijzigen en hebben dat ook gedaan. De mobiliteitmanagementmaatregelen zijn
pullmaatregelen en bleken niet effectief. Uit het onderzoek bleek ook dat een
aantal niet verklaarbare variabelen een rol moeten hebben gespeeld bij het feit
dat er minder gebruik van de auto werd gemaakt dan op basis van de
voordelen van de auto (zoals reistijd, betrouwbaarheid) werd verwacht.
Vermoedelijk gaat het hier om zaken als (hoge) parkeerkosten en het aanwezig
zijn van een beperkt aantal parkeerplaatsen op de bestemming.
Uit eerder onderzoek blijkt dat push- en pullmaatregelen elkaar versterken en
ze het beste gecombineerd kunnen worden ingezet (Van der Maas, 1997).
Pushmaatregelen dwingen mensen iets te doen en pullmaatregelen kunnen
voor alternatieven zorgen en dus faciliteren. Ondanks dat er meerdere P+R
terreinen zijn opengesteld (pull-beleid), is bij het onderhoud aan de A10-West
de pushfactor toch groter geweest dan de pullfactor.
Om de leefbaarheid op de overige wegennetten niet al te zwaar te belasten
kan daarom bij toekomstige groot onderhoudsprojecten ook gedacht worden
aan min of meer gedwongen opvang van auto’s op diverse flexibele parkeerplaatsen (bijvoorbeeld op industriegebieden of weilanden) nabij bestaande of
nieuwe transferpunten bij toe- en afritten van het hoofdwegennet. Dit in
combinatie met goed aanvullend openbaar vervoer en eventueel extra
voorzieningen. Hierdoor worden alternatieve routes via het provinciale of
stedelijke wegennet minder belast.
Organisatie; onafhankelijke trekker gewenst?
Bij de organisatie van het groot onderhoud is de Directie Noord Holland de
regisseur geweest. Samen met de gemeente Amsterdam, koepelorganisaties
van het bedrijfsleven, overige ambtelijke organisaties in de regio en
hulpdiensten en toezichthouders is met een goed werkend samenwerkingsverband het groot onderhoud voorbereid en uitgevoerd (Directie NoordHolland, 2002).
Aanbevolen wordt om bij komende projecten van groot onderhoud in
overweging te nemen wat voor deze specifieke situatie de voors en tegens zijn
van het neerleggen van de regiefunctie bij diverse organisatievormen; een
trekkende partij die ook belanghebber is, een publiek-private partij of een
onafhankelijke partij.

6.3 Vervolg

Naar aanleiding van het groot onderhoud op de A10-West en het succes van
het project zijn ideeën geopperd om meer permanente oplossingen te vinden
voor de verkeersproblemen. Daarbij is het voorstel gedaan om de
maximumsnelheid in de spits te verlagen naar 70 km/uur, omdat deze snelheid
tijdens de werkzaamheden tot goede resultaten had geleid. Ook het afsluiten
van de toe- en afritten is een optie die nader onderzocht wordt.
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Voor wat betreft het eerste voorstel om de snelheid te verlagen naar 70
km/uur kan hierbij verwezen worden naar het project Basiskwaliteit
Autosnelwegen (AVV, 2002). In dit project is gekeken naar de effecten van
verschillende ontwerpen van het dwarsprofiel van de autosnelwegen en de
daarbij behorende maximumsnelheden. Het permanent instellen van een
maximumsnelheid van 70 km/uur in combinatie met extra capaciteit vanwege
een veranderd dwarsprofiel, leidt landelijk gezien tot een vermindering van de
files, maar ook tot een verschuiving van verkeer van het hoofdwegennet naar
de overige wegennetten. Dit kan vanuit een netwerkbenadering niet wenselijk
zijn en heeft ook consequenties voor de verkeersveiligheid en effecten op het
milieu.
Het tweede voorstel om de afsluiting van toe- en afritten meer toe te passen,
wordt onderzocht door de Directie Noord-Holland. De resultaten van dit
onderzoek waren bij de afronding van dit rapport nog niet bekend.
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Bijlage

.............................................................................................

Reisduur
voor
44,3

Reisduur
(minuten)

auto

tijdens
46,5
44

type verkeer
doorgaand
herkomst of bestemming
lokaal

na
45,2
46,7

53
42
32

46
48
45
42

57
43
30

Frequentie
frequentie
(ritten per week)

voor
3,92

tijdens
3,73

na

voor

tijdens
-4,6

na

3,81

Vertrektijdstip
ochtendspits
eerder
gelijk
later
-8,0

avondspits
eerder
gelijk
later
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-3,4
39%
37%
24%

53

36%
41%
23%
-1,9

43%
29%
28%

42%
28%
30%

Deelname vervoermanagment
thuiswerken

type verkeer
doorgaand
herkomst of bestemming
lokaal

voor
26%

vervoerwijzekeuze
auto
OV
fiets
flextijden

type verkeer
doorgaand
herkomst of bestemming
lokaal

kaartjes OV

type verkeer
doorgaand
herkomst of bestemming
lokaal

12%

type verkeer
doorgaand
herkomst of bestemming
lokaal

7%

na
20%

26%
27%
17%

21%
24%
14%

22%
20%
19%

100%

91%
4%
5%

100%
0%
0%

63%

vervoerwijzekeuze
auto
OV
fiets
carpoolen

tijdens
22%

66%

60%

69%
62%
48%

66%
68%
37%

63%
60%
54%

100%

92%
4%
4%

96%
2%
2%

13%
11%
11%
21%

10%
8%
12%
26%

7%
9%
23%

8%
3%
7%
6%

nvt
7%
8%
6%

nvt
nvt
nvt

Vervoerwijze
vervoerwijze
auto
OV (totaal)

voor
100%

tijdens
90%
5%

waarvan OV
waarvan combinatie auto en OV
waarvan combinatie OV en fiets
fiets (totaal)
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waarvan (brom)fiets, motor,
scooter
waarvan combinatie auto en fiets
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na
96%
2%
2%
2%
1%

5%

1,2%
0,4%
0,4%
2%

3%

1,6%

2%

0,4

Routekeuze
type verkeer
doorgaand verkeer

vervoerwijze
vervoerwijze
auto

OV
fiets
vervoerwijze
auto

herkomst of best.

OV
fiets
vervoerwijze
auto

lokaal

OV
fiets
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route

voor
24,0%

tijdens
100,0%

route
over A10-West werkvak
op- of afrijdend
op- en afrijdend
anders

na
96,0%

100,0%

98,3%
91,1%
0,0%
0,0%
8,9%

2,0%
2,0%

81,4%
10,6%
0,0%
8,0%
0,9%
0,9%

70,0%
100,0%

route
over A10-West werkvak
op- of afrijdend
op- en afrijdend
anders

90,1%

96,1%
54,7%
0,0%
0,0%
45,3%

100,0%
5,6%
4,3%

5,4%
85,4%
1,6%
7,6%
1,8%
2,1%

6,0%
route
over A10-West werkvak
op- of afrijdend
op- en afrijdend
anders

100,0%

83,3%

92,9%
33,3%
0,0%
0,0%
66,7%

100,0%
2,8%
13,9%

3,8%
50,0%
34,6%
11,5%
0,0%
7,1%

