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In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Goudappel Coffeng BV een verkenning 
uitgevoerd naar de wachtstand van verkeerslichten. Veel met verkeerslichten geregelde 
kruispunten zijn een groot deel van de dag relatief rustig en moeten dan ook goed  
functioneren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de wachtstand: 
■ wachtstand rood, waarbij alle verkeerslichten rood zijn als er geen verkeer op het 

kruispunt aanwezig is; of  
■ wachtstand groen, waarbij de verkeerslichten op de hoofdrichtingen groen worden en 

blijven als er geen verkeer op de conflictrichtingen aanwezig is.  
 
De verkenning bestaat uit een inventarisatie (literatuurstudie en gesprekken met  
wegbeheerders), data-analyse en simulaties. Ook is een locatiebezoek gebracht aan de 
vier kruispunten uit de data-analyse. Op basis van de inventarisatie heeft de verkenning 
zich gericht op verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en beleving van weggebruikers.  
 
Op het onderdeel verkeersveiligheid is het moeilijk een voorkeur voor wachtstand rood 
of 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 lijkt iets meer door rood te worden gereden (vooral op de zijrichtingen). 
 
De onderdelen efficiëntie en beleving hangen sterk samen. Op basis van de optredende 
wachttijden en het aantal stops blijkt dat bij een gelijkwaardige verhouding tussen de 
intensiteit op hoofd- en zijrichtingen wachtstand rood beter is (tot een intensiteitverhou-
ding van ongeveer 4,5). Bij een dominante hoofdstroom in combinatie met een beperkt 
detectieveld is wachtstand groen beter (intensiteitverhouding groter dan 5,5). In andere 
gevallen moet worden gekozen op basis van andere criteria.  
Het gebruik van aanvullende detectie bij het beëindigen van de wachtstand is een moge-
lijkheid om in twijfelgevallen of bij hogere intensiteitverhoudingen wachtstand rood toe 
te passen.  
 
De belangrijkste aanbeveling op basis van de uitgevoerde verkenning is het toepassen 
van het opstelde criterium voor de intensiteitverhouding voor de verkeerslichten in het 
beheer van de provincie Noord-Holland. 

 
 
Samenvatting 
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Verkeerslichten moeten zorgen voor een veilige, efficiënte en logische afhandeling van 
het verkeer. Veel met verkeerslichten geregelde kruispunten zijn een groot deel van de 
dag relatief rustig. Verkeersregelingen moeten daarom ook in rustige perioden goed 
functioneren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de wachtstand: 
■ wachtstand rood, waarbij alle verkeerslichten rood zijn als er geen verkeer op het 

kruispunt aanwezig is; of  
■ wachtstand groen, waarbij bepaalde verkeerslichten groen worden en blijven als geen 

verkeer op de conflictrichtingen aanwezig is (geldt meestal voor de doorgaande 
hoofdrichtingen).  

 
De provincie Noord-Holland hanteert meestal wachtstand groen als uitgangspunt. Vanuit 
het oogpunt van verkeersveiligheid zijn er echter ideeën om over te gaan naar wacht-
stand rood als uitgangspunt. Alvorens deze beslissing te nemen, wil de provincie graag 
inzicht in de invloedsfactoren die een rol spelen bij de wachtstand.  
 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid, verkeersafwik-
keling en beleving van de weggebruiker. Om deze reden heeft de provincie Noord-
Holland aan Goudappel Coffeng opdracht gegeven om een verkenning naar de belang-
rijke invloedsfactoren bij de verschillende wachtstandmogelijkheden uit te voeren. De 
resultaten van de verkenning kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeers-
veiligheid, efficiëntie en beleving van verkeerslichten in de provincie Noord-Holland.  
Ook andere wegbeheerders in Nederland kunnen profiteren van de resultaten van de 
verkenning. 
 
De resultaten van de verkenning zijn opgenomen in deze rapportage. In hoofdstuk 2 is de 
onderzoeksopzet opgenomen. De verkenning naar de belangrijke invloedsfactoren bij de 
verschillende wachtstandmogelijkheden is in vijf hoofdstappen uitgevoerd: 
■ inventarisatie (hoofdstuk 3); 
■ dataverzameling en -analyse (hoofdstuk 4); 
■ classificatie van data (hoofdstuk 5); 
■ simulaties (hoofdstuk 6); 
■ opstellen criterium (hoofdstuk 7). 
In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen van de verkenning opgenomen.

1 
 
Inleiding 



 

www.goudappel.nl Wachtstand verkeerslichten 2

 

Zoals in de inleiding is aangeven, is de verkenning naar de belangrijke invloedsfactoren 
bij de verschillende wachtstandmogelijkheden in vijf hoofdstappen uitgevoerd: 
■ stap 1: Inventarisatie; 
■ stap 2: Dataverzameling en -analyse; 
■ stap 3: Classificatie van data; 
■ stap 4: Simulaties; 
■ stap 5: Opstellen criterium. 
De vijf hoofdstappen zijn in de hiernavolgende paragrafen per stap toegelicht. 
 
2.1 Stap 1: Inventarisatie 

Als eerste stap van de inventarisatie voor de verkenning is een literatuurstudie uitge-
voerd. Als tweede stap zijn interviews met diverse wegbeheerders gehouden. De resul-
taten van de inventarisatie zijn gebruikt bij het opstellen van de specifieke onderzoeks-
vragen. 
 
 
2.2 Stap 2: Dataverzameling en -analyse 

De provincie Noord-Holland verzamelt van veel verkeersregelinstallaties (VRI’s)  
mv-bestanden. Mv-bestanden bevatten uitgebreide informatie over het functioneren van 
verkeersregelingen. Met het analyseprogramma Kwaliteitscentrale (KWC) en de Query 
Tool module hiervan kan de data in de mv-bestanden worden geanalyseerd.  
 
Voor deze verkenning zijn in onderling overleg met de provincie Noord-Holland vier met 
verkeerslichten geregelde kruispunten geselecteerd. Voor deze kruispunten zijn analyses 
met de KWC uitgevoerd.  

2 
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Het betreft de volgende kruispunten: 
■ kruispunt 2426: N242 - Zuidtangent (Heerhugowaard): 

- volledig kruispunt met fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand groen; 
■ kruispunt 3203: N302 - Rijweg (Hoorn): 

- volledig kruispunt zonder fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand groen; 
■ kruispunt 2459: N245 - Middenweg (Harenkarspel): 

- volledig kruispunt met fietsoversteken, wachtstand rood; 
■ kruispunt 2073: N207 - Valutaweg (Nieuw-Vennep): 

- T-aansluiting zonder fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand rood. 
 
De vier geselecteerde locaties zijn na de data-analyse bezocht. Doel van de locatie-
bezoeken is het krijgen van een goed beeld van de kruispunten om de uitkomsten van 
de data-analyse beter te kunnen interpreteren. In bijlage 1 zijn de kruispuntvormgevin-
gen weergegeven. 
 
Tijdens de locatiebezoeken kwamen twee belangrijke punten naar voren: 
■ Kruispunt N245 - Middenweg (2459) functioneert vanuit wachtstand groen.  

De geleverde mv-bestanden van dit kruispunt betroffen echter een ‘wachtstand rood’-
situatie. Om deze reden is van dit kruispunt aanvullende data opgevraagd om naast 
de ‘wachtstand rood’-situatie ook de ‘wachtstand groen’-situatie te analyseren. 

■ Bij het kruispunt N207 - Valutaweg (2073) zijn roodlichtcamera’s aanwezig op beide 
rijrichtingen van de N207. Hiermee moet met de interpretatie van de resultaten  
rekening worden gehouden. 

 
 
2.3 Stap 3: Classificatie van data 

Na de data-analyse is gekeken of er voor vergelijkbare groepen trends zijn te ontdekken. 
De data is geclassificeerd op basis van de verhouding van de intensiteiten op de hoofd-
weg en de intensiteiten op de overige richtingen.  
 
 
2.4 Stap 4: Simulaties 

In aanvulling op de data-analyse zijn simulaties gedaan van het kruispunt in Haren-
karspel (N245 - Middenweg). Hierbij is voor verschillende intensiteitverhoudingen  
gekeken naar de effecten van de wachtstand op de verkeersafwikkeling. 
 
 
2.5 Stap 5: Opstellen criterium 

Op basis van de data-analyse en de simulaties is een criterium bepaald, waarmee een 
indicatie wordt verkregen over de gewenste wachtstand. Dit criterium is gebaseerd op de 
verhouding van de intensiteiten op de hoofdrichting en de overige richtingen. De rechts-
afslaande richtingen vanaf de hoofdrichting worden daarbij buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze richtingen geen invloed hebben op de wachtstand. 
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De inventarisatie is in twee stappen uitgevoerd: een literatuurstudie en interviews met 
diverse wegbeheerders. De resultaten van deze stappen zijn in een aparte notitie aan de 
provincie Noord-Holland gerapporteerd en vervolgens gebruikt bij het opstellen van de 
specifieke onderzoeksvragen. In deze rapportage zijn daarom alleen de hoofdlijnen en 
conclusies van de inventarisatie opgenomen. Dit is op een geanonimiseerde manier 
gedaan. De resultaten van de drie stappen (literatuurstudie, interviews en onderzoeks-
vragen) zijn in de hiernavolgende paragrafen opgenomen. 
 
 
3.1 Literatuurstudie 

Bij de literatuurstudie zijn de bibliotheken van het CROW en de SWOV geraadpleegd, 
naast de eigen bibliotheek van Goudappel Coffeng. Verder is gebruik gemaakt van  
Google, TRIS (Transportation Research Information Services) en SCIRUS (wetenschappe-
lijke artikelen). Het blijkt dat er opvallend weinig literatuur over dit onderwerp beschik-
baar is. 
 
In diverse beleidsnota’s en handboeken zijn voor- en nadelen van wachtstand rood en 
groen opgenomen (zie tabel 3.1). Bij een duidelijke hoofdroute op een kruispunt wordt 
wachtstand groen geadviseerd, bij meer gelijkwaardige verkeersstromen wachtstand 
rood. Er zijn geen criteria gevonden om te bepalen wanneer welke wachtstand moet 
worden toegepast. 
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wachtstand groen wachtstand rood 

voordelen: 

verkeer op de hoofdrichting wordt bij afwezig-

heid van zijverkeer niet met onnodig rood licht 

geconfronteerd 

comfortabeler voor automobilisten 

voordelen: 

voertuigen die het kruispunt tijdens rood licht 

naderen, krijgen vaak meteen groen 

naderende voertuigen laten tijdens rood gaspe-

daal los, waardoor naderingssnelheid lager is 

nadelen: 

hogere naderingssnelheid, omdat bestuurder van 

groen wil profiteren 

langere wachttijden zijverkeer, omdat hoofdrich-

tingen eerst via geel naar rood moeten 

nadelen: 

mogelijk onveilig door voorbarig anticiperen op 

groen, waardoor door rood wordt gereden 

mogelijk mindere doorstroming 

 
Tabel 3.1: Voor- en nadelen wachtstand rood en groen uit literatuur 
 
 
Er zijn drie wachtstandonderzoeken gevonden. In twee onderzoeken zijn meerdere kruis-
punten onderzocht (provincie Zuid-Holland, 2003; gemeente Amsterdam, Wiersma, A., 
Ven, G.F. van de & Terpstra D.I., 2006). Het andere onderzoek betreft een kruispunt 
(Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 2008). De onderzoeken van de provincie Zuid-Holland 
en Rijkswaterstaat Oost-Nederland betreffen onderzoeken op kruispunten buiten de 
bebouwde kom. 
 
De belangrijkste resultaten van deze onderzoeken zijn: 
■ Bij wachtstand rood is er sprake van minder ongevallen. Met name het aantal  

kop-staartongevallen neemt af. 
■ De rijsnelheid op de hoofdrichtingen is bij wachtstand rood lager dan bij wachtstand 

groen. 
■ Er is weinig verschil tussen wachtstand rood en wachtstand groen wat betreft de 

roodlichtnegatie. Wel daalt de roodlichtnegatie op de hoofdrichtingen bij wachtstand 
rood bij een groot verschil in intensiteit tussen (drukke) hoofdrichtingen en (rustige) 
zijrichtingen.  

■ Het gebruik van aanvullende detectie (bijvoorbeeld aanwezige filelussen) om de 
overgang naar geel uit te stellen als er nog verkeer nabij het kruispunt is, kan de 
roodlichtnegatie sterk verminderen. 

 
 
3.2 Interviews 

Er zijn vijf wegbeheerders van wegen buiten de bebouwde kom geïnterviewd. Drie van 
de vijf geïnterviewden hanteren wachtstand groen als standaarduitgangspunt. De twee 
andere wegbeheerders gaan uit van wachtstand rood. Ondanks dat alle geïnterviewde 
wegbeheerders een standaarduitgangspunt hebben, wijken ze hier soms ook vanaf. 
Hiervoor worden geen harde criteria gehanteerd. Het afwijken van het standaard-
uitgangspunt gebeurt op eigen inzicht of op basis van klachten. 
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De wegbeheerders noemen in grote lijnen dezelfde voor- en nadelen van wachtstand 
rood en wachtstand groen. De genoemde voor- en nadelen zijn opgenomen in tabel 3.2. 
 
wachtstand groen wachtstand rood 

voordelen: 

faciliteren weg met hoge prioriteit (comfort voor 

weggebruiker) 

voordelen: 

lagere naderingssnelheid hoofdrichtingen, waar-

door minder kans op letselongevallen 

minder roodlichtnegatie zijrichtingen, doordat 

men niet hoeft te wachten op geel en ontruimen 

 

nadelen: 

hoge rijsnelheden, waardoor meer kans op  

letselongevallen 

roodlichtnegatie hoofdrichtingen, omdat men 

verwacht dat het licht groen blijft 

roodlichtnegatie zijrichtingen, omdat men niet 

wacht op geel en ontruimen hoofdrichtingen 

nadelen: 

men verwacht dat het licht tijdig groen zal  

worden  

als dit niet gebeurt, kan roodlichtnegatie  

ontstaan  

dit kan met hoge snelheid gebeuren 

 
Tabel 3.2: Genoemde voor- en nadelen wachtstand rood en groen 
 
 
De meeste wegbeheerders nemen regelmatig aanvullende maatregelen om de wacht-
stand te ondersteunen. Er worden functionaliteiten in de verkeersregelprogramma’s 
gebruikt (wachtstand-plus, groen eerlijk verdeeld, klokafhankelijke keuze wachtstand en 
verwegdetectie hoofd- en zijrichtingen) of maatregelen buiten het verkeersregel-
programma (plateaus, snelheidscamera’s en snelheidsbeperking). 
 
 
3.3 Onderzoeksvragen 

Uit de literatuurstudie en de interviews blijkt dat dezelfde voor- en nadelen van wacht-
stand rood en wachtstand groen naar voren komen. De resultaten van de eerdere onder-
zoeken geven aan dat wachtstand rood verkeersveiliger is. Een deel van de wegbeheer-
ders kiest echter op basis van verkeersveiligheid voor wachtstand groen. Een ander  
argument voor wachtstand groen is het faciliteren van wegen met een hoge prioriteit. 
Wegbeheerders gebruiken regelmatig aanvullende maatregelen, zowel bij wachtstand 
groen als bij wachtstand rood regelen.  
 
Op basis van de door de provincie Noord-Holland aangegeven aandachtspunten  
(verkeersveiligheid, efficiëntie en beleving van verkeerslichten) en de uitkomsten van de 
literatuurstudie en de interviews zijn onderzoeksvragen opgesteld. Daarnaast zijn enkele 
onderzoeksvragen opgenomen die algemene informatie geven over wachtstandsituaties. 
De opgestelde onderzoeksvragen en bijbehorende toelichting zijn in de volgende  
subparagrafen opgenomen. 
 



 

Wachtstand verkeerslichten 7

 

 

3.3.1 Algemeen 
Er is algemene informatie over wachtstandsituaties verzameld. Van iedere situatie is 
bijvoorbeeld de intensiteit op de hoofd- en zijrichtingen vastgelegd, zodat een classifi-
catie kan worden gemaakt waardoor vergelijkbare groepen ontstaan voor wachtstand 
rood en wachtstand groen. Daarnaast zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd 
om algemene informatie over wachtstandsituaties te verzamelen: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 1a: Hoe vaak komt wachtstand rood voor? 
- Vraag 1b: Hoe lang duurt wachtstand rood? 

■ Wachtstand groen: 
- Vraag 1c: Hoe vaak komt wachtstand groen voor? 
- Vraag 1d: Hoe lang duurt wachtstand groen? 
- Vraag 1e: Hoe lang wordt na wachtstand groen nog verlengd? 

 
3.3.2 Verkeersveiligheid 
Voor de verkeersveiligheid zijn onderzoeksvragen opgesteld die informatie geven over 
potentieel gevaarlijke situaties en gevaarlijke situaties. Uit de resultaten van de inven-
tarisatie komt ook de snelheid als invloedsfactor naar voren. 
 
Om informatie over potentieel gevaarlijke situaties te verzamelen, zijn de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 2a: Hoe vaak komt een voertuig op de hoofdrichting tijdens geel voor wacht-
stand rood?  

■ Wachtstand groen: 
- Vraag 2b: Hoe vaak komt een voertuig op de hoofdrichting tijdens geel na wacht-

stand groen? 
Aanvragen tijdens (garantie)rood zijn buiten beschouwing gelaten, omdat het licht daar-
voor al meerdere seconden geel is geweest. Het verkeer dat bij (garantie)rood bij het 
detectieveld arriveert, heeft geen directe relatie meer met het beëindigen van de wacht-
stand. 
 
Om informatie over gevaarlijke situaties te verzamelen, zijn de volgende onderzoeks-
vragen geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 3a: Wat is de roodlichtnegatie bij wachtstand rood (hoofd- en zijrichtingen)? 
■ Wachtstand groen: 

- Vraag 3b: Wat is de roodlichtnegatie bij wachtstand groen (hoofd- en zijrichtingen)? 
 
Om informatie over de rijsnelheid te verzamelen, zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 4a: Wat is de snelheid van verkeer tussen de eerste verweglus en de  
stopstreep tijdens wachtgroen of geel of garantierood na wachtgroen? 

■ wachtstand groen: 
- Vraag 4b: Wat is de snelheid van verkeer tussen de eerste verweglus en de  

stopstreep tijdens wachtgroen of geel of garantierood na wachtgroen? 
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3.3.3 Efficiëntie 
Het zo veel mogelijk voorkomen van onnodige verliestijd zorgt voor een efficiënte  
verkeersregeling. Om informatie over de efficiëntie van de verkeersregelingen te verza-
melen, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 5a: Hoeveel voertuigen op de zijrichtingen profiteren van wachtstand rood? 
- Vraag 5b: Hoeveel voertuigen op de hoofdrichtingen hebben nadeel van wachtstand 

rood? 
- Vraag 5c: Wat is de gemiddelde wachttijd per voertuig dat invloed heeft op de 

wachtstand? 
■ Wachtstand groen: 

- Vraag 5d: Hoeveel voertuigen op de hoofdrichtingen profiteren van wachtstand 
groen? 

- Vraag 5e: Hoeveel voertuigen op de zijrichtingen hebben nadeel van wachtstand 
groen? 

- Vraag 5f: Wat is de gemiddelde wachttijd per voertuig dat invloed heeft op de 
wachtstand? 

 
3.3.4 Beleving 
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 meest nadelige situatie bij wachtstand rood ontstaat op het moment dat de regeling 
in geel voor de wachtstand staat, terwijl op dat moment een aanvraag wordt gedaan op 
de hoofdrichtingen. Men moet dan wachten tot de geel- en garantieroodtijd is verstreken 
en een aanvraag is gezet.  
 
Bij ‘wachtstand groen’-regelingen ontstaat de meest nadelige situatie op het moment 
dat de regeling in vastgroen staat, als gevolg van een wachtstandaanvraag, terwijl op de 
zijrichting een aanvraag wordt gedaan. Ook het beëindigen van wachtstand groen voor 
een conflictaanvraag kan nadelig worden beleefd door weggebruikers die nabij het 
kruispunt zijn, maar nog buiten het detectieveld. 
 
Beleving hangt daarmee sterk samen met efficiëntie (ofwel ‘onnodige’ wachttijd) en met 
verkeersveiligheid. Een slechte of onlogische beleving van de verkeersregeling kan  
leiden tot ongewenst gedrag (hoge snelheid, door rood licht rijden). Dit geldt zowel bij 
wachtstand groen als bij wachtstand rood. 
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4.1 Dataverzameling 

De provincie Noord-Holland heeft van de vier hiernavolgende kruispunten mv-bestanden 
aangeleverd van de week 11 tot en met 17 april 2011: 
■ kruispunt 2426: N242 - Zuidtangent (Heerhugowaard): 

- volledig kruispunt met fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand groen; 
■ kruispunt 3203: N302 - Rijweg (Hoorn): 

- volledig kruispint zonder fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand groen; 
■ kruispunt 2459: N245 - Middenweg (Harenkarspel): 

- volledig kruispunt met fietsoversteken, wachtstand rood; 
■ kruispunt 2073: N207 - Valutaweg (Nieuw-Vennep): 

- T-aansluiting zonder fiets- en voetgangersoversteken, wachtstand rood. 
 
Van het kruispunt 2459 (N245 - Middenweg) zijn aanvullende mv-bestanden aangeleverd 
van de week 9 tot en met 15 januari 2012. Dit betreft data van de ‘wachtstand groen’-
situatie op dit kruispunt. In bijlage 1 zijn de kruispuntvormgevingen weergegeven. 
 
Voor deze data zijn query’s gemaakt om uit de beschikbare data de ‘wachtstand groen’- 
en ‘wachtstand rood’-situaties af te leiden. Hierbij zijn de volgende definities gehanteerd: 
■ Wachtstand rood: 

- De situatie dat zowel de hoofdrichting als de conflictrichtingen op rood staan en er 
geen lopende aanvragen zijn van de hoofdrichting zelf of de conflicterende richtin-
gen. 

■ Wachtstand groen: 
- De situatie dat de interne status van de hoofdrichting ‘wachtgroen’ is. Vastgroen 

voor wachtgroen is buiten beschouwing gelaten. Tijdens vastgroen vertrekken de 
voertuigen, die stonden te wachten op conflicten. Deze voertuigen hebben daarom 
geen relatie met de wachtstand. Na vastgroen blijft de regeling dan in wachtgroen 
staan. 

 

4 
 
Dataverzameling en 
data-analyse 
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In dit hoofdstuk wordt regelmatig gesproken over aanvragen tijdens geel of garantie-
rood. Feitelijk wordt geen aanvraag gedaan tijdens geel of garantierood. In de data-
analyse is gekeken naar het opkomen van de eerste verweglus. In de rapportage is dit 
benoemd als een aanvraag. 
 
 
4.2 Resultaten data-analyse 

De hoeveelheid data leidt tot niet werkbare grote databestanden. Om deze reden is 
gekozen om de analyseperiode in te perken. Gekozen is om voor alle dagen alleen de 
periode 20.00-00.00 uur verder te analyseren. Zelfs met deze inperking blijven de data-
bestanden nog erg groot. De periode 20.00-00.00 uur is een periode waarin er regelma-
tig wachtstandwisselingen zijn. In de drukkere dagperiode komen door het hogere ver-
keersaanbod minder wachtstandsituaties voor. In de rustige nachtperiode komen minder 
wachtstandsituaties voor, omdat deze weinig worden onderbroken. Dit beeld komt naar 
voren uit de eerste analyses op de ‘wachtstand groen’-kruispunten die over een periode 
van 24 uur zijn uitgevoerd.  
De in de hiernavolgende subparagrafen opgenomen tabellen genoemde aantallen zijn 
gemiddelde aantallen per dag. Hierbij is dus gemiddeld over de zeven meetdagen per 
kruispunt. 
 
4.2.1 Intensiteiten 
In de tabellen 4.1 tot en met 4.5 zijn de intensiteiten weergegeven voor de verschillende 
kruispunten. In de tabellen zijn ook verhoudingen aangegeven tussen de intensiteit op 
de hoofdrichting en de intensiteiten op de niet-hoofdrichtingen. De richtingen 1 en 7 
(indien aanwezig) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze richtingen geen 
invloed hebben op de wachtstand. 
 
2073WSR 1 2 8 9 10 12 verhouding 

20:00 128 372 380 23 64 128 3,5 

21:00 109 309 274 14 44 100 3,7 

22:00 111 285 208 22 36 79 3,6 

23:00 87 229 127 8 23 48 4,5 

totaal 436 1.195 989 66 167 355 3,7 

 
Tabel 4.1: Intensiteiten kruispunt 2073, in mvt/h, gemiddelde over zeven dagen 
 
 
2426WSG 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 verhouding 

20:00 83 292 80 186 18 74 242 112 106 129 47 0,8 

21:00 57 238 65 132 12 59 217 94 87 109 43 0,8 

22:00 63 242 73 105 11 47 171 78 69 94 34 0,9 

23:00 44 197 58 74 11 25 93 56 44 53 25 0,9 

totaal 247 969 276 496 52 206 722 340 306 385 149 0,8 

 
Tabel 4.2: Intensiteiten kruispunt 2426, in mvt/h, gemiddelde over zeven dagen 
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2459WSR 1 2 3 5 7 8 9 11 verhouding 

20.00 uur 7 170 13 62 39 175 4 24 3,3 

21.00 uur 5 149 9 53 34 168 4 21 3,6 

22.00 uur 4 133 6 34 22 122 3 12 4,7 

23.00 uur 4 93 6 12 13 73 1 5 6,7 

totaal 20 545 34 161 108 538 13 63 4,0 

 
Tabel 4.3: Intensiteiten kruispunt 2459, in mvt/h, gemiddelde over zeven dagen  

(wachtstand rood) 
 
 
2459WSG 1 2 3 5 7 8 9 11 verhouding 

20.00 uur 6 175 9 34 32 146 4 17 5,1 

21.00 uur 6 147 8 26 26 133 3 14 5,5 

22.00 uur 5 129 5 26 20 107 3 9 5,5 

23.00 uur 4 97 5 24 11 75 0 4 5,2 

totaal 21 548 27 110 88 461 9 44 5,3 

 
Tabel 4.4: Intensiteiten kruispunt 2459, in mvt/h, gemiddelde over zeven dagen  

(wachtstand groen) 
 
 
3203WSG 1 2 3 5 7 8 9 11 verhouding 

20.00 uur 24 387 27 47 89 319 39 76 3,8 

21.00 uur 17 330 24 37 79 236 34 51 3,9 

22.00 uur 12 298 14 26 58 193 19 41 4,9 

23.00 uur 9 225 8 12 44 129 15 26 5,7 

totaal 63 1239 74 122 271 877 107 194 4,3 

 
Tabel 4.5: Intensiteiten kruispunt 3203, in mvt/h, gemiddelde over zeven dagen 
 
 
De verhouding in intensiteiten verschilt tussen de kruispunten onderling, maar ook per 
uur. Kruispunt 2426 heeft een verhouding van ongeveer 0,8, de kruispunten 2073, 2459 
(WSR) en 3203 hebben een verhouding rond de 4 en kruispunt 2459 (WSG) heeft een  
verhouding van ruim 5. 
 
4.2.2 Algemeen: Aantal en duur wachtstand 
De dataselectie leidt tot het antwoord op de vragen 1a tot en met 1d, betreffende het 
aantal en de duur van de wachtstandsituaties. In de tabellen 4.6 en 4.7 zijn de resultaten 
van de aantallen en duur van de wachtstandsituaties weergegeven. Het betreft gemid-
delden over de zeven meetdagen. 
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2073 2459  

kruispunt  SG2 SG8 SG2 SG8 

 

gemiddeld 

 

aantal 

duur 

(sec.) 

 

aantal 

duur 

(sec.) 

 

aantal 
duur 

(sec.) 
 

aantal 
duur 

(sec). 

20.00 uur 34 6 40 12 63 15 69 11 

21.00 uur 50 7 47 13 68 17 68 15 

22.00 uur 59 8 55 15 66 25 71 22 

23.00 uur 65 12 50 26 58 36 60 37 

 
Tabel 4.6: Wachtstand rood, gemiddelde frequentie en duur 
 
 

2426 2459 3203  

kruispunt  SG2 SG8 SG2 SG8 SG2 SG8 

 

gemiddeld 

 

aantal 

duur 

(sec.)

 

aantal 

duur 

(sec.) 

aantal duur 

(sec.)

aantal duur 

(sec.)

aantal duur 

(sec.)

aantal duur 

(sec.) 

20.00 uur 4 11 6 11 35 65 36 58 36 23 33 26 
21.00 uur 9 10 11 10 29 83 30 77 38 29 34 34 
22.00 uur 16 12 18 13 24 103 28 92 35 43 34 43 
23.00 uur 28 20 31 22 19 145 21 122 28 74 25 90 

 
Tabel 4.7: Wachtstand groen, gemiddelde frequentie en duur 

 
 
Op basis van de tabellen 4.6 en 4.7 blijkt dat ‘wachtstand rood’-situaties vaker voorko-
men dan ‘wachtstand groen’-situaties, maar korter duren. Dit is te verklaren doordat de 
hoofdrichting wachtstand rood doorbreekt op het moment dat een aanvraag komt op de 
hoofdrichting. Bij wachtstand groen wordt de wachtstandsituatie alleen door de zijrich-
tingen onderbroken. 
 
Verder valt op dat de totale duur dat de verschillende kruispunten in wachtstand staan, 
sterk verschilt. Kruispunt 2459 staat, in de ‘wachtstand groen’-situatie, in de periode 
tussen 20.00 en 00.00 uur gedurende 68% van de tijd in wachtstand. Voor de kruispun-
ten 2426 en 3203, eveneens wachtstand groen, is dat respectievelijk 7 en 39%.  
 
Opvallend laag is de fractie van de tijd dat kruispunt 2426 in wachtstand groen staat 
(7%). Dit heeft te maken met de relatief hoge absolute intensiteiten op het kruispunt (zie 
tabel 4.2), maar ook met de verhouding tussen de hoofd- en zijrichtingen. Op dit kruis-
punt is de verhouding veel gelijkwaardiger dan op andere ‘wachtstand groen’-kruispun-
ten. 
 
Voor de kruispunten met wachtstand rood bedraagt de fractie 17% voor kruispunt 2073 
en 40% voor kruispunt 2459.  
 
In de tabellen 4.8 en 4.9 zijn overzichten opgenomen waarin de aantallen wachtstand-
situaties en de gemiddelde, minimale en maximale duur zijn weergegeven. Het betreft 
de periode tussen 20.00 en 00.00 uur, gemiddeld over de zeven meetdagen. 
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kruispunt 2073 2459 (WSR) 

wachtstanden  SG2 SG8 SG2 SG8 

aantal (tussen 20.00 en 

00.00 uur), per dag 

211 194 254 268 

gemiddelde duur (sec.) 8,6 16,4 22,9 20,9 

minimale duur (sec.) 0,0 0,0 0,0 0,0 

maximale duur (sec.) 106,7 175,0 288,1 298,4 

 
Tabel 4.8: Wachtstand rood; aantallen situaties, gemiddelde, minimale en maximale duur 
 
 
kruispunt 2426 2459 (WSG) 3203 

wachtstanden  SG2 SG8 SG2 SG8 SG2 SG8 

aantal (tussen 20.00 en 

00.00 uur), per dag 

60 69 111 121 159 149 

gemiddelde duur (sec.) 14,3 15,4 96,0 85,1 40,1 44,8 

minimale duur (sec.) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

maximale duur (sec.) 110,9 127,1 891,8 1003,3 475,5 510,2 

 
Tabel 4.9: Wachtstand groen; aantallen situaties, gemiddelde, minimale en maximale 

duur 
 
 
Uit deze tabellen 4.8 en 4.9 komt naar voren dat ‘wachtstand groen’-situaties langer 
duren dan ‘wachtstand rood’-situaties. Ook dit is te verklaren doordat de hoofdrichtingen 
bij wachtstand groen de wachtstandsituatie niet doorbreken en bij wachtstand rood wel. 
De instelling van wachtstand groen op kruispunt 2426 leidt slechts tot weinig wacht-
standsituaties die ook nog kort duren. Dit wordt veroorzaakt door de hoge intensiteiten 
op de niet-hoofdrichtingen. Wachtstand rood is daarmee waarschijnlijk voor dit kruispunt 
effectiever. 
 
4.2.3 Algemeen: duur (mee)verlenggroen na wachtstand groen 
Op het moment dat conflictrichtingen een aanvraag doen, wordt de wachtstand afgebro-
ken. De ‘wachtstand groen’-regeling gaat na wachtstand over in (mee)verlenggroen, 
voordat de regeling naar geel en rood gaat. In tabel 4.10 en figuur 4.1 is de verdeling van 
de duur van het (mee)verlenggroen weergegeven voor de drie ‘wachtstand groen’-kruis-
punten, gemiddeld over de zeven meetdagen. 
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kruispunt 2426 2459 3203 totaal 

aantal gevallen per 

duur verlenggroen 

na wachtgroen 

 

 

SG2 

 

 

SG8 

 

 

SG2 

 

 

SG8 

 

 

SG2 

 

 

SG8 

 

 

aantal 

0-1 sec. 183 196 543 601 479 448 2.450 

1-5 sec. 126 133 158 164 245 198 1.024 

5-10 sec. 74 82 60 61 194 175 646 

> 10 sec. 36 73 15 13 194 225 556 

 
Tabel 4.10: Frequentieverdeling duur (mee)verlenggroen na beëindiging wachtgroen, 

som van alle dagen 
 
 

Verdeling (mee-)verlenggroen

0

100

200

300

400

500

600

700

2426, SG2 2426, SG8 2459, SG2 2459, SG8 3203, SG2 3203, SG8

To
ta

al
 a

an
ta

l g
ev

al
le

n
(s

om
 v

an
 a

lle
 d

ag
en

, 2
0:

00
 to

t 0
:0

0 
uu

r)

0-1 sec

1-5 sec

5-10 sec

>10 sec

 
 
Figuur 4.1: Verdeling (mee)verlenggroen na beëindiging wachtgroen, som van alle dagen 
 
 
Uit tabel 4.10 en figuur 4.1 blijkt dat het (mee)verlenggroen in ruim de helft van de situa-
ties binnen een seconde wordt beëindigd. Er wordt echter ook regelmatig verlengd op 
basis van de aanwezigheid van verkeer op de hoofdrichtingen.  
 
Op kruispunt 3203 wordt relatief vaak lang (mee)verlengd. Tijdens de observatie (zie 
paragraaf 4.4) is gebleken dat op korte afstand, circa 300 m, een ander met verkeerlich-
ten geregeld kruispunt ligt. De verklaring voor het relatief lange (mee)verlengen lijkt het 
nabijgelegen kruispunt te zijn. Doordat het andere verkeerslicht het verkeer wegens 
conflicterend verkeer tegenhoudt, komt het verkeer bij kruispunt 3203 vervolgens als 
peloton aan, waardoor het groen langer wordt verlengd.  
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4.2.4 Verkeersveiligheid: potentieel gevaarlijke situaties 
Om informatie over potentieel gevaarlijke situaties te verzamelen, zijn de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 2a: Hoe vaak komt een voertuig op de hoofdrichting tijdens geel voor wacht-
stand rood? 

■ Wachtstand groen: 
- Vraag 2b: Hoe vaak komt een voertuig op de hoofdrichting tijdens geel na wacht-

stand groen? 
 
Wachtstand rood 
Voor de situatie met wachtstand rood is gekeken hoe vaak een aanvraag op de hoofd-
richting wordt gedaan, op het moment dat de richting geel is. Hierbij zijn alleen de situa-
ties meegenomen, waarin er op de conflictrichtingen geen lopende aanvragen zijn,  
omdat het anders een reguliere, niet-wachtstand, situatie betreft. In de onderzochte 
gevallen zou de regeling naar wachtstand rood zijn gegaan. Dit gebeurt nu niet, omdat 
een aanvraag wordt gedaan door de hoofdrichting. In tabel 4.11 zijn de resultaten weer-
gegeven (gemiddeld per dag). Uit deze tabel blijkt dat in circa 15% van de gevallen van 
de wachtstandsituaties aanvragen tijdens geel worden gedaan.  
 
Een opvallende uitschieter is richting 2 op kruispunt 2073, met 83 aanvragen (40%). Een 
mogelijke verklaring hiervoor is tijdens de observaties (zie paragraaf 4.4) gezien. Het 
verkeersaanbod arriveert enigszins pelotonsgewijs door de verkeerslichten bij de A4. Een 
relatief groot deel van deze pelotons slaat bij kruispunt 2073 rechtsaf via richting 1. Hier-
door wordt regelmatig een onterecht hiaat gemeten en het groen beëindigd.  
 
kruispunt SG2 SG8 

 aantal  

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties

aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties 

2073 83 40% 34 17% 

2459 23 9% 31 12% 

 
Tabel 4.11: Aantal aanvragen tijdens geel voor wachtstand rood 
 
 
Wachtstand groen 
Bij een ‘wachtstand groen’-regeling ontstaan potentieel onveilige situaties op het mo-
ment dat een aanvraag op de hoofdrichting wordt gedaan, terwijl de hoofdrichting geel 
is. Automobilisten moeten dan kiezen om te stoppen of door te rijden. In tabel 4.12 is het 
aantal aanvragen tijdens geel na wachtstand groen weergegeven. Uit deze tabel blijkt 
dat in circa 20% van de gevallen na de beëindiging van de wachtstand, een aanvraag 
tijdens geel wordt gedaan.  
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kruispunt SG2 SG8 

 aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties

aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties 

2426 14 23% 13 19% 

2459 16 14% 17 14% 

3203 45 28% 31 21% 

 
Tabel 4.12: Aantal aanvragen tijdens geel na wachtstand groen 
 
 
4.2.5 Verkeersveiligheid: roodlichtnegatie 
Om informatie over de rijsnelheid te verzamelen, zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd:  
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 3a: Wat is de roodlichtnegatie bij wachtstand rood (hoofd- en zijrichtingen)? 
■ Wachtstand groen: 

- Vraag 3b: Wat is de roodlichtnegatie na wachtstand groen (hoofd- en zijrichtingen)? 
 
Voor het onderzoek naar het aantal gevallen van roodlichtnegatie is de data handmatig 
doorlopen en visueel beoordeeld met behulp van de Kwaliteitscentrale. Het automatisch 
laten verzamelen van roodlichtrijders leidt tot veel onnodige ‘hits’, doordat regelmatig 
twee koplussen opkomen bij passage van een voertuig. Omdat de data handmatig is 
verwerkt, is gekeken naar het aantal roodlichtrijders gedurende drie dagen tussen 20.00 
en 00.00 uur. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen hoofd- en zijrichtingen. 
 
In de tabellen 4.13 en 4.14 is een overzicht van het aantal roodlichtrijders per kruispunt 
weergegeven. Het aantal roodlichtrijders en de intensiteit zijn gesommeerd over de drie 
dagen, waarover de roodlichtnegatie is onderzocht. Zowel bij de intensiteiten als bij de 
roodlichtrijders zijn de richtingen 1 en 7 op alle kruispunten buiten beschouwing gelaten, 
vanwege het feit dat deze richtingen geen invloed hebben op de wachtstand. 
 
kruispunt SG2 en SG8 overige richtingen totaal intensiteit perc. roodlichtnegatie 

2073 (WSR) 10 3 13 7128 0% 

2459 (WSR) 5 8 13 4424 0% 

2459 (WSG) 5 7 12 3497 0% 

2426 (WSG) 39 22 61 10255 1% 

3203 (WSG) 16 25 41 7361 1% 

totaal WSR 15 11 26 11552 0% 

totaal WSG 60 54 114 21113 1% 

 
Tabel 4.13: Roodlichtnegatie op de onderzochte kruispunten, totaal 
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kruispunt 

 

SG2 en SG8 

 

intensiteit

perc. roodlicht-

negatie 

overige 

richtingen

 

intensiteit 

perc. rood-

lichtnegatie 

2073 (WSR) 10 5.471 0% 3 1.657 0% 
2459 (WSR) 5 3.598 0% 8 826 1% 
2459 (WSG) 5 2.931 0% 7 566 1% 
2426 (WSG) 39 5.846 1% 22 5.050 0% 
3203 (WSG) 16 5.902 0% 25 1.459 2% 
totaal WSR 15 9.069 0% 11 2.483 0% 

totaal WSG 60 14.679 0% 54 7.075 1% 

 
Tabel 4.14: Roodlichtnegatie op de onderzochte kruispunten, onderscheid overige en 

hoofdrichtingen 
 
 
Gezien het absolute lage aantal roodlichtrijders kunnen slechts beperkt uitspraken  
worden gedaan over het effect van de wachtstandkeuze op de roodlichtnegatie.  
 
Het percentage roodlichtnegatie lijkt op de ‘wachtstand groen’-kruispunten hoger dan op 
de ‘wachtstand rood’-kruispunten. Bij de ‘wachtstand groen’-kruispunten wordt met 
name op de zijrichtingen, relatief gezien, vaker rood gereden. Op de hoofdrichtingen 
wordt bij wachtstand groen ook vaker door rood gereden, maar is het verschil met 
wachtstand rood kleiner.  
 
De verhouding van de intensiteiten tussen de hoofdrichting en de niet-hoofdrichtingen is 
op kruispunt 2426 veel gelijkwaardiger dan op de andere ‘wachtstand groen’-kruispun-
ten. Tegelijkertijd is de roodlichtnegatie hier hoog. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door 
de keuze voor wachtstand groen. De intensiteit op de niet-hoofdrichtingen is dermate 
hoog dat de regeling vaak wordt onderbroken.  
 
Op kruispunt 2073 zijn roodlichtcamera’s aanwezig voor de hoofdrichtingen. Ondanks 
deze camera’s is de roodlichtnegatie op de hoofdrichtingen niet lager dan op de andere 
kruispunten.  
 
Op basis van de roodlichtnegatie lijkt het dat bij wachtstand rood minder door rood wordt 
gereden dan bij wachtstand groen. Het verschil doet zich met name voor op de zijrichtin-
gen. 
 
4.2.6 Verkeersveiligheid: snelheid op stopstreep 
Om informatie over de rijsnelheid te verzamelen, zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 4a: Wat is de snelheid van verkeer tussen de eerste verweglus en de  
stopstreep tijdens wachtgroen of geel of garantierood na wachtgroen? 

■ Wachtstand groen: 
- Vraag 4b: Wat is de snelheid van verkeer tussen de eerste verweglus en de  

stopstreep tijdens wachtgroen of geel of garantierood na wachtgroen? 
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Van een tweetal kruispunten is data beschikbaar van de snelheid van voertuigen tussen 
de eerste verweglus en de stopstreep. Deze data is door IT&T verzameld en aangeleverd. 
De data betreft twee dagen, gedurende vier uur. Bij de metingen is onderscheid gemaakt 
naar de interne status van de signaalgroep op het moment dat de koplus afvalt.  
 
In tabel 4.15 zijn de snelheden weergegeven van de twee kruispunten. De toegestane 
maximumsnelheid bedraagt op kruispunt 2426 80 km/h en op kruispunt 2459 70 km/h. 
Op beide kruispunten staan geen snelheids- en/of roodlichtcamera’s. 
 

2426 (WSG) 2459 (WSR) 2459 (WSG)  

 

aantal 

snelheid 

(km/h) 

 

aantal 

snelheid 

(km/h) 

 

aantal 

snelheid 

(km/h) 

vastgroen 178 37 1161 63 255 49 

wachtgroen 203 58 10* 67 1495 79 

eerste verlenggroen 974 59 318 71 55 75 

meeverlenggroen 113 61 155 76 24 74 

geel 179 52 163 75 91 78 

garantierood 42 74 5 83 4 88 

wachtrood 10 43 2 93 3 66 
*  Wachtgroen is een interne status die in de ‘wachtstand rood’-situatie niet gebruikt wordt.  

De status wordt echter iedere groenfase 1/10 sec. doorlopen. Deze tien voertuigen passeren 
precies op dat moment. 

 
Tabel 4.15: Snelheden tussen de eerste verweglus en de stopstreep bij verschillende 

interne beeldstanden 
 
 
Opvallend is dat op het ‘wachtstand groen’-kruispunt 2426 meer door rood wordt gere-
den. De lage snelheid tijdens wachtrood op kruispunt 2426 (wachtstand groen) duidt op 
voertuigen die afremmen en wellicht net voorbij de stopstreep tot stilstand komen. 
Wellicht zijn dit voertuigen die verrast worden door het verschijnen van geel en getwij-
feld hebben over stoppen of doorrijden. 
 
Van kruispunt 2459 is zowel data beschikbaar tijdens wachtstand groen als tijdens wacht-
stand rood. Hieruit blijkt dat tijdens wachtstand rood veruit de meeste voertuigen tijdens 
vastgroen de stopstreep passeren. Tijdens wachtstand groen passeren veruit de meeste 
voertuigen tijdens wachtgroen. De snelheid waarmee de meeste voertuigen dus het 
conflictvlak opkomen, is bij wachtstand rood aanmerkelijk lager dan bij wachtstand 
groen (ruim 60 tegenover bijna 80 km/h). Tussen voertuigen die al op snelheid zijn, zijn 
de verschillen relatief klein; zowel bij wachtstand rood als bij wachtstand groen varieert 
dit tussen 75 en 80 km/h. 
 
Tijdens geel en garantierood ligt de snelheid hoger dan tijdens groen, zowel bij wacht-
stand rood als wachtstand groen. Dit komt doordat voertuigen extra gas geven om nog 
net door geel of begin rood te rijden. Bij wachtrood passeren op kruispunt 2459 slechts 
enkele voertuigen. Bij deze voertuigen valt de koplus af op het moment dat het licht al  
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3 sec. op rood staat. Het is onduidelijk waarom hier door rood wordt gereden. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn het afremmen en voorbij de stopstreep tot stilstand komen na 
wachtgroen, het anticiperen op niet-verschijnend groen bij wachtstand rood of het passe-
ren van hulpdiensten. Ondanks dat dit niet is onderzocht, zijn de hoge rijsnelheden  
tijdens wachtrood bij wachtstand rood aanleiding om weggebruikers al buiten de dilem-
mazone duidelijkheid te geven. Het laat aanvragen uit het oogpunt van snelheidsbeper-
king, zoals door sommige wegbeheerders wordt gedaan, lijkt ongewenst. 
 
Omdat het op kruispunt 2459 relatief rustig is, maken slechts weinig voertuigen gebruik 
van de linkerrijstrook op de doorgaande richtingen. Op de rechterrijstrook rijdt ongeveer 
tien keer zoveel verkeer als op de linkerrijstrook. De voertuigen die gebruik maken van 
de linkerrijstrook rijden over het algemeen wel sneller. Roodlichtnegatie komt zowel bij 
wachtstand rood als wachtstand groen slechts eenmaal voor op de linkerrijstrook.  
In beide gevallen ligt de snelheid wel hoog (rond de 100 km/h). 
  
4.2.7 Efficiëntie 
Het zo veel mogelijk voorkomen van onnodige verliestijd zorgt voor een efficiënte  
verkeersregeling. Om informatie over de efficiëntie van de verkeersregelingen te verza-
melen, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
■ Wachtstand rood: 

- Vraag 5a: Hoeveel voertuigen op de zijrichtingen profiteren van wachtstand rood? 
- Vraag 5b: Hoeveel voertuigen op de hoofdrichtingen hebben nadeel van wachtstand 

rood? 
- Vraag 5c: Wat is de gemiddelde wachttijd per voertuig dat invloed heeft op de 

wachtstand? 
■ Wachtstand groen: 

- Vraag 5d: Hoeveel voertuigen profiteren van wachtstand groen? 
- Vraag 5e: Hoeveel voertuigen op de zijrichtingen hebben nadeel van wachtstand 

groen? 
- Vraag 5f: Wat is de gemiddelde wachttijd per voertuig dat invloed heeft op de 

wachtstand? 
 
Wachtstand rood: Profiterende voertuigen 
De voertuigen op de zijrichting hebben voordeel van wachtstand rood op het moment 
dat de regeling in wachtstand staat. Op de hoofdrichting ondervinden voertuigen soms 
ook hinder. De tijd tussen de aanvraag en startgroen is daarvoor bepalend. Om antwoord 
te geven op de onderzoeksvragen, is gekeken welke signaalgroep de wachtstand door-
breekt. 
 
In tabel 4.16 is het aantal situaties weergegeven dat de wachtstand doorbroken wordt als 
gevolg van een aanvraag van de zijrichting. Dit is apart bekeken voor de wachtstand op 
beide hoofdrichtingen, omdat rechtsaffers vanaf de zijrichting en linksaffers vanaf de 
hoofdrichting slechts een van beide richtingen doorbreken. De aantallen betreffen de 
voertuigen komend van niet-hoofdrichtingen die de wachtstand doorbreken, gedurende 
de periode tussen 20.00 en 00.00 uur, gemiddeld per dag. 
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richting SG2 SG8 

aantal 

(tussen 20.00 en 

00.00 uur) 

 

relatief t.o.v. 

intensiteit 

aantal 

(tussen 20.00 en 

00.00 uur) 

 

relatief t.o.v. 

intensiteit 

kruispunt 2073 WSR 85 14% (85/589) 37 10% (37/355) 

kruispunt 2459 WSR 86 36% (86/236) 88 34% (88/258) 

 
Tabel 4.16: Profiterende voertuigen op zijrichtingen 
 
 
Voor kruispunt 2073 profiteren circa 10 à 15% van de voertuigen op de niet-hoofdrichtin-
gen van de wachtstand. Op kruispunt 2459 profiteren circa 35% van de voertuigen op de 
niet-hoofdrichtingen. De reden dat hier meer voertuigen profiteren, heeft te maken met 
de drukte op het kruispunt: zowel op de hoofd- als niet-hoofdrichtingen ligt de intensiteit 
van kruispunt 2459 lager dan op kruispunt 2073.  
De voertuigen die de wachtstand niet doorbreken, komen aan op momenten dat er 
conflicterend verkeer is of dat de eigen richting groen heeft. 
 
Wachtstand rood: Hinderondervindende voertuigen 
In tabel 4.17 is de verdeling van de wachttijd tussen de aanvraag en startgroen weerge-
geven voor de kruispunten 2073 en 2459. De aantallen betreffen de voertuigen komende 
van de hoofdrichtingen die de wachtstand doorbreken, gedurende de periode tussen 
20.00 en 00.00 uur, gemiddeld per dag. Het ligt daarmee voor de hand dat slechts weinig 
voertuigen meer dan 1 sec. moeten wachten. In de tabel is ook de intensiteit opgenomen 
van de hoofdrichting. Het betreft de intensiteit tussen 20.00 en 00.00 uur, gemiddeld 
over zeven dagen. 
 
kruispunt 2073 WSR 2459 WSR 

aantal gevallen per 

dag per wachttijd  

 

SG2 

 

SG8 

 

SG2 

 

SG8 

0-1 sec. 143 149 172 179 

> 1 sec. 2 11 5 10 

     

intensiteit (mvt  

tussen 20.00 en 

00.00 uur) 

1195 989 545 538 

 
Tabel 4.17: Verdeling wachttijd tussen aanvraag en startgroen tijdens wachtstand 
 
 
Op kruispunt 2073 profiteert met name richting 12 van wachtstand rood. De meeste  
onderbrekingen van de wachtstand gebeuren als gevolg van een aanvraag op deze rich-
ting. Op kruispunt 2459 profiteren voornamelijk de richtingen 5 en 11. Op de hoofdrichtin-
gen kunnen veruit de meeste voertuigen (bijna) ongehinderd doorrijden, als ze aan-
komen tijdens wachtstand rood. 
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Op kruispunt 2459 wordt de wachtstand relatief gezien veel vaker onderbroken door de 
hoofdrichting dan op kruispunt 2073 (meer gevallen, lagere intensiteit). De reden hiervan 
is dat de zijrichtingen op kruispunt 2459 relatief rustig zijn, waardoor de wachtstand 
vaker door de hoofdrichting wordt doorbroken. Daarnaast is op kruispunt 2073 meer 
sprake van pelotonvorming vanaf de verkeerslichten vanaf A4. De voertuigen die de 
wachtstand niet doorbreken, komen aan op momenten dat er conflicterend verkeer is of 
dat de eigen richting groen heeft. 
 
Naast het aantal gevallen dat de regeling vanuit wachtstand niet direct terugkomt,  
gelden ook situaties waarin aanvragen tijdens geel of garantierood voor wachtstand rood 
worden gedaan als hinderlijke situaties. In de tabellen 4.18 en 4.19 zijn de aantallen 
situaties weergegeven waarin een aanvraag tijdens geel of garantierood wordt gedaan, 
terwijl er geen conflicterend verkeer is. In de tabellen zijn ook de percentages van het 
aantal wachtstandsituaties weergegeven.  
 
2073 SG2 SG8 

 aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties

aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties 

geel 83 40% 34 17% 

garantierood 58 28% 28 15% 

 
Tabel 4.18: Aantal aanvragen tijdens geel en garantierood voor wachtstand rood, 2073 
 
 
2459 SG2 SG8 

 aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties

aantal 

(20.00-00.00 uur), 

per dag 

 

relatief t.o.v. aantal 

wachtstandsituaties 

geel 23 9% 31 12% 

garantierood 11 4% 15 6% 

 
Tabel 4.19: Aantal aanvragen tijdens geel en garantierood voor wachtstand rood, 2459 
 
 
Omdat geel langer duurt dan garantierood, is het aantal aanvragen tijdens geel groter 
dan tijdens garantierood.  
 
Wachtstand rood: Wachttijd tussen aanvraag en startgroen 
De wachttijd is een maat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het kruispunt. 
De wachttijd is in dit onderzoek gedefinieerd als de tijd tussen de aanvraag op de  
verweglus en het begin van groen. In de berekeningen zijn de richtingen 1 en 7 niet 
meegenomen, omdat deze geen invloed hebben op de wachtstand. De rijtijd om de 
afstand tussen de lus en de stopstreep af te leggen, is buiten beschouwing gelaten. Op 
deze manier kunnen verschillende kruispunten onderling vergeleken worden.  
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In tabel 4.20 is de gemiddelde wachttijd per voertuig weergegeven. De aantallen betref-
fen gemiddelden per dag (tussen 20.00 en 00.00 uur). 
 
kruispunt  

SG2 

 

SG8 

 

overige richtingen 

gemiddeld 

(alle vtg) 

  

 

aantal 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

 

 

aantal

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

 

 

aantal 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

2073 1.634 4,4 1.030 3,6 296 9,2 4,6 

2459 662 3,7 760 3,1 269 9,3 4,3 

 
Tabel 4.20: Wachttijd per richting, wachtstand rood 
 
 
Op de niet-hoofdrichtingen is de wachttijd meer dan twee keer zo groot dan op de 
hoofdrichtingen. Doordat de intensiteit op kruispunt 2073 groter is dan op kruispunt 2459 
is ook de gemiddelde wachttijd groter. 
 
Wachtstand groen: Profiterende voertuigen 
In de ‘wachtstand groen’-situatie is gekeken naar het aantal voertuigen dat tijdens 
wachtgroen een aanvraag doet. Voor de hoofdrichting is eveneens gekeken naar het 
aantal aanvragen tijdens verlenggroen na wachtgroen, omdat de regeling na wachtgroen 
niet direct naar geel gaat. Deze voertuigen profiteren daardoor ook van de wachtstand. 
Het aantal profiterende voertuigen verschilt sterk per kruispunt. In tabel 4.21 zijn de 
resultaten per kruispunt weergegeven. In deze tabel is het gemiddelde aantal voertuigen 
weergegeven dat tussen 20.00 en 00.00 uur verwerkt wordt tijdens wachtgroen of  
verlenggroen na wachtgroen. Hierbij is eveneens aangegeven welke fractie dit is van de 
totale intensiteit op de hoofdrichting. In de tabel zijn ook het gemiddelde aantal wacht-
standsituaties en de gemiddelde intensiteit per dag (tussen 20.00 en 00.00 uur) weer-
gegeven. 
 
kruispunt 2426 2459WSG 3203 

aantal (tussen 20.00 

en 00.00 uur) 

 

SG2 

 

SG8 

 

SG2 

 

SG8 

 

SG2 

 

SG8 

wachtgroen 61 (6%) 51 (7%) 450 (82%) 423 (92%) 588 (47%) 428 (49%) 

verlenggroen 17 (2%) 23 (3%) 10 (2%) 10 (2%) 82 (7%) 70 (8%) 

wachtstandsituaties 60 69 111 121 159 149 

intensiteit (mvt) 969 722 548 461 1.239 877 

 
Tabel 4.21: Profiterende voertuigen op hoofdrichting tijdens wachtgroen en verlenggroen 
 
 
Op kruispunt 2426 profiteren relatief weinig voertuigen van de wachtstand. Dat komt 
doordat er weinig situaties zijn dat de regeling in wachtstand staat. Kruispunt 3203 kent 
daarentegen juist veel profiterende voertuigen, doordat deze regeling vaak in wacht-
stand staat. Ook ligt de intensiteit op de hoofdrichting hoog ten opzichte van de andere 
kruispunten. 
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Wachtstand groen: Hinderondervindende voertuigen 
In tabel 4.22 zijn de aantallen hinderondervindende voertuigen weergegeven voor de 
drie kruispunten met wachtstand groen. Hierbij is eveneens aangegeven welke fractie dit 
is van de totale intensiteit op de conflictrichtingen. De aantallen betreffen de voertuigen 
komende van de niet-hoofdrichting die de wachtstand doorbreken, gedurende de perio-
de tussen 20.00 en 00.00 uur, gemiddeld per dag. 
 
richting SG2 SG8 

 aantal 

(tussen 

20.00 en 

00.00 uur)

 

totale duur 

wachtstand 

(minuten)

 

 

intensiteit 

(mvt) 

aantal 

(tussen 

20.00 en 

00.00 uur)

 

totale duur 

wachtstand 

(minuten) 

 

 

intensiteit 

(mvt) 

kruispunt 2426 WSG 64 (4%) 14 1.728 72 (5%) 18 1.385 

kruispunt 2459 WSG 102 (63%) 178 163 118 (65%) 172 182 

kruispunt 3203 WSG 170 (40%) 106 422 164 (44%) 112 374 

 
Tabel 4.22: Aantallen hinder ondervindende voertuigen op de niet-hoofdrichtingen 
 
 
Het aantal voertuigen dat hinder ondervindt van wachtstand groen verschilt eveneens 
sterk per kruispunt. Op kruispunt 2426 zijn relatief weinig voertuigen die hinder onder-
vinden. Dit wordt veroorzaakt doordat de regeling, vergeleken met de andere kruispun-
ten, weinig wachtstandsituaties heeft. Hierdoor komt het merendeel van het verkeer aan 
tijdens niet-wachtstandsituaties. De reden dat hier weinig wachtstandsituaties voor-
komen, heeft te maken met de absolute intensiteit en de verhouding tussen de inten-
siteiten op de hoofd- en zijrichtingen. Met name de verhouding is op kruispunt 2426 
redelijk gelijkwaardig. 
Wanneer het aantal hinder ondervindende voertuigen echter wordt uitgezet tegen de 
totale wachtstandduur, ligt het aantal voor kruispunt 2426 hoog. Per minuut dat de rege-
ling in wachtstand staat, ondervinden ruim vier voertuigen hiervan hinder. Dit is voor de 
kruispunten 2459 en 3203 veel lager, met waarden van respectievelijk 0,6 en 1,5 voertui-
gen per minuut wachtstand.  
 
Wachtstand groen: Wachttijd tussen aanvraag en startgroen 
Net als voor de ‘wachtstand rood’-kruispunten is voor de ‘wachtstand groen’-kruispunten 
de gemiddelde wachttijd per voertuig berekend. In tabel 4.23 is de gemiddelde wachttijd 
per voertuig weergegeven. In de berekeningen zijn de richtingen 1 en 7 niet meegeno-
men, omdat deze geen invloed hebben op de wachtstand. 
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kruispunt 

 

SG2 

 

SG8 

overige 

richtingen 

gemiddeld 

(alle vtg) 

  

 

aantal 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

 

 

aantal

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

 

 

aantal 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

gemiddelde 

wachttijd 

(sec.) 

2426 1.252 14,3 993 13,7 1.606 23,1 17,8 

2459 635 2,0 602 1,8 196 11,4 3,2 

3203 1.349 3,7 985 3,4 548 20,0 6,7 

 
Tabel 4.23: Wachttijd per richting, wachtstand groen 
 
 
De verhouding tussen de wachttijd op de overige richtingen en de hoofdrichtingen  
bedraagt voor kruispunt 2426 ongeveer 1,6. Op de kruispunten 2459 en 3203 is de wacht-
tijd ongeveer zes keer zo groot op de zijrichtingen, vergeleken met de hoofdrichting.  
 
Met name op kruispunt 2426 is de wachttijd hoog. Waarschijnlijk leidt de keuze om 
wachtstand groen om te zetten naar wachtstand rood tot een betere verkeersafwikke-
ling. De reden dat de wachttijd op dit kruispunt hoger is, heeft te maken met de absolute 
intensiteit en de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofd- en zijrichtingen. Met 
name de verhouding is op kruispunt 2426 redelijk gelijkwaardig, vergeleken met kruis-
punt 2073 en 2459 (WSG). 
 
 
4.3 Vergelijking kruispunt 2459: WSR - WSG 

Van kruispunt 2459 is van twee perioden data beschikbaar. In de eerste periode was de 
regeling ingesteld op wachtstand rood, in de andere periode op wachtstand groen. Voor 
dit kruispunt is daarom een onderlinge vergelijking gemaakt tussen de effecten van de 
wachtstandkeuze.  
 
4.3.1 Algemeen 
Het kruispunt 2459 stond, toen wachtstand rood ingesteld was, ongeveer 60 à 70 keer 
per uur in wachtstand, met een gemiddelde duur van ruim 20 sec. Op het moment dat de 
regeling op wachtstand groen werd ingesteld, stond de regeling ongeveer 30 keer per 
uur in wachtstand, met een gemiddelde duur van 90 sec. (zie de tabellen 4.6 tot en met 
4.9). 
 
Met wachtstand groen staat de regeling daarmee een groter deel van de tijd in wacht-
stand. Een deel wordt verklaard, doordat ‘wachtstand groen’-regelingen altijd meer tijd 
in wachtstand staan, omdat de hoofdrichting de wachtstand niet afbreekt.  
 
4.3.2 Verkeersveiligheid 
Het aantal potentieel gevaarlijke situaties ligt bij wachtstand rood hoger dan bij wacht-
stand groen, 30 tegen 17 situaties per 4 uur (zie de tabellen 4.11 en 4.12). Dit komt door-
dat de regeling vaker in wachtstand rood dan in wachtstand groen staat. De momenten 
dat de regeling naar wachtstand rood gaat of uit wachtstand groen komt, zijn potentieel 
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gevaarlijk. Hoe vaker dit voorkomt, hoe meer potentieel gevaarlijke situaties er op het 
kruispunt zijn. 
 
Qua roodlichtnegatie maakt het voor dit kruispunt weinig uit of de regeling in wachtstand 
rood of wachtstand groen staat. De absolute aantallen roodlichtnegatie zijn in beide 
gevallen vergelijkbaar. Relatief gezien was het kruispunt gedurende de ‘wachtstand 
rood’-periode drukker, waardoor er sprake is van procentueel minder roodlichtnegatie. 
De verschillen zijn echter beperkt, maar op de zijrichtingen sterker dan op de hoofdrich-
tingen. 
 
4.3.3 Efficiëntie 
De aantallen profiterende en hinder ondervindende voertuigen zijn lastig te vergelijken, 
omdat ze op een andere manier bepaald zijn. Daarom is alleen gekeken naar de wacht-
tijd. 
 
Bij wachtstand rood is de gemiddelde wachttijd op de hoofdrichtingen groter (WSR: 3,4 
sec.; WSG: 1,9 sec.) en op de overige richtingen kleiner dan bij wachtstand groen (WSR: 
9,3 sec.; WSG: 11,4 sec.). Gewogen voor het gehele kruispunt scoort de situatie met 
wachtstand groen beter (WSR: 4,3 sec.; WSG: 3,2 sec.).  
 
Dit heeft deels te maken met het feit dat de intensiteiten gedurende wachtstand groen 
lager waren. Voor het overige deel komt het doordat het grootste deel van het verkeer 
op de hoofdrichting rijdt, waarvoor wachtstand groen nuttiger is. De totale wachttijd 
wordt daarmee bepaald door de absolute intensiteit, maar ook door de verhouding  
tussen de hoofd- en zijrichtingen. 
 
 
4.4 Observaties 

Op 20 februari 2012 zijn de vier kruispunten uit de verkenning bezocht voor een obser-
vatie. Tijdens de observatie is gekeken naar onveilige en potentieel onveilige situaties 
(roodlichtnegatie, snelheidsgedrag tijdens geel/garantierood) en naar onnodig wachten 
in relatie tot de wachtstand. Ook is gekeken naar locatiespecifieke kenmerken van de 
kruispunten. 
 
4.4.1 Kruispunt 2073 (N207 - Valutaweg, Nieuw-Vennep) 
Dit kruispunt is het enige ‘wachtstand rood’-kruispunt uit de verkenning. De observaties 
hebben plaatsgevonden van 19.00-20.00 uur. Op het kruispunt zijn roodlichtcamera’s op 
beide rijrichtingen van de N207 aanwezig. Verder zijn er naast de N207 werkzaamheden 
in verband met de verdubbeling. Hierdoor is een barrier aanwezig, waardoor de  
verkeerssituatie ‘krap’ overkomt. Het kruispunt is overzichtelijk. De hoofdrichting 2 is 
drukker dan richting 8. Ook op de richtingen 1 en 12 rijdt regelmatig verkeer. De richtin-
gen 9 en 10 zijn erg rustig. 
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Tijdens de observatie ontstond regelmatig wachtstand rood. Op richting 2 zijn drie en op 
richting 8 één potentieel onveilige situatie waargenomen. In alle gevallen werd een 
voertuig net buiten het detectieveld geconfronteerd met geel, waarna het voertuig stop-
te. Er is geen roodlichtnegatie waargenomen. De aanwezige roodlichtcamera’s dragen 
hieraan bij. Diverse malen bereiken voertuigen het detectieveld in het laatste deel van 
geel of bij garantierood. Deze voertuigen kunnen met een beperkt snelheidsverlies door-
rijden. Een deel van de voertuigen lijkt op basis van het rood al iets snelheid te minde-
ren.  
 
De ontruimingstijd van richting 2 naar richting 12 lijkt aan de hoge kant te zijn ingesteld. 
Ook lijkt de hiaattijd op richting 2 soms aan de lage kant. Wellicht is de rijsnelheid door 
de nabijgelegen werkzaamheden en aanwezige barrier lager dan normaal. Iets lang-
zamer rijdende voertuigen zien langer geel dan 1 sec. Hierdoor kunnen voertuigen gaan 
twijfelen (dit is op richting 2 één keer waargenomen). Ook gaat er relatief veel verkeer 
naar richting 1. Hierdoor vallen gaten in de verkeersstroom (enigszins pelotonvorming 
door verkeerslichten A4 - N207) waardoor de kans op het optreden van een potentieel 
onveilige situatie wordt verhoogd. 
 
4.4.2 Kruispunt 2459 (N245 - Middenweg, Harenkarspel) 
Van dit kruispunt is zowel ‘wachtstand rood’- als ‘wachtstand groen’-data beschikbaar. 
Dit kruispunt is geselecteerd als een ‘wachtstand rood’-kruispunt, maar regelt nu vanuit 
wachtstand groen. De observaties hebben plaatsgevonden van 20.50-21.30 uur.  
Het kruispunt regelt conflictvrij en is overzichtelijk. De hoofdrichtingen hebben bij het 
kruispunt de beschikking over twee rijstroken. Na het kruispunt gaat de N245 terug naar 
één rijstrook per rijrichting. De N242 heeft een inhaalverbod (dubbele doorgetrokken 
middenmarkering). Dit kan leiden tot inhaalgedrag met hoge rijsnelheden.  
 
De richtingen 2 en 8 zijn dominant, maar er is ook relatief veel verkeer op richting 7. Af 
en toe is er een voertuig op de zijrichtingen. Er is eenmaal een fietser waargenomen. Er 
ontstaat regelmatig en langdurig wachtstand groen. Het kruispunt is zo rustig dat wacht-
stand rood ook mogelijk lijkt.  
 
Er zijn geen onveilige of potentieel onveilige situaties op de hoofdrichtingen waargeno-
men. Door het beperkte verkeersaanbod is de kans op gelijktijdig aankomen bij het 
kruispunt klein. Op richting 5 is wel een mogelijke roodlichtrijder waargenomen (of laat 
geel: dit kon door de positie op het kruispunt niet worden gezien). Het betrof een twee-
de voertuig die na het vallen van de hiaattijd toch doorreed. Door de wachtstand groen 
komt verkeer op de  overige richtingen volledig tot stilstand vanwege de geel- en  
ontruimingstijd vanaf de hoofdrichtingen. 
 
4.4.3 Kruispunt 2426 (N242 - Zuidtangent, Heerhugowaard) 
Dit kruispunt is een ‘wachtstand groen’-kruispunt. Door de meer stedelijke omgeving is 
het kruispunt minder overzichtelijk dan de andere kruispunten.  
Tijdens de observatie waren de richtingen 5-rechtsaf, 8 en 12 wegens werkzaamheden 
afgesloten. Verkeer voor richting 8 reed vooral via richting 9. Het kruispunt is daarom 
slechts kort geobserveerd van 21.45-22.00 uur. De situatie is echter niet representatief en 
er zijn geen wachtstandsituaties waargenomen. Richting 2 is rustig in vergelijking met de 
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richtingen 5, 9 en 11. Ook zijn er regelmatig fietsers die het kruispunt oversteken.  
Ondanks de afwijkende situatie tijdens de observatie, lijkt de vraag terecht of wacht-
stand groen wel de juiste keuze is voor dit kruispunt.  
 
4.4.4 Kruispunt 3203 (N302 - Rijweg, Hoorn) 
Dit kruispunt is een ‘wachtstand groen’-kruispunt. De observaties hebben plaats-
gevonden van 22.25-23.05 uur. Het kruispunt is overzichtelijk. Ongeveer 300 m stroom-
opwaarts van richting 2 ligt een ander met verkeerslichten geregeld kruispunt. De zijrich-
tingen 5 en 11 worden in deelconflict afgehandeld. 
 
De richtingen 2 en 8 zijn dominant. Het verkeer vanaf richting 2 komt enigszins in pelo-
tons aan vanwege de nabijgelegen verkeerslichten. Er is slechts af en toe een voertuig 
op een van de overige richtingen. Er ontstaat regelmatig en langdurig wachtstand groen.   
 
Evenals bij kruispunt 2459 zijn ook hier geen onveilige of potentieel onveilige situaties op 
de hoofdrichtingen waargenomen. Door het beperkte verkeersaanbod is de kans op 
gelijktijdig aankomen bij het kruispunt klein. Door wachtstand groen komt verkeer op de 
overige richtingen volledig tot stilstand vanwege de geel- en ontruimingstijd vanaf de 
hoofdrichtingen. 
 
4.4.5 Conclusie 
Uit de data-analyse komt naar voren dat bij een ‘wachtstand rood’-kruispunt meer poten-
tieel onveilige situaties voorkomen dan bij een ‘wachtstand groen’-kruispunt. Ook uit de 
observaties komt dit beeld naar voren. Verder blijkt ook dat bij wachtstand rood er meer 
verliestijd is voor de hoofdrichtingen en minder voor de zijrichtingen. De extra verliestijd 
voor de hoofdrichtingen is echter beperkt.  
 
 
4.5 Conclusie 

Voor vier kruispunten is onderzocht wat de effecten zijn van de wachtstandkeuze op de 
verkeersafwikkeling, -veiligheid en beleving. Hierbij is gekeken naar het aantal keren en 
de duur van de wachtstand, het aantal profiterende en hinderondervindende voertuigen, 
de roodlichtnegatie, het aantal potentieel gevaarlijke situaties en de snelheid op de 
stopstreep. 
 
Op basis van de data-analyse en observaties zijn de volgende conclusies getrokken: 
■ Op ‘wachtstand groen’-kruispunten komen minder wachtstandsituaties voor, maar 

deze duren wel langer. Dit komt doordat de hoofdrichting de wachtstand niet door-
breekt, wat bij wachtstand rood wel het geval is. 

■ Het aantal gevallen van roodlichtnegatie lijkt bij wachtstand groen hoger te zijn dan 
bij wachtstand rood. Hierbij wordt opgemerkt dat het absolute aantal roodlicht-
negaties dermate klein is dat er geen harde conclusies aan kunnen worden verbon-
den. 

■ Kruispunt 2426 kent een ‘wachtstand groen’-regime. Deze keuze leidt slechts tot een 
beperkt aantal wachtstandsituaties, terwijl de roodlichtnegatie relatief hoog is. Ook is 
de gemiddelde wachttijd per voertuig hoog, vergeleken met andere ‘wachtstand 
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groen’-kruispunten. Daarom wordt aanbevolen de wachtstandkeuze voor dit kruispunt 
te heroverwegen. 

■ Kruispunt 2459 presteert qua verkeersafwikkeling beter met wachtstand groen. Qua 
verkeersveiligheid zijn er bij wachtstand groen in absolute zin minder potentieel  
gevaarlijke situaties. De roodlichtnegatie lijkt iets groter te zijn, maar de aantallen zijn 
dermate klein dat hier weinig op gebaseerd kan worden. 

■ Onderzoek naar de snelheid op de stopstreep laat zien dat de snelheid voor het groot-
ste deel van het verkeer tijdens wachtstand rood lager is dan tijdens wachtstand 
groen. Bij wachtstand rood passeert verkeer voornamelijk tijdens vastgroen, omdat 
verkeer deels moet afremmen omdat het verkeer relatief laat groen ziet. De snelheid 
waarmee de stopstreep gepasseerd wordt, is op kruispunt 2459 daardoor lager (ruim 
60 km/h) dan bij wachtstand groen op hetzelfde kruispunt. Bij wachtstand groen  
passeert op kruispunt 2459 het grootste deel van het verkeer tijdens wachtgroen.  
De snelheid bedraagt dan bijna 80 km/h. Tijdens garantierood en in mindere mate 
geel ligt de snelheid zowel bij wachtstand rood als groen hoger dan tijdens groen. Het 
verkeer geeft waarschijnlijk extra gas om nog net (of net niet) door geel te rijden. Er 
is ook roodlichtnegatie tijdens wachtrood. Hierbij ligt de snelheid bij wachtstand rood 
hoger dan bij wachtstand groen. Om weggebruikers al buiten de dilemmazone duide-
lijkheid te geven, lijkt het laat aanvragen uit het oogpunt van snelheidsbeperking,  
zoals door sommige wegbeheerders wordt gedaan, ongewenst. 

■ De wachtstandkeuze hangt samen met de verhouding tussen de intensiteiten op de 
hoofdrichting en de niet-hoofdrichtingen. De wachttijd op de hoofdrichtingen is bij 
wachtstand rood groter dan bij wachtstand groen, terwijl dit voor de overige richtin-
gen juist andersom is. Afhankelijk van de intensiteiten is er ergens een grens te  
verwachten waar de ene wachtstand boven de andere te prefereren is. Daarnaast ligt 
op kruispunt 2426 de roodlichtnegatie veel hoger dan op andere ‘wachtstand groen’-
kruispunten, terwijl de verhouding tussen hoofd- en zijrichting redelijk gelijkwaardig 
is. Het lijkt daarmee dat de wachtstandkeuze op dat kruispunt nadelig uitpakt. 

 
Zowel uit de literatuur als uit de data-analyse blijkt dat de verhouding tussen de inten-
siteiten op de hoofd- en zijweg een belangrijke maat is voor het vooraf bepalen van de 
instelling van de wachtstand. De absolute intensiteit is minder relevant, omdat dit alleen 
aangeeft óf er wachtstandsituaties optreden. Boven een bepaalde grenswaarde van de 
absolute intensiteit komen wachtstandsituaties niet meer voor, omdat het te druk is. Op 
vrijwel alle kruispunten komen gedurende bepaalde perioden wachtstandsituaties voor, 
doordat de grenswaarde onderschreden wordt. Wanneer dit gebeurt en hoe lang dit 
duurt, is onafhankelijk van de keuze van de wachtstand. Dat maakt het gebruik van de 
absolute intensiteit niet mogelijk.  
 
Op basis van de analyse is de data geclassificeerd, om zo inzichtelijk te maken welke 
effecten bij welke verhoudingen optreden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wacht-
stand rood en wachtstand groen. Aan de hand van deze classificatie is gezocht naar de 
grenswaarde waaronder de ene wachtstand gunstiger is en waarboven de andere wacht-
stand gunstiger is. Voordeel van deze methode is dat, met een eenvoudige vuistregel 
een gefundeerde keuze gemaakt kan worden, zonder dat (uitgebreid) simuleren of  
testen noodzakelijk is. In hoofdstuk 5 is dit uitgebreid beschreven. 
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Om een criterium te bepalen, is de data van de onderzochte kruispunten geclassificeerd. 
Deze classificatie is als input gebruikt voor het opstellen van het criterium. 
 
In de classificatie zijn gelijkwaardige situaties vergeleken, waarbij gekeken wordt naar 
de verschillen tussen wachtstand rood en wachtstand groen. Doel hiervan is om te  
onderzoeken bij welke klasse het ‘omslagpunt’ ligt tussen wachtstand rood en wacht-
stand groen.  
 
 
5.1 Classificatie 

Zowel vanuit de literatuur als de data-analyse blijkt dat de effecten van de wachtstand-
keuze samenhangen met de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofd- en zijrich-
tingen. Door de classificatie hierop af te stemmen, is gekeken naar het punt waarop de 
verhouding gunstiger is voor wachtstand rood en wanneer voor wachtstand groen. 
 
Andere mogelijkheden voor een classificatie, zoals (een combinatie van) de absolute 
intensiteit op de hoofd- en/of zijrichtingen of een verhouding voor de ene hoofdrichting 
en een verhouding voor de andere hoofdrichting zijn afgevallen.  
 
De reden dat de absolute intensiteit niet geschikt is, heeft te maken met het feit dat op 
elk kruispunt situaties voorkomen dat de regeling in wachtstand zou staan. Boven een 
bepaalde intensiteitgrens, die per kruispunt verschillend is, treden geen wachtstand-
situaties meer op. Onder een bepaalde absolute grens maakt de keuze tussen wacht-
stand rood en wachtstand groen, qua verkeersafwikkeling nauwelijks uit.  
 
Ook zijn de verhoudingen van de hoofdrichtingen niet apart bekeken. De reden hiervoor 
is van praktische aard. Enerzijds doet het afbreuk aan de eenvoudigheid van de vuist-
regel. Een kruispunt is dan niet met een indexcijfer te classificeren. 
 
De classificatie is gebaseerd op de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofdrich-
tingen en de niet-hoofdrichtingen. De rechtsafslaande richtingen vanaf de hoofdrichting 

5 
 
Classificatie 
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zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze richtingen de wachtstand niet  
beïnvloeden.  
 
De intensiteiten zijn per dag gesommeerd over de periode van 20.00-00.00 uur.  
De intensiteit op de hoofdrichting wordt gevormd door de som van de intensiteiten van 
de twee signaalgroepen op de richting waarop de wachtstandkeuze van toepassing is. De 
sommatie van de intensiteiten op de zijrichtingen wordt gevormd door alle overige rich-
tingen bij elkaar op te tellen, met uitsluiting van de rechtsaffers vanaf de hoofdrichting. 
Er is niet per uur geclassificeerd, omdat er dan te weinig waarnemingen per cel zijn. In 
tabel 5.1 zijn de klassen aangegeven die zijn opgesteld. 
 
klasse verhouding (hoofdrichtingen/overige richtingen) 

1 < 2,5 

2 2,5 – 3,5 

3 3,5 – 4,5 

4 4,5 – 5,5 

5 > 5,5 

 
Tabel 5.1: Classificatie 
 
 
De onderzochte kruispunten zijn op basis van deze classificatie verdeeld. Hierbij is geke-
ken naar de volgende aspecten (gebaseerd op de onderzoeksvragen): 
■ Algemeen: 

- verdeling van dagen over de klassen; 
- intensiteit hoofdrichtingen; 
- intensiteit overige richtingen; 
- aantal wachtstandsituaties; 
- gemiddelde duur van de wachtstand; 
- aantal wachtstandsituatie/totale intensiteit. 

■ Verkeersveiligheid: 
- aantal aanvragen tijdens geel;  
- roodlichtnegatie hoofdrichtingen (absoluut); 
- roodlichtnegatie zijrichtingen (absoluut); 
- roodlichtnegatie hoofdrichtingen (relatief t.o.v. intensiteit); 
- roodlichtnegatie zijrichtingen (relatief t.o.v. intensiteit). 

■ Efficiëntie: 
- aantal profiterende voertuigen: 

. WSR: voertuigen op de zijrichtingen die aankomen tijdens wachtstand rood, 

. WSG: voertuigen op de hoofdrichting die aankomen tijdens wachtstand groen; 
- aantal hinderondervindende voertuigen: 

. WSR: voertuigen op de hoofdrichting die aankomen tijdens wachtstand rood en 
langer dan 1 sec. moeten wachten (aanvraag tot startgroen), 

. WSG: voertuigen op de zijrichting die aankomen tijdens wachtstand groen; 
- gemiddelde wachttijd. 
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5.1.1 Algemeen 
In de tabellen 5.2 en 5.3 zijn de algemene resultaten weergegeven van de classificatie 
van de data van de onderzochte kruispunten. In tabel 5.2 is de verdeling van de dagen 
over de klassen weergegeven. Per kruispunt is per dag gekeken naar de verhouding van 
de intensiteiten; op basis hiervan is de dag ingedeeld in een klasse, onderverdeeld naar 
wachtstand rood en wachtstand groen. Per klasse is, indien dagen binnen de klasse 
vallen, gekeken naar de gemiddelde intensiteit per dag op de hoofd- en zijrichtingen. 
 
In tabel 5.3 is vervolgens, per klasse, het aantal en de duur van de wachtstanden per dag 
weergegeven. In de laatste kolommen is de totale duur van de wachtstand gedeeld door 
de totale intensiteit. De totale duur is het product van het aantal wachtstandsituaties en 
de gemiddelde duur ervan. 
 

 

aantal dagen 

intensiteit hoofdweg 

(mvt/dag) 

intensiteit zijweg 

(mvt/dag) 

 

 

klasse WSR WSG WSR WSR WSG WSG 

< 2,5 0 7 - 1.691 - 2.004 

2,5 – 3,5 5 0 1.741 - 555 - 

3,5 – 4,5 6 6 1.176 1.901 317 481 

4,5 – 5,5 3 5 2.369 1.217 448 232 

> 5,5 0 3 - 1.464 - 252 

 
Tabel 5.2: Algemene resultaten van de kruispunten, geclassificeerd 
 
 

aantal wachtstand-

situaties (per dag) 

 

gemiddelde duur (sec.) 

totale duur wachtstand/ 

totale intensiteit 

 

 

klasse WSR WSG WSR WSG WSR WSG 

< 2,5 - 130 - 16 - 0,6 

2,5 – 3,5 436 - 15 - 2,9 - 

3,5 – 4,5 512 310 21 44 7,2 5,7 

4,5 – 5,5 413 242 14 79 2,1 13,2 

> 5,5 - 238 - 78 - 10,9 

 
Tabel 5.3: Algemene resultaten van de kruispunten, geclassificeerd (vervolg) 
 
 
De classificatie van de resultaten laat zien dat de intensiteitverhouding op de onderzoch-
te kruispunten varieert tussen 0 en 6. Een aantal klassen komen echter niet voor. Dit is 
de klasse tot 2,5 voor wachtstand rood, de klasse van 2,5 tot 3,5 voor wachtstand groen 
en de klassen van meer dan 5,5 voor wachtstand rood. 
 

De verdeling van de gemiddelde intensiteiten per dag per klasse laat zien dat de intensi-
teiten variëren tussen bijna 1.200 mvt/dag en bijna 2.400 mvt/dag op de hoofdrichting.  
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De gemiddelde duur van wachtstand groen neemt toe met de verhouding: hoe schever 
de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofdrichting en de overige richtingen, hoe 
langer de wachtstand duurt. Ook neemt de verhouding tussen de totale duur en de totale 
intensiteit voor wachtstand groen toe naarmate de verhouding schever wordt. 
 
Voor wachtstand rood is geen eenduidig beeld te vinden tussen de verhouding van de 
intensiteiten en de duur van de wachtstand. Dat komt doordat de wachtstand onderbro-
ken wordt door de hoofdrichting zelf. Het hoogste aantal wachtstandsituaties en de 
langste gemiddelde duur komen in de klasse van 3,5 tot 4,5 voor.  
 
5.1.2 Verkeersveiligheid 
In de tabellen 5.4 en 5.5 zijn de resultaten van de verkeersveiligheid weergegeven. In 
tabel 5.4 is het aantal aanvragen, per dag, tijdens geel voor wachtstand rood of tijdens 
geel na wachtstand groen weergegeven, inclusief het percentage ten opzichte van het 
aantal wachtstandsituaties. Ook is het gemiddelde aantal gevallen van roodlichtnegatie 
per dag weergegeven voor de hoofdrichting en de overige richtingen. In tabel 5.5 zijn de 
percentages roodlichtnegatie per klasse weergegeven, onderverdeeld naar hoofd- en 
niet-hoofdrichtingen. 
 
 

klasse 

aantal aanvragen tijdens 

geel (per dag) 

roodlichtnegatie  

hoofdrichting (mvt/dag) 

roodlichtnegatie overige 

richtingen (mvt/dag) 

 WSR WSG WSR WSG WSR WSG 

< 2,5 - 27 (21%) - 6 - 3 

2,5 – 3,5 70 (16%) - 1 - 1 - 

3,5 – 4,5 33 (6%) 69 (22%) 1 3 1 5 

4,5 – 5,5 65 (16%) 45 (19%) 1 0 1 0 

> 5,5 - 42 (18%) - 0 - 1 

 
Tabel 5.4: Resultaten verkeersveiligheid van de kruispunten, geclassificeerd 
 
 
klasse roodlichtnegatie hoofdrichting (%) roodlichtnegatie overige richtingen (%) 

 WSR WSG WSR WSG 

< 2,5 - 1% - 0% 

2,5 – 3,5 0% - 0% - 

3,5 – 4,5 0% 0% 0% 2% 

4,5 – 5,5 0% 0% 1% 1% 

> 5,5 - 0% - 2% 

 
Tabel 5.5: Resultaten verkeersveiligheid van de kruispunten, geclassificeerd (vervolg) 
 
 
Het aantal potentieel onveilige situaties, uitgedrukt in aanvragen tijdens geel voor 
wachtstand rood of na wachtstand groen, vertoont geen duidelijke lijn. De verhouding 
van het aantal aanvragen tijdens geel ten opzichte van het aantal wachtstandsituaties is 
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voor wachtstand groen hoger. Wel lijkt het percentage bij wachtstand groen iets af te 
nemen bij de hogere klassen.  
 
Wachtstand groen leidt over het algemeen tot meer roodlichtnegatie, zowel in absolute 
zin (tabel 5.4) als in relatieve zin (tabel 5.5). Met name bij wachtstand groen is de  
procentuele roodlichtnegatie op de zijrichtingen groter dan op de hoofdrichting.  
De procentuele roodlichtnegatie bij wachtstand groen lijkt op de zijrichtingen toe te 
nemen met een toenemende scheefheid tussen de intensiteiten op de hoofdrichting en 
de overige richtingen.  
 
Het aantal roodlichtnegaties is te laag om er gefundeerde uitspraken over te kunnen 
doen. 
 
5.1.3 Efficiëntie 
In de tabellen 5.6 en 5.7 zijn de resultaten van de efficiëntie weergegeven van de classi-
ficatie van de data van de onderzochte kruispunten. In tabel 5.7 is het aantal profiterende 
en hinderondervindende voertuigen per dag weergegeven. Ook is de gemiddelde wacht-
tijd per voertuig per klasse weergegeven. In tabel 5.8 is het aantal voertuigen dat profi-
teert of hinder ondervindt gedeeld door de totale duur van de wachtstand. 
 
 

klasse 

profiterende voertuigen 

(mvt/dag) 

hinderondervindende 

voertuigen (mvt/dag) 

gemiddelde wachttijd 

(sec./mvt) 

 WSR WSG WSR WSG WSR WSG 

< 2,5 - 152 - 95 - 18 

2,5 – 3,5 96 - 98 - 5 - 

3,5 – 4,5 99 1075 74 199 4 7 

4,5 – 5,5 79 937 114 140 4 4 

> 5,5 - 1.098 - 148 - 4 

 
Tabel 5.6: Resultaten efficiëntie van de kruispunten, geclassificeerd 
 
 
 

klasse 

profiterende voertuigen (mvt/min. 

wachtstand) 

hinderondervindende voertuigen 

(mvt/min.t wachtstand) 

 WSR WSG WSR WSG 

< 2,5 - 4,4 - 2,8 

2,5 – 3,5 0,9 - 0,9 - 

3,5 – 4,5 0,6 4,8 0,4 0,9 

4,5 – 5,5 0,8 2,9 1,2 0,4 

> 5,5 - 3,5 - 0,5 

 
Tabel 5.7: Resultaten efficiëntie van de kruispunten, geclassificeerd (vervolg) 
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De efficiëntie van de regeling hangt af van een aantal factoren, waaronder de intensiteit, 
de verdeling daarvan en het aankomstenpatroon. Het aantal voertuigen dat voor- of 
nadeel heeft van de wachtstandkeuze is verschillend voor wachtstand rood en wacht-
stand groen, omdat bij wachtstand rood de zijrichtingen profiteren, terwijl bij wachtstand 
groen juist de hoofdrichting profiteert. Hierdoor zijn de uitkomsten lastig te vergelijken.  
Het aantal profiterende voertuigen per minuut wachtstand vertoont geen duidelijke lijn 
bij zowel wachtstand rood als wachtstand groen. Het aantal voertuigen dat hinder onder-
vindt lijkt voor wachtstand groen af te nemen bij een toenemende scheefheid tussen de 
intensiteiten op de hoofd- en zijwegen.  
 
De gemiddelde wachttijd is een goede manier om de resultaten te vergelijken. Bij de 
‘wachtstand groen’-kruispunten neemt de gemiddelde wachttijd per voertuig af naar-
mate de verhouding schever wordt. In de klasse 4,5-5,5 is de wachttijd per voertuig voor 
‘wachtstand rood’- en ‘wachtstand groen’-regelingen gelijkwaardig. Er is geen data  
beschikbaar voor wachtstand rood in de klasse groter dan 5,5. 
 
 
5.2 Conclusie 

Op basis van de classificatie lijken de lagere klassen meer geschikt voor wachtstand rood 
dan voor wachtstand groen. In de hogere klassen presteren wachtstand rood en wacht-
stand groen gelijkwaardig. Met name de verliestijd per voertuig is in de lagere klassen 
voor wachtstand groen aanmerkelijk hoger. Ook de roodlichtnegatie lijkt in de lagere 
klassen bij wachtstand groen groter.  
 
Tot en met een verhouding van 4,5 lijkt het gunstiger om wachtstand rood toe te passen. 
Om deze grens verder te onderbouwen zijn aanvullende simulaties uitgevoerd met  
VISSIM. Hierbij zijn verschillende intensiteitverhoudingen gesimuleerd voor zowel wacht-
stand rood als wachtstand groen (zie hoofdstuk 6). 
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6.1 Inleiding 

Om de grens van het omslagpunt scherper vast te stellen, zijn met behulp van VISSIM 
aanvullende simulaties gedaan. De simulaties zijn gedaan op basis van kruispunt 2459, 
waarbij alle simulaties zowel met een ‘wachtstand rood’- als ‘wachtstand groen’-regeling 
zijn uitgevoerd.  
 
In de simulatie zijn verschillende verhoudingen tussen de hoofd- en zijrichtingen gesimu-
leerd, om te onderzoeken welke effecten de wachtstandkeuze bij welke verhouding 
hebben. Per combinatie van wachtstand en verhouding zijn 20 simulaties gedaan, om het 
effect van stochastiek te middelen. In de analyse van de resultaten van de simulaties is 
het rechtsafslaande verkeer vanaf de hoofdrichting buiten beschouwing gelaten. 
De range van verhoudingen loopt van 2 tot 8, in stappen van 0,5, zowel voor wachtstand 
rood als wachtstand groen. De conflictbelasting is in alle simulaties ongeveer gelijk en 
bedraagt ongeveer 15%. Dit komt overeen met de daadwerkelijke conflictbelasting van 
dit kruispunt voor de geanalyseerde perioden. De daadwerkelijke intensiteitverhouding 
van dit kruispunt is ruim 4,5 (gemiddeld voor de beide datasets van dit kruispunt). In de 
verkeersregeling van het kruispunt wordt op de hoofdrichting op de lussen die op 120 m 
liggen, de aanvraag gezet. 
 
De simulatieresultaten betreffen de verliestijd en het aantal stops. De verliestijd geeft 
inzicht in de efficiëntie en beleving van een ‘wachtstand rood’- en ‘wachtstand groen’-
regeling, het aantal stops in de beleving.  
 
 
6.2 Voertuigverliestijd 

In grafiek 6.1 is de gemiddelde voertuigverliestijd per twee uur weergegeven van de 
simulaties. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen doorgaand verkeer op de N245 en het 
overige verkeer. 
 

6 
 
VISSIM-simulaties 
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Grafiek 6.1: Verliestijd (in uren per simulatie)  
 
 
In grafiek 6.2 is de totale verliestijd op het kruispunt weergegeven. Uit deze grafiek blijkt 
dat de verliestijd bij een verhouding van 5 bijna gelijk is voor wachtstand rood en wacht-
stand groen. Tussen een verhouding van 3,5 en 5 bedraagt het verschil minder dan 5%. 
Vanaf een verhouding van 5,5 is het verschil minimaal. 
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Grafiek 6.2: Totale verliestijd 
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Uit de grafieken 6.1 en 6.2 zijn de volgende conclusies te trekken: 
■ Bij wachtstand groen is de verliestijd voor het verkeer altijd groter als de verhouding 

kleiner dan 5,5 is. 
■ De totale verliestijd is tot een intensiteitverhouding van 3 bij wachtstand rood meer 

dan 5% lager dan bij wachtstand groen. 
■ Het verschil in totale verliestijd is tussen een verhouding van 3 en 5 minder dan 5%. 
■ De totale verliestijd is vanaf een intensiteitverhouding van 5,5 ongeveer gelijk voor 

wachtstand rood en wachtstand groen. 
 
Vanuit de data-analyse is voornamelijk data beschikbaar van de lagere verhoudingen. Uit 
de data-analyse blijkt dat, tot een verhouding van ongeveer 5, de wachttijd ongeveer 
gelijk is voor wachtstand rood en wachtstand groen. Dit beeld komt ook naar voren uit 
de VISSIM-simulaties. Deze resultaten komen daarmee overeen met het beeld uit de data-
analyse.  
 
 
6.3 Stops 

Het aantal stops geeft inzicht in de beleving van wachtstand rood en wachtstand groen. 
In grafiek 6.3 is het gemiddelde aantal stops per uur opgenomen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in doorgaand verkeer op de N245 en het overige verkeer. 
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Grafiek 6.3: Aantal stops 
 
 
In grafiek 6.4 is het totale aantal stops weergegeven voor de verschillende intensiteit-
verhoudingen. Hieruit blijkt dat het totale aantal stops in alle gevallen gunstiger is voor 
wachtstand rood dan voor wachtstand groen. Het relatieve verschil blijft ongeveer gelijk 
bij de verschillende onderzochte verhoudingen (15% minder stops bij wachtstand rood). 
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Grafiek 6.4: Totale aantal stops 
 
 
Uit de grafieken 6.3 en 6.4 zijn de volgende conclusies te trekken: 
■ Het totale aantal stops is voor alle situaties bij wachtstand rood lager dan bij wacht-

stand groen. Het verschil is, in relatieve zin, redelijk constant. 
■ Het verkeer op de hoofdrichting heeft bij alle verhoudingen ongeveer 10% minder 

stops bij wachtstand rood, vergeleken met wachtstand groen. 
■ Het overige verkeer heeft bij wachtstand rood in alle situaties minder stops dan bij 

wachtstand groen (verschil ongeveer 20%). 
 
 
6.4 Effect afstand aanvraag 

In de simulaties is de werkelijke situatie van kruispunt 2459 nagebootst. In de regeling 
wordt de aanvraag op de hoofdrichting op de tweede verweglus gezet. Deze lus ligt op 
120 m. De afstand van het punt van aanvraag bepaalt in grote mate het effect van de 
wachtstand. Hoe verder de aanvraag wordt gedaan, hoe langer wachtstand rood voor-
deel heeft.  
 
In geval een ‘wachtstand rood’-regeling net naar geel voor wachtstand gaat op het  
moment van aanvraag, moet een voertuig bijna 6 sec. wachten (bij 4 sec. geel en 2 sec. 
garantierood). Rekening houdend met een snelheid van het voertuig van 20 m/sec. 
(bijna 80 km/h) moet het voertuig, bij een aanvraag op minder dan 120 m, zeker afrem-
men. Hoe groter de afstand, hoe minder afgeremd hoeft te worden, waardoor minder 
verliestijd ontstaat. Voertuigen die zich verder dan ongeveer 200 m van het kruispunt 
bevinden bij het naar geel gaan voor wachtstand rood, hebben geen hinder. Het  
verkeerslicht kan dan altijd tijdig weer groen worden (120 m plus de lengte van de  
dilemmazone, ongeveer 80 à 90 m). 
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Voor een studie voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Goudappel Coffeng eerder 
simulaties uitgevoerd. Hierbij is eveneens gekeken naar het effect van de wachtstand op 
de verkeersafwikkeling, waarbij verschillende intensiteitverhoudingen zijn gesimuleerd. 
Het betreft het kruispunt N18 - Radstake. De aanvraaglus ligt op de hoofdrichting op  
70 m.  
 
In grafiek 6.5 is het aantal voertuigverliesuren weergegeven voor de verschillende  
verhoudingen die onderzocht zijn. 
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Grafiek 6.5: Totale verliestijd kruispunt N18 - Radstake 
 
 
Uit grafiek 6.5 blijkt dat de totale verliestijd voor de hoofdrichtingen altijd gunstiger is bij 
toepassing van wachtstand groen. Op de zijrichting is wachtstand rood altijd gunstiger. 
Verder valt het grote verschil op de hoofdrichting op bij de verhouding van 5,6. Vergele-
ken met de simulaties van kruispunt 2459 is het verschil groot. Wachtstand groen scoort 
aanmerkelijk beter als de aanvraagfunctie dicht bij de stopstreep ligt, in combinatie met 
een scheve verhouding van de intensiteiten. 
 
 
6.5 Conclusie 

Met behulp van VISSIM zijn simulaties verricht naar het functioneren van de wachtstand bij 
verschillende intensiteitverhoudingen tussen de hoofd- en zijrichting. Uit de resultaten 
blijkt dat tot een verhouding van ongeveer 5,5 het aantal voertuigverliesuren lager ligt bij 
wachtstand rood. Vanaf een verhouding van 5,5 is het aantal voertuigverliesuren voor 
wachtstand rood en wachtstand groen ongeveer gelijk.  
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Het aantal stops is bij wachtstand rood in alle gevallen lager dan voor wachtstand groen. 
Het relatieve verschil is echter redelijk constant voor de verschillende verhoudingen; bij 
wachtstand rood zijn 15% minder stops dan bij wachtstand groen. 
 
Op basis van de simulaties blijkt het aantal voertuigverliesuren tussen een verhouding 
van 3 en 5,5 minder dan 5% te verschillen. Dit is in lijn met de gemiddelde wachttijden 
die bij de data-analyse zijn bepaald. Daaruit blijkt dat de verliestijden tussen 4,5 en 5,5 
gelijkwaardig zijn voor wachtstand rood en wachtstand groen. 
 
Uit de analyse komt verder naar voren dat de locatie waarop de aanvraag op de hoofd-
richting wordt gedaan, een grote invloed heeft op de verkeersafwikkeling.  
Op kruispunt 2459 wordt de aanvraag gedaan op 120 m voor de stopstreep. Als gevolg 
hiervan is bij schevere verhoudingen nauwelijks verschil in verkeersafwikkeling. Op het 
kruispunt dat voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland is gesimuleerd, wordt op 70 m een 
aanvraag gedaan. Bij een verhouding van 5,6 blijkt wachtstand groen aanmerkelijk beter 
te presteren. 
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Om tot een goed criterium te komen, zijn de resultaten van de data-analyse gecombi-
neerd met de resultaten uit VISSIM. Op grond van de data-analyse blijken de volgende 
zaken: 
■ Bij lagere klassen presteert wachtstand rood aanmerkelijk beter dan wachtstand 

groen. Er is minder verliestijd en er is minder roodlichtnegatie. 
■ Bij de hogere klassen 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 rege-
ling hierop kan anticiperen. Wachtstand rood en wachtstand groen presteren, qua  
verkeersafwikkeling, gelijkwaardig op het moment dat de aanvraaglus op 120 m ligt 
en de verhouding tussen de intensiteiten op de hoofd- en zijrichtingen groter dan 5 is. 
De exacte grens waarop de aanvraaglus moet liggen, is niet onderzocht, maar ligt 
naar verwachting rond de 100 m. 

■ De grens hiervoor lijkt in de buurt te liggen van een intensiteitverhouding tussen de 
overige en hoofdrichtingen van 4,5 à 5,5. Onder deze waarden gaat de voorkeur uit 
naar wachtstand rood en boven deze waarden bepalen andere factoren de wacht-
standkeuze. 

■ Tussen wachtstand rood en wachtstand groen zijn beperkte verschillen gevonden op 
het gebied van verkeersveiligheid. De roodlichtnegatie bij de lagere klassen lijkt hoger 
bij wachtstand groen dan bij wachtstand rood. Voor de hogere klassen is het verschil 
beperkt.  

■ 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. 

■ 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. 

■ De beleving van weggebruikers ten aanzien de wachtstand wordt voornamelijk  
bepaald door onnodige wachttijd. Een goed functionerende wachtstand draagt daar-
mee dus bij aan een gunstige beleving door weggebruikers.  

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

7 
 
Criterium 
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Het opgestelde criterium is gebaseerd op efficiëntie van de wachtstand en de locatie van 
de aanvraaglus. Veiligheid en beleving zijn niet opgenomen in het criterium, omdat 
veiligheid soms voor wachtstand rood beter is en soms voor wachtstand groen. Daar-
naast is bij de lagere klassen wachtstand rood beter zowel vanuit het oogpunt van  
efficiëntie als roodlichtnegatie. Bij hogere klassen is wachtstand groen beter, als er geen 
aanvraaglus op meer dan 100 m ligt, zowel vanwege efficiëntie als potentieel gevaarlijke 
situaties. De beleving van weggebruikers hangt sterk samen met de kwaliteit van de 
regeling. Als onnodig wachten wordt voorkomen, draagt dit bij aan een betere beleving. 
 
In tabel 7.1 is de wachtstandvoorkeur weergegeven. 
 
klasse aanvraaglus op minder dan 100 m aanvraaglus op meer dan 100 m 

< 2,5 wachtstand rood wachtstand rood 

2,5 – 3,5 wachtstand rood wachtstand rood 

3,5 – 4,5 wachtstand rood wachtstand rood 

4,5 – 5,5 grensgeval grensgeval 

> 5,5 wachtstand groen grensgeval 

 
Tabel 7.1: Voorkeur wachtstand 
 
 
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. 
 
Verwachting van weggebruikers 
Weggebruikers hebben bij wachtstand groen een andere verwachting dan bij wachtstand 
rood. Bij wachtstand groen heeft verkeer op de hoofdrichting het idee dat het licht ‘wel 
groen zal blijven’. Er wordt dus geen vaart geminderd en er wordt minder op het  
verkeerslicht gelet. Gaat het licht toch naar rood, dan is de kans op roodlichtnegatie 
groter. Als het licht echter naar geel gaat, weten weggebruikers dat er een conflicterend 
voertuig is. Deze aspecten zijn ook in de interviews aangegeven.  
 
Bij wachtstand rood ligt de snelheid op het kruispunt gemiddeld genomen lager.  
Weggebruikers op de hoofdrichting anticiperen bij rood echter dat het ‘wel groen zal 
worden’. Het is voor weggebruikers niet zeker of er een conflicterend voertuig is (de 
ervaring zal zijn dat er meestel geen conflicterend voertuig is). Wordt het licht dan niet 
groen, dan wordt met hoge snelheid door rood gereden, terwijl conflictrichtingen groen 
kunnen hebben.  
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Op de zijrichtingen is het verkeer alerter. Wordt daar door rood gereden, dan heeft de 
weggebruiker waarschijnlijk goed uitgekeken (bewuste keuze). 
 
Overzichtelijkheid van het kruispunt 
Op een kruispunt dat overzichtelijk is, kan op grote afstand al gezien worden of er  
conflicterend verkeer is. Als de regeling dus niet snel genoeg de weggebruiker groen 
geeft, neemt de kans op roodlichtnegatie toe.  
 
Bij kruispunten die ingesteld zijn op wachtstand rood, maar waar de aanvraaglus te dicht 
bij het kruispunt ligt, gaan weggebruikers kijken of er verkeer is en rijden door. Voor 
verkeer op de zijrichtingen geldt dit ook. Weggebruikers bevinden zich al binnen de 
dilemmazone met een hoge snelheid vanuit de verwachting dat het licht weer groen zal 
worden.  
 
Aanwezigheid van langzaam verkeer 
Indien veel langzaam verkeer aanwezig is op een kruispunt is het wenselijk dat de  
snelheid op het kruispunt laag is. Hiervoor is wachtstand rood geschikter. 
 
Wachtstandinstelling op nabijgelegen kruispunten 
Vanuit het oogpunt van consistentie is het niet wenselijk om in een streng van kruispun-
ten wisselingen te hebben in wachtstand. Bij twijfelgevallen is het dus aan te raden om 
te kijken hoe nabijgelegen kruispunten zijn ingesteld. 
 
Intensiteiten over een langere periode 
In geval van twijfel kan gekeken worden naar een langere periode. De intensiteiten 
variëren door het jaar heen. Ook de verhouding in de intensiteiten kan verschillen. Om 
gevoel te krijgen voor een gemiddelde verhouding kan meer data worden bekeken. 
 
Snelheidsregime op het kruispunt 
Een ander aandachtspunt is de toegestane maximumsnelheid op het kruispunt. Op het 
moment dat de snelheid lager ligt, is het langer mogelijk om vanuit wachtstand rood te 
regelen. De tijd die nodig is om van de aanvraaglus tot de stopstreep te rijden is groter, 
waardoor minder snel geremd hoeft te worden. Het is echter wel afhankelijk van het 
aanwezige detectieveld, in combinatie met de ingestelde geel- en garantieroodtijden.  
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8.1 Conclusies 

Uit de uitgevoerde verkenning naar de invloedsfactoren die een rol spelen bij de wacht-
stand zijn diverse conclusies getrokken. De conclusies zijn gebaseerd op de uitgevoerde 
literatuurstudie, gesprekken met wegbeheerders, een data-analyse met de KWC en resul-
taten van VISSIM-simulaties. In deze paragraaf zijn de resultaten van de verschillende 
onderdelen van de verkenning verwerkt tot conclusies. 
 
Uit de gevonden literatuur en de gesprekken met de wegbeheerders komen de volgende 
invloedsfactoren naar voren: 
■ verkeersveiligheid (relatie met het verwachtingspatroon van weggebruikers, zowel 

voor wachtstand rood, als voor wachtstand groen): 
- naderingssnelheid en roodlichtnegatie, 
- potentieel onveilige situaties (geel na wachtstand groen, geel voor wachtstand 

rood); 
■ efficiëntie: 

- prioriteit wegen (faciliteren, comfort hoge prioriteit), 
- optredende wachttijden; 

■ beleving: 
- samenhang met efficiëntie en voldoen aan verwachtingspatroonweggebruikers; 

■ intensiteitverhouding hoofdroute - overige verkeersstromen: 
- bepalend voor keuze wachtstand, echter geen criterium beschikbaar. 

 
De gevonden invloedsfactoren zijn uitgewerkt in onderzoeksvragen. De onderzoeks-
vragen zijn beantwoord via een data-analyse met de KWC en resultaten van VISSIM-
simulaties. Uit de inventarisatie en de uitgevoerde analyses zijn de volgende conclusies 
te trekken: 
■ Verkeersveiligheid: 

- Op ‘wachtstand groen’-kruispunten komen minder potentieel onveilige situaties 
voor. Bij wachtstand groen komen minder en langer durende wachtstanden voor. 
Dit komt doordat de wachtstand bij wachtstand groen niet wordt onderbroken door 
verkeer op de hoofdrichting.  

8 
 
Conclusies en  
aanbevelingen 
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- De roodlichtnegatie bij wachtstand groen is hoger dan bij wachtstand rood. Het  
verschil komt met name naar voren op de niet-wachtstandrichtingen. Dit effect 
komt zowel naar voren uit de literatuurstudie als uit de data-analyse. In de data-
analyse is het aantal ‘door rood’-rijders echter dermate klein dat hier geen harde 
conclusie aan te verbinden is. 

- De snelheid waarmee het verkeer de stopstreep passeert, is bij wachtstand rood 
voor het grootste deel van het verkeer lager. Zowel bij wachtstand rood als wacht-
stand groen is de snelheid tijdens geel en garantierood hoger dan tijdens groen. Bij 
wachtrood ligt de snelheid bij wachtstand rood hoger dan bij wachtstand groen.  

- Het verwachtingspatroon van weggebruikers is zowel bij weggebruikers een  
belangrijk punt voor de verkeersveiligheid (anticiperen op groen blijven of worden 
van verkeerslicht). Om deze reden is het belangrijk om de weggebruiker tijdig  
duidelijkheid te geven. Ondanks dat dit niet is onderzocht, lijkt het pas binnen de 
dilemmazone aanvragen uit het oogpunt van snelheidsbeheersing, daarom onge-
wenst. 

- Gezien vorenstaande conclusies is het op basis van de verkeersveiligheid moeilijk 
om een voorkeur voor de wachtstand aan te geven. Wel lijkt wachtstand groen iets 
veiliger vanwege minder potentieel onveilige situaties en lagere snelheden tijdens 
wachtrood.  

■ Criterium efficiëntie en beleving:  
- Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat bij lagere intensiteitverhoudingen (tot onge-

veer 5) tussen de hoofdroute en de overige verkeersstromen de wachttijden bij 
wachtstand rood lager of gelijkwaardig aan die bij wachtstand groen zijn.  

- Bij hogere intensiteitverhoudingen (hoger dan 5) zijn de wachttijden bij wachtstand 
groen en wachtstand rood gelijkwaardig. 

- Het aantal stops is bij wachtstand rood altijd lager dan bij wachtstand groen.  
- Bij intensiteitverhoudingen rond de 5 zijn de wachttijden bij wachtstand rood en 

wachtstand groen vergelijkbaar. Andere criteria spelen dan een rol bij de keuze 
voor een wachtstand (bijvoorbeeld afstand van de plek van aanvraag, overzichte-
lijkheid kruispunt, aandeel rechtsafslaand verkeer, hoeveelheid langzaam verkeer 
en situatie op nabijgelegen kruispunten op dezelfde hoofdroute). 

- Voor hogere verhoudingen (groter dan 5,5) is slechts beperkt data beschikbaar  
(alleen voor wachtstand groen). Vanuit de VISSIM-simulaties blijkt dat bij deze  
verhouding de verliestijden gelijkwaardig zijn. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
effecten van verhoudingen groter dan 8.  

- De afstand waarop op de hoofdrichting een aanvraag wordt gedaan, bepaalt in 
sterke mate de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Hoe verder weg de aanvraag 
wordt gedaan, hoe langer wachtstand rood gunstiger is dan wachtstand groen.  

- Aangezien de meeste verkeersregelingen tijdens de spitsperioden niet vanuit de 
wachtstand regelen, geldt de hiervoor genoemde intensiteitverhouding voor de rus-
tige perioden. De in deze verkenning gehanteerde onderzoeksperiode van 20.00– 
00.00 uur is hiervoor een goed uitgangspunt. 

 
De wachtstand kan niet worden gebruikt als instrument om een weg met een hoge 
prioriteit te faciliteren (zie vorenstaande intensiteitverhouding). Bij een verkeerde wacht-
stand nemen de wachttijden en de roodlichtnegatie toe (zie volgende conclusie kruispunt 
2426). Het is dus belangrijk de juiste wachtstand te kiezen. 
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Kruispunt 2426 (N242 - Zuidtangent) is een ‘wachtstand groen’-kruispunt. Op dit kruispunt 
zijn de roodlichtnegatie en de wachttijd hoog. Gezien de intensiteitverhouding (lager dan 
1) is dit kruispunt een ‘wachtstand rood’-kruispunt.  
 
Van kruispunt 2459 (N245 - Middenweg) is zowel de ‘wachtstand rood’- als ‘wachtstand 
groen’-situatie geanalyseerd. De intensiteitverhouding voor dit kruispunt is ruim 4,5.  
Dat betekent dat dit kruispunt een twijfelgeval is. Gezien de wachttijd en het aantal 
potentieel onveilige situaties en de resultaten van de data-analyse lijkt wachtstand 
groen de beste keuze. Gezien de roodlichtnegatie is wachtstand rood iets beter, maar de 
absolute aantallen ‘rood licht’-rijders zijn dermate klein dat hier weinig op gebaseerd kan 
worden. 
Het gebruik van aanvullende detectie op 200 à 300 m om de wachtstand te ondersteu-
nen, is, vooral vanuit wachtstand rood, zinvol. Hierbij kan ook de weg met een hoge 
prioriteit worden gefaciliteerd. Uit beschikbare simulaties voor Rijkswaterstaat Oost-
Nederland1 (die in dit onderzoek niet zijn gebruikt) blijkt dat door een dergelijke func-
tionaliteit wachtstand rood ook bij hoge intensiteitverhoudingen kan. Ondanks dat dit 
niet is onderzocht, lijkt toepassing vooral zinvol op kruispunten die gezien de intensiteit-
verhouding twijfelgevallen zijn of kruispunten waar de aanvullende detectie aanwezig is.  
 
 
8.2 Aanbevelingen 

Op basis van de uitgevoerde verkenning zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
■ Gebruik bij het kiezen van de wachtstand de opgestelde criteria voor de intensiteit-

verhouding conform tabel 7.1. 
■ Overweeg het gebruik van aanvullende detectie om het beëindigen van de wacht-

stand te beïnvloeden. Dit geldt versterkt voor kruispunten met een intensiteit-
verhouding in het twijfelgebied. 

■ Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het verwachtingspatroon van weggebruikers, 
wordt aanbevolen een vaste wachtstandinstelling voor een kruispunt te hanteren en 
deze niet als een dynamische functionaliteit op te nemen in de verkeersregeling. 

■ Om weggebruikers tijdig duidelijkheid te geven over het groen worden/blijven van 
het verkeerslicht, wordt aanbevolen om al aan te vragen buiten de dilemmazone. De 
dilemmazone wordt zo niet alleen gebruikt voor het verlengen van groen, maar ook 
voor beslissingen voor het beëindigen van de wachtstand. 

                                                            
1  Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt gekozen voor wacht-

stand rood als standaarduitgangspunt voor verkeersregelingen. Bij de uitrol van wachtstand 
rood ontstonden op diverse kruispunten klachten over de verkeersregeling in rustige perio-
den. De keuze voor wachtstand rood kwam hierdoor onder druk te staan. Om deze reden 
heeft Goudappel Coffeng een aanvullende functionaliteit ontwikkeld (wachtstand plus). Deze 
module is zowel bruikbaar voor ‘wachtstand rood’- als ‘wachtstand groen’-regelingen. In de 
module wordt de overgang naar rood uitgesteld als nog verkeer wordt gesignaleerd buiten 
het normale detectieveld (bijvoorbeeld bij de filelussen). Hierdoor is er minder verliestijd voor 
de hoofdrichtingen en zijn er minder potentieel onveilige situaties. 
Binnen de provincie Noord-Holland wordt ‘Groen Eerlijk Verdeeld’ gebruikt. Ook deze func-
tionaliteit gebruikt aanvullende detectie voor het beïnvloeden van de wachtstand op basis 
van verkeer buiten het normale detectieveld. 



 

Wachtstand verkeerslichten 47

 

 

■ Wijzig de wachtstandinstelling voor kruispunt 2426 (N242 - Zuidtangent) in wachtstand 
rood. 

■ Overweeg de hiaattijden voor de hoofdrichtingen op het kruispunt 2073 (N207 -  
Valutaweg) te verhogen. 
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Bijlage 1 
 
Kruispunt-
vormgevingen 
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