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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

Veel met verkeerslichten geregelde kruispunten zijn een groot deel van de dag of nacht 

relatief rustig en moeten dan ook goed functioneren. Een belangrijk aandachtspunt hier-

bij is de wachtstand: 

■ wachtstand groen, waarbij de verkeerslichten op de hoofdrichtingen groen worden en 

blijven als geen verkeer op de conflictrichtingen aanwezig is; 

■ wachtstand rood, waarbij alle verkeerslichten rood zijn als geen verkeer op het kruis-

punt aanwezig is.  

 

Er is in 2012 onderzoek naar de wachtstand bij verkeerslichten uitgevoerd in opdracht van 

de provincie Noord-Holland. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek laat de 

gemeente Tilburg een onderzoek uitvoeren naar de wachtstandinstelling in Tilburg.  

In deze notitie zijn de nieuwe Tilburgse criteria voor de wachtstand opgenomen en de 

consequenties die de nieuwe criteria hebben op de wachtstand instelling van de kruis-

punten in Tilburg. 

 

Het huidige beleid over de wachtstand bij verkeerslichten van de gemeente Tilburg is 

opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste resultaten uit het  

onderzoek van de provincie Noord-Holland opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat een  

beschouwing en voorstel voor nieuwe Tilburgse criteria voor de wachtstand bij  

verkeerslichten. In Hoofdstuk 5 zijn de wenselijke wachtstandinstellingen voor de kruis-

punten in Tilburg op basis van de bestaande criteria beschreven.  

 



C
O

N
C

E
P

T
 

 

 Wachtstand verkeerslichten B1-2

 

 

2222 Huidig wachtstandbeleid TilburgHuidig wachtstandbeleid TilburgHuidig wachtstandbeleid TilburgHuidig wachtstandbeleid Tilburg    

Het huidige beleid over de wachtstand bij verkeerslichten van de gemeente Tilburg is 

opgenomen in de ‘Nota Verkeerslichten 2007’ en in het ‘Kwaliteitshandboek voor het 

realiseren van verkeersregelinstallaties’ (versie 1.1). De betreffende passages over de 

wachtstand zijn de hiernavolgende paragrafen opgenomen.  

 

2.12.12.12.1 Nota verkeerslichten 2007Nota verkeerslichten 2007Nota verkeerslichten 2007Nota verkeerslichten 2007    

Een wachtstand is een toestand binnen het verkeersregelprogramma, waarin de  

verkeerslantaarns de kleur groen of rood vasthouden, zolang geen nieuw verkeer het 

kruispunt nadert dat bij een toestandwijziging gebaat is. Dergelijke situaties treden met 

name in hele rustige situaties op, zoals gedurende de nachtelijke uren. Er worden twee 

typen wachtstand onderscheiden (zie tabel 2.1): 

■ Dwachtstand groen: toestand waarin het groen van (veelal hoofd)richtingen wordt 

vastgehouden bij de afwezigheid van conflicterend verkeer; 

■ Dwachtstand rood: toestand waarin alle richtingen rood licht houden, zolang er geen 

verkeer is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1: Positieve en negatieve aspecten van wachtstandregelingen 

 

De keuze voor het toepassen van wachtstand groen of wachtstand rood wordt per kruis-

punt gemaakt. Wachtstand groen wordt veelal toegepast voor het doorgaande verkeer 

op wegen met een duidelijke stroomfunctie en bij geregelde fiets- of voetgangersover-

steekplaatsen. De hoofdrichtingen hebben dan groen licht, zolang er geen kruisend  

verkeer is. In bijlage 1 is een overzicht van alle kruispunten en het type wachtstandrege-

ling opgenomen1. 

                                                           
1  Bijlage Nota Verkeerslichten 2007 is gedateerd en niet geheel actueel. 
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2.22.22.22.2 KwaliteitshandboekKwaliteitshandboekKwaliteitshandboekKwaliteitshandboek    

Wachtstand 

Op kruispunten waar een duidelijke hoofdstroom te onderscheiden is, wordt wachtstand 

groen toegepast voor het doorgaande verkeer. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het 

doorgaande verkeer op de ringbanen. Als het niet duidelijk is kan een schakelbare 

wachtstand worden gemaakt. Naast de schakelaar voor de keuze wachtstand rood / 

wachtstand groen, kan een aparte schakelaar worden gemaakt, waarmee tijdens wacht-

stand groen ook het rechtsafslaande autoverkeer of het parallelle fietsverkeer als wacht-

stand groenrichtingen gedefinieerd kunnen worden. 
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3333 Onderzoek provincie NoordOnderzoek provincie NoordOnderzoek provincie NoordOnderzoek provincie Noord----HollHollHollHollandandandand    

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen van het wachtstandonder-

zoek van de provincie Noord-Holland (‘Wachtstand verkeerslichten, verkenning invloeds-

factoren’, 29 februari 2012, kenmerk NHA255/Psl/3233). De bevindingen zijn opgesplitst 

in de aandachtspunten verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Daarnaast is het opge-

stelde criterium opgenomen. 

 

 

3.13.13.13.1 VerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheidVerkeersveiligheid    

Voor het onderdeel verkeersveiligheid zijn analyses uitgevoerd voor het aantal potentieel 

onveilige situaties, roodlichtnegatie en de snelheid op de stopstreep. De resultaten voor 

verkeersveiligheid zijn als volgt samen te vatten: 

■ Het aantal potentieel gevaarlijke situaties is voor wachtstand groen lager dan voor 

wachtstand rood. Doordat er bij wachtstand groen minder wisselingen tussen groen 

en rood zijn, is de kans op gevaarlijke situaties kleiner. 

■ Tussen wachtstand rood en wachtstand groen zijn beperkte verschillen gevonden op 

het gebied van verkeersveiligheid. De roodlichtnegatie lijkt hoger bij wachtstand 

groen dan bij wachtstand rood.  

■ De snelheid op het kruispunt ligt tijdens groen bij wachtstand rood lager dan bij 

wachtstand groen. Tijdens geel en rood is de snelheid bij wachtstand rood juist hoger 

dan bij wachtstand groen. 

 

Op basis van verkeersveiligheid is het moeilijk een voorkeur voor wachtstand rood of 

wachtstand groen aan te geven. Er lijkt op basis van minder potentieel onveilige situaties 

en lagere rijsnelheden bij echte roodlichtrijders (meer dan 2 sec.) een voorkeur te zijn 

voor wachtstand groen. Bij wachtstand groen zijn de rijsnelheden tijdens groen echter 

hoger en wordt er iets meer door rood gereden (vooral op de zijrichtingen). 

 

 

3.23.23.23.2 VerkeersafwikkelingVerkeersafwikkelingVerkeersafwikkelingVerkeersafwikkeling    

De onderdelen efficiëntie en beleving van weggebruikers hangen sterk samen. Een  

verkeersregeling die voldoet aan het verwachtingspatroon van weggebruikers draagt bij 

aan een goede beleving door weggebruikers. Verkeer op de hoofdrichtingen verwacht 

dat het licht groen blijft of tijdig groen wordt. Verkeer op de zijrichtingen verwacht groen 

licht als er geen conflicterend verkeer rijdt. De beleving van weggebruikers ten aanzien 

de wachtstand wordt voornamelijk bepaald door onnodige wachttijd en stops (comfort). 

Een goed functionerende wachtstand draagt daarmee dus bij aan een gunstige beleving 

door weggebruikers. Beide onderdelen zijn daarom onder de noemer verkeersafwikke-

ling samengenomen.  
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De resultaten voor verkeersafwikkeling (getoetst op van de betreffende wachtstand 

profiterende voertuigen, hinder ondervindende voertuigen en wachttijden) zijn als volgt 

samen te vatten: 

■ Bij lagere intensiteitverhoudingen tussen de hoofdrichtingen en het overige verkeer 

presteert wachtstand rood aanmerkelijk beter dan wachtstand groen. Er is minder  

verliestijd en er is minder roodlichtnegatie. 

■ Bij hogere intensiteitverhoudingen tussen de hoofdrichtingen en het overige verkeer 

is er geen eenduidig beeld. Dit heeft te maken met het punt waarop de aanvraag 

wordt gedaan. Hoe verder dat punt weg ligt, hoe beter de regeling hierop kan  

anticiperen. Wachtstand rood en wachtstand groen presteren, qua verkeersafwik-

keling, gelijkwaardig op het moment dat de aanvraaglus op 120 m bij 80 km/h ligt en 

de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofd- en zijrichtingen groter dan 4,5 à 

5,5 is. Onder een verhouding van 4,5 gaat de voorkeur uit naar wachtstand rood en 

boven een verhouding van 5,5 gaat de voorkeur uit naar wachtstand groen, tenzij 

sprake is van aanvraaglussen op meer dan 120 meter. In dat geval bepalen andere 

factoren de wachtstandkeuze. 

■ Een factor die hierbij een rol speelt, is met name de locatie waarop de aanvraag wordt 

gedaan. De exacte grens waarop de aanvraaglus moet liggen, is niet onderzocht, maar 

ligt naar verwachting op minimaal 100 m (voor wegen buiten de bebouwde kom). 

Daarnaast spelen meer subjectieve aspecten een rol, zoals de verwachting van  

weggebruikers, de overzichtelijkheid, de aanwezigheid van langzaam verkeer en de 

situatie op nabijgelegen kruispunten. 

 

 

3.33.33.33.3 CriteriumCriteriumCriteriumCriterium    

Op basis van de resultaten van de verkenning is een criterium voor de wachtstandkeuze 

opgesteld. Het criterium is gebaseerd op efficiëntie van de wachtstand en de locatie van 

de aanvraaglus. De twee basisvariabelen van het criterium zijn de intensiteitsverhouding 

tussen de hoofdrichtingen en het overige verkeer (zie bijlage 2 voor de bepaling van 

deze verhouding) en het aanwezige detectieveld.  

 

Bij lagere intensiteitverhoudingen tussen de hoofdrichtingen en het overige verkeer is 

wachtstand rood, zowel vanuit het oogpunt van efficiëntie als roodlichtnegatie, beter. Bij 

hogere intensiteitverhoudingen is wachtstand groen beter, als er geen aanvraaglus op 

meer dan 100 m ligt, zowel vanwege efficiëntie als potentieel gevaarlijke situaties.  

In tabel 3.1 is het opgestelde criterium voor de wachtstandkeuze weergegeven. 
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klasseklasseklasseklasse    

afstand afstand afstand afstand aaaaanvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:    

50 km/h50 km/h50 km/h50 km/h, , , , 3333 sec. sec. sec. sec. geel geel geel geel < 65 m < 65 m < 65 m < 65 m    

70 km/h70 km/h70 km/h70 km/h, 4 sec., 4 sec., 4 sec., 4 sec. geel geel geel geel < 100 m < 100 m < 100 m < 100 m    

80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec. geel geel geel geel < 120 m < 120 m < 120 m < 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m    

afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:    

50 km/h50 km/h50 km/h50 km/h, , , , 3333 sec. sec. sec. sec. geel geel geel geel >= 65 m >= 65 m >= 65 m >= 65 m    

70 km/h70 km/h70 km/h70 km/h, 4 sec., 4 sec., 4 sec., 4 sec. geel geel geel geel >= 100 m >= 100 m >= 100 m >= 100 m    

80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel >= 120 m >= 120 m >= 120 m >= 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m    

< 4,5 wachtstand rood wachtstand rood 

4,5 – 5,5 grensgeval grensgeval 

> 5,5 wachtstand groen grensgeval 

 

Tabel 3.1: Criterium wachtstand (buiten de bebouwde kom) 

 

 

Bij de grensgevallen moet gekeken worden naar locatiespecifieke omstandigheden. 

Aspecten die hierbij een rol spelen, zijn:  

■ verwachting van weggebruikers; 

■ overzichtelijkheid van het kruispunt; 

■ aanwezigheid van langzaam verkeer; 

■ wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten; 

■ intensiteiten over een langere periode; 

■ snelheidsregime op het kruispunt. 

 

 

3.43.43.43.4 Ervaringen in NoordErvaringen in NoordErvaringen in NoordErvaringen in Noord----HollandHollandHollandHolland    

Voor de provincie Noord-Holland is de wachtstand voor 181 VRI’s geanalyseerd. Uit de 

analyse blijkt dat, uitgaande van het opgestelde criterium, wachtstand rood bij ruim 80% 

van de VRI’s de voorkeur heeft.  

Op basis van het onderzoek heeft de provincie er voor gekozen per streng een wacht-

stand te kiezen en lokaal dus af te wijken van de voorkeurskeuze. De achterliggende 

gedachte is consistentie van wachtstand op het niveau van een streng. Het is niet be-

kend bij hoeveel VRI’s de wachtstand gewijzigd is, omdat er bij Goudappel Coffeng geen 

gegevens beschikbaar zijn van de oorspronkelijke wachtstandinstelling. 

 

Naar aanleiding van de wijziging van de wachtstand is een aantal klachten gekomen 

over de nieuwe situatie. Deze klachten zijn geanalyseerd om te achterhalen wat de 

relatie is tussen de klacht, de verkeerssituatie en het opgestelde criterium. In totaal zijn 

14 klachten binnengekomen (tussen najaar 2012 en mei 2013), betreffende 10 kruispun-

ten. De klachten hebben grofweg de volgende oorzaken: 

■ Door de keuze om op strengniveau een wachtstand te kiezen, is op een aantal kruis-

punten lokaal geen optimale situatie. (6 kruispunten) 

■ Bij een kruispunt met een meegeregelde bus- en fietsoversteek dat naar wachtstand 

rood is gewijzigd kwam een klacht over het onnodig stoppen voor de bus- en fiets-

oversteek. (1 kruispunt) 
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■ Bij een t-aansluiting heeft één van de doorgaande richtingen alleen een conflict met 

linksaffer vanaf de zijrichting. De voorkeur voor de wachtstand kan daardoor verschil-

lend zijn voor beide hoofdrichtingen (2 kruispunten).  

■ Op een kruispunt was alleen wachtstand groen ingesteld op een tweetal fietsoverste-

ken zonder verwegdetectie. Door de keuze om dit kruispunt (volledig) op wachtstand 

rood te zetten moeten fietsers een aanvraag doen via de drukknop of via de koplus. 

De fietser komt dus volledig tot stilstand. (1 kruispunt) 

 

Opvallend is het aantal klachten als gevolg van de keuze voor consistentie op het niveau 

van een streng. Het argument om een streng op één wachtstand in te stellen gaat niet of 

slechts beperkt op. Ook t-aansluitingen verdienen bijzondere aandacht, wanneer de 

voorkeur uitgaat naar wachtstand rood. Uit de ervaringen in Noord-Holland blijkt dat het 

zinvol kan zijn voor beide hoofdrichtingen een andere wachtstand te kiezen.  
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4444 Nieuw wachtstandcriterium TilburgNieuw wachtstandcriterium TilburgNieuw wachtstandcriterium TilburgNieuw wachtstandcriterium Tilburg    

4.14.14.14.1 BeschouwingBeschouwingBeschouwingBeschouwing    

Het opgestelde wachttijdcriterium is vooral gebaseerd op de verkeersafwikkeling (mini-

maliseren van de verliestijd). Het criterium kent twee hoofd inputvariabelen: de intensi-

teitverhouding tussen de hoofd- en zijrichtingen en het aanwezige detectieveld. Daar-

naast is een aantal aanvullende inputvariabelen bij twijfelgevallen genoemd: 

■ overzichtelijkheid van het kruispunt; 

■ aanwezigheid van langzaam verkeer; 

■ verwachting van weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten; 

■ intensiteiten over een langere periode; 

■ snelheidsregime op het kruispunt. 

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Maximum snelheidMaximum snelheidMaximum snelheidMaximum snelheid    
Het voor de provincie Noord-Holland opgestelde wachtstandcriterium is gebaseerd op 

onderzoek bij verkeerslichten buiten de bebouwde kom (maximumsnelheid 70 en  

80 km/h). Binnen de gemeente Tilburg kennen de meeste verkeerslichten een maxi-

mumsnelheid van 50 km/h. Alleen op enkele hoofdwegen geldt een maximumsnelheid 

van 70 km/h. Een aantal gemeentelijke wegen, waaronder de Noordwesttangent en de 

Noordoosttangent, liggen buiten de bebouwde kom. De maximumsnelheid speelt alleen 

een rol bij de keuze waar het criterium geen directe uitspraak over doet (twijfelgevallen).  

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 DetectieveldDetectieveldDetectieveldDetectieveld    
De verliestijd hangt sterk samen met het aanwezige detectieveld. Het detectieveld wordt 

aangelegd op basis van de geldende maximumsnelheid. De verschillen in verliestijd bij 

wachtstand rood en wachtstand groen wijken hierdoor niet veel af bij een ander snel-

heidsregime. Wel zijn de totale verliestijden bij 50 km/h-wegen net iets lager dan bij 

wegen met een hogere snelheid (afremmen vanaf een lagere snelheid en optrekken tot 

een lagere snelheid). Door de klasse indeling binnen het intensiteitscriterium en het 

gedefinieerde twijfelgebied, is al rekening gehouden met variatie per kruispunt en de 

betrouwbaarheid van het criterium. Om deze redenen is het reëel om aan te nemen dat 

de intensiteitverhouding van het opgestelde wachtstandcriterium ook voor wegen bin-

nen de bebouwde kom geldt.  

 

Het aanwezige detectieveld heeft een duidelijke relatie met de maximumsnelheid. Voor 

50 km/h-wegen ligt het detectieveld dichter bij de stopstreep dan bij 70 en 80 km/h-

wegen. De afstand van het detectieveld tot de stopstreep in relatie tot de geeltijd en 

garantieroodtijd is van belang of het verkeerslicht groen kan worden, voordat het voer-

tuig stilstaat of teveel heeft afgeremd.   

 

In tabel 4.1 is de omvang van het gewenste detectieveld voor de verschillende snel-

heden aangegeven. De omvang bij verschillende snelheden is op gelijke wijze bepaald 

als de aanbeveling van een detectieveld van minimaal 100 m bij 70 km/h uit het onder-

zoek van de provincie Noord-Holland. De uitgangspunten voor deze berekening zijn een 
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geeltijd van 4 seconden, een garantieroodtijd van 2 seconden en het weer groen tonen 

op 20 m van de stopstreep, waarbij de bestuurder wel zal gaan afremmen. Uitgaande 

van dezelfde berekening is het detectieveld bij 50 km/h (geeltijd 3 sec., groen tonen op 

15 m) en 80 km/h (geeltijd 4 of 5 sec., groen tonen op 25 m) bepaald (afgerond op 5 m 

nauwkeurig).  

 

Eventueel aanwezige detectie op afstand van het kruispunt voor filemeting, Tovergroen 

of andere toepassingen kunnen vaak meegenomen worden bij het detectieveld. Door 

toepassingen zoals wachtstand-plus kan zelfs bij zeer hoge intensiteitsverhoudingen toch 

worden gekozen voor wachtstand rood. Wachtstand-plus is een functionaliteit die op 

basis van de aanwezigheid van verkeer buiten het normale detectieveld de wachtstand-

overgang kan uitstellen. 

 

    50 km/h50 km/h50 km/h50 km/h    70 km/h70 km/h70 km/h70 km/h    80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h    

detectieveld 65 100 m. 120 m. (geeltijd 4 sec.) 

140 m. (geeltijd 5 sec.) 

 

Tabel 4.1: Detectieveld bij verschillende maximumsnelheden 

 

Bij alle richtingen die in wachtstand rood staan speelt de aanvraag op de lange lus een 

belangrijke rol. Als de aanvraag via de koplus tot stand komt, is er altijd sprake van een 

stop en een korte wachttijd. De aanvraag bij de koplus komt vaak pas tot stand na een 

bezettijd. Uit deze beschouwing volgt ook dat het verstandig is om een aanvraag op de 

lange lus al in garantierood te zetten. 

 

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Aanwezigheid van langzaam verkeerAanwezigheid van langzaam verkeerAanwezigheid van langzaam verkeerAanwezigheid van langzaam verkeer    

In het voor de provincie Noord-Holland opgestelde criterium is om twee redenen het 

langzaam verkeer niet opgenomen in het criterium. Enerzijds heeft het te maken met de 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van tellingen van het langzaam verkeer. Door het 

ontbreken van data kan dit alleen kwalitatief meegenomen worden, wat is gedaan door 

het als aandachtspunt voor het twijfelgebied te gebruiken. Anderzijds is in Noord-Holland 

sprake van veel verkeerslichten buiten de bebouwde kom. Op deze locaties is de aanwe-

zigheid van langzaam verkeer beperkt, zodat het niet onderscheidend is in de keuze voor 

de wachtstand. 

Bij toepassing van het criterium in de gemeente Tilburg gaat het argument over beperkte 

aanwezigheid van langzaam verkeer op een groot aantal kruispunten niet op. Met name 

op de kruispunten waar sprake is kruisend langzaam verkeer is nog onvoldoende kennis 

over het effect hiervan op de gekozen wachtstand.  

Bij de implementatie van het wachtstandcriterium verdienen deze kruispunten extra 

aandacht. Bij de observatie zijn dan ook die kruispunten geselecteerd waar veel kruisend 

langzaam verkeer aanwezig is.  
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4.1.44.1.44.1.44.1.4 DeelconflictenDeelconflictenDeelconflictenDeelconflicten    
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid verdient bij deelconflicten tussen de hoofdri-

chitngen wachtstand rood de voorkeur. Wanneer er bij wachtstand groen op de deelcon-

flictrichtingen verkeer aankomt, ligt de snelheid waarschijnlijk vrij hoog. De kans op 

ernstige ongevallen is daardoor groter bij wachtstand groen dan bij wachtstand rood. De 

Provincie Noord-Holland past zo weinig mogelijk deelconflicten toe. Af en toe wordt een 

deelconflict toegestaan tussen de zijrichtingen. Op hoofdrichtingen worden geen deel-

conflicten geaccepteerd. Dit aspect is daarom ook niet meegenomen in het wachtstand-

criterium. Dit ligt anders binnen de gemeente Tilburg. In stedelijk gebied is geen ruimte 

voor extra rijstroken, waardoor deelconflicten soms noodzakelijk zijn. Bij deelconflicten 

tussen de hoofdrichtingen onderling is wachtstand rood de veiligste optie. Bij deelconflic-

ten tussen de hoofdrichting en parallel gelegen fietsverkeer kan eventueel voor wacht-

stand groen gekozen worden. De snelheid van het afslaande verkeer is vanwege de 

bocht al lager. De keuze hangt af van de overzichtelijkheid van het kruispunt. Wanneer 

de fietser duidelijk in het zicht van de afslaande auto rijdt is wachtstand groen voor beide 

richtingen mogelijk.  

 

4.24.24.24.2 VVVVoorstel wachtstandcriteriumoorstel wachtstandcriteriumoorstel wachtstandcriteriumoorstel wachtstandcriterium    

Op basis van de beschouwing uit paragraaf 4.1 is het voorstel voor het wachtstand-

criterium voor Tilburg opgesteld. Het voorstel is in tabel 4.2 opgenomen. 

 

    

    

    

klasseklasseklasseklasse    

afstand afstand afstand afstand aaaaanvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:    

50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m    

70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m    

80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec. geel geel geel geel < 120 m < 120 m < 120 m < 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m    

afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:    

50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m    

70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m    

80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel >= 12 >= 12 >= 12 >= 120 m0 m0 m0 m    

80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m    

< 4,5 wachtstand rood wachtstand rood 

4,5 – 5,5 Grensgeval* Grensgeval* 

> 5,5 wachtstand groen* Grensgeval* 

*wachtstand rood bij deelconflicten van de hoofdrichtingen tenzij er geen/zeer weinig afslaand 

verkeer is 

Tabel 4.2: Voorstel Tilburgs wachtstandcriterium 

 

Voor de grensgevallen met een intensiteitsverhouding 4,5 – 5,5 wordt gekeken naar de 

aanvullende inputvariabelen (geredeneerd vanuit de hoofdrichtingen/mogelijke wacht-

standrichtingen): 

1. intensiteiten over een langere periode; 

2. overzichtelijkheid: onoverzichtelijk: wachtstand groen, anders wachtstand rood; 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel: wachtstand groen, niet: geen voor-

keur; 

4. snelheidsregime: 70 en 80 km/h: wachtstand groen, 50 km/h: wachtstand rood; 

5. verwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten 

6. deelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteek: bij slecht zichtbare of 

grote afstand tot de langzaam verkeeroversteek wachtstand rood anders geen voor-

keur.  



C
O

N
C

E
P

T
 

 

 Wachtstand verkeerslichten B1-11

 

 

 

De aanvullende inputvariabelen zijn toegelicht in bijlage 2. Voorgesteld wordt in twijfel-

gevallen te kiezen op basis van de meest voorkomende uitkomst bij de 5 inputvariabelen 

In deze bijlage is ook een voorbeeld opgenomen van de manier waarop de wenselijk 

wachtstand bepaald wordt.. Het is altijd mogelijk om gefundeerd af te wijken van de 

uitkomst van het Tilburgse wachtstandcriterium. 

 

In Tilburg worden zowel normale voertuigafhankelijke (CR) als halfstarre (CRSV) regelin-

gen gebruikt. Bij CR- of CRSV-regelingen met actieve koppelingen kan de wachtstand 

worden beïnvloed door de koppelingen. Zo kunnen wachtstand groen richtingen toch 

worden afgebroken of wachtstand rood richtingen groen krijgen door deze koppelingen. 

Het is belangrijk koppelingen dusdanig aan te sturen dat deze in rustige perioden, waar 

normaal gesproken wachtstandsituaties ontstaan, niet actief zijn. 

 

Naast wachtstand groen voor de hoofdrichtingen kan dit ook voor parallelle fietsrichtin-

gen of rechtsafslaande richtingen worden ingeschakeld. Deze situatie maakt geen deel 

uit van het Tilburgse wachtstandcriterium. De keuze hiervoor is ook afhankelijk van het 

detectieveld en de betreffende verkeersstromen. Als het detectieveld voldoende is om 

tijdig groen te kunnen geven, wordt in principe wachtstand rood voor dergelijke richtin-

gen toegepast. Als dit onvoldoende is of bij zware fiets- of afslaande verkeersstromen 

kan voor wachtstand groen worden gekozen.  
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5555 Toepassing wachtstandcriteriumToepassing wachtstandcriteriumToepassing wachtstandcriteriumToepassing wachtstandcriterium    

5.15.15.15.1 Kwaliteit van dataKwaliteit van dataKwaliteit van dataKwaliteit van data    

Vanuit de Kwaliteitscentrale zijn voor de meeste VRI’s (101) intensiteiten beschikbaar. Bij 

deze VRI’s zijn de intensiteiten van de week van 14-20 april 2013 gebruikt voor het bepa-

len van de intensiteitsverhouding. Alleen van VRI046 is de data van 19-25 april 2013 

gebruikt, omdat er voor deze VRI veel data mist tussen 14 en 18 april 2013. 

 

BeschikbaarheidBeschikbaarheidBeschikbaarheidBeschikbaarheid    AantalAantalAantalAantal VRI’s VRI’s VRI’s VRI’s    FractieFractieFractieFractie    

95%- 100% 87 86% 

80 - 95% 6 6% 

< 80% 8 8% 

Tabel 5.1: Verdeling van beschikbare data vanuit Kwaliteitscentrale 

 

De VRI’s,waarvan minder dan 80% van de data beschikbaar is, zijn weergegeven in tabel 

5.2. 

 

VRIVRIVRIVRI    StraatnamenStraatnamenStraatnamenStraatnamen    PercePercePercePercennnntage tage tage tage 

beschibeschibeschibeschikkkkbaarbaarbaarbaar    

OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

VRI004 Ringbaan Zuid - Goirleseweg 41% Veel storingen 

VRI032 Wandelboslaan - Statenlaan 65% Veel storingen 

VRI041 Bosscheweg - FOP Oud Lovenstraat  36% Veel storingen 

VRI061 Broekhovenseweg - Groenstraat 76% Metingen tussen 20:00 en 0:00 

grotendeel wel beschikbaar 

VRI068 Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg - 

Jozef Platteweg 

49% Veel storingen 

VRI096 Vlashoflaan - Offenbachstraat 64% 14 april mist volledig 

VRI100 Conservatoriumlaan - Prof. Verbernelaan 51% 15 en 16 april missen volledig 

VRI133 Burg. Letschertweg - Middeldijkdreef 71% 15 april mist volledig 

Tabel 5.2: VRI’s met minder dan 80% beschikbare data vanuit Kwaliteitscentrale 

 

Voor al deze VRI’s geldt dat een andere meetperiode geen (substantieel) hogere be-

schikbaarheid van data oplevert. Qua intensiteitsverhoudingen vallen deze VRI’s allemaal 

duidelijk in de wachtstand rood (lage verhoudingen) of wachtstand groen (hoge verhou-

dingen). 

 

Van tien VRI’s zijn VRI-tellingen opgevraagd via de Mantrac centrale. Deze zijn over een 

veel kortere periode beschikbaar (22 – 24 mei 2013). De kwaliteit van de intensiteitver-

houding van deze VRI’s is daardoor lager. Doordat de data niet gefilterd is, is de be-

trouwbaarheid lager dan de data die beschikbaar is vanuit de Kwaliteitscentrale. 

Bij VRI064 is een extreem hoge telling waargenomen op richting 12 (jutterende lus), 

waardoor de intensiteitverhouding zeer laag uitvalt. Dit is niet aangepast, omdat niet 

bekend is wat de werkelijke intensiteiten zijn op dit kruispunt. Gezien de intensiteiten op 
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de overige richtingen is de intensiteitsverhouding hoe dan ook laag, waardoor wacht-

stand rood de voorkeur heeft. 

 

 

5.25.25.25.2 Overzicht resultaten Overzicht resultaten Overzicht resultaten Overzicht resultaten     

Van de 135 VRI’s die per 1-5-2013 in beheer zijn bij de gemeente Tilburg is bepaald welke 

wachtstand, op basis van het criterium, wenselijk is. Van 111 VRI’s is data beschikbaar, 

waarmee de verhouding van de intensiteit tussen de wachtstandrichtingen en de overige 

richtingen bepaald kan worden. De overige VRI’s zijn geregelde oversteekplaatsen (20) of 

zijn VRI’s die binnenkort vervallen of vervangen worden (4) 2. 

 

De resulterende verhoudingen zijn in figuur 5.1 grafisch weergegeven. Uit de gegevens 

blijkt dat het op basis van de intensiteiten voor 71% van de VRI’s (79 VRI’s) efficiënter is 

deze op wachtstand rood in te stellen. Bij 23% van de VRI’s (26 VRI’s) heeft wachtstand 

groen de voorkeur. De overige 5% (6 VRI’s) valt in het grensgebied. 
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Figuur 5.1: Verdeling van de verhoudingen 

 

In figuur 5.2 is een overzichtskaart weergegeven met de wachtstand per kruispunt. De 

kaart is ook digitaal beschikbaar via http://ftp.goudappel.nl/!extern%20GC/tib284/. Via 

deze link zijn ook de kruispunttekeningen en de exacte intensiteitsverhouding op te 

vragen.  

                                                           
2 Het betreft VRI031, VRI055, VRI063 en VRI122 



C
O

N
C

E
P

T
 

 

 Wachtstand verkeerslichten B1-14

 

 

 
Figuur 5.2: Voorkeur voor wachtstand  

 

 

5.35.35.35.3 TwijfelgevallenTwijfelgevallenTwijfelgevallenTwijfelgevallen    

Bij twijfelgevallen wordt onderscheid gemaakt naar twijfelgevallen doordat de intensi-

teitsverhouding tussen de 4,5 en 5,5 ligt en twijfelgevallen door kruispunten met een 

groot detectieveld op de hoofdrichting. Voor de eerste groep zijn de aanvullende criteria 

doorslaggevend. Voor de tweede groep heeft wachtstand rood de voorkeur tenzij het 

detectieveld maar net groter is dan de ingestelde grenswaarde of er nauwelijks confli-

ternd verkeer is.  

 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Intensiteitsverhouding tussen 4,5 en 5,5Intensiteitsverhouding tussen 4,5 en 5,5Intensiteitsverhouding tussen 4,5 en 5,5Intensiteitsverhouding tussen 4,5 en 5,5    

Zes onderzochte kruispunten vallen qua verhouding van de intensiteiten in het twijfelge-

bied (4,5 – 5,5). Bij deze kruispunten is gekeken naar aanvullende criteria voor het bepa-

len van de wachtstand.  

 

VRI095 (Wilhelminapark) 

1. intensiteiten over een langere periode: twijfelgeval (verhouding is 5,2). 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is redelijk overzichtelijk, voorkeur wachtstand 

groen 
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3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer, voor-

keur wachtstand groen. 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h voorkeur wachtstand 

rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: geen nabij gelegen VRI’s; 

6. deelconflict parallelle fietsers, conflict goed zichtbaar: geen voorkeur.   

 

Van de zes aanvullende criteria geven twee de voorkeur voor wachtstand groen, een 

voor wachtstand rood en drie geven geen uitsluitsel. Op dit kruispunt is er een deelcon-

flict tussen de hoofdrichtingen. Dit betekent dat voor de veiligheid de keuze uitgaat naar 

wachtstand roodwachtstand roodwachtstand roodwachtstand rood (huidige wachtstand rood). 

 

VRI110 (Spoorlaan – Achter de Heuvel) 

1. intensiteiten over een langere periode: wachtstand rood (verhouding is 4,2). 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is vrij overzichtelijk; geen voorkeur wachtstand. 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer; 

voorkeur wachtstand groen. 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h voorkeur wachtstand 

rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: VRI008 wachtstand rood. 

6. geen deelconclict langzaam verkeer: geen voorkeur 

 

Van de zes aanvullende voorwaarden resulteren er drie in wachtstand rood. Voor deze 

locatie verdient wachtstand roodwachtstand roodwachtstand roodwachtstand rood de voorkeur (huidige wachtstand groen). 

 

VRI111 (Bosscheweg – Kerkstraat) 

1. intensiteiten over een langere periode: twijfelgeval (verhouding is 5,1). 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is redelijk overzichtelijk; voorkeur wachtstand 

groen 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer; 

voorkeur wachtstand groen. 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h voorkeur wachtstand 

rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: geen nabij gelegen VRI’s 

6. deelconflict hoofdrichting met fietsers. Er slaat zelden verkeer af waardoor het 

conflict tussen autorichting en fiets nauwelijks voorkomt: twijfelgeval. 

 

Van de zes aanvullende criteria geeft een de voorkeur voor wachtstand rood, twee voor 

wachtstand groen en twee geven geen uitsluitsel. Op dit kruispunt gaat hiermee de 

voorkeur uit naar wachtstand wachtstand wachtstand wachtstand groegroegroegroennnn (huidige wachtstand groen). 

 

VRI130 (Burg. Letschertweg – Gesworenhoekseweg) 

1. intensiteiten over een langere periode: twijfelgeval (verhouding is 4,6). 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is zeer overzichtelijk; geen voorkeur voor wacht-

stand. 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer; voor-

keur wachtstand groen. 
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4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 80 km/h; voorkeur wachtstand 

groen, omdat meest verweggelegen detectielus op 100 meter ligt. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: VRI144 wachtstand rood. 

6. geen deelconclict langzaam verkeer: geen voorkeur 

 

Van de zes aanvullende criteria geven twee de voorkeur voor wachtstand groen, een 

voor wachtstand rood en drie geven geen uitsluitsel. Op dit kruispunt gaat hiermee de 

voorkeur uit naar wachtstand groenwachtstand groenwachtstand groenwachtstand groen (huidige wachtstand groen). 

 

VRI137 (Laarstraat – Berkdijksestraat) 

1. intensiteiten over een langere periode: geen aanvullende data beschikbaar. 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is niet erg overzichtelijk; voorkeur wachtstand 

rood. 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer; voor-

keur wachtstand groen. 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h; voorkeur wachtstand 

rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: VRI073 wachtstand rood. 

6. geen deelconclict langzaam verkeer: geen voorkeur 

 

Van de zes aanvullende criteria geven drie de voorkeur voor wachtstand rood, een voor 

wachtstand groen en twee geven geen uitsluitsel. Daarnaast is er op dit kruispunt een 

deelconflict tussen de twee hoofdrichtingen. Op dit kruispunt gaat hiermee de voorkeur 

uit naar wachtstand wachtstand wachtstand wachtstand roodroodroodrood (huidige wachtstand rood). 

 

VRI143 (Spoorlaan – Magazijnstraat)  

1. intensiteiten over een langere periode: twijfelgeval (verhouding is 4,5). 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is niet erg overzichtelijk, de bebouwing staat 

dicht tegen de weg; voorkeur wachtstand rood. 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: geen kruisend langzaam verkeer; geen 

voorkeur voor wachtstand. 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h; voorkeur wachtstand 

rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: VRI008 wachtstand rood. 

6. geen deelconclict langzaam verkeer: geen voorkeur 

 

Van de zes aanvullende criteria geven drie de voorkeur voor wachtstand rood en drie 

geven geen uitsluitsel. Op dit kruispunt gaat hiermee de voorkeur uit naar wachwachwachwachttttstand stand stand stand 

roodroodroodrood (huidige wachtstand groen). 

 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Intensiteitsverhouding groter dan 5,5 met voldoende detectieIntensiteitsverhouding groter dan 5,5 met voldoende detectieIntensiteitsverhouding groter dan 5,5 met voldoende detectieIntensiteitsverhouding groter dan 5,5 met voldoende detectie    

Daarnaast zijn er zes kruispunten met een intensiteitsverhouding van meer dan 5,5 

waarbij voldoende detectie is (meer dan 65 meter bij 50 km/u, meer dan 100 meter bij 

70 km/u en meer dan 120 meter bij 80 km/u, zie tabel 4.2). Het betreft de volgende 

VRI’s: 

■ 030 (Ringbaan Zuid – Dr. Hub van Doorneweg 

■ 071 (Ringbaan-Oost – St. Josephstraat) 
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■ 077 (Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg – Reeshofdijk) 

■ 086 (Bredaseweg – Warandelaan) 

■ 098 (Bredaseweg – Zwartvenseweg) 

■ 115 (Kempenbaan - Koningshoeven).  

In tabel 5.3 is aangegeven welke wachtstand op de kruispunten de voorkeur heeft en 

waarom. 

 

VRIVRIVRIVRI    StraatnamenStraatnamenStraatnamenStraatnamen    VerhoVerhoVerhoVerhouuuudingdingdingding    OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

VRI030 Ringbaan Zuid 7,0 Detectie vanaf 100 m (= grens detectieveld bij 70km/u). 

Relatief grote verkeersstroom op de Ringbaan Zuid, 

zijrichting erg rustig. Gezien de hoge verhouding i.c.m. 

begin detectieveld voorkeur voor wachtstand groen. 

VRI071 Ringbaan Oost - St. Josephstraat 8,6 Detectie vanaf 66 m, net boven grens van 65 m. Relatief 

grote verkeersstroom op de Ringbaan, zijrichtingen erg 

rustig. Gezien de hoge verhouding i.c.m. begin detectie-

veld voorkeur voor wachtstand groen. 

VRI077 Burg. Baron van Voorst tot 

Voorstweg - Reeshofdijk 

8,8 GOP voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer. 

Detectie vanaf circa 100 m. Voorkeur voor wachtstand 

groen. 

VRI086 Bredaseweg - Warandelaan 29,4 Detectie vanaf 100 m (= grens detectieveld bij 70km/u). 

Relatief grote verkeersstroom op de Bredaseweg, zijrich-

ting erg rustig. Gezien de hoge verhouding i.c.m. begin 

detectieveld voorkeur voor wachtstand groen. 

VRI098 Bredaseweg - Zwartvenseweg 11,8 Detectie vanaf 100 m (= grens detectieveld bij 70km/u). 

Relatief grote verkeersstroom op de Bredaseweg, zijrich-

tingen erg rustig, wel sprake van deelconflicten. Gezien 

de hoge verhouding i.c.m. begin detectieveld voorkeur 

voor wachtstand groen. 

VRI115 Kempenbaan - Koningshoeven 6,3 Detectie vanaf 66 m, net boven grens van 65 m. Zijrich-

tingen rustig, bedrijventerrein. Ten oosten van het kruis-

punt staan bomen dicht bij de weg, waardoor de over-

zichtelijkheid beperkt is. Hoewel de maximumsnelheid 

50 km/u is, is de Kempenbaan een autoweg. Daarmee is 

er een voorkeur voor wachtstand groen. 

Tabel 5.3: VRI’s met voldoende detectie en intensiteitsverhouding boven 5,5 

 

 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 Deelconflicten op kruispunten met voorkeur wachtstand groenDeelconflicten op kruispunten met voorkeur wachtstand groenDeelconflicten op kruispunten met voorkeur wachtstand groenDeelconflicten op kruispunten met voorkeur wachtstand groen    

Op een deel van de kruispunten in Tilburg is sprake van deelconflicten. Bij deelconflicten 

tussen de wachtstand groen richtingen heeft wachtstand rood de voorkeur. Wanneer het 

gaat om conflicten met parallel gelegen langzaam verkeer is de wachtstandinstelling 

afhankelijk van de overzichtelijkheid en de afstand.  

 

De VRI’s die, waarbij op basis van de intensiteiten wachtstand groen de voorkeur heeft, 

maar waar sprake is van deelconflicten tussen wachtstand groen richtingen zijn: 
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■ VRI046 (Ringbaan West - Burg. Van de Mortelplein); Deelconflict tussen verkeer rich-

ting 5 en fietsverkeer richting 22. Het deelconflict is heel overzichtelijk. Voorkeursin-

stelling blijft wachtstand groenwachtstand groenwachtstand groenwachtstand groen    voor zowel auto- als fietsrichtingen. (huidige instel-

ling wachtstand groen)  

■ VRI050 (Heikantlaan - Massenetlaan); Deelconflict tussen rechtsafslaand verkeer op 2 

en 8 en paralle fietsers. Het deelconflict is heel overzichtelijk. Voorkeursinstelling blijft 

wachtstand groenwachtstand groenwachtstand groenwachtstand groen    voor zowel auto- als fietsrichtingen (huidige instelling wachtstand 

groen); 

 

5.45.45.45.4 Geregelde oversteekplaatsenGeregelde oversteekplaatsenGeregelde oversteekplaatsenGeregelde oversteekplaatsen    

In Tilburg zijn tweeëntwintig geregelde oversteekplaatsen (GOP’s/FOP’s). Het criterium is 

niet bruikbaar bij GOP’s. De meeste GOP’s staan op drukke wegen waar de oversteek-

baarheid in het geding is. De hoeveelheid verkeer veel groter dan het aantal oversteken 

voetgangers of fietsers. Zeker bij GOP’s in de nabijheid van scholen, die alleen bepaalde 

tijden van de dag intensief gebruikt worden. Bij drukke oversteken zoals over de Paleis-

ring (GOP Kattenrug) is echter ook de verwachting dat tijdens rustige momenten de 

hoeveelheid passerend autoverkeer veel groter is dan het aantal overstekende voetgan-

gers. Er is echter geen data voor handen om dit te toetsen.  

 

De voorkeur gaat daarom bij alle GOP’s uit naar wachtstand groen, tenzij het detectieveld 

groot genoeg is om verkeer op afstand te detecteren. Het instellen van wachtstand rood 

zonder voldoende detectie kan leiden tot roodlichtnegatie op de doorgaande weg en 

onveilige roodlichtnegatie van het overstekende verkeer. Dit laatste gebeurt als tijdens 

de omschakeling van groen naar wachtstand rood het autoverkeer net eerder een aan-

vraag zet dan de overstekende fietser/voetganger. De auto gaat afremmen en komt zelfs 

helemaal tot stilstand. De overstekende fietser/voetganger verwacht vervolgens als 

eerste groen te krijgen en gaat alvast beginnen met oversteken. De autorichting krijgt 

vervolgens eerst groen waardoor er een conflict ontstaat. In Tilburg is bij geen enkele 

GOP voldoende detectie om wachtstand rood in te stellen. Een aantal GOPs ligt wel dicht 

bij een andere VRI, bijvoorbeeld de Kattenrug. De informatie van deze VRI kan gebruikt 

worden om het verkeerslicht in groen te houden.  

 

 

5.55.55.55.5 Wachtstand tWachtstand tWachtstand tWachtstand t----aansluitingenaansluitingenaansluitingenaansluitingen    

Uit de ervaringen van Noord-Holland blijkt dat het criterium niet voor beide hoofdrichtin-

gen toepasbaar is bij t-splitsingen. Bij deze kruispunten kan het zinvol zijn de wachtstand 

instelling voor beide hoofdrichtingen apart in te stellen. Dit is het geval wanneer de 

hoofdrichting die alleen conflicteert met de linksaf richting vanaf de zijweg een veel 

hogere intensiteit heeft dan deze linksaffer. Dit is op negen kruispunten in Tilburg het 

geval. In tabel 5.4 staan twee intensiteitsverhoudingen. De eerste is de intensiteitsver-

houding van de hoofdrichting die alleen conflicteert met de linksaf richting ten opzichte 

van deze zijrichitng. Uit deze vergelijking blijkt dat de tweede verhouding in alle gevallen 

boven de 5,5 ligt en wachtstand groen gunstiger is, tenzij het detectieveld ruim genoeg 

is. Op dit moment is alleen bij VRI119 het detectieveld groot genoeg om wachtstand rood 
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in te stellen op beide hoofdrichtingen. Bij VRI136 zijn wel file lussen aanwezig op 230 

meter van de stopstreep. Deze worden echter niet gebruikt voor het verlengen wanneer 

er geen conflictaanvraag is (wachtstandplus).  

 

VRIVRIVRIVRI    Straatnamen Straatnamen Straatnamen Straatnamen     Intensiteitsverhouding (tIntensiteitsverhouding (tIntensiteitsverhouding (tIntensiteitsverhouding (to-o-o-o-

taal)taal)taal)taal)    

IntensiteitsverhouIntensiteitsverhouIntensiteitsverhouIntensiteitsverhouding ding ding ding     

(hoofdrichting versus linksaf vanaf zi(hoofdrichting versus linksaf vanaf zi(hoofdrichting versus linksaf vanaf zi(hoofdrichting versus linksaf vanaf zijjjjweg)weg)weg)weg)    

VRI012 Schouwburgring – Zomerstraat 1,7 6,6 

VRI027 Ringbaan Oost - Enschotsestraat 4,3 7,9 

VRI043 Baroniebaan – Stroomlaan 3,9 12,9 

VRI045 Ringbaan Oost – Van Meterenstraat 3,8 10,4 

VRI065 Dongenseweg - Swaardvenstraat 1,9 6,9 

VRI119 Burg. Bechtweg – De Baggerweg 2,2 5,6 

VRI120 Bredaseweg – Baroniebaan 1,8 9,1 

VRI134 Burg. Letschertweg – Burg. Bal-

lingsweg 

1,7 103,6 

VRI136 Burg. Bechtweg – Rijksweg A65 1,1 18,1 

Tabel 5.4: Verhouding enkele hoofdrichting met linksafrichting vanaf zijweg 

 

Niet alleen voor t-splitsingen waar het criterium wachtstand rood aangeeft, kan het 

interessant zijn een verschillende wachtstand in te stellen voor beide hoofdrichtingen. 

Ook voor t-splitsingen waar het criterium uitkomt op wachtstand groen kan dit zinvol 

zijn. Om deze reden is ook voor t-splistingen die uitkomen op wachtstand groen gekeken 

of het volgens het criterium zinvol is om voor de hoofdrichting met de meeste conflicten 

wel wachtstand rood toe te passen. Bij 6 kruispunten is dit het geval, deze staan ver-

meldt in tabel 5.5.  

 

VRIVRIVRIVRI    Straatnamen Straatnamen Straatnamen Straatnamen     Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding 

(t(t(t(tooootaal)taal)taal)taal)    

Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding Intensiteitsverhouding     

(hoofdrichting versus alle co(hoofdrichting versus alle co(hoofdrichting versus alle co(hoofdrichting versus alle connnnflicten)flicten)flicten)flicten)    

48 Ringbaan Oost – Gelrebaan 7,4 3,8 

116 HvB-laan – Beukenstraat 5,6 2,62 

118 Ringbaan Zuid – Justicieel Complex 12,6 4,38 

30 Ringbaan Zuid – Dr. Hub van Door-

neweg 

7,0 3,0 

110 Spoorlaan – Achter de Heuvel 5,0 1,2 

130 Burg. Letschertweg - Geschwo-

renhoekseweg 

4,5 2,1 

Tabel 5.5: Verhouding enkele hoofdrichting met alle conflicten 

 

5.65.65.65.6 CityringCityringCityringCityring    

Op de Cityring, de ring direct om het centrum, geldt een éénrichtingregime. Op de route 

zijn drie geregelde oversteekplaatsen (VRI001, VRI012 en VRI022) en een kruispunt met 

zeer weinig gemotoriseerd zijverkeer (VRI039). De gehanteerde methode is niet specifiek 

ontwikkeld om uitspraken te doen over de wachtstand op kruispunten met éénrichtings-

verkeer. De kans op roodlichtnegatie door verkeer vanaf de zijrichting en kruisend lang-

zaam verkeer is mogelijk groter, doordat alleen op conflicterende verkeer van een rich-
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ting gelet moet worden. De voorkeur gaat bij eenrichtingsverkeer dan ook eerder naar 

wachtstand rood.  

 

Uit de analyse blijkt dat met name op de Spoorlaan en op de ‘hoekpunten’ van de City-

ring wachtstand rood de voorkeur heeft. De tussenliggende kruispunten krijgen op basis 

van het criterium de voorkeur voor wachtstand groen. Het detectieveld is op deze punten 

te beperkt.  

 

Vanwege de hoge snelheid op de Cityring op rustige momenten is binnen de gemeente 

Tilburg besloten dat wachtstand groen niet wenselijk is. Het instellen van wachtstand 

rood met het huidige detectieveld kan echter leiden tot een verhoging van de potentieel 

onveilige overgangen van groen naar geel en van geel naar rood. Het is daarom wense-

lijk aanvullende maatregelen te nemen zoals het uitbereiden van het detectieveld naar 

minimaal 65 meter. In plaats van extra detectie kan ook de informatie van het voorlig-

gende kruispunt gebruikt worden. Op de Cityring zijn al een aantal kruispunten gekop-

peld, het uitwisselen van extra informatie waarop het volglicht de omschakeling naar 

wachtstand rood kan uitstellen is hier dan ook goed te implementeren.  

 

 

5.75.75.75.7 Vergelijking huidige wachtstandinstellingVergelijking huidige wachtstandinstellingVergelijking huidige wachtstandinstellingVergelijking huidige wachtstandinstelling    

In bijlage 3 is de vergelijking opgenomen tussen de huidige wachtstand instelling en het 

voorstel. De vergelijking van de huidige wachtstand instelling met het nieuwe voorstel 

laat zien dat veel verkeerslichten van wachtstand groen naar wachtstand rood omscha-

kelt kunnen worden. Geen enkel verkeerslicht gaat van wachtstand rood naar wacht-

stand groen. 
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6666 Observatie voorgestelde beleidObservatie voorgestelde beleidObservatie voorgestelde beleidObservatie voorgestelde beleid    

In overleg met de gemeente Tilburg zijn vier VRI’s geselecteerd waar de wachtstand op 

straat geobserveerd is. Het betreft drie kruispunten die van wachtstand groen naar 

wachtstand rood gaan: 

■ Burg. Bechtweg – De Baggerweg (VRI119); 

■ Conservatoriumlaan – Prof. Cobbenhagenlaan (VRI033); 

■ Ringbaan Zuid – Goirleseweg (VRI004). 

 

Het vierde kruispunt verandert niet van wachtstand instelling. Het voorstel blijft wacht-

stand groen. Wel steken hier veel fietsers over: 

■ Ringbaan Oost – Gelrebaan (VRI048). 

 

Op 22 oktober is ’s avonds de huidige wachtstand instelling geobserveerd. Aan het begin 

van de avond waren er af en toe heel harde buien. Op 21 november is vervolgens op-

nieuw geobserveerd, maar dan met de nieuwe wachtstandsituatie. Tijdens deze observa-

tie was het droog. De wachtstand is ruim 2 weken voor de 2de observatie omgezet. Het 

verkeer heeft hierdoor al kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn geen klachten 

ontvangen naar aanleiding van het omzetten van de wachtstand instelling.  

 

6.16.16.16.1 Burg. Bechtweg Burg. Bechtweg Burg. Bechtweg Burg. Bechtweg     –––– De Baggerweg ( De Baggerweg ( De Baggerweg ( De Baggerweg (VRI119VRI119VRI119VRI119))))    

6.1.16.1.16.1.16.1.1 Kenmerken kruispuntKenmerken kruispuntKenmerken kruispuntKenmerken kruispunt    

Dit kruispunt ligt op de Noordoosttangent aan de oostzijde van Tilburg buiten de be-

bouwde kom. De snelheid op de hoofdrichtingen ligt op 80 km/h. Het betreft een t-

aansluiting zonder kruisend langzaam verkeer. In figuur 6.1 is de vormgeving van het 

kruispunt schematische weergegeven. 

 

 
Figuur 6.1: Schematische vormgeving VRI119 
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De intensiteitsverhouding komt voor dit kruispunt op 2,2. Op basis van het criterium heeft 

wachtstand rood dan ook de voorkeur. Het betreft echter een t-aansluiting waar op de 

zijweg voornamelijk verkeer rechtsafslaat. Op basis van ervaringen in Noord-Holland 

blijkt dat op deze locaties het wenselijk is voor beide hoofdrichtingen geen gelijke 

wachtstand instelling te hanteren. Voor richting 8 geldt dat wachtstand rood de voorkeur 

heeft en voor richting 2 wordt door het criterium geen uitspraak gedaan vanwege detec-

tie op grote afstand (300 meter voor wachtstand plus).  

 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 VoormetingVoormetingVoormetingVoormeting    

De voormeting is uitgevoerd tussen 21:25 en 21:55 uur. Tijdens de voormeting kende dit 

kruispunt wachtstand groen voor de richtingen 2 en 8. Het verkeer op richting 8 komt 

kleine pelotons aan, waarbij verkeer redelijk dicht op elkaar rijdt. Dit komt waarschijnlijk 

door stroomopwaarts gelegen VRI’s en door de aanwezigheid van vrachtverkeer. Er zijn 

ook regelmatig perioden waarbij er geen verkeer is op richting 8. De huidige wachtstand 

groen instelling voor richting 8 leidt tot onnodig wachten op de relatief drukke richtingen 

3 en 4. Verkeer op deze richtingen komt volledig tot stilstand voordat groen gegeven 

wordt. Bij wachtstand rood had dit verkeer door kunnen rijden. Richting 6 is heel rustig.  

Dit blijkt ook uit het intensiteitscriterium wanneer specifiek naar de conflicten van rich-

ting 2 en 8 gekeken wordt, zie paragraaf 5.6.  

 

Tijdens de observatie is wachtstand rood een korte tijd ingeschakeld. Doordat wacht-

standplus  en v-smile zijn geïmplementeerd leverde dit geen nadelige effecten op voor 

de hoofdrichtingen 2 en 8, terwijl richting 3 en 4 duidelijk profiteerde van deze aanpas-

sing. Het verkeer was veel sneller weg. De regeling maakte een snellere indruk.  

 

In Tilburg is maar op een beperkt aantal locaties voldoende detectie voor wachtstand-

plus. Deze situatie is korte tijd nagebootst door de maatregelen uit te schakelen in com-

binatie met het actief zijn van wachtstand rood. Ondanks dat deze situatie maar een 

korte tijd bekeken is, was het effect duidelijk zichtbaar. Op richting 2 werd het comfort 

op de hoofdrichting negatief beïnvloed. In 5 minuten tijd kwamen 4 voertuigen het de-

tectieveld binnen net nadat de richting naar geel was geschakeld terwijl er geen conflict 

aanwezig was. Deze voertuigen moesten onnodig afremmen. 

Door de vele conflicten van richting 8 was het effect van wachtstand rood zonder wacht-

stand plus en v-smile op deze richting niet duidelijk zichtbaar.  

 

Deze observatie onderschrijft het vermoeden dat het zinvol is om bij t-aansluitingen de 

verhouding per hoofdrichting te bekijken en, indien nodig, ook aparte wachtstanden in te 

stellen. In de applicatie dient bij deze kruispunten de wachtstand dan ook per richting 

apart schakelbaar te zijn, zodat dit afhankelijk van de intensiteitsverhouding aangepast 

kan worden.  

 

Het is niet zinvol om deze VRI nogmaals te observeren tijdens wachtstand rood. Bij een 

eventuele update van de applicatie dient wel de nieuwe versie van wachtstandplus 

geïmplementeerd te worden. In de huidige regeling wordt het groen nog niet vastge-

houden voor verkeer dat vlak voor startgroen aankomt.  
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6.26.26.26.2 ConservatorConservatorConservatorConservatoriumlaan iumlaan iumlaan iumlaan –––– Prof. Cobbenhagenlaan (VRI33) Prof. Cobbenhagenlaan (VRI33) Prof. Cobbenhagenlaan (VRI33) Prof. Cobbenhagenlaan (VRI33)    

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1 Kenmerken kruispuntKenmerken kruispuntKenmerken kruispuntKenmerken kruispunt    

Het kruispunt ligt aan de westzijde van het centrum vlak bij de Universiteit. Het kruispunt 

wordt ook ’s avonds veel gebruikt door studenten op de fiets. Het kruispunt bestaat uit 

een volwaardig kruispunt en een fietser- en voetgangersoversteekplaats. De maximum-

snelheid op alle takken is 50 km/h. In figuur 6.2 is de vormgeving van het kruispunt 

schematisch weergegeven.  

 

 
Figuur 6.2: Schematische vormgeving VRI0 

 

De hoofdrichtingen zijn richting 5 en 11. Deze richtingen zijn gekoppeld met respectieve-

lijk richting 65 en richting 71. Richting 11 en 65 worden in deelconflict geregeld met de 

parallele fietsoversteek. Deze oversteken hebben een voorstart van 1 seconden op de 

hoofdrichting. Er zijn daarnaast deelconflicten tussen richting 2 en 8 en 2 en 24/34 en 8 

en 28/38. Richting 1 en 7 worden conflictvrij afgewikkeld. Op richting 1, 2, 8 en 12 rijdt 

busverkeer.  

 

Op basis van het intensiteitscriterium is de wenselijke instelling wachtstand rood (ver-

houding: 2,9).  

 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 VoormetingVoormetingVoormetingVoormeting (wachtstand groen) (wachtstand groen) (wachtstand groen) (wachtstand groen)    

De voormeting is uitgevoerd tussen 22:55 en 23:25 uur. Het meest opvallende tijdens de 

observatie is dat er geen duidelijke hoofdstroom op richting 5 en 11 aanwezig is. Hoewel 
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deze richtingen wel iets drukker zijn dan de overige richtingen, is er regelmatig verkeer 

op zowel richting 1, 2, 8 als richting 12. Daarnaast steken er regelmatig fietsers en voet-

gangers over. De meeste fietsers rijden echter door rood zonder een aanvraag te zetten. 

Mogelijk komt dit doordat onnodig gewacht moet worden totdat de hoofdrichtingen naar 

rood zijn gegaan.  

Gezien de vrij drukke conflictrichtingen en veel kruisend langzaam verkeer is het zinvol 

om deze VRI op wachtstand rood te zetten.  

 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 NametingNametingNametingNameting (wachtstand  (wachtstand  (wachtstand  (wachtstand roodroodroodrood))))    

De nameting is uitgevoerd tussen 22:50 en 23:20 uur. Ook tijdens de nameting viel op dat 

er nauwelijks meer verkeer op richting 5 en 11 rijdt dan op richting 1 en 2. Op richting 8 

en 12 is ook regelmatig verkeer. Daarnaast steken er veel fietsers over en regelmatig 

voetgangers. De fietsrichtingen hebben verwegdetectie waardoor op afstand al aange-

vraagd wordt. De verwachting was dat de roodlichtnegatie van fietsers die de hoofd-

stroom kruist zou afnemen, doordat het onnodig wachten zou verminderen. Dit bleek 

niet het geval.  

 

Ondanks wachtstand rood was er nog veel onnodig wachten. Dit kwam deels door een 

verdraaiing van de lussen op richting 1 en 2. Hierdoor werd eerst richting 1 groen bij 

verkeer op richting 2 en nadat richting 1 naar rood ging pas richting 2 en 8. Bij verkeer op 

richting 2 gebeurde precies het omgekeerde en werd eerst richting 1 groen zonder ver-

keer. Nadat richting 1 weer rood was, werden richting 2 en 8 pas groen. Deze verdraaiing 

heeft de observatie negatief beïnvloed. De positieve effecten van wachtstand rood wer-

den door deze verdraaiing te niet gedaan.  

 

Ook de harde interne koppeling tussen richting 11 en 71 leidt tot onnodig wachten bij de 

fietsoversteek 84 en 88. Richting 71 wordt wanneer deze voorruit realiseert in groen 

gehouden tot het startmoment, onafhankelijk of de volgrichting wel of niet al naar rood 

is. Dit probleem binnen CRSV wordt nog geanalyseerd.  

 

Tijdens de observatie viel op dat verkeer op richting 11 nadeel ondervindt van wacht-

stand rood. Het duurt erg lang voordat richting 11 weer naar groen kan. Dit heeft te ma-

ken met het deelconflict met richting 26. Vanwege het deelconflict moet richting 26 (en 

indien aangevraagd richting 36) eerst groen worden voordat richting 11 groen wordt. In 

de regeling is een fictieve ontruimingstijd opgenomen van richting 11 naar richting 26 van 

4 seconden. Daarnaast is een voorstart van 1 seconden in de regeling opgenomen. Deze 

voorstart wordt ook gemaakt als er geen wachtende fietser is.  

Door de voorstart, de fictieve ontruimingstijd en de geeltijd kan richting 11 pas 8 secon-

den na einde groen weer naar groen. Dit betekent dat de wenselijke detectie voor rich-

ting 11 verschuift naar 90 meter van de stopstreep gaat in plaats van 65 meter. De huidi-

ge detectie voor richting 11 komt uit op 52 meter.  

 

In plaats van extra detectie kan informatie gebruikt worden van VRI100. Het nadeel is 

alleen dat deze VRI na 22:00 niet meer regelt. Een derde optie is het laten vervallen van 

de voorstart en de fictieve ontruimingstijd naar richting 26 als er geen aanvraag is op 

deze richting.  
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De hierboven beschreven problemen treden niet op bij het deelconflict tussen 65 en 

richting 22. Dit komt doordat richting 65 een volgrichting is vanaf richting 5. De afstand 

tussen richting 5 en 65 is bijna 40 meter en de detectie voor richting 5 ligt op 51 meter. 

Dit betekent dat voor richting 65 al 90 meter voor de stopstreep bekend is dat er nog 

verkeer aankomt. Daarnaast mag richting 5 ook 2 seconden eerder inrijden dan dat rich-

ting 65 groen wordt.  

 

Ondanks dat richting 11 nadeel ondervindt wachtstand rood, is dit voor het kruispunt de 

optimale instelling. Richting 1, 2 en 8 en de kruisende fietsers profiteren van deze instel-

ling.  

 

Overige 

■ De huidige ledjes in het scherm van bp zijn niet meer correct.  

■ De volgrichting 71 blijft soms onnodig in groen staan, waardoor de fietser 84, 88 on-

nodig moet wachten (voorbeeld in Kwaliteitscentrale op 22 oktober om 23:22 uur en 

22:58 uur op 21 november) 

 

 

6.36.36.36.3 Ringbaan Zuid Ringbaan Zuid Ringbaan Zuid Ringbaan Zuid –––– Goirleseweg (VRI004) Goirleseweg (VRI004) Goirleseweg (VRI004) Goirleseweg (VRI004)    

Het kruispunt ligt aan de zuidzijde van Tilburg op de Ringbaan Zuid. De Ringbaan Zuid is 

een belangrijke verkeersader voor Tilburg met een snelheidsregime van 70km/h. De 

fietsoversteek over de Ringbaan Zuid is een belangrijke route voor verkeer van en naar 

Goirle en van en naar het sportpark rond het Willem II stadion. In figuur 6.3 is de vorm-

geving van het kruispunt schematisch weergegeven.  

 

 
Figuur 6.3: Schematische vormgeving VRI004 
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De hoofdrichtingen zijn richting 2 en 8. Op de zijrichtingen is een deelconflict tussen 

richting 6 en richting 10 en 11. Op basis van het intensiteitscriterium is de wenselijke 

instelling wachtstandrood (verhouding: 2,9).  

 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Voormeting (wachtstand groen)Voormeting (wachtstand groen)Voormeting (wachtstand groen)Voormeting (wachtstand groen)    

De voormeting is uitgevoerd tussen 23:35 en 00:05 uur. Op de zijrichting rijdt nog regel-

matig verkeer. Dit verkeer is afkomstig van de Goirleseweg en deels vanaf het nabijge-

legen restaurant aan de noordzijde van het kruispunt. Ook steken er af en toe fietsers 

over. Opvallend is dat de meeste fietsers netjes wachten op het groene licht, ookal moe-

ten ze korte tijd onnodig wachten. De lengte van de oversteek en de hoge snelheid van 

het kruisende autoverkeer speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Een keer is waargenomen 

dat het rode licht werd genegeerd op richting 22.  

 

Door het conflicterende verkeer en de conflicterende fietsers wordt wachtstand groen 

vaak doorbroken. Op dit kruispunt kwam het een aantal keer voor dat wachtstand groen 

niet alleen nadelig was voor de zijrichting, maar uiteindelijk ook voor de hoofdrichting. 

Verkeer op de zijrichting heeft langer tijd nodig om weg te komen doordat gewacht moet 

worden op geel en ontruimingstijd vanaf de hoofdrichting. Het duurt enige seconden 

voordat de zijrichtingen groen wordt. Vervolgens komt er weer verkeer op de hoofdrich-

ting die moet inhouden omdat de zijrichting nog niet naar rood is. 

 

Er waren tijdens de observatie maar weinig wachtstand momenten waarbij er ook daad-

werkelijk verkeer op 2 en 8 van de wachtstand profiteerde. Op dit kruispunt is wacht-

stand rood duidelijk gunstiger voor zowel de fietsers als het autoverkeer op de hoofdrich-

ting en de zijrichting.  

 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 NasituatieNasituatieNasituatieNasituatie (wachtstand rood) (wachtstand rood) (wachtstand rood) (wachtstand rood)    

De observatie is uitgevoerd tussen 23:30 uur en 24:00 uur.  

Wachtstand rood functioneert goed op dit kruispunt. Het verkeer op de zijrichting en het 

fietsverkeer staat minder onnodig te wachten. Door het grote detectieveld (afstandlus op 

100 meter) komt het nauwelijks voor dat verkeer op richting 2 en 8 volledig moet af-

remmen en vervolgens direct groen krijgt. Tijdens de observatie reed wel een keer ie-

mand op veel te hoge snelheid door de laatste seconden geel op richting 8. Op basis van 

de observaties van 2x een half uur is niet te zeggen of dit met wachtstand rood vaker 

gebeurt. Op het moment dat het voertuig door geel reed, stond er wel conflicterend 

verkeer. De snelheid was zo hoog dat de bestuurder dit waarschijnlijk niet opgemerkt 

heeft of bewust doorgereden is.  

 

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Ringbaan Oost Ringbaan Oost Ringbaan Oost Ringbaan Oost –––– Gelrebaan (VRI48) Gelrebaan (VRI48) Gelrebaan (VRI48) Gelrebaan (VRI48)    

Dit kruispunt ligt op de Ringbaan Oost en vormt de toegang vanaf Tilburg naar een groot 

industrieterrein tussen de Ringbaan Oost en Noordoosttangent en een sportpark. De 

maximumsnelheid op alle takken ligt op 50 km/h.  

In figuur 6.4 is de vormgeving van het kruispunt schematisch weergegeven.  

De fietsersoversteek over de Ringbaan Oost aan de noorzijde van het kruispunt wordt 

veelvuldig gebruikt en maakt deel uit van het sternetfietsroute netwerk.  
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Figuur 6.4: Schematische vormgeving VRI048 

 

Het intensiteitscriterium geeft een voorkeur voor wachtstand groen aan (verhouding 7,4). 

Wanneer echter alleen naar richting 5 wordt gekeken komt de verhouding op 3,8. Dit zou 

betekenen dat het gunstiger is om richting 5 op wachtstand rood te zetten en richting 11 

op wachtstand groen. In het criterium is geen rekening gehouden met de aanwezige 

fietsers. Dit is een belangrijk aspect voor de observatie op straat.  

 

6.3.46.3.46.3.46.3.4 VoorVoorVoorVoormeting (wachtstand groen)meting (wachtstand groen)meting (wachtstand groen)meting (wachtstand groen)    

De observatie is uitgevoerd van 22:10 tot ongeveer 22:50 uur. Tijdens de observatie bleek 

verkeer op de hoofdrichting echter nauwelijks te profiteren van wachtstand groen. Op de 

zijweg was regelmatig verkeer ook waren er regelmatig fietsers en voetgangers waar-

door de hoofdrichting niet lang in wachtstand groen blijft staan. Wel komt onnodig wach-

ten voor bij de fietsers en het autoverkeer op richting 1, 3 en 12 door wachtstand groen 

van richting 5 en 11.  

 

Op basis van de observatie lijkt wachtstand rood een betere keuze. Het verschil tussen 

de bevindingen tijdens de observatie en de uitkomst volgens het intensiteitscriterium 

heeft waarschijnlijk te maken met de pelotons op de Ringbaan Oost en de aanwezigheid 

van langzaam verkeer. Wachtstand groen heeft voornamelijk voordeel wanneer het 

verkeer verspreid aankomt met vrij grote hiaten waardoor het verkeerslicht naar geel 

gaat en kort daarna een voertuig het detectieveld in komt. Bij pelotons zoals op de Ring-

baan Oost zijn de hiaten zeer klein tijdens het passeren van het peloton. De hiaten tus-

sen de pelotons zijn echter weer zo groot dat de richting al naar wachtrood is voordat het 

nieuwe peloton aankomt. Het aankomst patroon van het verkeer op de zijweg is veel 

meer verspreid. Het komt dan ook regelmatig voor dat de zijrichting groen wordt.  

 

De fietsers negeren massaal het rode licht, soms nadat ze op de drukknop hebben ge-

drukt. Wanneer wachtstand rood wordt ingesteld, is de acceptatie om te wachten op 

groen bij fietsers mogelijk groter. 
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Aanbevolen wordt om deze regeling op wachtstand rood te zetten en het effect nog-

maals te evalueren. Voornamelijk het gedrag van fietsers is hierbij van belang.  

 

6.3.56.3.56.3.56.3.5 Nameting (wachtstand rood)Nameting (wachtstand rood)Nameting (wachtstand rood)Nameting (wachtstand rood)    

De observatie is uitgevoerd van 22:00 uur tot 22:30 uur. Wachtstand rood levert weinig 

problemen op voor de hoofdrichting. Het meeste verkeer op de hoofdrichting merkt niets 

van de aanpassing. Het komt wel voor dat verkeer op de hoofdrichting de snelheid iets 

moet inhouden. Zelden komt een voertuig onnodig tot stilstand. Opvallend is dat het 

verlengen op richting 5 niet altijd goed lijkt te gaan. Mogelijk heeft dit te maken met de 

gevoeligheid van de lange lussen of de instelling van de hiaattijd. Dit dient nagekeken te 

worden.  

 

Voor het fietsverkeer en het verkeer van en naar de Gelrebaan leidt wachtrood tot min-

der onnodig wachten. Ten opzichte van de vorige observatie werd er veel minder door 

rood gefietst. Of de aanpassing van de wachtstand instelling hierbij een rol speelt, is niet 

te zeggen. Waarschijnlijk speelt het weer ook een belangrijke rol. Bij de tweede observa-

tie regende het niet. Tijdens de observatie is twee keer gezien dat het fietslicht groen 

terwijl de fietser al voorbij de stopstreep was en zeker niet had gestopt voor rood.  

 

Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat wachtstand rood voor dit 

kruispunt de juiste instelling is.  

 

Uit de bevindingen van de observatie voor dit kruispunt blijkt dat het wachtstandcriteri-

um alleen niet voldoende is. Wanneer het verkeer op de hoofdrichting voornamelijk in 

pelotons passeert en er regelmatig fietsers en kruisend verkeer is. De nabijheid van 

andere vri’s waardoor pelotonvorming ontstaat, speelt dus ook een rol.  

Mogelijke aanvulling op het criterium kunnen zijn: 

■ Het toevoegen van het aantal fietsrealisaties. Tussen 22:00 en 23:00 uur zijn er onge-

veer 30 realisaties van 27/28 en 5 realisaties van richting 24. Wanneer het aantal 

groenrealiseaties van de fiets 2x worden meegeteld in het intensiteitscriterium ( 2 

fietsers per realisatie) komt de verhouding op 6,0. Dit betekent dat wachtstand groen 

nog steeds gunstiger is. 

■ Het corrigeren voor pelotonvorming. Om te corrigeren voor pelotonvorming is de 

intensiteit van de hoofdrichtingen door 2 gedeeld (telkens minimaal 2 voertuigen). De 

verhouding komt bij deze berekening op 3,7 wat betekent dat wachtstand rood gun-

stiger is.  

 

Het toevoegen van fietsrealisaties leidt niet tot een andere voorkeur. Het lijkt erop dat bij 

kruispunten waar het criterium een voorkeur voor wachtstand groen aangeeft, extra 

gelet moet worden op pelotonvorming op de hoofdrichting. In paragraaf 6.4 wordt verder 

ingezoomd op deze kruispunten.  

 

Overige opmerkingen: 

■ Er zijn regelmatig voertuigen die keren via richting 12, hierdoor ontstaat een conflict 

met richting 1. Tijdens de rustige momenten waarop geobserveerd is leverde dit geen 

probleem op; 
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■ De aanvraagfunctie van de verweglus van richting 22 staat niet aan. Aanbevolen 

wordt deze wel in te schakelen;  

■ Gevoeligheid van de lange lussen van richting 5 lijkt niet goed.  

 

6.46.46.46.4 Kruispunten met vKruispunten met vKruispunten met vKruispunten met voorkeur wachtstand groenoorkeur wachtstand groenoorkeur wachtstand groenoorkeur wachtstand groen    

Uit de observatie blijkt dat bij VRI048 het criterium onvoldoende rekening houdt met 

peloton vorming. Op 25 kruispunten heeft, op basis van de intensiteitsverhouding, wacht-

stand groen de voorkeur. Deze VRI’s zijn specifiek bekeken om na te gaan of correctie 

nodig is vanwege pelotonvorming op de hoofdrichting, zie tabel 6.1. De correctie voor 

pelotonvorming is pragmatisch meegenomen door de intensiteit op de hoofdrichting 

door 2 te delen. Er is meer ervaring nodig om de formule verder te verfijnen. Voor VRI116 

(Hart van Brabantlaan – Beukenstraat) en voor VRI 46 (Ringbaan West - Burg. Van de 

Mortelplein) is de verwachting dat ondanks de hoge verhouding wachtstand rood toch 

gunstiger is. Aanbevolen wordt om deze VRI’s na instellen van wachtstand rood extra te 

monitoren.   

 

VRIVRIVRIVRI    StraatnamenStraatnamenStraatnamenStraatnamen    VerhoudingVerhoudingVerhoudingVerhouding    OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

  Standaard Na correctie  

VRI010 Ringbaan Oost - J.P. Coenstraat 10,4 5,2 De kans op pelotonvorming is groot vanwege 

de nabijheid van andere VRI’s op de Ringbaan 

Oost. Na correctie blijft de verhouding hoog. 

Voorkeur blijft wachtstand groen.  

VRI038 Noordhoekring - Korte Schijfstraat 28,3 14,1 Er zal wel pelotonvormging zijn door het 

voorliggende kruispunt, echter de zijrichtin-

gen zijn zo rustig dat de voorkeur wachtstand 

groen blijft 

VRI039 Spoorlaan - FOP Tivolistraat  22,0 11,0 Mogelijk wel pelotonvorming, maar verhou-

ding blijft hoog. Voorkeur blijft wachtstand 

groen. 

VRI041 Bosscheweg - FOP Oud Lovenstraat  15,9 7,9 Door grote afstand andere VRI’s nauwelijks 

pelotonvormging Voorkeur blijft wachtstand 

groen. 

VRI042 Ringbaan West - Tongerlose Hoef-

straat 

19,0 8,0 Wel kans op pelotonvorming, de verhouding 

blijft echter hoog. Voorkeur blijft wachtstand 

groen. 

VRI044 Prof. Cobbenhagenlaan - Reitseplein 16,3 8,2 Zijrichting erg rustig, bedrijventerrein. Voor-

keur wachtstand groen 

VRI046 Ringbaan West - Burg. Van de Mor-

telplein 

7,7 3,9 Grote kans op pelotonvorming door ander 

VRI’s op Ringbaan West. Voorkeur wachtstand 

rood 

VRI050 Heikantlaan – Massenetlaan 5,8 2,9 Mogelijk wel pelotonvorming, maar beperkt. 

Voorkeur wachtstand groen.  

VRI072 Ringbaan Oost – Lourdesstraat 9,9 5,9 Wel kans op pelotonvorming, de verhouding 

blijft echter hoog. Voorkeur blijft wachtstand 

groen. 
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VRI108 Ringbaan West – Abeelstraat 46,8 23,4 Wel kans op pelotonvorming, de verhouding 

blijft echter hoog. Voorkeur blijft wachtstand 

groen. 

VRI116 Hart van Brabantlaan - Beukenstraat 5,6 2,8 Wel pelotonvorming door overig VRI’s Hart 

van Brabantlaan. Voorkeur wachtstand rood.  

VRI118 Ringbaan Zuid - Justitieel Complex 12,6 6,3 Zijrichtingen erg rustig, justitieel complex. 

Voorkeur wachtstand groen.  

VRI128 Burg. Letschertweg - Vloeiveldweg 33,4 16,7 Zijrichting erg rustig, bedrijventerrein. Voor-

keur wachtstand groen.  

VRI131 Burg. Letschertweg - Groenvense-

weg 

11,2 6,1 Zijrichtingen erg rustig, bedrijventerrein. 

Voorkeur wachtstand groen. 

VRI141 Turnhoutsebaan - Tradepark 58 41,9 21,0 Zijrichtingen erg rustig, bedrijventerrein.  

Voorkeur wachtstand groen. 

VRI145 Burg. Bechtweg - Zuidkamer 99,9 99,9 Zijrichting nog afgesloten. Voorkeur wacht-

stand groen. 

VRI146 Burg. Bechtweg - Koningsoord 29,8 15,0 Zijrichting erg rustig, bedrijventerrein. Voor-

keur wachtstand groen. 

VRI147 Ringbaan Zuid - Wethouder Bag-

germanlaan 

22,4 11,2 Relatief grote verkeersstroom op de Ring-

baan, zijrichting erg rustig. Mogelijk wel 

pelotonvorming. Voorkeur wachtstand groen. 

Tabel 5.4: VRI’s met voorkeur voor wachtstand groen 
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7777 ConclusieConclusieConclusieConclusie en aanbevelingen voor nieuw beleid en aanbevelingen voor nieuw beleid en aanbevelingen voor nieuw beleid en aanbevelingen voor nieuw beleid    

Uit de ervaringen in Noord-Holland blijkt het criterium waarbij op basis van de verhou-

ding tussen de intensiteit op de hoofdrichting en de zijrichtingen de wachtstand wordt 

bepaald zeer bruikbaar. In tegenstelling tot Noord-Holland liggen de meeste kruispunten 

in Tilburg binnen de bebouwde kom en is er veel overstekend langzaam verkeer. Met 

een paar kleine aanpassingen is het criterium ook bruikbaar in Tilburg. In tabel 7.1 is het 

opgestelde criterium voor de wachtstandkeuze weergegeven. 

 

    

    

    

klasseklasseklasseklasse    

afstand afstand afstand afstand aaaaanvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:    

50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m50 km/h < 65 m    

70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m    

80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec. geel geel geel geel < 120 < 120 < 120 < 120 m m m m    

80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m    

afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:    

50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m    

70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m    

80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel >= 120 m >= 120 m >= 120 m >= 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m    

< 4,5 wachtstand rood wachtstand rood 

4,5 – 5,5 Grensgeval* Grensgeval* 

> 5,5 wachtstand groen* Grensgeval* 

*wachtstand rood bij deelconflicten van de hoofdrichtingen tenzij er geen/zeer weinig afslaand 

verkeer is 

Tabel 7.1: Criterium wachtstand (buiten de bebouwde kom) 

 

Voor de grensgevallen met een intensiteitsverhouding 4,5 – 5,5 wordt gekeken naar de 

aanvullende inputvariabelen (geredeneerd vanuit de hoofdrichtingen/mogelijke wacht-

standrichtingen): 

1. intensiteiten over een langere periode; 

2. overzichtelijkheid: onoverzichtelijk: wachtstand groen, anders wachtstand rood; 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel: wachtstand groen, niet: geen voor-

keur; 

4. snelheidsregime: 70 en 80 km/h: wachtstand groen, 50 km/h: wachtstand rood; 

5. verwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten 

6. deelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteek: bij slecht zichtbare of 

grote afstand tot de langzaam verkeeroversteek wachtstand rood anders geen voor-

keur.  

 

In de onderstaande gevallen is het criterium niet bruikbaar of is extra informatie nodig: 

■ Geregelde OversteekPlaatsen (GOP’s); Doordat er geen autoverkeer aanwezig is op de 

kruisende richting is de verhouding niet te bepalen. De voorkeur gaat bij GOP’s uit 

naar wachtstand groen, tenzij het detectieveld voldoende groot is (ruim meer dan 65 

meter) of via koppelsignalen de richting in groen wordt gehouden.  

■ t-aansluitingen; Bij t-aansluitingen kan het zinvol zijn de wachtstand instelling van 

beide hoofdrichtingen niet gelijk in te stellen. Door het criterium per hoofdrichting uit 

te splitsen is te bepalen welke wachtstand per richting wenselijk is. Bij een aantal 

verkeerslichten is een update van de applicatie nodig voordat de wachtstand per rich-

ting geschakeld kan worden.  
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Het criterium is getoetst door op 4 locaties tussen 9:00 en 24:00 uur te observeren op 

een werkdag. Uit deze toets blijkt dat het criterium op de meeste locaties goed bruikbaar 

is. Opvallend was dat bij kruispunt Ringbaan Oost – Gelrebaan (VRI048), waar het criteri-

um duidelijk de voorkeur voor wachtstand groen aangeeft, toch wachtstand rood wense-

lijk is. Dit heeft te maken met pelotons op de hoofdrichting en solitaire voertuigen op de 

zijrichting. Dit leidt dan ook tot een extra situatie waarbij het criterium niet direct toe-

pasbaar is: 

■ Wanneer het criterium een voorkeur voor wachtstand groen aangeeft, maar de kans 

groot is dat het verkeer in pelotons aankomt, dient de verhouding opnieuw bepaald te 

worden waarbij de sommatie van de intensiteit op de hoofdrichtingen door 2 wordt 

gedeeld.  

Deze laatste aanvulling op het criterium leidt op drie kruispunten, VRI046, VRI048 en 

VRI116, tot een voorkeur voor wachtstand rood.  

 

Een ander aandachtspunt uit bij de evaluatie is dat fictieve ontruimingstijden en voor-

starttijden leiden tot extra onwenselijke verliestijd bij wachtstand rood. Richting 11 bij het 

kruispunt Conservatoriumlaan – Prof. Cobbenhagenlaan (VRI133) is hier een duidelijk 

voorbeeld van. De detectie grenzen van 65 meter binnen de bebouwde kom en 100 

meter buiten de bebouwde kunnen in deze situaties te krap zijn. In deze situaties is het 

extra van belang verkeer op grotere afstand te detecteren. Of om de voorstart- en fictie-

ve ontruimingstijden tijdens wachtstand momenten niet altijd toe te passen.  

 

Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek geeft aan dat voor 86 kruispunten wacht-

stand rood de voorkeur heeft boven wachtstand groen. 54 van deze kruispunten staan 

momenteel op wachtstand groen. Voor 25 kruispunten is wachtstand groen wenselijk. 

Deze hebben nu ook allemaal wachtstand groen.  
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1 Nota Verkeerslichten 2007Nota Verkeerslichten 2007Nota Verkeerslichten 2007Nota Verkeerslichten 2007, bijlage 12, bijlage 12, bijlage 12, bijlage 12    

 

 

In deze bijlage is een overzicht van alle kruispunten en het type wachtstandregeling 

opgenomen3. 

 

                                                           
3  Bijlage van de Nota Verkeerslichten 2007 is gedateerd en niet geheel actueel. 
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Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2 Bepaling voorkeur wachtstandBepaling voorkeur wachtstandBepaling voorkeur wachtstandBepaling voorkeur wachtstand    

Richtingen 

De intensiteitsverhouding wordt genomen door de intensiteit op de hoofdrichting (waar-

voor de wachtstand geldt) te delen door de intensiteiten van de overige richtingen die 

conflicteren met de wachtstandrichtingen.  

 

De hoofdrichtingen zijn alleen de signaalgroepen waarvoor de wachtstand geldt. In de 

praktijk zijn dit vaak de rechtdoorgaande richtingen op de hoofdweg. In dit voorbeeld is 

uitgegaan van de richtingen 05 en 11. De intensiteit van deze richtingen wordt gesom-

meerd.  

 

De intensiteiten op de overige richtingen, uitgezonderd rechtsafbewegingen parallel aan 

de hoofdrichting, worden eveneens gesommeerd. In de praktijk betreft dit dus vaak de 

richtingen 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 en 12. De richtingen 04 en 10 hebben geen invloed 

op de wachtstand. Bij een gecombineerde rijstrook voor rechtdoor en rechtsaf op de 

hoofdrichting wordt de intensiteit op deze rijstrook volledig meegenomen bij de hoofd-

richting. In de methodiek worden alle overige richtingen gesommeerd, ook als deze 

slechts een wachtstandrichting kruisen. De grenswaarden zijn op basis van deze methode 

afgeleid4. 

 

De intensiteit van langzaam verkeer wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen 

van de verhouding. In de ontwikkelde methodiek is dit buiten beschouwing gelaten, 

omdat vaak geen nauwkeurige data beschikbaar is en de oversteken vaak rustig zijn.  

 

Periode 

De periode waarover de intensiteiten worden verzameld is de periode tussen 20.00 en 

00.00 uur. De data wordt over een representatieve week verzameld, waarbij geen onder-

scheid wordt gemaakt tussen werk- en weekenddagen. De intensiteiten van de gekozen 

tijdsperiode is dusdanig dat over het algemeen regelmatig wachtstandsituaties voor-

komen. Omdat de wachtstand (over het algemeen) onafhankelijk is van de dag van de 

week is gekozen om een week aan data te verzamelen.  

 

In het geval de resulterende verhouding tussen de hoofdstroom en de zijstroom kleiner 

dan 4,5 is, verdient wachtstand rood in alle situaties de voorkeur. In de overige gevallen 

moet gekeken worden naar het detectieveld en eventueel de aanvullende inputvariabe-

len om een keuze voor de wachtstand te maken. In tabel B2.1 is dit schematisch weer-

gegeven. 

                                                           
4 De methodiek is door Goudappel Coffeng voor de Provincie Noord-Holland opgesteld. In deze 

methodiek zijn aannames gedaan om op basis van een eenvoudige bepaling een keuze voor de 

wachtstand te kunnen maken. Afwijken van deze aannames heeft tot gevolg dat een nieuwe me-

thodiek bepaald moet worden met nieuwe uitgangspunten en grenswaarden. 
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klasseklasseklasseklasse    

afstand afstand afstand afstand aaaaanvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:anvraaglus:    

50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h < 65 m< 65 m< 65 m< 65 m    

70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m70 km/h < 100 m    

80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec.80 km/h, 4 sec. geel geel geel geel < 120 m < 120 m < 120 m < 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m80 km/h, 5 sec. geel < 140 m    

afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:afstand aanvraaglus:    

50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m50 km/h >= 65 m    

70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m70 km/h >= 100 m    

80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel, 4 sec. geel >= 120 m >= 120 m >= 120 m >= 120 m    

80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m80 km/h, 5 sec. geel >= 140 m    

< 4,5 wachtstand rood wachtstand rood 

4,5 – 5,5 grensgeval Grensgeval 

> 5,5 wachtstand groen Grensgeval 

 

Tabel B2.1: Voorstel Tilburgs wachtstandcriterium 

 

Aanvullende inputvariabelen 
Voor de twijfelgevallen wordt gekeken naar de aanvullende inputvariabelen (gerede-

neerd vanuit de hoofdrichtingen/mogelijke wachtstandrichtingen): 

1. Intensiteiten over een langere periodeIntensiteiten over een langere periodeIntensiteiten over een langere periodeIntensiteiten over een langere periode: door te kijken naar een langere periode 

(zowel qua uren van de dag als het aantal dagen) kan de gevoeligheid van het 

verhoudingsgetal worden bekeken. Als blijkt dat de intensiteitsverhouding in  

andere perioden lager ligt, gaat de voorkeur uit naar wachtstand rood. Andersom 

kan de voorkeur uitgaan naar wachtstand groen. 

2. OOOOverzichtelijkheidverzichtelijkheidverzichtelijkheidverzichtelijkheid: als het kruispunt niet overzichtelijk is, is het veiliger om 

wachtstand groen te hanteren. Als op een onoverzichtelijk kruispunt bij wacht-

stand rood verkeer niet afremt omdat het verwacht groen te krijgen, ontstaan 

onveilige situaties doordat er vanaf de onoverzichtelijke kant ‘ineens’ verkeer kan 

komen. Rood op de hoofdrichting betekent dan (altijd) dat er verkeer op de zij-

richting is. Als het kruispunt wel overzichtelijk is, is er geen voorkeur. 

3. Aanwezigheid kruisend langzaam verkeerAanwezigheid kruisend langzaam verkeerAanwezigheid kruisend langzaam verkeerAanwezigheid kruisend langzaam verkeer: indien er sprake is van kruisend 

langzaam verkeer heeft wachtstand groen de voorkeur. Dit heeft te maken met 

verkeersveiligheid. Verkeer op de hoofdrichting weet dat (bij wachtstand groen) 

rood altijd betekent dat er een conflictaanvraag is. Indien wachtstand rood is in-

gesteld en verkeer groen verwacht ontstaan onveilige situaties, waarbij langzaam 

verkeer de kwetsbare doelgroep is. Indien er geen kruisend langzaam verkeer is, 

is er geen voorkeur. 

4. SSSSnelheidsregimenelheidsregimenelheidsregimenelheidsregime: bij een regime van 70 of 80 km/h heeft wachtstand groen de 

voorkeur, bij 50 km/h wachtstand rood. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als 

bij de vorige twee aanvullende inputvariabelen.  

5. Verwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispuVerwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispuVerwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispuVerwachting weggebruikers/wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispun-n-n-n-

tentententen: indien de intensiteitsverhouding van een kruispunt in het twijfelgebied valt 

en het kruispunt onderdeel is van een streng van meerdere kruispunten, kan de 

wachtstand van naastgelegen worden gebruikt op dit kruispunt. Zo ontstaat een 

consistente wachtstand op de streng. 

6. Deelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteekDeelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteekDeelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteekDeelconflict met parallel gelegen langzaam verkeeroversteek: bij slecht zicht-

bare of grote afstand tot de langzaam verkeeroversteek kan wachtstand groen 

voor zowel de auto- als de fietsrichting leiden tot onveilige situaties. De automo-

blist verwacht geen fietser. Daarom heeft in deze situatie wachtstandrood de 

vooorkeur.   
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Voorbeeld 

In figuur B2.1 is een voorbeeldkruispunt (gebaseerd op kruispunt Ringbaan-Oost – J.  

Pietersz. Coenstraat) weergegeven met een snelheidsregime van 50 km/h en aanvraag-

lussen op 61 meter. 

 

 
 

Figuur B2.1: Voorbeeldkruispunt  

 

 

De verhouding van de intensiteit tussen de hoofdrichting en de overige richtingen wordt 

bepaald door: 

12080602

1105

SGSGSGSG

SGSG

IIII

II
verhouding

+++
+=  

 

Waarbij SGxxI de gesommeerde intensiteit is van de totale onderzoeksperiode voor de 

richting. 

De richtingen 04, 22, 26, 32, 37 en 38 zijn niet meegenomen in de berekening van de 

verhouding.  

 

Stel dat uit de berekening blijkt dat de verhouding uitkomt op 5,0 (fictief), dan is er spra-

ke van een twijfelgeval en wordt gekeken naar de aanvullende inputparameters: 

1. intensiteiten over een langere periode: 5,5 (fictief) � wachtstand groen 

2. overzichtelijkheid: het kruispunt is niet erg overzichtelijk, de bebouwing staat 

dicht tegen de weg � wachtstand groen 

3. aanwezigheid kruisend langzaam verkeer: wel kruisend langzaam verkeer � 

wachtstand groen 

4. snelheidsregime: bij een snelheidsregime van 50 km/h � wachtstand rood. 

5. wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten: voor het naastgelegen kruis-

punt heeft wachtstand rood de voorkeur.  
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6. wel deelconflict richting 11 met parallele fietsers. De afstand tot de fietsoversteek 

is kort en het zicht is zeer goed. Er is dan ook geen voorkeur voor de wachtstand-

instelling op basis van dit criterium.   

 

Drie van de zes aanvullende parameters geven drie de voorkeur voor wachtstand groen. 

Twee geven de voorkeur voor wachtstand groen en een criterium doet geen uitspraak. In 

deze situatie wordt gekozen om het kruispunt in te stellen op wachtstand groen. 
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Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 Vergelijking huidige en voorgestelde wachVergelijking huidige en voorgestelde wachVergelijking huidige en voorgestelde wachVergelijking huidige en voorgestelde wacht-t-t-t-

standstandstandstand    

VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

VRI001 groen geen_data geen data / VRI vervallen Heuvelring - Korte Heuvel ONWAAR 

VRI002 groen rood verhouding = 2,2 Ringbaan West - Bredase-

weg 

ONWAAR 

VRI003 groen rood verhouding = 1,1 Ringbaan Zuid - Winkler 

Prinsstraat 

ONWAAR 

VRI004 groen rood verhouding = 2,1 Ringbaan Zuid - Goirlese-

weg 

ONWAAR 

VRI005 groen rood verhouding = 1,8 Ringbaan Zuid - Broekho-

venseweg 

ONWAAR 

VRI006 groen rood verhouding = 0,8 Ringbaan Zuid - Ringbaan 

Oost 

ONWAAR 

VRI007 rood rood verhouding = 2,9 Spoorlaan - Station WAAR 

VRI008 rood rood verhouding = 0,8 Spoorlaan - Heuvelring WAAR 

VRI009 groen rood verhouding = 1,6 Ringbaan Oost - Nieuwe 

Bosscheweg 

ONWAAR 

VRI010 groen groen verhouding = 10,4 Ringbaan Oost - J.P. Coen-

straat 

WAAR 

VRI011 groen rood verhouding = 4,2 Ringbaan Oost - Bossche-

weg 

ONWAAR 

VRI012 groen rood verhouding = 2,4 Schouwburgring - Zomer-

straat 

ONWAAR 

VRI013 rood rood verhouding = 1,1 Schouwburgring - Noord-

hoekring 

WAAR 

VRI014 op basis van klok rood verhouding = 1,8 Spoorlaan - Noordhoekring ONWAAR 

VRI015 groen rood verhouding = 1,0 Ringbaan West - Kwaad-

eindstraat 

ONWAAR 

VRI016 groen rood verhouding = 1,1 Ringbaan West - Hart van 

Brabantlaan 

ONWAAR 

VRI017 groen rood verhouding = 1,1 Ringbaan Zuid - Prof. Van 

Buchemlaan 

ONWAAR 

VRI018 rood rood verhouding = 0,9 Bredaseweg - Conservatori-

umlaan 

WAAR 

VRI019 rood rood verhouding = 3,6 Bredaseweg - Academiel-

aan 

WAAR 

VRI020 rood rood verhouding = 0,0 Piusplein WAAR 

VRI021 groen rood verhouding = 1,7 Ringbaan West - Baronie-

baan 

ONWAAR 

VRI022 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Paleisring - GOP Katterug WAAR 
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VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

VRI023 groen rood verhouding = 0,8 Ringbaan Noord - Quirijn-

stoklaan 

ONWAAR 

VRI024 groen rood verhouding = 0,7 Ringbaan Noord - Oude Lind ONWAAR 

VRI025 groen rood verhouding = 1,7 Hart van Brabantlaan - St. 

Ceciliastraat 

ONWAAR 

VRI026 groen groen(GOP) geen data / VRI vervallen Heikantlaan - FOP Bachpad WAAR 

VRI027 groen rood verhouding = 4,3 Ringbaan Oost - Enschot-

sestraat 

ONWAAR 

VRI029 rood rood verhouding = 1,3 Middenbrabantweg - Ze-

venheuvelenweg 

WAAR 

VRI030 groen groen verhouding = 7,0 Ringbaan Zuid - Dr. Hub van 

Doorneweg 

WAAR 

VRI031 rood geen_data geen data / VRI vervallen Gasthuisring - Lange 

Nieuwstraat 

ONWAAR 

VRI032 rood rood verhouding = 0,4 Wandelboslaan - Statenlaan WAAR 

VRI033 groen rood verhouding = 2,9 Prof. Cobbenhagenlaan - 

Conservatoriumlaan 

ONWAAR 

VRI037 rood rood verhouding = 1,6 Bosscheweg - Jules Verne-

weg 

WAAR 

VRI038 op basis van klok groen verhouding = 28,3 Noordhoekring - Korte 

Schijfstraat 

ONWAAR 

VRI039 groen groen verhouding = 22,0 Spoorlaan - FOP Tivolistraat  WAAR 

VRI040 groen rood verhouding = 2,9 Ringbaan West - Lage Wit-

siebaan 

ONWAAR 

VRI041 groen groen verhouding = 15,9 Bosscheweg - FOP Oud 

Lovenstraat  

WAAR 

VRI042 groen groen verhouding = 19,0 Ringbaan West - Tongerlose 

Hoefstraat 

WAAR 

VRI043 groen rood verhouding = 3,9 Baroniebaan - Stroomlaan ONWAAR 

VRI044 groen groen verhouding = 16,3 Prof. Cobbenhagenlaan - 

Reitseplein 

WAAR 

VRI045 groen rood verhouding = 3,8 Ringbaan Oost - Van Mete-

renstraat 

ONWAAR 

VRI046 groen rood verhouding = 7,7 Ringbaan West - Burg. Van 

de Mortelplein 

ONWAAR 

VRI047 groen rood verhouding = 1,1 Ringbaan Zuid - Stappe-

goorweg 

ONWAAR 

VRI048 groen rood verhouding = 7,4 Ringbaan Oost - Gelrebaan ONWAAR 

VRI049 rood rood verhouding = 0,9 Hasseltrotonde WAAR 

VRI050 groen groen verhouding = 5,8 Heikantlaan - Massenetlaan WAAR 

VRI052 rood rood verhouding = 3,4 Broekhovenseweg - Volt-

straat 

WAAR 

VRI053 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Rueckertbaan - GOP Mercu-

riusstraat 

WAAR 
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VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

VRI054 rood rood verhouding = 2,4 Baroniebaan - Gilzerbaan WAAR 

VRI055 rood geen_data geen data / VRI vervallen NS Plein ONWAAR 

VRI056 rood rood verhouding = 0,6 Dongenseweg - Burg. Baron 

van Voorst tot Voorstweg 

WAAR 

VRI057 rood rood verhouding = 1,7 Heikantlaan - Haendellaan WAAR 

VRI058 rood rood verhouding = 1,2 Heikantlaan - Brucknerlaan WAAR 

VRI059 groen rood verhouding = 4,0 Ringbaan Oost - Peter Loos-

jesstraat 

ONWAAR 

VRI060 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Vlashoflaan - GOP Straus-

slaan 

WAAR 

VRI061 rood rood verhouding = 1,1 Broekhovenseweg - Groen-

straat 

WAAR 

VRI062 rood rood verhouding = 1,9 Kwaadeindstraat - Water-

hoefstraat 

WAAR 

VRI063 nvt geen_data geen data / VRI vervallen Noordhoekring - Brandweer ONWAAR 

VRI064 rood rood verhouding = 0,1 Heikantlaan - Stokhasselt-

laan 

WAAR 

VRI065 rood rood verhouding = 1,9 Dongenseweg - Swaard-

venstraat 

WAAR 

VRI066 rood rood verhouding = 1,0 Stokhasseltlaan - Vlashof-

laan 

WAAR 

VRI067 rood rood verhouding = 0,6 Vlashoflaan - Sweelincklaan WAAR 

VRI068 rood rood verhouding = 0,7 Burg. Baron van Voorst tot 

Voorstweg - Jozef Platte-

weg 

WAAR 

VRI069 groen groen verhouding = 99,0 Baden Powelllaan - GOP 

Wijnruitweg 

WAAR 

VRI070 op basis van klok rood verhouding = 3,4 Bredaseweg - Diepenstraat ONWAAR 

VRI071 groen groen verhouding = 8,6 Ringbaan Oost - St. Joseph-

straat 

WAAR 

VRI072 groen groen verhouding = 9,9 Ringbaan Oost - Lourdes-

straat 

WAAR 

VRI073 groen rood verhouding = 1,0 Korvelplein ONWAAR 

VRI074 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Veldhovenring - GOP There-

siastraat 

WAAR 

VRI075 groen rood verhouding = 2,0 Bredaseweg - Burg. Baron 

van Voorst tot Voorstweg 

ONWAAR 

VRI076 rood rood verhouding = 2,6 Rueckertbaan - Dr. Deelen-

laan 

WAAR 

VRI077 groen groen verhouding = 8,8 Burg. Baron van Voorst tot 

Voorstweg - Reeshofdijk 

WAAR 

VRI078 rood rood verhouding = 0,6 Burg. Baron van Voorst tot 

Voorstweg - Moersedreef 

WAAR 

VRI079 groen rood verhouding = 0,5 Burg. Baron van Voorst tot ONWAAR 
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VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

Voorstweg - Huibevendreef 

VRI081 groen rood verhouding = 3,1 Ringbaan Noord - Maas-

straat 

ONWAAR 

VRI082 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Oerlestraat - GOP Tafelberg-

straat 

WAAR 

VRI083 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Hoefstraat - GOP Alkema-

destraat 

WAAR 

VRI085 groen rood verhouding = 1,5 Dongenseweg - Ouden-

staart 

ONWAAR 

VRI086 groen groen verhouding = 29,4 Bredaseweg - Warandelaan WAAR 

VRI087 groen rood verhouding = 4,1 Ringbaan West - Van Lim-

burg Stirumlaan 

ONWAAR 

VRI089 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Oerlestraat - GOP Veestraat WAAR 

VRI090 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Zevenheuvelenweg - GOP 

IFF 

WAAR 

VRI091 groen rood verhouding = 2,1 Dongenseweg - Kranenberg ONWAAR 

VRI092 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Goirkestraat - GOP Hogen-

dorpstraat 

WAAR 

VRI093 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Hasseltstraat - GOP Bij-

landtstraat 

WAAR 

VRI095 rood rood verhouding = 5,2 Wilhelminapark - Smidspad WAAR 

VRI096 rood rood verhouding = 1,1 Vlashoflaan - Offenbach-

straat 

WAAR 

VRI097 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Veldhovenring - GOP Nij-

verstraat 

WAAR 

VRI098 groen groen verhouding = 11,8 Bredaseweg - Zwartvense-

weg 

WAAR 

VRI099 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Lage Witsiebaan - GOP 

Kruidenlaan 

WAAR 

VRI100 groen rood verhouding = 3,4 Conservatoriumlaan - Prof. 

Verbernelaan 

ONWAAR 

VRI101 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Postelse Hoeflaan - GOP WAAR 

VRI102 groen rood verhouding = 1,5 Bredaseweg - Reeshofweg ONWAAR 

VRI104 rood rood verhouding = 0,8 Rueckertbaan - Dongense-

weg 

WAAR 

VRI105 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Huibevendreef - GOP 

Drimmelenstraat 

WAAR 

VRI106 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Bredaseweg - GOP Zilver-

lindestraat 

WAAR 

VRI107 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Enschotsestraat - GOP Wil-

lebrordstraat 

WAAR 

VRI108 groen groen verhouding = 46,8 Ringbaan West - Abeel- WAAR 
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VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

straat 

VRI109 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Kwaadeindstraat - FOP 

Timmermanspad 

WAAR 

VRI110 groen rood verhouding = 5,0 Spoorlaan - Achter de Heu-

vel 

ONWAAR 

VRI111 groen groen verhouding = 5,5 Bosscheweg - Kerkstraat WAAR 

VRI112 groen groen 

(GOP) 

geen data / VRI vervallen Prof. Van Buchemlaan - 

GOP Ooievaarstraat 

WAAR 

VRI113 groen rood verhouding = 2,1 Burg. Bechtweg - Neder-

landweg 

ONWAAR 

VRI115 groen groen verhouding = 6,3 Kempenbaan - Koningshoe-

ven 

WAAR 

VRI116 groen rood verhouding = 5,6 Hart van Brabantlaan - 

Beukenstraat 

ONWAAR 

VRI117 rood rood verhouding = 1,2 Loonsche Heideweg - Stok-

hasseltlaan 

WAAR 

VRI118 groen groen verhouding = 12,6 Ringbaan Zuid - Justicieel 

Complex 

WAAR 

VRI119 groen rood verhouding = 2,2 Burg. Bechtweg - De Bag-

gerweg 

ONWAAR 

VRI120 rood rood verhouding = 1,8 Bredaseweg - Baroniebaan WAAR 

VRI121 groen rood verhouding = 2,8 Burg. Baron van Voorst tot 

Voorstweg - Brakman 

ONWAAR 

VRI122 groen geen_data geen data / VRI vervallen Spoorlaan - Gasthuisring ONWAAR 

VRI123 groen rood verhouding = 0,9 Burg. Letschertweg - Mid-

den Brabantweg 

ONWAAR 

VRI124 groen rood verhouding = 2,0 Burg. Bechtweg - Loonsche 

Heideweg 

ONWAAR 

VRI125 rood rood verhouding = 0,5 Burg. Letschertweg - Breda-

seweg 

WAAR 

VRI126 groen rood verhouding = 2,1 Burg. Letschertweg - Kool-

hoven 

ONWAAR 

VRI127 groen rood verhouding = 2,6 Burg. Letschertweg - Da-

lemdreef 

ONWAAR 

VRI128 groen groen verhouding = 33,4 Burg. Letschertweg - Vloei-

veldweg 

WAAR 

VRI129 groen rood verhouding = 1,2 Burg. Letschertweg - Burg. 

Baron van Voorst tot 

Voorstweg 

ONWAAR 

VRI130 groen groen verhouding = 4,5 Burg. Letschertweg - Ge-

sworenhoekseweg 

WAAR 

VRI131 rood? groen verhouding = 11,2 Burg. Letschertweg - 

Groenvenseweg 

ONWAAR 

VRI132 groen rood verhouding = 1,1 Burg. Letschertweg - Vier- ONWAAR 
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VRI huidig (gebaseerd op nota  

en default instelling) 

voorstel Omschrijving Straatnamen Voorstel gelijk 

aan huidig 

bundersweg 

VRI133 groen rood verhouding = 1,5 Burg. Letschertweg - Mid-

deldijkdreef 

ONWAAR 

VRI134 rood? rood verhouding = 1,7 Burg. Letschertweg - Burg. 

Ballingsweg 

WAAR 

VRI135 groen rood verhouding = 2,8 Burg. Letschertweg - Ner-

hoven 

ONWAAR 

VRI136 groen rood verhouding = 1,1 Burg. Bechtweg - Rijksweg 

A65 

ONWAAR 

VRI137 rood rood verhouding = 4,7 Laarstraat - Berdijksestraat WAAR 

VRI138 rood rood verhouding = 2,7 Rijksweg A58 - Blaakweg 

Noord 

WAAR 

VRI139 rood rood verhouding = 0,9 Rijksweg A58 - Blaakweg 

Zuid 

WAAR 

VRI140 rood rood verhouding = 0,8 Rijksweg A58 - Burg. Let-

schertweg 

WAAR 

VRI141 groen groen verhouding = 41,9 Turnhoutsebaan - Tradepark 

58 

WAAR 

VRI143 groen rood verhouding = 4,7 Spoorlaan - Magazijnstraat ONWAAR 

VRI144 groen rood verhouding = 3,0 Burg. Letschertweg - Eind-

sestraat 

ONWAAR 

VRI145 rood? groen verhouding = 99,0 Burg. Bechtweg - Zuidka-

mer 

ONWAAR 

VRI146 groen groen verhouding = 29,8 Burg. Bechtweg - Konings-

oord 

WAAR 

VRI147 groen groen verhouding = 22,4 Ringbaan Zuid - Wethouder 

Baggermanlaan 

WAAR 
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