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1.1 Inleiding 

Een van de maatregelen om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar  

busvervoer te verbeteren, is het verminderen van de vertraging van bussen bij  

verkeerslichten. Hiertoe wordt ingegrepen in de afhandeling van de verkeerslichten. De 

beïnvloeding van de verkeerslichten om de verliestijden voor het openbaar vervoer te 

verminderen, wordt ‘openbaar-vervoerprioriteit’ genoemd.  

 

Om openbaar-vervoerprioriteit te kunnen verlenen, moet de verkeersregeling informatie 

krijgen dat een bus naar het kruispunt rijdt of het verlaat. In het verleden ging dit via 

selectieve detectielussen die in het wegdek worden geslepen (SICS, VETAG en VECOM). Al 

meer bijna 20 jaar is ook een meer flexibelere wijze beschikbaar voor het in- en 

uitmelden van bussen. Het gaat dan om Korte Afstand Radio (KAR). In dit systeem zijn 

geen selectieve detectielussen in het wegdek aanwezig, maar maakt de bus gebruik van 

een plaatsbepalingsysteem en een radiozender. Bij toepassing van KAR worden de 

berichten tussen de bus en het verkeersregeltoestel via de ether verstuurd.  

 

Onder andere door de intrede van de iVRI zal in de toekomst zal de openbaar 

vervoerinformatie naar verwachting via een ander communicatiesysteem gaan (4G, Wifi-

P) en naar verwachting volgens Europese standaarden. Hier komen vanuit het 

samenwerkingsverband / open eco-systeem Talking Traffic pilots voor. Het voorliggende 

KAR-document richt zich op communicatie middels het KAR-protocol, welke nu en de 

komende jaren actief en van toepassing is. 

 

 

  

1  
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1.2 Werking in het kort 

Openbaar-vervoerprioriteit met KAR werkt globaal als volgt: 

■ wanneer de bus aankomt op het punt dat in de boordcomputer is opgenomen als 

inmeldlocatie, wordt via KAR een inmelding (prioriteitsaanvraag) naar de 

verkeersregeling gestuurd; 

■ de verkeersregeling zorgt ervoor dat de bus (zo snel mogelijk) groen krijgt; 

■ wanneer de bus aankomt op het punt dat in de boordcomputer is opgenomen als 

uitmeldlocatie (direct na de stopstreep), wordt via KAR een uitmelding naar de 

verkeersregeling gestuurd; 

■ de normale verkeersregeling wordt hervat. 

 

De diverse systemen zijn ook geschikt voor het verlenen van prioriteit aan 

hulpvoertuigen (politie, brandweer, ambulance). De systemen worden ook gebruikt voor 

andere verkeersmanagementinstrumenten, zoals bijvoorbeeld bij selectieve 

stadsafsluitingen (verzinkbare palen) en slagbomen.  

 

1.3 Voordelen 

Het gebruik van KAR heeft diverse voordelen boven het gebruik van de conventionele 

selectieve detectiesystemen: 

■ KAR is flexibeler en goedkoper bij wijziging van lijnvoering of bij wegwerkzaamheden 

(geen lussen in het wegdek);  

■ Het KAR-bericht geeft meer informatie en kan op grotere afstand van het kruispunt 

worden verstuurd. Hierdoor kan de verkeersregeling beter en efficiënter reageren; 

■ De investerings- en onderhoudskosten van een verkeersregelinstallatie zijn lager. 

 

Voorwaarde voor toepassing van KAR is wel dat de doelgroepvoertuigen (bussen, 

hulpvoertuigen) moeten beschikken over een boordcomputer met een 

plaatsbepalingsysteem om de KAR-berichten te kunnen verzenden. De investerings- en 

onderhoudskosten van voertuigapparatuur zijn hierdoor bij KAR hoger dan bij een 

selectief detectiesysteem. 

 

1.4 KAR in de provincie Limburg 

In Limburg beschikken alle bussen sinds december 2006 over een dergelijke 

boordcomputer en is het migratietraject van selectieve detectiesystemen naar KAR van 

start gegaan. In 2006 is afgesproken dat in 2016 alle verkeersregelingen waarbij 

openbaar vervoerprioriteit wordt verleend van KAR zijn voorzien en dan de 

ondersteuning van selectieve detectiesystemen wordt beëindigd.  Ondertussen zijn de 

bussen voorzien van KAR-transponders en zijn ook al zo’m 200 hulpvoertuigen van KAR 

voorzien.  

 

De gemeente Maastricht maakt al sinds 1998 gebruik van KAR. In 2006 is in 

samenwerking tussen de gemeente en de provincie Limburg een kennisdocument 

opgesteld. Doel van dit kennisdocument is het ondersteunen van de diverse 
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wegbeheerders in de provincie Limburg bij het implementeren en beheren van KAR in 

hun bestaande en nieuwe verkeersregelinstallaties. In 2017 is een update van het 

document opgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en 

inzichten. 

 

1.5 Leeswijzer 

In dit document zijn de verschillende stappen bij de totstandkoming van een nieuwe VRI 

of het vervangen van een VRI beschreven, waarbij per onderwerp de relatie en 

aandachtspunten met KAR voor dat onderdeel staan beschreven. Van beleid, ontwerp, 

bestek, implementatie en evaluatie / optimalisatie tot het beheer. 
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2.1 Inleiding 

Verkeerslichten worden een steeds belangrijker sturend instrument om de nog steeds 

groeiende verkeersstromen af te handelen. Bij het sturen van de verkeersstromen spelen 

de beleidsdoelstellingen van de wegbeheerder(s) een belangrijke rol. Om verkeerslichten 

als beleidsinstrument te kunnen gebruiken, is het nodig om te beschikken over 

verkeersbeleid en een visie over het inzetten van verkeerslichten bij het uitvoeren van 

het verkeersbeleid. Deze behoren door de wegbeheerder in een nota verkeerslichten te 

staan beschreven.  

 

Op de meeste kruispunten is er sprake van conflicterende belangen en 

beleidsdoelstellingen vanuit verschillende invalshoeken. Om een goede afweging en 

keuzes te kunnen maken, worden de kruispunten ingedeeld in groepen. Bij het opstellen 

van de indeling worden meestal de routes en kruispunten vanuit de verschillende 

doelgroepen op een wegenkaart gevisualiseerd.  

 

De meeste wegbeheerders gebruiken een indeling gebaseerd op de verschillende 

doelgroepen en de bijbehorende prioriteiten die van een kruispunt gebruik maken. Veelal 

worden de volgende doelgroepen onderscheiden: 

■ openbaar vervoer en hulpdiensten; 

■ gemotoriseerd verkeer; 

■ fietsers en voetgangers. 

 

Op belangrijke routes voor het vrachtverkeer wordt soms onderscheid gemaakt tussen 

personen- en vrachtauto’s. Naast de doelgroepen worden hoofdroutes en ondergeschikte 

routes onderscheiden.  

 

Voor de verschillende categorieën kruispunten gelden verschillende criteria, waaraan de 

verkeersafwikkeling moet voldoen. Veel gebruikte criteria zijn bijvoorbeeld de  

cyclustijd, wachtrijen en verliestijden. Ook bij overbelasting van een kruispunt moeten 

keuzes worden gemaakt op basis van de categorie-indeling. Het openbaar vervoer is 

onderdeel van de categorie-indeling.  

 

2  
 
Verkeersbeleid en 
verkeerslichten 
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De toenemende drukte op de wegen in Nederland leidt tot behoefte aan het sturen van 

de verkeersstromen in grotere gebieden. De noodzakelijke sturing overschrijdt de  

beheergrenzen van de diverse wegbeheerders in een gebied. Deze behoefte aan 

Regionaal Verkeersmanagement doet zich ook voor in Limburg. Oplossingen voor 

verkeersproblemen kunnen niet door één wegbeheerder worden opgelost, maar moeten 

samen door de betreffende wegbeheerders in de regio worden aangepakt. Op basis van 

deze redenen is ook provinciebreed beleid opgesteld binnen de provincie Limburg. 

 

2.2 Openbaar vervoer en KAR 

De afwikkeling van het openbaar vervoer is ook een onderdeel binnen het Regionaal 

Verkeersmanagement. Bij de ontwikkeling van regelscenario’s moet rekening worden 

gehouden met de afwikkeling van het openbaar vervoer. Aan de andere kant moet 

openbaar-vervoerprioriteit worden toegepast binnen de voorwaarden van andere 

doelgroepen die worden onderscheiden (autoverkeer, fietsers, voetgangers).  

 

De toepassing van KAR kan op meerdere manieren bijdragen aan Regionaal 

Verkeersmanagement, voorbeelden hiervan zijn: 

■ de verkeersafwikkeling van zowel het openbaar vervoer als van overige doelgroepen 

kan verbeteren; 

■ hulpdiensten kunnen veiliger en sneller ter plaatse zijn (‘incident management’); 

■ er kan meer informatie worden verzameld over de verkeersafwikkeling in de regio 

(zowel openbaar vervoer als autoverkeer); 

■ de KAR-informatie kan worden gebruikt voor het geven van dynamische 

reisinformatie; 

■ het analyseren van de doorstroming en stiptheid van buslijnen over de gehele 

lijnvoering of route; 

■ het verbeteren van de afstemming tussen verschillende wegbeheerders. 

 

De beschikbare verkeerscentrales in de regio kunnen goed worden gebruikt bij Regionaal 

Verkeersmanagement, zeker als wegbeheerders zonder centrale hun verkeerslichten 

kunnen onderbrengen in een verkeerscentrale van een andere wegbeheerder in de 

regio. Hierdoor kunnen regelscenario’s beter worden afgestemd en gewaarborgd. Zo 

beschikt bijvoorbeeld Rijkswaterstaat over een verkeerscentrale en sluiten steeds meer 

gemeentes zich aan bij de gezamenlijke verkeerscentrale van de provincie Limburg en de 

gemeente Maastricht, Valkenburg en Meerssen, Venlo en Roermond.  
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3.1 Inleiding 

Om een goede verkeersregeling (applicatie) te realiseren, is het belangrijk voldoende 

aandacht te besteden aan het ontwerpproces. Het ontwerpproces van een 

verkeersregeling kent de volgende hoofdstappen, die in het vervolg van deze notitie als 

basis worden gehanteerd bij het bespreken van de verschillende aspecten in relatie tot 

de toepassing van KAR. 

 

■ inventariseren ontwerpeisen: hierbij is verkeers- en verkeerslichtenbeleid belangrijk; 

■ uitvoeren kruispuntanalyse om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de 

ontwerpeisen te voldoen; 

■ uitwerken ontwerpeisen en resultaten kruispuntanalyse tot een functionele 

specificatie van de verkeersregeling; 

■ ontwikkelen en testen verkeersregeling. 

 

3.2 Kruispuntanalyse 

Om een kruispuntanalyse uit te voeren, is het nodig om te beschikken over 

basisgegevens van het kruispunt. Dit betreft minimaal de volgende gegevens: 

■ indeling kruispunt (indeling opstelstroken, fiets- en voetgangersoversteken); 

■ ontwerpintensiteiten voor de maatgevende perioden (ochtend- en avondspitsuur, 

andere kenmerkende periode zoals bijvoorbeeld koopavond) voor het planjaar 

(huidige jaar en/of een toekomstig jaar); 

■ tijdsinstellingen (minimale groentijd, geeltijd, nalooptijden); 

■ bij voorkeur zijn ook de ontruimingstijden beschikbaar, eventueel kunnen deze 

worden ingeschat bij de kruispuntanalyse en bij de verdere uitwerkingen worden 

berekend. 

 

Een kruispuntanalyse wordt uitgevoerd met een rekenmethode. Het handmatig uitvoeren 

van deze rekenmethode is arbeidsintensief, zodat hiervoor meestal een 

computerprogramma wordt gebruikt. De in Nederland meest gebruikte programma’s zijn 

COCON en OMNI-X.  

3  
 
Ontwerpproces 
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De uitkomst van de rekenmethoden geven inzicht in de te verwachten 

verkeersafwikkeling op een kruispunt zoals cyclustijd en wachtrijen, maar geven ook 

inzicht in de eventuele knelpunten, zinvolle maatregelen of optimalisatiemogelijkheden 

en locaties van inmeldlocaties. Door de resultaten te toetsen aan de criteria die voor het 

kruispunt gelden, kan beoordeeld worden of hieraan kan worden voldaan en welke 

aanvullende keuzes eventueel moeten worden gemaakt.  

 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

■ aanleg of herindeling van rijstroken; 

■ het verminderen van het verkeersaanbod of de kruispuntbelasting door het treffen 

van circulatiemaatregelen (op het kruispunt door richtingen te verbieden of ergens 

anders in het verkeersnetwerk) of door te doseren op hiervoor geschikte locaties of 

richtingen op het kruispunt zelf. 

 

 

3.3 Opstellen functionele specificatie 

Op basis van de ontwerpeisen en de resultaten van de kruispuntanalyse wordt een 

beschrijving gemaakt van de verkeersregeling. Een dergelijke beschrijving wordt een 

functionele specificatie of ontwerpnota genoemd. Een dergelijke specificatie bevat 

ongeveer de volgende onderdelen: 

■ doelstellingen verkeersregeling;   

■ ontruimingstijden volgens de CROW-richtlijn; 

■ regelstructuur; 

■ detectieconfiguratie; 

■ tijds- en parameterinstellingen; 

■ afhandeling openbaar vervoer; 

■ speciale functionaliteiten in het regelprogramma (bijvoorbeeld afhandeling fiets- en 

voetgangersoversteken, file-ingrepen, prioriteit vrachtverkeer). 

 

Om een functionele specificatie te kunnen opstellen, is het nodig te beschikken over een 

VRI-tekening. Op een VRI-tekening worden de volgende zaken weergegeven: 

■ de positie van het wegmeubilair; 

■ de plaats van de regelautomaat; 

■ de te plaatsen detectie; 

■ de locatie van de stopstrepen. 

 

 

3.4 Ontwikkelen en testen verkeersregeling 

De functionele specificatie wordt gebruikt als leidraad bij het programmeren en testen 

van de verkeersregeling. Het programmeren van de verkeersregeling kan worden 

uitgevoerd door de leverancier van het verkeersregeltoestel, door een adviseur of door 

de wegbeheerder zelf.  
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De verkeersregeling moet goed worden getest. Dit relevante onderdeel binnen het 

proces bestaat uit drie onderdelen: 

■ handmatige test van de verschillende functionaliteiten (zelfstandige functionaliteiten 

en functionaliteiten in samenhang met elkaar); 

■ test met random simulatie; 

■ test met verkeerssimulatie. 

 
3.5 Prioriteitsmogelijkheden 

3.5.1 Bepalen in- en uitmeldlocaties 

Bij een KAR-systeem wordt gebruik gemaakt van fictieve lussen. Hierdoor wordt de 

inmeldlocatie niet vastgelegd door de locatie van de hardwarematige inmeldlus, maar 

wordt de inmeldlocatie vastgelegd in een database ten behoeve van de voertuigen die 

van KAR gebruik maken. Deze database dient te zijn opgesteld conform de koppelvlak 9 

standaard van BISON. Binnen de provincie Limburg wordt gebruik gemaakt van de KAR 

Geo Tool om dit te controleren en in te geven. 

 

De locatie van het inmeldpunt – die door de wegbeheerder wordt vastgesteld - is 

afhankelijk van: 

■ de tijdsinstellingen van de conflictrichtingen van de busrichting; 

■ de rijsnelheid van de bus; 

■ de belasting op de busrichting en eventuele infrastructurele beperkingen / 

verstoringen  (bushaltes, andere VRI’s, voorrangskruispunten). 

■ Voor hulpdiensten ligt de inmeldlocatie verder weg (default op circa 300 meter) 

■ De methode voor het bepalen van de inmeldlocatie is opgenomen in bijlage 2. 

 

De uitmeldlocaties liggen op circa 10 meter na de stopstreep. Als dit punt dichter bij de 

stopstreep ligt, is sprake van het gevaar dat een bus of hulpvoertuig zich uit meldt, voor 

de stopstreep is gepasseerd. Een afstand veel verder heeft als nadeel, dat het groen later 

wordt afgekapt dan nodig ten koste van de doorstroming van het overige verkeer.  

 

3.5.2 Hoek in- en uitmeldpunt 

Om te voorkomen dat bij het passeren van een KAR-inmeldpunt vanuit de verkeerde 

(tegengestelde rijrichting) een KAR-bericht verzonden wordt, wordt gekeken naar de 

hoek tussen de rijrichting en de vector tussen het in- en bij behorende uitmeldpunt. Als 

deze minder dan 90 graden is, dan wordt het inmeldpunt meegenomen. Als deze meer 

dan 90 graden is, wordt het niet meegenomen. Bij bepaalde vormgevingen (bijvoorbeeld 

op de afrit van een halfklaverblad) waar de aanrjiroutes sterk draaien, dient bij de 

bepaling van de inmeldpunten hier rekening mee te worden gehouden. De lokale kennis 

en kritisch beoordelen van in- en uitmeldpunten is en blijft belangrijk! 

 

Om in dit soort situaties (bijvoorbeeld bij een halfklaverblad) toch te vangen zijn met 

correctie inmeldingen zijn een aantal oplossingen: 

■ het inmeldpunt eerder plaatsen, zodat de hoek rijrichting en in- en uitmeldpunt 

minder dan 90 graden zal zijn. Dit heeft als nadeel dan als een voertuig niet af zou 
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slaan, er wel een inmelding wordt gedaan. Ook neemt de kans op foute meldingen op 

andere routes hiermee toe.  

■ Later plaatsen is ook een optie, maar daarmee komt het inmeldpunt mogelijk te dicht 

bij de stopstreep te liggen. 

■ Het toepassen van een ‘kralensnoer’ van inmeldpunten, gekoppeld aan dezelfde 

signaalgroep en een onderlinge hoek die meer dan 90 graden is en waarbij voor het 

laatste inmeldpunt ook naar het uitmeldpunt moet worden gekeken. Voor de hoek 

van de rijrichting ten opzichte van de inmeldpunten moet deze een van minder dan 

90 graden zijn.  

 

 

3.5.3 Openbaar vervoer 

In het verleden kreeg het openbaar vervoer meestal absolute prioriteit. Dit wil zeggen 

dat bij een businmelding de busrichting zo snel mogelijk naar groen wordt gestuurd om 

de bussen met zo weinig mogelijk verliestijd te laten doorrijden. Een dergelijke vorm van 

prioriteit leidt echter tot verstoring van de verkeersafwikkeling van de overige richtingen 

(het groen wordt beëindigd, terwijl er nog verkeer rijdt; tijdens het afrijden van de bus 

moeten conflictrichtingen langer wachten voor rood). Voor het bevorderen van de 

betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is het niet nodig dat alle bussen de 

maximale prioriteit krijgen. 

  

Als de verstoring door busprioriteit te groot wordt, kunnen bussen ook hinder van 

busprioriteit ondervinden. Door de langere wachtrijen kunnen inmeldpunten niet tijdig 

worden bereikt of kunnen bussen de stopstreep niet passeren tijdens de beschikbare tijd, 

omdat te veel verkeer moet worden afgehandeld.  

 

Om deze reden wordt bij een KAR-systeem meestal gebruik gemaakt van 

geconditioneerde prioriteit. Met informatie uit het KAR-bericht over de stiptheid van de 

bus (te vroeg of te laat ten opzichte van de dienstregeling) wordt de mate van prioriteit 

gevarieerd. De informatie over de stiptheid is in twee attributen van het KAR-bericht 

opgenomen, zowel als het aantal seconden afwijking als in de status. Het is verstandig 

om gebruik te maken van het aantal seconden afwijking. Zo ligt de keuze wanneer een 

bus te vroeg of te laat is bij de wegbeheerder en is ook variatie mogelijk (bijvoorbeeld 

per kruispunt, per richting, per tijdsperiode). 

 

3.5.4 Hulpdiensten 

De werking van KAR-prioriteit voor hulpdiensten is hetzelfde als voor bussen. In het KAR-

attribuut voertuigcategorie is bekend of de melding een hulpvoertuig betreft. De 

prioriteit voor hulpdiensten is meestal maximaal: alleen de garantietijden worden in acht 

genomen bij het naar groen sturen van de lantaarns op de naderingsrichting. Meestal 

worden alle richtingen (rechtsaf, rechtdoor en linksaf) naar groen gestuurd na het 

afkappen van de conflicterende richtingen. Te overwegen valt om de niet conflicterende 

richtingen ook naar rood te sturen en te houden. Dit om bij problemen / file via de 

tegenrichting te rijden. Lokale kennis is belangrijk bij het bepalen hoe hier mee om 

wordt gegaan. 
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In sommige gevallen kan een deel van de afvoerrichtingen rood worden gehouden. Dit 

kan zich bijvoorbeeld voordoen als een hulpvoertuig linksaf moet slaan en de 

linksafrichting is druk, er is regelmatig file stroomafwaarts of de afrijruimte is beperkt. 

Door de linksafrichting rood te houden, kan het hulpvoertuig via de rechtdoorrichting 

afslaan. Een andere mogelijkheid is om het hulpvoertuig via de tegenrichting te laten 

rijden. In dergelijke gevallen moeten wel aanvullende richtingen rood worden gehouden. 

Bij aanwezigheid van een busbaan is deze in te zetten.  

 

Ook moeten chauffeurs van hulpvoertuigen weten op welke manier de prioriteit op de 

uitrukroutes wordt gegeven, zodat ze op de juiste (veilige) manier handelen.  

 

 

3.5.5 Prioriteitsniveaus 

Om de flexibiliteit van KAR optimaal te kunnen benutten, worden in een verkeers-

regelprogramma prioriteitsmogelijkheden opgenomen voor alle richtingen met 

gemotoriseerd verkeer. Een voorbeeld (in bijlage 3 staat dit uitgebreid beschreven) van 

onderscheid in niveaus van prioriteitsverlening: 

■ 0 - geen ingreep; 

■ 1 - vasthouden groen; 

■ 2 - eerstvolgende zonder afkappen; 

■ 3 - eerstvolgende met afkappen; 

■ 9 - direct naar groen (rekening houdende met de garantietijden). 

 

Doel van de variatie in prioriteit is het zo beperkt mogelijk verstoren van de 

verkeersafwikkeling van het overige verkeer. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor 

busprioriteit voor te late bussen. Andere manieren waarop busprioriteit vaak wordt 

ingeperkt, zijn bijvoorbeeld te hoge wachttijden op conflicterende richtingen of het 

garanderen van een minimale groenduur op conflicterende richtingen. Ook 

kruispuntafhankelijke situaties zoals filemeting, interne koppelingen, deelconflicten of 

doseerfuncties zijn van invloed op de mogelijke prioriteit voor het openbaar vervoer. 

 

De aan KAR-voertuigen toe te kennen prioriteit is afhankelijk van het type kruispunt en 

de vertraging van het voertuig ten opzichte van de dienstregeling (stiptheid). Een 

voorbeeld van mogelijke instellingen, is opgenomen in tabel 3.1. Andere instellingen zijn 

natuurlijk ook mogelijk. Wanneer bij een verkeersregeling niet kan worden voldaan aan 

alle beleidsvoorwaarden en ontwerpeisen, kan het wenselijk zijn de prioriteitsniveaus 

lager in te stellen. Voertuigen ‘buiten dienst’ krijgen altijd prioriteitsniveau 0. Tabel 3.1 is 

parametreerbaar en kan op straat of via een verkeerscentrale worden gewijzigd.  

 

KAR-gebruiker Stiptheid Prioriteitsniveau 

Bus Te vroeg / geen info 1 

Bus Op tijd 2 

Bus Te laat 3 

Hulpdienst - 9 

Tabel 3.1: Prioriteitsniveaus 
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3.5.6 Aandachtspunten 

■ Bij gekoppelde regelingen die dicht bij elkaar liggen, kan het verstandiger zijn, om de 

businmelding via de koppelkabel door te zetten naar de andere kruispunten 

(maatwerk).  

■ Bij een verkeerde instelling van de tijden voor de busprioriteit of bij te veel bussen, 

kan een overschrijding van de fasebewakingstijd optreden. Hier dient rekening mee te 

worden gehouden bij het bepalen ofwel (absolute)prioriteit kan worden verleend. 

■ Om de geloofwaardigheid van de wachttijdvoorspellers te behouden, mag er geen 

busingreep vlak voor het realiseren van de fietsrichting komen. Dit bij een wachttijd 

korter dan 15 seconden of 8 lampjes (uitgaande van een 32-leds wachttijdvoorspeller). 

■ Neem in de regeling busprioriteit op voor alle autorichtingen. Ook als hier geen 

buslijnen gebruik van maken. Bij omleidingsroutes of wijziging van de routes is de 

regeling hier dan al op voorbereid en wordt goed gebruik gemaakt van de voordelen 

van KAR. 

■ Zonder uitmeldpunt wordt al wel een uitmelding verstuurd vanuit een hulpvoertuig. 

■ Bij één rijstrook het inmeldpunt op het midden van de rijstrook. 

■ Bij twee rijstroken de inmeldpunten tussen de beide rijstroken. 

■ Bij meer dan twee rijstroken meerdere inmeldpunten toepassen. 

■ Denk bij uitvoering in de KAR Geo Tool ook aan het begin- en eindpunt van de routes. 

■ Bepaal de in- en uitmeldpunten voor alle signaalgroepen met gemotoriseerd verkeer 

waar de bus- en hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Bij een wijziging van de 

buslijnen (omleiding of nieuwe dienstregeling) zijn dan de in- en uitmeldpunten 

aanwezig, waardoor sprake is en blijft van flexibiliteit. 

■ De in- en uitmeldpunten worden middels een X- en Y-coördinaat opgegeven. Het KAR-

voertuig maakt voor het passeren van het punt gebruik van een zogenaamde 

Geofence (de virtuele lus bestaat uit het gebied rond het punt met een straal van circa 

5 meter). De exacte invulling is afhankelijk van de aanbieder van het transponder-

systeem. Met name bij wijziging van vervoerder of nieuwe systemen is dit een 

aandachtspunt. 

■ Bij aanrijroutes die dicht bij elkaar lopen of bij meerdere automaten bij elkaar in de 

buurt, kan de verkeerde informatie worden ontvangen. Hier is de output van de 

zender een ‘finetune’ mogelijkheid. 
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4.1 Inleiding 

Het verkeersproces is dynamisch: er is sprake van diverse ontwikkelingen die invloed 

hebben op het verkeer. Zo worden nieuwe woon- en werkgebieden (her)ontwikkeld, is 

er sprake van een autonome groei van het verkeer en wijzigt het wegennet, waardoor 

routes wijzigen. Een verkeersregeling moet daarom worden onderhouden om een 

optimaal functioneren te kunnen garanderen. Dit onderhoud wordt verkeerskundig 

onderhoud genoemd. Dit staat onder andere beschreven in CROW publicatie 313. 

 

Het functionele onderhoud bestaat uit een proces van evaluatie en optimalisatie van een 

verkeersregeling. Het evalueren van een verkeersregeling kan automatisch gebeuren 

door het verzamelen van gegevens door de verkeersregeling zelf of door observatie ter 

plaatse door een verkeersregeltechnicus. Ook ongevalsanalyses maken deel uit van het 

functionele onderhoud. Bij voorkeur wordt iedere verkeersregeling iedere twee à drie 

jaar geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie kan een optimalisatie van 

de verkeersregeling worden uitgevoerd. 

 

4.2 Evaluatie 

In het algemeen geven door de verkeersregeling verzamelde gegevens een goed inzicht 

in het algemene functioneren. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor 

een prioriteitsbepaling voor het uitvoeren van periodieke observaties. Bij klachten of 

ernstige veiligheids- of afwikkelingsproblemen is meestal een observatie ter plaatse 

nodig. Het bij de voorbereiding analyseren van bijvoorbeeld KWC of VLOG data helpt bij 

het gericht onderzoeken.  

 

De observatie van de verkeersafwikkeling wordt meestal uitgevoerd op een gemiddelde 

werkdag gedurende de ochtend - en avondspitsperiode. Bij klachten of problemen in een 

specifieke periode kunnen ook alleen observaties in deze periode worden uitgevoerd. 
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Belangrijke aandachtspunten bij de observaties zijn bijvoorbeeld: 

■ metingen cyclustijden; 

■ metingen afrijcapaciteiten; 

■ observeren en beoordelen (deel)conflicten; 

■ observeren en beoordelen ontruimingstijden; 

■ wachtrijlengten, blokkades en overstaan; 

■ benutting groenfasen; 

■ afwikkeling autoverkeer; 

■ afhandeling openbaar vervoer; 

■ afwikkeling fietsers en voetgangers; 

■ speciale voorzieningen in de regelprogramma’s; 

■ verkeerssamenstelling, -gedrag en veiligheid (bijvoorbeeld aandeel vrachtverkeer, 

roodlichtnegatie, hiaattijden); 

■ interactie met eventueel nabijgelegen kruispunten. 

 

Ook moet worden gekeken naar eventueel aanwezige detectie- of lampstoringen. Verder 

wordt het logboek doorgenomen om eventuele structurele problemen bij de betreffende 

verkeersregeling te achterhalen. 

 

Voor het functioneren van de openbaar-vervoerprioriteit zijn ook enkele belangrijke 

aandachtspunten aan te geven: 

■ correct binnenkomen in- en uitmeldingen; 

■ correcte status ten opzichte van de dienstregeling (als alle bussen dezelfde status 

hebben, is er sprake van een structureel probleem of van een afwijking in de 

dienstregeling in de boordcomputer van het voertuig); 

■ functioneren prioriteitsmaatregel (inmeldvertraging, invloed op overig verkeer, 

ontstaan ‘dode’ momenten in de verkeersregeling); 

■ klachten van weggebruikers, wegbeheerders of openbaarvervoer maatschappijen / 

hulpdiensten. 

 

Bij de uitwerking van de resultaten kan het nodig zijn een kruispuntanalyse uit te voeren. 

 

4.3 Klachten 

Naast het periodieke functioneel beheer, kunnen ook klachten binnen komen via de 

gebruikers van KAR. Juist de chauffeurs van bussen en hulpvoertuigen krijgen meldingen 

of merken wanneer er problemen zijn. Het is dan ook relevant dat deze worden 

gecommuniceerd met de betreffende wegbeheerder. Deze krijgt hierbij ook eventuele 

klachten van weginspecteurs of bewoners binnen.  

 

Het is dan de vraag uit te vinden wat er precies misgaat. Liggen in- of uitmeldpunten 

verkeerd? Komt het KAR-bericht wel binnen bij de automaat? Is het bericht correct? Is het 

SID- en richtingnummer wel correct? Is de stiptheid correct? Wat is er qua prioritering 

opgenomen in de applicatie?  Afhankelijk van de klacht kan het probleem met behulp 

van log files uit de boordcomputer, KWC of VLOG-data, het bestuderen van de applicatie, 

de in- en uitmeldpunten in de KAR Geo Tool meestal snel boven water worden gehaald.  
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Er zijn ook situaties dat er door ander gedrag van de buschauffeurs ongewenste situaties 

optreden. Als er een busstrook is en de chauffeur ziet dat de naastgelegen 

rechtdoorgaande richting groen toont, kan het gebeuren dat hij / zij deze strook kiest. En 

dit terwijl de bus zich inmeldt op de busstrook, waardoor de strook waar de bus rijdt naar 

rood gaat. De chauffeur kan dan het vermoeden hebben, dat er iets binnen het KAR-

systeem niet werkt. De oplossing ligt dan in het juist instrueren van de chauffeurs.  

 

4.4 Optimalisatie 

Bij de evaluatie is onderzocht of de verkeersregeling nog functioneert volgens de 

doelstellingen. Door wijziging van verkeersstromen of bijstelling van doelstellingen 

bestaat de mogelijkheid dat optimalisatie nodig is.  

 

Tijdens de optimalisatie kunnen kleine onvolkomenheden, zoals verkeerde 

parameterinstellingen worden aangepast. Ook kan blijken dat een meer structurele 

aanpassing van de functionaliteiten van de verkeersregeling, op basis van de gewijzigde 

inzichten en/of omstandigheden, noodzakelijk is. Op basis van de uitgevoerde observatie 

en analyses worden verbetermogelijkheden voor de regeling bepaald. De 

verbetermogelijkheden kunnen betrekking hebben op het aanpassen van 

parameterinstellingen, van functionaliteiten van de verkeersregeling of van de 

aanwezige infrastructuur. 
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5.1 Inleiding 

Een nieuwe of gewijzigde verkeersregeling wordt door de fabrikant van de 

verkeersregelautomaat gecompileerd en in de verkeersregelautomaat geladen. Deze 

fase wordt de implementatiefase genoemd en hierbij is sprake van een tweetal stappen, 

waarbij ook de correcte werking van KAR wordt gecontroleerd.  

 

■ Factory Acceptance Test (FAT): tijdens deze test in de fabriek wordt gecontroleerd of 

het verkeersregeltoestel hard- en softwarematig voldoet aan de gestelde eisen. Deze 

testen worden ook wel hardware- en softwareafname of fabrieksafname genoemd. Is 

alles conform bestek, normen en eisen en is de interface correct.  

■ Integrale SAT (ISAT) : Bij deze test wordt de communicatie tussen de automaat en 

verkeerscentrale, KWC et cetera gecontroleerd; 

■ Site Acceptance Test (SAT): tijdens deze test wordt op locatie gecontroleerd of de 

verkeersregelinstallatie aan de gestelde eisen voldoet. Ook wordt gecontroleerd of 

eventuele restpunten uit de FAT correct zijn opgelost. 

 

Bij de implementatie van een KAR-systeem vindt ook een FAT en een SAT plaats (al dan 

niet als onderdeel van de realisatie van een verkeersregelinstallatie). Het 

implementatietraject van een KAR-systeem bestaat uit de volgende stappen: 

■ benodigde gegevens verzamelen voor de boordcomputer KAR-voertuigen; 

■ FAT: testen KAR-systeem verkeersregeltoestel: Zijn alle hardwarematige onderdelen 

en modules aanwezig, die in het bestek staan omschreven? Ontvangt de automaat de 

verstuurde KAR-data en komt dit binnen het regelprogramma goed binnen? Is het 

juiste KAR-ID / SID ingesteld?; 

■ SAT: in bedrijf stellen KAR-systeem: Werkt de KAR op straat? 

 

 

5.2  Benodigde gegevens KAR-systeem 

Het KAR-systeem in het verkeersregeltoestel moet weten welke ontvangen berichten 

voor het kruispunt bestemd zijn. Hiervoor wordt een kruispuntnummer gebruikt (SID-

5  
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destination). Het is van belang dat de wegbeheerder eigen kruispuntnummers hanteert 

voor het SID-nummer en dit doorgeeft aan de leverancier. Anders bestaat de kans dat de 

laatste drie cijfers van het automaatnummer worden gebruikt. Als de VRI dan vervangen 

wordt, veranderen de SID-nummers (KAR-adressen). Dit is vanuit de beheeroptiek 

ongewenst.  

 

Om problemen met gelijke SID-nummers bij verkeersregeltoestellen van verschillende 

wegbeheerders te voorkomen, is in de regio Twente gekozen om het eerste cijfer van 

het SID-nummer per wegbeheerder vast te leggen. Voor de provincie Limburg wordt deze 

werkwijze ook toegepast. De te hanteren nummering is regionaal worden afgestemd en 

is opgenomen in bijlage 6. 

 

Daarnaast moeten voor alle auto- en busrichtingen de in- en uitmeldpunten worden 

bepaald en worden ingevoerd via de KAR Geo Tool. Vervoerders en hulpdiensten kunnen 

deze daarna automatisch inladen in de boordsystemen. Bij het bepalen van de 

coördinaten kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het rijksdriehoekstelsel of 

van Google-Earth. Voor de provincie Limburg is het bepalen en controleren van de in- en 

uitmeldpunten integraal gedaan via KAR Geo Tool. Het is uiteraard van belang dit wel te 

blijven controleren bij bijvoorbeeld nieuwe kruispunten of wijzigingen.  

 

 

5.3 FAT: testen KAR-systeem verkeersregeltoestel 

Een KAR-systeem bestaat uit de volgende onderdelen: 

■ KAR-zender aan de voertuigzijde (aangestuurd door de boordcomputer); 

■ KAR-modem in het verkeersregeltoestel; 

■ implementatie KAR-systeem in het verkeersregeltoestel (verwerken KAR-bericht, 

kruispuntnummer); 

■ implementatie KAR in de verkeersregeling (afhandeling prioriteit). 

 

Getest moet worden of verstuurde KAR-berichten correct worden ontvangen door het 

verkeersregeltoestel en correct worden doorgegeven aan de verkeersregeling. 

Fabrikanten van verkeersregeltoestellen hebben een testapparaat beschikbaar dat 

gebruikt kan worden om deze testen uit te voeren. Bij voorkeur vindt deze test plaats in 

de fabriek. Op straat wordt deze werking nogmaals gecontroleerd. 

 

Het testapparaat biedt mogelijkheden om KAR-berichten in te stellen en te versturen. De 

testprocedure ziet er als volgt uit: 

■ Stel een KAR-bericht in voor het kruispunt (denk aan het juiste kruispuntnummer). Vul 

alle benodigde attributen in met geldige waarden (de opbouw van het KAR-bericht en 

de benodigde attributen met geldige waarden zijn opgenomen in bijlage 4). 

■ Verstuur het KAR-bericht naar het verkeersregeltoestel. 

■ Controleer of het KAR-bericht in het verkeersregeltoestel wordt ontvangen. Meestal 

kan dit gecontroleerd worden op weergave-leds op het KAR-modem of het 

handbedieningspaneel of via een centrale. 



 

www.goudappel.nl KAR in de provincie Limburg 17 

 

 

■ Controleer of het KAR-bericht correct wordt doorgegeven aan de verkeersregeling. 

Gebruik hiervoor weergave-leds op het handbedieningspaneel of een 

verkeerscentrale en parameterinstellingen die in de verkeersregeling worden 

gebruikt. 

■ Voer vorenstaande test uit voor alle richtingen waarvoor KAR-prioriteit in de 

verkeersregeling is opgenomen. 

 

Onderdeel van de implementatie van KAR in een verkeersregeling die volgens de  

C-interface werkt, is het besturen van de vlag die aangeeft dat een nieuw KAR-bericht 

aanwezig is. De ervaring leert dat veel problemen met KAR-implementaties worden 

veroorzaakt door het niet of niet correct besturen van deze vlag. 

 

 

5.4 SAT: in bedrijf stellen KAR-systeem 

Bij de SAT worden de restpunten uit de FAT gecontroleerd. Daarnaast wordt op straat de 

FAT-test met het testapparaat nogmaals uitgevoerd. Ook kan een en ander worden 

gecontroleerd bij passerende bussen. Daarnaast beschikken openbaar-vervoerbedrijven 

meestal over een testvoertuig met een KAR-zender. Bij problemen kan een dergelijk 

testvoertuig worden gebruikt om te controleren of de KAR-berichten correct worden 

ontvangen en verwerkt.  

 

Bij de inbedrijfstelling wordt ook gecontroleerd of de werking van de 

prioriteitsmaatregelen correct is. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van observaties ter 

plaatse. Komt een goed KAR-bericht binnen en krijgt een bus of hulpvoertuig op het 

juiste moment groen en niet te vroeg of te laat. Is de uitmelding correct? Indien nodig 

worden parameterinstellingen bijgesteld. Ook zou het kunnen dat de in- of 

uitmeldpunten niet op de juiste locatie liggen en moeten worden aangepast. Ook het 

aanpassen van het zendvermogen behoort tot de mogelijkheden van het inregelen van 

het systeem. Als het signaal niet binnenkomt, kan het opschroeven van het 

zendvermogen een oplossing zijn. 

 

De KAR testtool kan ook door de wegbeheerder worden aangeschaft. Meer informatie 

hierover via het KAR Kennisloket. 
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6.1 Inleiding 

Wanneer de vormgeving voor het kruispunt en het ontwerp van de 

verkeersregelinstallatie vaststaat, kan worden begonnen met het aanbestedingsproces. 

Voordat aannemers worden uitgenodigd om een aanbieding te doen, moeten de uit te 

voeren werkzaamheden worden vastgelegd. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een 

werkomschrijving of een bestek. Eén en ander is afhankelijk van de standaardwerkwijze 

van de wegbeheerder, de omvang van het project of van het wel of niet in concurrentie 

uitvragen. 

 

Het maken van de werkomschrijving of het bestek kan door de wegbeheerder zelf 

worden gedaan of dit kan worden uitbesteed aan een adviesbureau. Belangrijk bij het 

opstellen van een werkomschrijving of bestek is dat dit dusdanig wordt gedaan, dat 

wordt gegarandeerd dat de aanbieding voldoet aan de eisen die de wegbeheerder 

hanteert en dat bij meervoudige aanbesteding vergelijkbare inschrijvingen ontstaan. Er 

kan worden gewerkt met beknopte functionele werkomschrijvingen, uitgebreide 

(RAW)bestekken en voor de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en diverse andere 

gemeentes binnen Limburg is sprake van gezamenlijke raamcontracten. Bijzondere 

aandacht moet hierbij ook gaan naar het onderhoud.  

 

6.2 Eisen KAR 

De eisen voor KAR moeten worden opgenomen in het bestek of de werkomschrijving. In 

het ‘Standaardbestek voor verkeersregelinstallaties 1997’ en de ‘Eisen 

verkeersregelinstallaties 1997’ is KAR nog niet opgenomen. Deze zijn in de loop der jaren 

samengesteld, maar staan niet standaard in de RAW, die tegenwoordig wordt gebruikt.   

 

6.2.1 Algemene gegevens 

Bij de algemene beschrijving wordt opgenomen dat de aannemer een KAR-systeem 

inclusief antenne en toebehoren voor de openbaar-vervoerprioriteit (en hulpdiensten) 

moet leveren, installeren en bedrijfsklaar moet opleveren. 
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6.2.2 Staat van hoeveelheden 

In de staat van hoeveelheden kan ervoor worden gekozen om het KAR-systeem onder de 

post van de automaat te laten vallen of als aparte post op te geven.  

 

6.2.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen 

In de aanvullende en afwijkende bepalingen kunnen verdere eisen met betrekking tot 

het KAR-systeem worden aangegeven. Mogelijke eisen zijn: 

■ type antenne (hoedje of spriet); 

■ locatie van de antenne (op mast of op kast); 

■ het SID-nummer; 

■ vermogen van de zender (default 100 mW). 

 

 

6.3 Beheer- en onderhoudscontract 

Het afsluiten van een beheer- en onderhoudscontract draagt bij aan de bedrijfszekerheid 

van de apparatuur. Bij het afsluiten van dergelijke contracten zijn er verschillen tussen 

wegbeheerders. Er zijn wegbeheerders die het gehele areaal aan 

verkeersregelinstallaties in een contract regelen. Daarnaast zijn er ook wegbeheerders 

die het onderhoudscontract bij de aanbesteding meenemen, zoals bijvoorbeeld de 

provincie Limburg. In de CROW-publicatie “Richtlijn Beheer en Onderhoud 

Verkeersregelinstallaties” staan de relevante onderdelen en mogelijke invullingen 

beschreven. 

 

Bij het opstellen van de werkomschrijving of het bestek moet ook al aandacht worden 

besteed aan het beheer en onderhoud van het KAR-systeem. Dit kan door het 

meenemen van standaard onderhoudscontracten in de werkomschrijving of het bestek of 

door het aanpassen van bestaande onderhoudscontracten. Bij vervanging van een 

selectief detectiesysteem door een KAR-systeem wordt een bestaand 

onderhoudscontract meestal goedkoper. Dit kan een factor vier schelen in de kosten. Let 

er op, om het KAR-systeem ook in het onderhoudscontract op te nemen (bijvoorbeeld in 

de algemene beschrijving).  

 

6.4 Aanbesteding 

Zodra het bestek of de werkomschrijving gereed is, kan de aanbesteding starten. De 

aanbesteding bestaat uit de volgende stappen: 

■ uitnodigen fabrikanten (uitnodigingsbrief inclusief bestek of werkomschrijving); 

■ inlichtingen; 

■ aanbesteding; 

■ beoordelen aanbiedingen fabrikanten; 

■ gunning. 

 

Wanneer niet in concurrentie wordt aanbesteed, is het proces uiteraard eenvoudiger. 
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6.4.1 Inlichtingen 

De eventuele inschrijvers op het bestek worden in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen. De verzamelde vragen worden in een Nota van Inlichtingen beantwoord, inclusief 

eventuele verduidelijkingen, verbeteringen of aanvullingen op het bestek. De Nota van 

Inlichtingen vormt samen met het bestek of de werkomschrijving de basis voor de 

aanbieding van de aannemer.  

 

6.4.2 Aanbesteding 

Voor de aanbesteding dienen alle gegadigde aannemers voor het tijdstip van 

aanbesteding hun aanbieding en inschrijvingsstaat in een gesloten envelop aan de 

aanbestedende partij aan te bieden of voor een afgesproken moment hun aanbieding 

digitaal inleveren. Tijdens de aanbestedingsbijeenkomst worden de prijzen van de 

aannemers opgelezen. Van de aanbesteding wordt een proces-verbaal opgemaakt. Hierin 

staan de prijzen van alle aannemers.  

 

6.4.3 Beoordelen aanbiedingen 

Bij de beoordeling wordt bekeken of de aannemer aan de inschrijvingsvereisten heeft 

voldaan. Daarnaast wordt bekeken of het inschrijfbiljet naar behoren is ingevuld.  

Alle enveloppen met inschrijfstaten worden geopend. Hierdoor kunnen per post de 

prijzen worden vergeleken en beoordeeld. Daarnaast kan worden gecontroleerd of bij de 

optellingen geen fouten zijn gemaakt. 

 

Over het algemeen worden de werkzaamheden gegund aan de laagste inschrijver. 

Uiteraard kan ook worden gekozen naar de Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

(EMVI) in plaats van de laagste prijs. Op die manier kunnen andere factoren, zoals 

bijvoorbeeld planning of kwaliteiten van de aanbieder worden meegenomen. In principe 

is gunning op basis van laagste prijs wel het meest voor de hand liggend, gezien de aard 

van de werkzaamheden. 
 

Bij beoordeling op basis van de laagste prijs wordt voor de (fictieve) totaalprijs van de 

inschrijving bijvoorbeeld gerekend met de sommatie van de volgende kosten: 

■ totaalprijs van de werkzaamheden; 

■ tienmaal: de prijs van het onderhoudscontract (als dat is opgenomen). 

■ tienmaal: de prijs voor het herprogrammeren van de regeling (als dat is opgenomen). 

 

Indien er fouten zitten in de inschrijvingsbescheiden of als de aanbieding onvolledig is, 

wordt gekeken naar de inschrijving van de een na goedkoopste. De inschrijvingsstaten 

van de verschillende leveranciers worden gebruikt voor toekomstige kostenramingen.  

 

6.4.4 Gunning 

Nadat bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren, kan tot gunning 

worden overgegaan. De gunning bestaat uit het opstellen en versturen van de 

opdrachtbrief en de afwijzingsbrieven. Bij de brieven dient ook het proces-verbaal van de 

aanbesteding te worden verstuurd. 
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7.1 Inleiding 

Er wordt onderscheid gemaakt in technisch en verkeerskundig onderhoud. Technisch  

onderhoud betreft de verkeersregelinstallatie en wordt onderverdeeld in preventief en 

correctief onderhoud. Verkeerskundig onderhoud betreft de verkeersregeling en de 

verkeersafwikkeling (zie ook hoofdstuk 4). Verkeerskundig onderhoud kan deels 

automatisch plaatsvinden, maar observaties ter plaatse zijn hierbij belangrijk. 

 

 

7.2 Preventief onderhoud 

Preventief onderhoud is gericht op het voorkomen van storingen en wordt periodiek 

(jaarlijks) verricht. Het preventieve en correctieve onderhoud wordt meestal 

ondergebracht in een onderhoudscontract dat wordt afgesloten met de leverancier van 

het regeltoestel. 

 

 

7.3 Correctief onderhoud 

Met correctief onderhoud wordt het opheffen van gesignaleerde storingen in apparatuur 

en programmatuur bedoeld, door het verrichten van de daartoe noodzakelijke 

reparatie. Het registreren van storingen is hierbij wel belangrijk. Bij voorkeur gebeurt dit 

automatisch, bijvoorbeeld via een centrale, e-mail of sms. 

 

Correctief onderhoud wordt meestal ondergebracht bij de leverancier van het 

verkeersregeltoestel. Vaak wordt, als onderdeel van de aanbesteding, de leverancier 

gevraagd op basis van een vaste prijs per jaar het correctieve en preventieve onderhoud 

uit te voeren. Het onderhoudscontract wordt meestal afgesloten voor een periode van 15 

jaar. Meestal wordt een standaard onderhoudscontract. Ook het KAR-systeem van een 

verkeersregeltoestel valt onder het onderhoudscontract. 
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7.4 Verkeerskundig onderhoud en monitoring 

Verkeerskundig onderhoud betreft vooral het functioneren van het 

verkeersregelprogramma. De prestatie van de verkeersafwikkeling van de verschillende 

doelgroepen, waaronder het openbaar vervoer en de hulpdiensten, is hierbij belangrijk. 

De wijze waarop verkeerskundig onderhoud wordt uitgevoerd, staat beschreven in 

hoofdstuk 4. In deze paragraaf is kort aandacht besteed aan het automatische functionele 

onderhoud. 

 

Voor het automatisch verzamelen van data over de verkeersafwikkeling van de 

verschillende doelgroepen en van de KAR-berichten zijn er diverse mogelijkheden: 

■ Het registreren en vastleggen van prestatie-indicatoren door de verkeersregeling zelf. 

■ Het gebruik maken van de beschikbare producten in de markt hiervoor, zoals 

bijvoorbeeld de Kwaliteitscentrale (MV-bestand) of Vlog. Met deze producten worden 

gebeurtenissen binnen de verkeersregeling vastgelegd. 

■ Het gebruik maken van loggegevens uit het voertuigsysteem van de bussen / 

hulpdiensten of uit het verkeersregeltoestel, waarmee kan worden gekeken naar de 

vertraging op bepaalde routes, terugmelding van de KAR-berichten etc. Hierin 

bijvoorbeeld het percentage ‘geslaagd’ per kruispunt, per signaalgroep en per 

voertuig om zo oorzaken te achterhalen.  

■ Niet automatisch, maar wel relevant zijn de meldingen van chauffeurs en 

wegbeheerder zelf. Werkt de KAR? Lijken zaken onlogisch te zijn? 

■ Vervolgens kan met de verzamelde gegevens de verkeersafwikkeling uitgebreid 

worden geanalyseerd. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de optredende 

cyclustijden, reistijden tussen in- en uitmelding en het correct binnenkomen van in- 

en uitmeldingen (gelijk aantal). De KAR-data kan ook worden gebruikt voor de 

monitoring van de dienstuitvoering en het verzamelen van managementinformatie 

hierover. 

 

Om de automatisch verzamelde gegevens op afstand op te halen, is het nodig om over 

communicatie met de verkeersregeltoestellen te beschikken. Deze communicatie kan 

eventueel via een centrale plaatsvinden. Wanneer een wegbeheerder niet over een 

dergelijke voorziening beschikt, kunnen wellicht de provincie, de gemeente Maastricht, 

Venlo, Roermond of Rijkswaterstaat (Verkeerscentrale Zuid-Nederland) hierbij een rol 

spelen. Bij deze ondersteuning is het in een groot deel van de gevallen nodig dat het 

verkeersregeltoestel over het IVERA-protocol beschikt. 

 

De KAR-inmelding van hulpdiensten werkt alleen bij blauw licht en / of sirene. Om te 

testen is een mogelijkheid middels een testknop die dit simuleert. Het gebruik van 

zwaailicht / sirene / testknop wordt gelogd om misbruik te voorkomen.  
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8.1 Inleiding 

Het beheer van een KAR-systeem ligt deels bij het openbaar-vervoerbedrijf en deels bij 

de wegbeheerder. Hierbij is er echter wel een belangrijke rol voor de Provincie Limburg 

als concessieverlener. 

 

 

8.2 In- en uitmeldpunten 

Het openbaar-vervoerbedrijf is verantwoordelijk voor het correct versturen van de KAR-

berichten. Hiertoe beschikt de boordcomputer van de bussen over de dienstregeling, een 

plaatsbepalingsysteem, de in- en uitmeldpunten en een KAR-zender. De apparatuur in de 

bussen en de informatie in de boordcomputer moeten operationeel worden gehouden. 

Aangezien het openbaar-vervoerbedrijf de in- en uitmeldpunten – vastgesteld door de 

wegbeheerder, die hiervoor verantwoordelijk is - al moet beheren voor de 

dienstuitvoering, ligt het voor de hand het beheer van deze punten (coördinaten) ook bij 

het openbaar-vervoerbedrijf te leggen. Binnen de provincie Limburg zijn de punten 

vastgelegd in de KAR Geo Tool. 

 

Belangrijk is dat de berichten op de juiste momenten worden verstuurd, zodat de 

verkeersregeling goed kan reageren. Wanneer bijvoorbeeld een uitmeldbericht te vroeg 

voor de stopstreep wordt verstuurd, moet de bus alsnog wachten. Wordt een 

uitmeldbericht te laat verstuurd, dan blijft de busrichting te lang groen en moeten andere 

richtingen onnodig wachten. 

 

8.3 Stiptheidsinformatie 

Ook de stipheidsinformatie is een belangrijk attribuut: als deze informatie onjuist is, 

krijgen bussen een onjuiste prioriteitsbehandeling. Wanneer de KAR-prioriteit niet goed 

functioneert, wordt de dienstregeling niet gehaald en kan het nodig zijn extra bussen in 

te zetten. Een dergelijke situatie kan ontstaan als de KAR-berichten niet op de juiste 

momenten worden verstuurd of de verkeerde informatie bevatten. 
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8.4 Monitoren 

Het operationeel houden van het KAR-systeem in het verkeersregeltoestel is dan ook 

een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Hetzelfde geldt voor de te hanteren in- 

en uitmeldpunten en de prioriteitsmaatregelen die worden genomen. De wegbeheerder 

is verantwoordelijk voor alle doelgroepen bij verkeersregelingen en maakt hierin dus 

keuzes (zie hoofdstuk 2). 

 

Omdat de locatie van inmeldpunten ook een relatie heeft met de wegenstructuur en de 

drukte op de weg, waar de wegbeheerder nauw bij betrokken is, is het blijven monitoren 

ook heel relevant. Als er wijzigingen zijn voor een tijdelijke of langdurige wijziging, dient 

ook te worden gekeken naar de relatie met in- en uitmeldpunten. 

 

Het periodiek controleren van het functioneren dient ook op de agenda te staan. Dit kan 

door het op te nemen binnen het functioneel beheer van de VRI’s en daarnaast door een 

goede communicatie met de gebruikers van KAR. Vanuit de boordcomputer en binnen de 

VRI zelf zijn diverse mogelijkheden de werking te toetsen. En daarnaast uiteraard die van 

de chauffeurs van bijvoorbeeld bussen, ambulances et cetera. Als er twijfels zijn over het 

functioneren van KAR, de locaties van in- of uitmeldpunten of tijdigheid van de 

maatregelen binnen de regeling, moet bekend zijn via welke lijnen dit te onderzoeken 

en te verbeteren is.  

 

Het in kaart brengen van probleempunten, storingen en klachten door wegbeheerders, 

vervoerders en hulpdiensten, geeft de mogelijkheid deze gestructureerd weg te werken 

om zo tot een steeds beter werkend systeem te komen. Dit gecombineerd met een 

periodiek overleg tussen de betrokken partijen, eens per kwartaal. De lijst van hiaten 

wordt hiermee kleiner en onduidelijkheden kunnen door de inzet van testvoertuigen, de 

KAR Geotool, veldwerk en de bestudering van applicaties en logfiles worden 

geanalyseerd.  

 

Bij een nieuwe concessie of wijziging systemen, dient het functioneren vanuit de bussen 

te worden nagelopen. Om een voorbeeld uit de praktijk te noemen: Na het uitrusten van 

de bussen andere boordcomputer gingen zaken fout: Vooral bij korte afstand uitmeldpunt 

– bushalte werd er voor de stopstreep uitgemeld. Dit bleek een probleem in de 

boordcomputer van de bus te zijn, waarbij het uitmeldpunt op een minimale afstand voor 

de halte moest liggen, wat ook zo werd geconfigureerd.  

 

 

8.5 Verantwoordelijkheden bij wijzigingen 

Voor het goed functioneren van KAR en van de dienstuitvoering van het openbaar 

vervoer is het wel belangrijk dat beide partijen hun beheersverantwoordelijkheden goed 

uitvoeren. Zo moeten wijzigingen in de dienstregeling – waaronder ook langdurige 

omleidingen - tijdig door het openbaar-vervoerbedrijf aan de wegbeheerder worden 

doorgegeven. Door binnen de regeling voor alle signaalgroepen (voor autoverkeer) KAR-
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prioriteit op te nemen, kunnen dit soort situaties overigens wel goed worden 

opgevangen.   

 

Andersom moeten wegafsluitingen, langdurige omleidingen of wijzigingen aan 

verkeersregelinstallaties (bijvoorbeeld wijziging SID-nummer,  signaalgroepnummering 

of inmeldafstand) door de wegbeheerder aan het openbaar-vervoerbedrijf worden 

doorgegeven. Voor de verwerkingstijd van wijzigingen moet worden uitgegaan van een 

periode van minimaal twee weken. KAR Geo Tool is hierbij het instrument voor het 

bijhouden en aanpassen. Het blijven controleren van de gegevens is cruciaal voor een 

goed werkend systeem. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aandachtspunten besproken. 

 

 

9.1 Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van het in- en uitmelden van KAR-voertuigen is van cruciaal belang 

voor het functioneren van een KAR-systeem. Wanneer dit systeem onvoldoende 

nauwkeurig is, ontstaan ongewenste situaties in de verkeersafwikkeling. Zo kan het 

bijvoorbeeld voorkomen dat richtingen met prioriteit al rood zijn voordat de bus de 

stopstreep is gepasseerd, bussen pas ver na de stopstreep worden uitgemeld of zelfs dat 

bussen de stopstreep al zijn gepasseerd als ze zich inmelden. Het bijhouden, controleren 

en secuur invullen in de KAR Geo Tool is hierbij erg belangrijk. 

 

Oorzaken van eventuele onnauwkeurigheden kunnen zijn: 

■ Het onvoldoende nauwkeurig zijn van het plaatsbepalingsysteem van KAR-voertuigen. 

Dit kan worden veroorzaakt door een te trage GPS-communicatie of het onvoldoende 

rekening houden met de rijsnelheid. Dit is te verbeteren door GPS-ontvangers van een 

betere nauwkeurigheid en de combinatie met ODO-meters. 

■ Het onvoldoende nauwkeurig zijn van de dienstregeling in de voertuigen, bijvoorbeeld 

door het configureren van een stopstreep op de verkeerde plaats. 

■ Ander berichtenverkeer dat onterecht voorrang krijgt in de boordcomputer 

(bijvoorbeeld een bericht naar de halte of centrale). 

 

De verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de in- en uitmeldingen ligt bij 

het openbaar-vervoerbedrijf. De wegbeheerder dient hierbij de juiste in-, begin-, 

eind en uitmeldpunten op de juiste afstanden in te voeren in de KAR Geo Tool.  
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9.2 Busbaan en bushalte voor stopstreep (voor lijnbussen) 

Bij de aanwezigheid van een busbaan ligt de optimale inmeldafstand dichter bij het 

kruispunt dan in de situatie met gemengd verkeer (er is geen wachtrij aanwezig). 

Hiermee moet bij het bepalen van de inmeldafstanden rekening worden gehouden. Ook 

bij de aanleg van busbanen op plaatsen waar eerst gemengd verkeer was, moeten de 

inmeldafstanden worden aangepast. 

 

Bij bushalten binnen het inmeldgebied voor de stopstreep moet een verfijning van de 

inmeldingen plaatsvinden. In principe wordt dan gekozen voor inmelding na de halte 

(deuren sluiten). Bij bussen die niet stoppen, kan de chauffeur een handmatige melding 

genereren. Dit is bij het ingeven van de in- en uitmeldpunten op te geven. 

 

De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de inmeldafstanden ligt bij de 

wegbeheerder. De verantwoordelijkheid voor een correcte afhandeling bij halten 

binnen het inmeldgebied ligt bij het openbaar-vervoerbedrijf. 

 

9.3 Doseren 

Bij doseerinstallaties wordt bewust een lange wachtrij opgebouwd. Wanneer op 

dergelijke locaties ook bussen rijden, is het nodig dat bussen over een eigen 

infrastructuur beschikken, zodat ze de wachtrij voorbij kunnen rijden. Bij het doseerlicht 

kunnen ze vervolgens voorrang krijgen. Wanneer een eigen infrastructuur niet mogelijk 

is, moet gekeken worden naar een alternatieve route voor de betreffende buslijnen. Bij 

hulpvoertuigen wordt het doseren uitgeschakeld. 

 

De verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met het openbaar vervoer bij 

doseerinstallaties ligt bij de wegbeheerder. 

 

9.4 Overbelasting 

Bij overbelaste kruispunten zullen lange wachtrijen ontstaan. KAR-voertuigen 

ondervinden hiervan hinder en de prioriteit zal niet optimaal kunnen functioneren. 

Afhankelijk van de doelstellingen van de verkeersregeling (verkeersbeleid, zie hoofdstuk 

2) moeten keuzes worden gemaakt. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er geen 

file op de busrichtingen mag staan (en dus meer file op de overige kruispunttakken). In 

andere gevallen met andere belangrijke doelgroepen ondervinden bussen meer hinder 

of krijgen minder prioriteit. In sommige gevallen kan een aanpassing van de 

verkeerscirculatie of infrastructuur nodig zijn. 

 

De verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met situaties bij overbelasting ligt 

bij de wegbeheerder. 

 



 

www.goudappel.nl KAR in de provincie Limburg 28 

 

 

9.5 Verkeersbeleid en klachten 

Wanneer bij het ontwerpproces van een verkeersregeling duidelijke keuzes worden 

gemaakt, kunnen klachten ook beter worden afgehandeld. Zo kan bijvoorbeeld worden 

uitgelegd dat een ondergeschikte weg weinig groen krijgt om sluipverkeer tegen te gaan 

of dat een bepaalde hoofdfietsrichting wordt bevoordeeld ten opzichte van een auto- of 

busrichting. 

 

De verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met klachten over het beleid bij 

verkeerslichten ligt bij de wegbeheerder. 

 

9.6 Plaats KAR-antenne 

In principe wordt de KAR-antenne op het verkeersregeltoestel geplaatst. Wanneer 

verwacht wordt (of blijkt) dat de radiosignalen worden gehinderd vanwege de locatie 

van het verkeersregeltoestel of de aanwezige bebouwing, moet worden gekozen voor 

een sprietantenne op een betere locatie.  

 

De verantwoordelijkheid voor een juiste locatie van de KAR-antenne ligt bij de 

wegbeheerder. 

 

 

9.7 KAR-bericht komt niet in de verkeersregeling 

Als het KAR-bericht niet in de verkeersregeling binnenkomt, kan dit mogelijk komen 

door: 

■ het niet correct besturen van de vlag door de procesbesturing van het verkeers-

regeltoestel; 

■ een onjuist kruispuntnummer, geconfigureerd in het KAR-voertuig of in het 

verkeersregeltoestel; 

■ onvoldoende radiosignaal door een ongunstige locatie van de KAR-antenne of door 

een verkeerde instelling van het KAR-modem; 

■ defect aan de KAR-apparatuur in het verkeersregeltoestel. 

 

De verantwoordelijkheid voor het zorgdragen van een correcte werking van de KAR-

apparatuur in verkeersregeltoestellen ligt bij de wegbeheerder. De 

verantwoordelijkheid voor een juiste inhoud van het KAR-bericht ligt bij het 

openbaar-vervoerbedrijf. 

 

 

9.8 Verkeerde afhandeling KAR-bericht in de verkeersregeling 

Als er een goed KAR-bericht (ook qua KAR-attributen) in de verkeersregeling 

binnenkomt, maar er niets mee wordt gedaan, kan dit mogelijk komen door: 

■ de afwezigheid van code die de prioriteit regelt; 

■ de verkeersregeling gaat van de verkeerde KAR-attributen uit; 
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■ verkeerde instellingen, waardoor er geen prioriteit wordt gegeven. 

 

De verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor een correct werkende 

verkeersregeling, applicatie ligt bij de wegbeheerder. De verantwoordelijkheid voor 

een juiste inhoud van het KAR-bericht ligt bij het openbaar-vervoerbedrijf. 

 

 

9.9 Misbruik 

Als prioriteit wordt verleend aan voertuigen die hier geen recht op hebben, wordt de 

verkeersafwikkeling onnodig verstoord. Misbruik moet worden tegengegaan. 

Mogelijkheden van misbruik zijn: 

■ het structureel te laat vertrekken van chauffeurs om meer prioriteit te krijgen; 

■ het instellen van een dienstregeling voor voertuigen buiten dienst; 

■ het onterecht gebruiken van KAR-prioriteit door hulpdiensten (alleen activeren 

wanneer ook de zwaailichten en sirenes aan zijn). 

 

Om dit misbruik te kunnen constateren, is het nodig om periodiek de loggevens 

hierop te controleren. De verantwoordelijkheid voor het zo veel mogelijk tegengaan 

van misbruik ligt vooral bij het openbaar-vervoerbedrijf. 
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10.1 Stand van zaken 

In de eerste versie van het kennisdocument KAR in 2007 werd aangegeven dat in 2016 

alle VRI’s geschikt dienden te zijn voor de toepassing van KAR. Al in 2006 reden alle 

bussen in de provincie met KAR. De traditionele methodes van SICS, VETAG en VECOM 

werden maar tot ca. 2017 ondersteund. In het document werden de aanpak en invulling, 

aandachtspunten en subsidiemogelijkheden aangedragen. Het grootste deel van de VRI’s 

in de provincie zijn nu geschikt voor KAR en bij een recent onderzoek (2016) blijkt het 

grootste deel van de VRI’s geschikt te zijn voor toepassing van KAR. Dit met de 

kanttekening, dat een uniforme toepassing van bijvoorbeeld KAR-ID’s, SID-nummering en 

de in- en uitmeldpunten niet altijd correct is. De verbeterpunten en ‘missing links’ zijn in 

kaart gebracht om te worden aangepakt. Hierbij de opmerking dat ook bij selectieve 

afsluitingen op dit moment soms nog wordt uitgegaan van de traditionele methodes. Na 

een periode van meer dan tien jaar om bestaande VRI’s om te bouwen en nieuwe te 

voorzien van KAR, is nu de periode gekomen dat het inbouwen van KAR een vereiste is 

geworden.  

 

De volgende stap, met Kennisdocument 2.0 is, naast het verkrijgen van uniformiteit, het 

terugbrengen van het aantal te versturen velden van het KAR-bericht met als doel 

minder verstoringen. Hiervoor is een overgangsperiode van 15 jaar vastgesteld. Hierin 

worden nog wel alle huidige velden verstuurd vanuit de KAR-transponder, maar in de 

nieuwe regelingen en automaten wordt uitgegaan van de velden die in het 

kennisdocument zijn aangegeven. Na de transitieperiode worden door de transponders in 

bussen en hulpvoertuigen alleen deze velden nog verstuurd. Hier moeten nieuwe 

regelingen op worden aangepast.  

 

 

10.2 Kennisloket 

In de inleiding van het kennisdocument is als doel aangegeven het ondersteunen van de 

diverse wegbeheerders in de provincie Limburg bij het implementeren en beheren van 

KAR in hun bestaande en nieuwe verkeersregelinstallaties. Ondanks de informatie in dit 
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document kunnen wegbeheerders vragen hebben over de toepassing van KAR of 

ondersteuning nodig hebben bij de toepassing ervan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht bij onduidelijkheden aan vragen over voorbereiding, aanbesteding, afnamen of 

dagelijks gebruik. Om wegbeheerders hierbij te ondersteunen, is door de provincie 

Limburg een kennisloket ingesteld. Dit kennisloket is te bereiken via het volgende e-

mailadres:  ralj.schwillens@prvlimburg.nl 

[PM: idee is dat er een apart emailadres komt, bijvoorbeeld kennisloket-

KAR@prvlimburg.nl, waarvandaan de mail kan worden doorgestuurd naar 1 of meer 

contactpersonen. Ruud: slim om dit te regelen voor het definitief maken van het 

document] 
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Wat spreken we nu af? 

■ Voor het beheer van in- en uitmeldpunten wordt door de wegbeheerders de KAR Geo 

Tool gebruikt. Dit is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. 

■ Als de vervoerder in- of uitmeldpunten wil wijzigen, dan worden deze eerst 

kortgesloten en gecontroleerd met de wegbeheerder en deze voert ze in in de KAR 

Geo Tool. 

■ SID-nummers conform de bijlage. 

■ KAR-velden gebruiken conform bijlage bij alle nieuwe of aangepaste applicaties. 

■ KAR binnen de applicatie opnemen voor alle autorichtingen. 

■ Geen ingreep bij fietsrichting, waar een wachttijdvoorspeller is en het bijna groen is. 

■ Bij wachttijdvoorspellers tijdens ingreep bus / hulpdienst het laatste LED-je laten. 

knipperen of een apart BUS-symbool aansturen in de wachttijdvoorspeller. 

■ Langdurige omleidingen of aanpassingen in het ontwerp doorgeven in de KAR Geo 

Tool. 

■ Bij het zien van problemen op straat (bus krijgt geen, veel te vroeg of veel te laat 

prioriteit, fout ID), dan al dan niet in overleg met de vervoerder of kennisloket de 

problemen in kaart brengen en analyseren. Ook hier is de KAR Geo Tool een goede 

eerste stap. 

■ Ook als de vervoerder / hulpdienst fouten opmerkt, die niet zelf kunnen worden 

opgelost of geanalyseerd, dienen deze te worden kortgesloten. 

■ Indien niet binnen de afgesproken kaders wordt gewerkt, onstaan problemen waar 

vervoerders last van hebben.  

■ Periodiek overleg (eens per kwartaal) tussen vervoerders, hulpdiensten en 

wegbeheerders over probleem- en verbeterpunten.   

 

 

 
 

11  
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De functionele specificatie beschrijft welke onderdelen in de applicaties / 

verkeersregelingen zijn opgenomen en hoe de verkeersregeling dient te functioneren. 

Ook de omgang met KAR is hier onderdeel van. Een functionele specificatie is locatie-

specifiek en in deze bijlage dus ook een voorbeeld van op te nemen KAR onderdelen. Per 

situatie en per wegbeheerder kunnen instellingen of voorwaardes anders zijn. In grote 

lijnen staan uitgangspunten in de nota verkeerslichten van de wegbeheerder 

beschreven.  

 

Busprioriteit / prioriteit hulpdiensten 

In de regeling wordt busprioriteit en prioriteit voor hulpdiensten d.m.v. KAR (Korte 

Afstand Radio) ingebouwd. 
 

Busprioriteit 

Op iedere autorichting is busprioriteit mogelijk. Bij busprioriteit is de mate van prioriteit 

afhankelijk van de stiptheid van de bus (te vroeg, op tijd, te laat). Voor elk 

stiptheidsniveau zijn de bijbehorende maatregelen instelbaar.  
 
(optioneel) CRSV / Halfstarre regelingen 

Bij toepassing CRSV / CRSV2CCOL (halfstarre regelingen) is standaard een uitgebreide OV-

module ingebouwd. De CRSV-module gaat, afhankelijk van de stiptheid van de bus en de 

toegestane vrijheden, proberen om op basis van de rijtijd tot de stopstreep een 

groenvenster voor de busrichting te creëren. Dit kan door het groen van conflicterende 

richtingen uit te stellen, af te kappen of tijdelijk te onderbreken. Per richting is instelbaar 

welke ingrepen toegestaan zijn en welk percentage van het primaire groen van een 

richting gegarandeerd moet blijven. Standaard wordt ingesteld dat op alle richtingen alle 

maatregelen voor busprioriteit toegestaan zijn en dat 40% van de groentijd daarbij 

gegarandeerd moet blijven. 

 
  

Bijlage 1  
 
KAR in functionele 
specificaties (een 
voorbeeld) 
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Prioriteit hulpdiensten 

Bij inmelding van een hulpdienstvoertuig worden alle richtingen van de overige 

kruispunttakken naar rood gestuurd en alle richtingen op de tak waar het 

hulpdienstvoertuig nadert naar groen gestuurd. Dit geldt ook voor de volgrichtingen van 

deze tak. De hele kruispunttak en volgrichtingen worden op groen gehouden totdat het 

hulpvoertuig zich weer uitmeld of de uitmeldbewaking (45.0 seconden) wordt 

aangesproken. De prioriteit voor hulpdiensten gaat boven file-ingrepen en busprioriteit. 

 

Plaatsbepaling inmelden 

Voor de plaatsbepaling van het inmelden van de bussen is uitgegaan van de meest 

optimale afwikkeling van het openbaar vervoer. Dit wil zeggen dat conflicterende 

signaalgroepen afgebroken mogen worden. Voor de snelheid van de bus is 50 km/h 

aangehouden. Bij de berekening is geen rekening gehouden met een eventuele 

wachtrijlengte. Het blijkt dat de theoretische (berekende) afstand in de praktijk niet 

instelbaar is door de aanwezigheid van factoren. De afstanden voor de betreffende 

signaalgroepen zijn hierna weergegeven. Deze afstanden dienen in de routetabel van 

KAR ingesteld te worden. Bij de aanwezigheid van volgrichtingen of deelkruispunten 

wordt de aanvraag doorgezet binnen de applicatie.  

 

De berekende afstand is de rijtijd gedurende:  

■ de resterende groentijd van de signaalgroep die net groen geworden is; 

■ de nalooptijd van de conflicterende voetganger; 

■ de geeltijd van de voetganger; 

■ de ontruimingstijd van de voetganger naar de busrichting (of de hoogste andere 

ontruimingstijd indien geen conflicterende voetganger); 

■ de tijd die benodigd is om de wachtrij voor de bus te laten uitrijden als het gaat om 

een gecombineerde rijstrook voor auto- en busverkeer of; 

■ de afstand/rijtijd op hoeveel meter voor de stopstreep de bus wit moet krijgen (komt 

overeen met de remweg van de bus). 

 

Inmeldvertraging 

Een inmeldvertraging houdt in dat een instelbaar aantal seconden na een inmelding een 

aanvraag wordt gezet. In principe komen deze op 0 seconden te staan. Voor vrije 

busbanen, waar het inmeldpunt verder van de stopstreep ligt kan worden uitgegaan van 

een hogere instelling. Er zijn ook mogelijkheden – dit is uiteraard afhankelijk van de 

locatie – om de inmeldvertraging afhankelijk te maken van de situatie / drukte op straat 

of de aanwezigheid van wachtrijen. Dit is maatwerk.  

 

Rijrichting 

Het is van belang dat de rijrichting van de bus bij een inmelding bekend is. In het te 

versturen bericht dient deze rijrichting te zijn opgenomen. 

 

Plaatsbepaling uitmelden 

Voor de busrichtingen dient de uitmelding plaats te vinden op het moment dat de 

voorkant van de bus de voor hem betreffende stopstreep heeft bereikt. Deze posities 

dienen in de routetabel van KAR te worden ingesteld. 
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Afhandeling signaalgroepen met busverkeer 

Per signaalgroep zijn de volgende niveaus van prioriteitsaanvragen mogelijk: 

■ te vroeg; 

■ te laat; 

■ hulpdienst. 

 

De betreffende berichten worden verstuurd door de voertuigen.  

 

Prioriteitsverlening 

Vooralsnog zijn drie niveaus van prioriteitsverlening mogelijk:  

 

■ Absolute prioriteit ten behoeve van hulpdiensten: De betreffende signaalgroep wordt 

bij een inmelding zo spoedig mogelijk naar groen gestuurd en kan dus op een 

willekeurig moment in de regeling worden gerealiseerd. Hierbij wordt het groen van 

conflicterende signaalgroepen afgekapt, waarbij alleen veiligheidstijden, zoals de 

minimum groenduur, geel- en ontruimingstijden in acht worden genomen. Nalopen 

voor fietsers en voetgangers worden niet gerealiseerd. De voorzieningen zoals 

genoemd onder de paragraaf ‘beperken prioriteitsverlening’ zijn bij dit 

prioriteitsniveau niet van toepassing. 

■ Absolute prioriteit met afkappen : De betreffende signaalgroep wordt bij een 

inmelding zo spoedig mogelijk naar groen gestuurd en kan dus op een willekeurig 

moment in de regeling worden gerealiseerd. Hierbij wordt het groen van de 

conflicterende richtingen afgekapt met inachtneming van de tijden zoals ingesteld in 

versneld naar meeverlenggroen bij openbaar vervoer. De mogelijkheid tot afkappen 

van de signaalgroepen is per conflicterende signaalgroep schakelbaar (‘afkappen 

toegestaan’). Nalopen van fietsers en voetgangers worden niet afgebroken. 

■ Eén realisatie zonder afkappen conflicten: De betreffende signaalgroep wordt bij een 

inmelding op één vast moment naar groen gestuurd. Er worden hierbij geen 

signaalgroepen afgekapt. De realisatie komt overeen met de primaire realisatie 

volgens het blokkenschema. 

■ Per signaalgroep dient het niveau van prioriteitsverlening instelbaar te zijn. Hierbij 

dient een onderscheid te worden gemaakt naar het type prioriteitsaanvraag.  

 

Conflicterende prioriteitsaanvragen 

Indien voor twee (of meer) conflicterende signaalgroepen gelijktijdig dezelfde prioriteit 

wordt aangevraagd (de betreffende signaalgroepen zijn nog niet groen), dan wordt de 

signaalgroep die de eerste aanvraag heeft ingediend als eerste gerealiseerd. 

 

Verlengprocedure 

Indien de inmelding tijdens het geel of rood van een openbaar-vervoerrichting heeft 

plaatsgevonden, dan geldt het volgende: 

■ zodra de betreffende signaalgroep groen is geworden, wordt dit groen vastgehouden 

totdat alle ingemelde bussen zich hebben uitgemeld; 

■ bij gecombineerde rijstroken geldt tevens de normale verlengprocedure voor het 

overige auto- en fietsverkeer. 
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Indien een bus inmeldt tijdens het groen/wit van de betreffende signaalgroep, mag het 

groen alleen verlengd worden als de ondermaximumtijd nog niet verstreken is. 

 

Ondermaximum 

Hiermee wordt de tijd bedoeld die vanaf startgroen loopt, om te bepalen of een 

gespecificeerde OV-richting in groen mag worden vastgehouden of niet. Wanneer een 

bus zich inmeldt gedurende het lopen van het ondermaximum, dan is de bus verzekerd 

van een vrije doorgang op het kruisingsvlak. Is dit niet het geval dan is het restant van 

de groentijd te kort om de bus de stopstreep te kunnen laten passeren en heeft groen-

verlenging geen zin.  

 

Uitmeldbewaking 

Het verlengen van de groenfase van de betreffende signaalgroepen door bus meldingen 

wordt beëindigd indien de uitmeldbewaking (afstand rijtijd) is verstreken. Deze tijd is 

bedoeld om een maximum te stellen aan de groenduur van een busrichting, bijvoorbeeld 

indien een bus zich wel inmeldt, maar niet uitmeldt. Deze tijd herstart bij een inmelding 

en is afhankelijk van de gewenste afstand stopstreep - inmeldpunt en de daadwerkelijke 

afstand stopstreep - inmeldpunt. De uitmeldbewakingstijd wordt op twee manieren 

berekend waarna de hoogste waarde wordt gebruikt. De eerste waarde is de 

afstandrijtijd vanaf het inmeldpunt tot aan de stopstreep plus 10 sec. marge. De tweede 

waarde is de afstandrijtijd vanaf het gewenste inmeldpunt tot aan de stopstreep.  

 

Blokkeringstijd na busingreep 

Hieronder wordt verstaan de tijd die herstart wanneer de laatste bus zich uitmeldt tijdens 

het groen van de OV-richting, of op einde groen van deze signaalgroep als er nog bussen 

aanwezig zijn in het bijbehorende traject. Tijdens het lopen van deze blokkeringstijd zal 

een bus op de betreffende OV-richting geen prioriteit krijgen, maar alleen een aanvraag 

indienen.  

Defaultinstelling: 120 sec. 

 

Afhandeling overige signaalgroepen 

Afkappen conflicterende signaalgroepen 

Bij prioriteitsingrepen van niveau 1 kunnen de met het openbaar vervoer conflicterende 

signaalgroepen worden ‘afgekapt’. Voor deze signaalgroepen geldt het volgende: 

 

Indien de betreffende signaalgroep nog geen groen heeft, maar dit zonder busingreep 

wel zou zijn geworden, wordt de realisatie van deze signaalgroep ‘uitgesteld’. 

 

Indien de betreffende signaalgroep reeds groen heeft 

■ wordt dit groen afgekapt na het verstrijken van de ‘groentijd bij busingreep’. Deze tijd 

is per signaalgroep instelbaar en herstart bij het begin groen van de betreffende 

signaalgroep. Het groen kan eerder beëindigd worden als er een hiaat valt op de 

betreffende signaalgroep; 

■ worden de signaalgroepen in meeverlenggroen gehouden indien een of meerdere 

met de busrichting conflicterende signaalgroepen nog groen hebben;  

■ de niet-conflicterende signaalgroepen worden normaal afgewikkeld. 
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Einde busingreep 

Zodra het groen van de busrichting is beëindigd, gaat de regeling verder bij: 

■ de signaalgroepen die groen zouden zijn geworden indien geen busingreep had 

plaatsgevonden (dit is alleen van toepassing indien er een aanvraag is); 

■ de signaalgroepen van het volgende blok (ten opzichte van de afgekapte signaal-

groepen), indien het groen van de signaalgroepen is afgekapt (dit is alleen van toe-

passing indien er een aanvraag is). 

■ De mogelijkheid tot afkappen is per conflicterende signaalgroep schakelbaar.  

 

Beperken prioriteitverlening 

Er bestaat een kans dat onder andere als gevolg van het verlenen van prioriteit de 

verkeersafwikkeling van het overige verkeer afneemt. Om dit te beheersen, is het van 

belang de wachttijd van de betreffende signaalgroepen te bewaken. Deze wachttijd start 

op het moment dat een aanvraag wordt gezet en vervalt zodra de betreffende signaal-

groep naar groen is gestuurd. Per signaalgroep kan een ‘maximum wachttijd’ worden 

opgegeven. Indien de wachttijd groter is dan de ingestelde waarde, worden de volgende 

acties ondernomen: 

■ er wordt geen prioriteit 1 verleend totdat alle wachttijden onder het ingestelde 

maximum zijn gekomen;  

■ de busrichtingen worden normaal afgewikkeld (prioriteit niveau 2). 

 

Defaultinstellingen voor de wachttijd 

■ autoverkeer 120 sec.; 

■ langzaam verkeer 70 sec. 

 

Kruispuntafhankelijke situaties 

Voor kruispunt specifieke situaties kunnen bijzondere situaties ‘op maat’ worden 

voorgeschreven. Voorbeelden :  

■ Indien de hulpfunctie FILE024 actief is tijdens een aanvraag via KAR voor signaalgroep 

03, wordt signaalgroep 02 conform signaalgroep 03 afgehandeld. Hierbij geldt de 

uitmelding (KAR) van signaalgroep 03 ook als uitmelding van signaalgroep 02; 

■ Busrichtingen waarvan het uitstelmoment al actief is, worden ook tegengehouden; 

Indien de betreffende richting groen heeft gekregen (uitstelmoment is afgelopen), zal 

de richting zolang de bus zich in het traject bevindt of totdat de uitmeldbewaking is 

afgelopen een aanvraag zetten; 

■ Indien gedoseerd wordt op richting 02, wordt de busingreep van richting 02 niet 

gehonoreerd (schakelbaar AAN); 

■ Indien gedoseerd wordt op richting 03, wordt de busingreep van richting 03 niet 

gehonoreerd (schakelbaar AAN); 

■ Het dient mogelijk te zijn om signaalgroep 02 schakelbaar (default aan) dezelfde 

prioriteit te geven bij een KAR-ingreep voor signaalgroep 03; 

■ Via een detectielus bij de bushalte wordt een verlosaanvraag gegeven. 
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Monitoring 

Per busrichting worden de volgende gegevens geregistreerd bij prestatiemeting 

openbaar vervoer: aantal correcte inmeldingen, aantal keren dat de uitmeldbewaking is 

aangesproken, gemiddelde verliestijd, maximum verliestijd, onderschrijding ondergrens 

ingestelde verliestijd en overschrijding bovengrens ingestelde verliestijd. Bij de 

monitoring prioriteit openbaar vervoer wordt per busrichting geregistreerd welke 

prioriteitsmelding door de bus is verzonden (te vroeg, te laat, op tijd of geen melding). 

De gegevens worden conform het hiernavolgende in tabelvorm doorgestuurd naar de 

centrale. Binnen de applicatie wordt gebruik gemaakt van VLOG, waarbinnen ook de 

KAR-berichten worden gelogd. 

 

Wachttijdvoorspellers 

Bij een busingreep (of hulpdienst) moet de wachttijdvoorspeller worden gehalteerd en 

moet de weggebruiker kenbaar worden gemaakt, dat er een ‘bijzondere situatie’ van 

toepassing is door het laatste lampje te laten knipperen of een oplichtende tekst ‘BUS’ in 

het midden van de wachttijdvoorspeller.  

 

Om de geloofwaardigheid van de wachttijdvoorspellers te behouden, mag er geen 

busingreep vlak voor het realiseren van de fietsrichting komen. Dit bij bijvoorbeeld een 

wachttijd van 15 seconden of 8 lampjes (uitgaande van een 32-leds wachttijdvoorspeller). 

Voor een hulpdienst kan worden gekozen voor bijvoorbeeld 4 lampjes. 
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Voor het bepalen van het inmeldpunt worden twee stappen doorlopen. De eerste stap is 

vast, de tweede stap is afhankelijk van het rijden van de bussen tussen het overige 

verkeer of op een eigen infrastructuur. Het bepalen van de inmeldlocatie wordt hierna 

besproken. 

 

Stap 1: Per busrichting maatgevende conflictrichting bepalen 

Uitgaande van het zo snel mogelijk laten doorrijden van de bus wordt het groen van de 

conflictrichtingen van de bus beëindigd (‘afgekapt’), zodat de busrichting zo snel 

mogelijk groen kan worden. Het afkappen neemt per richting een bepaalde tijd in beslag, 

bepaald door de vastgroen- of afkaptijd, de geeltijd en de ontruimingstijd (‘Tblokkeer’). De 

conflictrichting met de hoogste Tblokkeer tijd is de maatgevende richting. 

 

Stap 2a: Bepalen benodigde tijd afrijden wachtrij (bus tussen autoverkeer) 

Wanneer de bus geen aparte infrastructuur heeft, wordt deze geconfronteerd met een 

wachtrij van overig verkeer voor de stopstreep. Om de bus de mogelijkheid te geven 

ongehinderd door te rijden, moet deze wachtrij zijn afgereden op het moment dat de bus 

bij de stopstreep is. Op basis van de groenfractie van de richting en de intensiteit wordt 

per busrichting de wachtrijlengte bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie met de 

langste wachtrij (worst case). Op basis van de wachtrijlengte wordt het aantal voertuigen 

voor de stopstreep bepaald (standaard voertuiglengte: 6 m). Met behulp van een 

standaard afrijtijd per voertuig (standaard 2 sec.) wordt de tijd bepaald die nodig is om 

de wachtrij te laten afrijden. 

 

Om bij afwezigheid van een wachtrij een vroegtijdig naar groen sturen van de 

busrichting te voorkomen, wordt in de verkeersregeling de wachtrij geschat. Wanneer de 

geschatte wachtrij korter is dan de ‘worst case’-situatie wordt de bus later ingemeld. 

 

Stap 2b: Bepalen benodigde remtijd (bus op aparte infrastructuur) 

Wanneer de bus op aparte infrastructuur zit, heeft deze niet te maken met een wachtrij 

voor de stopstreep. Wel moet de busrichting naar wit worden gestuurd, voordat de bus is 

begonnen met afremmen. Deze tijd wordt bepaald op basis van de rijsnelheid en de 

remvertraging. 

 

Bijlage 2  
 
Bepalen in- en 
uitmeldlocaties 
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Verstoringen 

Tussen de bepaalde inmeldlocatie en het kruispunt kunnen verstoringen ontstaan door 

andere (ongeregelde) kruispunten of bushaltes. Deze kunnen de oorzaak zijn van extra 

vertraging, waardoor de inmelding te vroeg plaatsvind en er sprake is van een te vroeg 

afbreken van conflicterende richtingen. Voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid 

is een inmeldlocatie dichterbij het kruispunt of een handmatige inmelding dan 

raadzamer. Plaatselijke kennis en gericht naar de situatie kijken (maatwerk) is dan 

noodzakelijk. 
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Niveau Beschrijving 

0 ‘geen ingreep’ : er vindt geen enkele ingreep plaats op de normale afwikkeling van het verkeersregelprogramma. De 

prioriteitsrichting wordt normaal gerealiseerd op die plaats in de regeling waar de richting primair is toegedeeld. 

1 ‘vasthouden groen’: er wordt een aanvraag gegenereerd 

het groen van de busrichting wordt vastgehouden zodra deze conform de normale afwikkeling van het regelprogramma groen toont, 

tot het moment van uitmelding of wanneer de uitmeldbewaking ingrijpt 

2 ‘eerstvolgende zonder afkappen’ : er wordt een aanvraag gegenereerd 

de thans groen tonende signaalgroepen blijven hun verlengmogelijkheid behouden conform de reguliere specificatie. De 

conflicterende primaire signaalgroepen die niet groen tonen én niet tot het actieve blok behoren, worden geblokkeerd (maar niet 

afgekapt). Zodra de laatste primaire signaalgroep het verlenggroen verlaat, worden alle conflicterende richtingen afgekapt op basis 

van het berekende startgroen-moment van de busrichting. Gedurende de tijd dat er nog richtingen verlengen (of nog in vastgroen 

staan), mogen alternatieve richtingen als normaal worden gerealiseerd. De busrichting wordt als eerstvolgende signaalgroep naar 

groen gestuurd. Zodra de busrichting groen toont, wordt deze vastgehouden tot de uitmelding of wanneer de uitmeldbewaking 

ingrijpt. 

3 ‘eerstvolgende met afkappen’ : Er wordt een aanvraag gegenereerd. Conflicterende richtingen worden (dynamisch terugrekenend op 

basis van het vroegst mogelijke startgroen-moment) geblokkeerd en afgekapt; nalooptijden worden gerespecteerd. Alle richtingen 

mogen alternatief realiseren, echter slechts voor zover het geen conflicten van de busrichting zijn, of er met inachtneming van het 

voor die alternatief te realiseren richting geldende afkapminimum, de geeltijd en de ontruimingstijd naar enige conflicterende 

prioriteitsrichting, voor de prioriteitsrichting geen extra hinder door de alternatieve realisatie zal ontstaan. Dit geldt gedurende de 

gehele ingreep. De busrichting wordt als eerstvolgende signaalgroep naar groen gestuurd 

zodra de busrichting groen toont, wordt deze vastgehouden tot de uitmelding of wanneer de uitmeldbewaking ingrijpt 

9 ‘direct naar groen’: er wordt een aanvraag gegenereerd 

conflicterende richtingen worden direct geblokkeerd en afgekapt; nalooptijden worden niet gerespecteerd. De eindegroen-momenten 

worden niet dynamisch terugrekenend op basis van het vroegst mogelijke startgroen-moment. Het meeverlengen is niet toegestaan 

alternatieve realisaties worden niet toegestaan. De prioriteitsrichting wordt als eerstvolgende signaalgroep naar groen gestuurd. 

Zodra de prioriteitsrichting groen toont, wordt deze vastgehouden tot de uitmelding of wanneer de uitmeldbewaking ingrijpt. 

 
  

Bijlage 3  
 
Prioriteitsniveaus 
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De procesbesturing van de VRI-automaat vervult de volgende functies: 

■ afhandelen KAR-protocol conform de KAR-Interface Requirement Specificaties, o.a. Checksum 

controle en beantwoorden met ack/nak; 

■ afbeelden van de inhoud van het KAR-bericht op de CVN-C-interface, zodat deze door de 

applicatie kan worden gebruikt. 

 

Na de DPMAX volgen nog 37 s_int16 velden ten behoeve van het KAR-bericht  

(dummy ingangssignalen). Veld[0] is hierbij een vlag die door de procesbesturing wordt 

bestuurd. Deze vlag wordt aangezet indien de procesbesturing een nieuw KAR-bericht op de 

interface heeft gezet. Een KAR-bericht is altijd precies één systeemronde beschikbaar voor de 

applicatie. Het resetten van deze vlag gebeurt ook vanuit de procesbesturing. Veld[1] t/m 

veld[36] zijn de datavelden conform de ‘’standaard selectieve Voertuig Informatie’. Hierna 

volgen nog de ‘gewone’ ingangssignalen tot aan ISMAX. 

 

Als een attribuut in het KAR-bericht niet gebruikt wordt, dan wordt op de CVN interface de 

gedefinieerde waarde voor ‘geen informatie’ gezet (indien bijvoorbeeld geen 

stiptheidsinformatie beschikbaar is, wordt hier de waarde 3600 ingevuld). Na binnenkomst van 

een KAR-bericht test de procesbesturing of de waarden van de velden binnen de 

domeingrenzen vallen. Is dit niet het geval, dan wordt het bericht niet doorgegeven aan de CVN 

interface, maar volgt een foutmelding in het log. Voor openbaar vervoer (OV) en hulpdiensten 

(HD) is in een eigen kolom aangegeven welke elementen verplicht (‘V’) zijn.  

 

De komende jaren worden nog de huidige velden verstuurd. Daarna alleen de verplichte 

velden, om het aantal te versturen velden en de kans op verstoringen te beperken. 
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nr. KAR OV HD Variabele Bereik codering 

1 1 - - lus/meldpunt(volg)nummer 0-127 00 - geen informatie 

2 2 V V Voertuigcategorie 0 -99  0 - geen informatie 

1 - bus (LOV) 

2 - tram 

3 - politie 

4 - brandweer 

5 - ambulance 

6 - CW 

7 - taxi 

71- bus HOV 

72- 98 vrij te gebruiken 

99- URO (onbekend voertuig) 

3 3 - - lijnnummer openbaar vervoer 0 - 9999 0 - geen informatie 

4 4 - - Wagendienstnummer 0 - 9999 0 - geen informatie 

5 5 - - (uniek) bedrijfsnummer 0-255 0 - geen informatie 

6 6 V V (uniek) voertuignummer (per bedrijf)  

(groot wagennummer bij OV) 

0 - 32767 0 - geen informatie 

7 7 V V richtingsaanduiding, fasecyclusnummer 0-255 0 - geen informatie 

1 - 200 - 

fasecyclusnummer 

201 - rechtsaf 

202 - linksaf 

203 - rechtdoor 
8 8 - - Voertuigstatus 0 -99  0 - geen informatie 

1 - rijden 

2 - halteren 

3 - vertrekmelding 

4 - stilstand 

9 9 - - Prioriteitsklasse 0-99 0 - geen informatie 

   - geen prioriteit  

      (b.v. alleen aanvraag) 

2  - geconditioneerd 

3  - absolute prioriteit 

4  - zwaailicht/sirene 

10 10 - - Stiptheidsklasse 0 -99 0 - geen informatie 

1 - te laat 

2 - op tijd 

3 - te vroeg 

11 11 V - stiptheid [s] -3600 tot 

3600 

3600 - geen informatie te 

vroeg (<0) te laat (>0) 

12 12 - - voertuiglengte [m] 0-255 0 - geen informatie 

13 13 - - voertuigsnelheid [m/s] 0 -99 99 - geen informatie 

14 14 - - afstand tot stopstreep [m] -99 tot 

1000 

9999 - geen informatie 

15 15 - - passeertijd stopstreep [s] 0-999 999 - geen informatie 

16 16 - - Ritnummer 0 – 9999 0 - geen informatie 
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nr. KAR OV HD Variabele Bereik codering 

17 17 - - Ritcategorie 0 -99  0 - geen informatie 

1 t/m 9 - versterkingsrit 

10 - dienstregelingrit 

11 - materieelrit 

12 - inrukrit (naar remise) 

13 - uitrukrit (vanaf 

remise) 

18 18 - - route openbaar vervoer 0 -99 0 - geen informatie 

1 - route 1 (route a) 

2 - route 2 (route b) 

etc. 

19 19 V V type melding 0 -99  0 - geen informatie 

1 - inmelding 

2 - uitmelding 

3 - voormelding 

20 20 - - codering meldpunt(volg)nummer (OV-

bedrijf) 

0 - 32767 0 - geen informatie 

21 21a - - locatieaanduiding breedtegraad graden 0-89  locatie conform WGS84 

22 21b - - locatieaanduiding breedtegraad minuten 0 -59  locatie conform WGS84 

23 21c - - Locatieaanduiding breedtegraad 0 - 59  locatie conform WGS84 

24 21d - - locatieaanduiding breedtegraad tiende 0-9 locatie conform WGS84 

25 21e - - locatieaanduiding lengtegraad graden 0-179 locatie conform WGS84 

26 21f - - locatieaanduiding lengtegraad minuten 0-59 locatie conform WGS84 

27 219 - - locatieaanduiding lengtegraad seconden 0-59 locatie conform WGS84 

28 21h - - locatieaanduiding lengtegraad tiende 0-9 locatie conform WGS84 

29 22a - - Jaartal 0 - 9999 actuele datum/tijd verzending 

30 22b - - Maand 1 -12  

31 22c - - Dag 1 -31  

32 22d - - Uren 0-23  

33 22e - - Minuten 0 -59   

34 22f - - Seconden 0-59   

35 23 V V Toekomstige versleuteling (1) 0-32767 0 - geen informatie 

36 24 V V Toekomstige versleuteling (2) 0-32767 0 - geen informatie 

Tabel B4.1: Verplichte velden KAR-bericht 
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Besteksteksten voor bestekken voor VRI-leveranciers in verband met Korte Afstands 

Radio (KAR) als selectieve detectie voor bussen en voertuigen van hulpdiensten.   

 
Algemeen 
In het bestek (RAW of op basis van de EV97) of in de werkomschrijving moeten zaken 

worden opgenomen inzake de KAR. Het gaat daarbij om het KAR-modem, de KAR-

antenne en de communicatie met de applicatie en procesbesturing. De eigenlijke 

werking voor wat betreft de verkeersafwikkeling, is opgenomen in de 

(functionele)applicatie.  

 

In deel 2 kan dan worden opgenomen:  

■ Leveren en compleet installeren in het verkeersregeltoestel van KAR  apparatuur 

inclusief walstation, antenne, programmering, testen en afregelen van de apparatuur. 

 

KAR-modem 
Het KAR-modem moet worden geïnstalleerd in de kast van het regeltoestel. Het  

KAR-modem en de antenne dienen te zijn ingesteld op het gebruik van een frequentie 

van 429,8500 MHz en moeten werken conform de open air interface. 

 

Qua tekst kan in deel 3 worden opgenomen:  

 

■ Een modem dat werkt conform de open air interface wordt geïnstalleerd in de VRI 

behuizing. Het modem dient default te zijn ingesteld op de volgende waarden: 

frequentie: 429,8500 MHz. 
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KAR-antenne 
Hier kan de wegbeheerder uit twee teksten kiezen. Er zijn namelijk twee soorten 

antennes in omloop. Als de wegbeheerder voor een sprietantenne kiest, moet 

aangegeven worden op welke mast deze gemonteerd moet worden.  

 

■ De antenne moet van het type hoedje (pot-antenne) zijn met rubberen afsluitring die 

op het dak van de kast van het verkeersregeltoestel wordt bevestigd en moet zijn 

uitgevoerd in de kleur van de kast van het regeltoestel. De antenne dient slechts met 

behulp van speciaal resitorx gereedschap te kunnen worden verwijderd. 

 

OF 

 
■ De antenne moet van het type spriet zijn en moet worden bevestigd op mast xxxx. 

(Dit moet een VRI-mast of uitlegger zijn OF een antennemast in de nabijheid van de 
verkeersregelkast). 

 
 

Adres KAR-modem 
Het is van belang dat de wegbeheerder eigen kruispuntnummers hanteert en doorgeeft 

aan de VRI-leverancier. Als geen kruispuntnummers worden opgegeven, worden door 

bijvoorbeeld Vialis de laatste drie posities van het automaatnummer als SID gebruikt. Als 

de VRI vervangen wordt, veranderen de SID-nummers (KAR-adressen). Dit is vanuit 

beheeroptiek ongewenst!   

 

■ Het adres van het KAR-modem, de zogenaamde SID, de System Identification 

Destination, moet op 00### worden ingesteld (dit komt overeen met het door de 

wegbeheerder gebruikte kruispuntnummer ###, voorafgegaan door een aantal 

nullen). 

 

Output KAR-modem 
De output power van het KAR-modem moet in principe zodanig ingesteld worden, dat 

deze overeenkomt met een afstand tussen de KAR-zender en de KAR-ontvanger van 

1.200 m line-of-sight (vrije zichtsafstand). Om ruis te voorkomen in situaties waar 

meerdere VRI’s dicht bij elkaar liggen of die van andere wegbeheerders, dan kan het 

raadzaam zijn de output power terug te brengen om overspraak te voorkomen. Default 

wordt uitgegaan van een zendvermogen van 100 mW. 
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Communicatie applicatie en procesbesturing 
 

Hier kan de wegbeheerder uit twee teksten kiezen. De eerste tekstvariant verdient 

in verband met standaardisatie in Nederland de voorkeur. Bovendien is daarin in 

feite alles geregeld. 

 

■ Voor de communicatie tussen de procesbesturing en het applicatieprogramma moet 

gebruik worden gemaakt van de CIF_DSI buffer, zoals beschreven in de ‘Beschrijving 

van de software-interface tussen het applicatieprogramma en de procesbesturing voor 

verkeersregeltoestellen’ van de commissie C van de CVN, de meest recente versie. 

 

OF 

 

■ Indien voor de communicatie tussen de procesbesturing en het applicatieprogramma 

geen  gebruik wordt gemaakt van de Cie C interface, moet het volledige KAR-bericht, 

zoals beschreven in laatste versie van de KAR Interface Requirements Specifications, 

dus alle 36 (ook de niet gebruikte) KAR-(deel)attributen, in de applicatieprogramma’s 

aanwezig zijn. Hier komt na een transitieperiode van 15 jaar verandering in en worden 

alleen de verplichte velden verstuurd. 

 

Voor attributen die in het binnenkomende KAR-bericht niet zijn gebruikt (relatie met used 

attributes), moet de waarde voor ‘geen informatie’ aanwezig zijn in de applicatie. Doel 

hiervan is, dat het volledige ontvangen KAR-bericht in het applicatieprogramma van het 

regeltoestel aanwezig is ten behoeve van logging / evaluaties. 
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Wegbeheerder VRI’s in / van  SID-nummers 

RMO Maastricht Eijsden, Gulpen – Wittem, Maastricht, Margraten, 

Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul 

0000 

RMO Parkstad Limburg Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal 

1000 

RMO Sittard / Geleen Beek, Schinnen, Sittard – Geleen, Stein 2000 

RMO Roermond - Weert Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 

Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert 

3000 

RMO Venlo - Venray Arcen en Velden, Berge, Gennep, Helden, Hors aan 

de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo – Wanssum, 

Meijel, Mook en Middelaar, Sevenum, Venlo, Venray 

4000 

Provincie Limburg Provincie Limburg 5000 

RWS Rijkswaterstaat 6000 

Tabel B6.1: Te hanteren SID-nummering 
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Een goed beheer en goede uitwisseling van de KAR in- en uitmeldpunten is cruciaal voor 

het goed functioneren van het systeem. De vervoerder dient tenslotte de actuele in- en 

uitmeldpunten te kunnen gebruiken. En daarnaast moeten in- en uitmeldpunten 

gecontroleerd kunnen worden.  

 

Om het dit beheer van de KAR in- en uitmeldpunten te ondersteunen is door CROW-NDOV 

de KAR Geo Tool ontwikkeld. De KAR Geo Tool is een database / platform waarin de in- 

en uitmeldpunten worden vastgelegd door de wegbeheerder. Daarnaast is de KAR Geo 

Tool ook een uitwisselingspunt: De gebruikers van KAR  (vervoerders, hulpdiensten) 

kunnen de in- en uitmeldpunten exporteren en zo de boordcomputers programmeren.  

 

De KAR Geo Tool komt de effectiviteit van probleemanalyses en controles voor en door 

de vervoerder en wegbeheerder ten goede.  

 

De KAR Geo Tool is het instrument dat binnen de provincie Limburg wordt gebruikt. Het 

wordt gratis beschikbaar gesteld. Dit kan direct bij het CROW of via het kennisloket-KAR. 

Na aanmelding en acceptatie wordt een inlognaam en wachtwoord verstrekt, waarmee 

toegang kan worden verkregen via de website van de KAR Geo Tool: www.kargeotool.nl 
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