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MEMO 

Algemene instellingen OTTO 

Opmerking vooraf 

De in dit document genoemde instellingen voor OTTO worden algemeen in Nederland toegepast 

en vormen daarmee een richtlijn voor het gebruik van OTTO. Wegbeheerders zijn vrij om hier van 

af te wijken en eigen instellingen te hanteren.  

Algemeen 

Ontruimingstijden dienen te worden berekend met behulp van het computerprogramma OTTO en 

gebaseerd op de meest actuele CROW publicatie Richtlijn ontruimingstijden. Daar waar afgeweken 

wordt van de CROW richtlijn dient dit gemotiveerd en gedocumenteerd te worden in OTTO. 

Bij de ontruimingstijdenberekeningen dient in ieder geval rekening gehouden te worden met: 

• het snelheidsregime op alle kruispuntarmen; 

• lokale inrichtingselementen die effect hebben op de ontruimingstijden (bv hoogteverschillen); 

• de juiste modaliteiten van alle signaalgroepen, met aandacht voor het aandeel vrachtverkeer. 

Eisen tabblad Kruispunt: 

Onder het kopje aantekeningen wordt de document historie bijgehouden, zodat een dossier 
opbouw ontstaat. Daarnaast worden alle gehanteerde uitgangspunten vermeld:  

• Door wie en wanneer zijn ontruimingstijden/intergroentijden berekend; 

• Door wie en wanneer zijn ontruimingstijden/intergroentijden gecontroleerd (zowel door 

opdrachtnemer als opdrachtgever); 

• Door wie en wanneer zijn eventuele aanpassingen gedaan en vervolgens goed gekeurd; 

• Welke ondergrond is gebruikt (naam, nummer, datum); 

• Welke CROW richtlijn is gebruikt en welke basis snelheid ligt ten grondslag; 

• Welke afrondingsmethodiek is gebruikt;  

• Of er afwijkende parameters zijn gebruikt en zo ja welke en met welke motivatie; 

• Of deelconflicten zijn toegestaan en zo ja welke richtingen het betreft; 

• Alle overige noemenswaardige bijzonderheden. 

De meest actuele kruispunttekening dient gebruikt te worden. 

De tekening moet zijn voorzien van een horizontale en verticale schaallat van minimaal 50 meter.  

Eisen tabblad Parameters: 

Er dient gebruik gemaakt te worden van één van de beschikbare parameter sets binnen OTTO 

(zonder aanpassingen). Daarbij wordt een keuze gemaakt uit de best passende maximum snelheid 

van het gehele kruispunt. Eventuele afwijkingen dienen opgegeven te worden bij afwijkende 

parameters in het tabblad Vormgeving. 

Oprijtijden berekenen op basis van versnelling 

Groenknippertijden in stellen op 3 seconden (overeenkomstig eisen COCON). Eventuele afwijkende 

waarde van een individuele signaalgroep dienen opgegeven te worden bij afwijkende parameters 

in het tabblad Vormgeving. Bij een voetgangersoversteek conform artikel 79a van de Regeling 

Verkeerslichten bedraagt de groenknippertijd 2 seconden.  

Voor voetgangersoversteken worden de instellingen conform CROW richtlijnen aangehouden: Een 

snelle voetganger loopt met 1,2m/seconde (vanaf startrood). Een langzame voetganger loopt met 

1,0 m/seconde (vanaf start groenknipperen). OTTO bepaalt de maatgevende ontruimingstijd. Voor 

echt langzame voetgangers kan worden gerekend met 0,8 m/seconde. 
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Er worden alleen ontruimingstijden berekend, intergroentijden afhankelijk van keuze 

wegbeheerder. 

Vanaf 0,01 seconden naar boven afronden naar eenheden van 0,5 seconden. 
Garantieontruimingstijd naar beneden afronden.   
 

Eisen tabblad Vormgeving: 

Voor iedere rijstrook per verkeersoort een nauwkeurige plaatsing van een stopstreep. Bij 

dubbelgebruik van een rijstrook door meerdere weggebruikers dus meerdere stopstrepen op 

elkaar aanbrengen (Dus ook bij hoog aandeel vrachtverkeer). Voor voetgangersrichtingen mag het 

oplopen van stopstreep tot aan eerste rijbaan niet meer bedragen dan 0,5m. 

Per individuele stopstreep de eventuele noodzakelijke afwijkende parameters instellen. In het veld 

toelichting dient altijd de keuze voor de afwijkende parameter beargumenteerd te worden. Als ter 

plaatse structureel langzamer wordt gereden dan de geldende maximum snelheid kan deze bij de 

Afrijsnelheid van de afwijkende parameters gecorrigeerd worden. Als ter plaatse structureel harder 

wordt gereden dan de geldende maximum snelheid kan deze bij de Oprijsnelheid van de 

afwijkende parameters worden gecorrigeerd. 

Voor iedere afzonderlijke rijcurve het nauwkeurig intekenen van de rijvlakken (overeenkomstig de 

werkelijkheid) zodanig dat conflictpunten direct op de juiste locatie liggen en niet handmatig 

hoeven worden aangepast in tabblad Matrix. Ook moet er op gelet worden dat rijvlakken die in 

werkelijkheid niet conflicterend zijn, dit in OTTO ook niet zijn.  

Nauwkeuring intekenen van bochten, conform de hierna volgende werkwijze zodat automatisch 

bepaalde boogstraal en te volgen rijlijnen met elkaar overeenstemmen:  

 

De “Controle vormgeving” mag geen fouten weergeven die van invloed zijn op de 

ontruimingstijden berekeningen. 

Eisen tabblad Vormgeving: 
Alle conflicten en ‘geen conflicten’ worden afzonderlijk gecontroleerd en goedgekeurd 

Handmatige wijzigingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Aan de hand van het correct 

plaatsen van stopstrepen en rijlijnen berekend OTTO de juiste ontruimingstijden. Hier zijn (vrijwel 

nooit) handmatige correcties voor nodig. Enige handmatige wijzigingen die doorgevoerd dienen te 
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worden zijn het selecteren van een deelconflict of geen conflict of eventuele opgelegde 

ontruimingstijd. Deze handmatige aanpassingen moeten altijd zijn voerzien van een onderbouwing 

in het vak Toelichting. 

De matrix moet altijd symmetrisch zijn. 


