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DE WEG WIJZER
FACTSHEET ‘DE SLIMME WEG’

Factsheet voor het ontwerpatelier ‘De Slimme Weg’, in het kader van het RWS-innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, 12 oktober 1999

Inleiding
De weg van 2030 zal een stuk slimmer zijn dan de weg van vandaag. De technologische mogelijkheden nemen in hoog tempo toe. Op een termijn van dertig jaar
kunnen ze zijn uitgegroeid tot één samenhangend systeem, waarin weg, voertuig en bestuurder elk hun eigen rol vervullen. Hoe die rolverdeling zal zijn, wat de
weg wel en niet zal kunnen en wat de automobilist in eigen hand wil houden, is ook afhankelijk van de van de maatschappelijke acceptatie van de technologie
en de urgentie van de verkeersproblemen.
Wat maakt een weg slim? En hoe slim is de Nederlandse weg nu al? Welke technologieën voor slimme wegen zijn in ontwikkeling of al beschikbaar, en welke
toepassingen zijn denkbaar? Dit factsheet wijst de weg in de wereld van raadgevende wegen en verkleurend asfaltbeton.
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Wat maakt een weg slim?
Bestuurders van auto’s zijn slimme mensen. Ze reageren razendsnel op onverwachte situaties. Ze remmen bijvoorbeeld in een fractie van een seconde voor
plotseling overstekende voetgangers. Ze gaan naar de kant van de weg wanneer een ambulance met zwaailicht en loeiende sirene wil passeren. Ze rijden een
stukje over het fietspad of de vluchtstrook als de rijbaan geblokkeerd is. Bijvoorbeeld bij een ongeval, of bij filevorming. Ze anticiperen op het gedrag van
collega-automobilisten, onder meer door rechts in te halen als de ander links lijkt te blijven rijden. Ze vinden een alternatief parkeerplaatsje als de officiële
parkeerplaatsen bezet zijn. ‘Slim’ betekent volgens Van Dale “vlug in het bedenken van hulpmiddelen en uitwegen”, en dat zijn automobilisten zeker.
De slimme automobilisten krijgen de laatste jaren steeds meer assistentie van de weg zelf. Beperkte de infrastructuur zich voorheen tot het verschaffen van
informatie via borden, lichten en lijnen, nu gaat hij zich meer en meer bemoeien met de verkeersafwikkeling zelf. De weg gebiedt (“schuif een strook op”),
verbiedt (“hier niet harder dan 70”) en geeft handige tips (“Ring-noord vier kilometer file”, “U rijdt te hard”). In de toekomst kan de weg in samenwerking met
het voertuig vermoedelijk ook corrigerend optreden. Ook de weg wordt vlug in het bedenken van hulpmiddelen en uitwegen, dus slim.
De technologische mogelijkheden voor een slimme weg nemen toe. Maar dat is niet de enige reden voor de stapsgewijze invoering. Het verkeer wordt drukker
en onoverzichtelijker, en dreigt daardoor ook onveiliger te worden. Automobilisten, hoe slim ze ook mogen zijn, hebben maar een beperkt waarnemingsbereik.
Hun uitzicht uit de voorruit, aangevuld met het zicht in de spiegels en met hun gehoor, bepaalt de reikwijdte van hun waarneming. De staart van een file, een
mistbank, het zijn voorbeelden van plotseling opdoemende situaties die te laat binnen de waarneming van de bestuurder komen en waarvoor een vast verkeersbord niet kan waarschuwen.
Er zijn nog twee redenen om niet volledig te vertrouwen op de slimheid van de bestuurder. Vooral bij grote drukte heeft de verkeersafwikkeling baat bij een
rustig en harmonieus verkeersbeeld, zonder grote snelheidsverschillen, zonder veel rijbaanwisselingen, enzovoort. Bestuurders hebben vaak hun eigen doelstellingen, die daar niet altijd mee overeenkomen. Zij willen vooral gauw op hun plaats van bestemming zijn. Vanuit het idee dat iedere meter vooruit is meegenomen geven sommige bestuurders als het even kan wat gas bij, of voegen zij zich in een rij waar op dat moment meer vaart in zit. Daarnaast lijden automobilisten
nog wel eens aan zelfoverschatting. De meeste mensen vinden zichzelf een betere chauffeur dan gemiddeld. Snelheid spreekt velen tot de verbeelding, hetgeen
nog wel eens tot onaanvaardbare risico’s wil leiden.
Een slimme weg is een weg die reageert op de actuele verkeerssituatie. Om daartoe volledig op eigen gelegenheid in staat te zijn, moet de weg drie soorten
acties beheersen. De weg moet kunnen waarnemen. Een slimme weg merkt het zelf op wanneer er iets aan de hand is, daar is geen menselijke interventie meer
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voor nodig. De weg moet dat vervolgens kunnen interpreteren. Langzaam rijdende auto’s alleen kunnen gemakkelijk als file worden geïnterpreteerd, maar er
kan ook een andere aanleiding voor zijn: slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld, of een koe op de weg. Tot slot moet de slimme weg ook de juiste handeling verbinden aan het waargenomen verschijnsel. In zijn uiterste vorm gebeurt ook dit zonder menselijke tussenkomst. De handeling kan, zoals nu vaak het
geval is, een boodschap aan de bestuurder zijn. Werkelijk (fysiek) ingrijpen behoort echter ook tot de (technische) mogelijkheden: een rijstrook versmallen, het
gaspedaal beïnvloeden.
Een slimme weg neemt waar, interpreteert en handelt, allemaal zelfstandig. Hij doet dat bovendien op de juiste manier. Een weg die niet-bestaande verschijnselen waarneemt, onjuiste conclusies aan waarnemingen verbindt of niet-adequaat handelt is een uitgesproken domme weg. En die is gevaarlijker dan een traditionele, onwetende weg.

Hoe slim is de Nederlandse weg?
Wegen liggen nog vaak erg statisch in het landschap. Als het donker wordt springen de straatlantaarns aan, veel meer aanpassingsmogelijkheden heeft de weg
niet. Of het nu hagelt of de zon schijnt, of er lange files staan of een enkele auto over het asfalt scheurt, de weg ligt er altijd hetzelfde bij. Een slimme weg is
dynamisch: die past zich aan de omstandigheden aan, die verandert mee.
Kleine slimmigheidjes bevat het Nederlandse wegennet al sinds jaar en dag. Spoorwegovergangen die reageren op naderende treinen zijn al jaren gangbaar.
Verkeerslichten springen op groen zodra verkeer nadert (mits de situatie veilig is). Trams en bussen zijn voorzien van Vetag-installaties waarmee ze groen licht
kunnen bestellen. Met de uitbreiding tot Vecom (‘vehicle communication’) is wederzijdse communicatie tussen voertuig en infrastructuur mogelijk geworden:
de bus verzendt niet alleen maar ontvangt ook informatie.
De laatste jaren heeft de intelligentie van de infrastructuur echter een hoge vlucht genomen. Dat kon gebeuren door de in hoog tempo toenemende mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in combinatie met een nijpende maatschappelijke behoefte aan oplossingen voor de verkeersproblematiek. De groei van de mobiliteit in het algemeen, en het autoverkeer in het bijzonder, bleek gedurende de jaren negentig moeilijker te beteugelen dan de
overheid in het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2) vermoedde. Het SVV2 kende de doelstelling van een beheerste groei in het autoverkeer
van vijfendertig procent tussen 1986 en 2010. Dat percentage was in 1997 al bereikt1. De files die daar een gevolg van zijn vormen dagelijks een bron van

1

Gemeten naar voertuigkilometers in het personen- en goederenvervoer; bron: CBS Statweb, Internet
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massale irritatie en zijn bovendien een omvangrijke economische schadepost. Zeker in geval van calamiteiten of extreme weersomstandigheden kan het wegennet de vervoersvraag niet aan.
Uitbreiding van infrastructuur is niet in alle gevallen de meest gewenste oplossing voor dit probleem. De ruimte in Nederland is schaars en wegen hebben soms
een grote impact op hun omgeving. Bovendien duurt het lang voordat een eventuele nieuwe weg aangelegd en geopend kan worden. De belangrijkste beleidsstrategie op dit moment is daarom de ‘benutting’. Dat komt neer op maatregelen waardoor meer auto’s dan nu van dezelfde infrastructuur gebruik kunnen maken. Een grotere spreiding over de tijd is daarvoor een manier, maar de ICT biedt ook mogelijkheden om de doorstroming op één gegeven tijdstip te optimaliseren. Deze worden thans op grote schaal toegepast. In veel gevallen zijn dit voorzieningen die de weg slim maken. Vaak zijn ze ook bevorderlijk voor de verkeersveiligheid; een beleidsdoelstelling met een hogere prioriteit dan de doorstroming en een tweede maatschappelijke aanleiding voor de investeringen.
De verschijningsvormen van de huidige slimme weg kent iedereen die zich wel eens op de autosnelweg begeeft. Al bijna twintig jaar geleden is de verkeerssignalering geïntroduceerd. Boven iedere rijstrook hangt een matrixbord dat de automobilist van verschillende soorten informatie kan voorzien. Ze waarschuwen
voor filevorming (onder meer in geval van een ongeluk) en passen de maximum toegestane snelheid daarop aan. In 1992 is op de A2 tussen Maarssen en Abcoude een proef gehouden met preventieve snelheidsaanpassingen, dus nog voordat de file zich heeft gevormd. Andere toepassingen van de verkeerssignalering
zijn de afsluiting van rijstroken, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, en de mistsignalering op de A16 bij Breda.
Dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) geven de automobilist informatie over bijvoorbeeld filevorming. Ze zijn in het algemeen zo geplaatst dat de
bestuurder zijn route nog kan aanpassen, met name bij de nadering van stedelijke ringwegen. Ook als dat niet het geval is hebben ze nog een functie: mensen
blijken wachttijden sneller te aanvaarden wanneer ze weten waarop ze wachten en hoe lang het nog ongeveer zal duren. In principe hebben DRIP’s een heel
brede toepassingsmogelijkheid: ze kunnen alle denkbare informatie doorgeven.
Een andere ingeburgerde toepassing is de toeritdosering. Verkeerslichten reguleren de toestroom tot de autosnelweg. De verkeersstroom op de weg zelf kan een
regelmatige instroom van verkeer beter verwerken dan een groot aantal auto’s tegelijk: het ritsen op de snelweg wordt eenvoudiger en zal daarom soepeler
verlopen. Toeritdosering kan ook een functie hebben om sluipverkeer op routes parallel aan de snelweg te ontmoedigen: de wachttijden bij de toerit moeten dan
de reistijdwinst van een afwijkende route overtreffen.
Een laatste voorbeeld betreft het gebruik van rijstroken. Op de A1 tussen Muiden en Amsterdam ligt een wisselstrook. Afhankelijk van het verkeersaanbod staat
deze open voor verkeer richting Amsterdam of juist richting Muiden. Een variant hierop is het vluchtstrookgebruik in spitsuren.
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Al met al is de slimheid van de Nederlandse infrastructuur sterk gericht op twee doelstellingen, te weten veiligheid en benutting (in die volgorde). Daarvoor zijn
verschillende technologieën in gebruik die werken volgens hetzelfde stramien: informatie over de verkeerssituatie (meestal de doorstroming) wordt verzameld
via voorzieningen aan de weg en vertaald in maatregelen, veelal in de vorm van boodschappen aan de weggebruikers. Deze boodschappen kunnen bindend zijn
(een maximumsnelheid, een rijstrookafsluiting), maar ook adviserend, informerend of waarschuwend. Ze worden langs of boven de weg aan alle weggebruikers
gezamenlijk doorgegeven.
Dankzij de koppeling van verschillende systemen en het gebruik van beslissingsondersteunende modellen kunnen deze maatregelen elkaar in de toekomst gaan
ondersteunen. De maatregelen worden nu al in technische zin op elkaar afgestemd, dat zal ook in functionele zin gaan gebeuren. Als zich ergens op het netwerk
een probleem voordoet, zullen elders in het netwerk doorstromingsbevorderende maatregelen kunnen worden getroffen: in standaardsituaties automatisch, maar
bij bijzondere situaties zal ook handmatig ingrijpen mogelijk blijven.

Bestaande en ontluikende technologieën
Vanuit de ICT (informatie- en communicatietechnologie) clusteren de innovaties zich in twee groepen: de slimme weg zelf, waarbij waarneming, verwerking en
informatieoverdracht een rol spelen, en de slimme auto. Technisch is al heel veel mogelijk: het aanbod van mogelijkheden vanuit de markt is enorm en zal
blijven toenemen. Toepassingen worden vooral ingegeven door de maatschappelijke acceptatie en de urgentie.
Waarneming en handeling
De gegevens die nodig zijn voor het huidige arsenaal aan verkeersbeheersingsmaatregelen worden vooral verzameld via inductieve lussen in het wegdek. Deze
meten de doorstroming op de weg: de drukte en de snelheid. Er zijn echter nieuwe technieken in opkomst, met meer mogelijkheden. Beeldverwerking is daar
een voorbeeld van. Dit werkt via de herkenning van gedigitaliseerde verkeersbeelden. In vergelijking met de lussen levert dit veel extra toepassingen op: de
camera’s kunnen bijvoorbeeld kentekens lezen of incidenten waarnemen. De waarneming kan dus ook een individueel, bijzonder voertuig of obstakel betreffen,
of de conditie van het wegdek.
Zowel inductieve lussen als de beeldverwerking werken via voorzieningen die langs of in de weg zijn geplaatst. Een andere mogelijkheid loopt via de samenstelling van het asfalt2. Door een bijzonder materiaal bij te mengen kan een wegdek ontstaan dat zelf reageert op voorbijkomend verkeer of bijzondere omstan2

Een artikel over intelligent beton is te vinden in The Economist van 24 juli 1999, ‘Concrete Proposals’.
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digheden. Het waarnemingsvermogen van de weg beperkt zich dan niet meer tot een aantal punten langs de route, maar zit overal. Magnetisch materiaal reageert
bijvoorbeeld op voorbijrijdend metaal. Piëzo-elektrisch materiaal kan druk (bijvoorbeeld afkomstig van een passerende auto) omzetten in stroom. Door toevoeging van koolstofvezels kan het asfalt de stroom geleiden. Het kan daardoor oplichten, van kleur verschieten, geluid maken, zijn hardheid of temperatuur aanpassen, enzovoort.
Ook de auto zelf kan als rijdende sensor (‘FCD’) optreden. De auto kan informatie doorgeven over bijvoorbeeld reistijden en snelheid of over de staat van het
wegdek. Zodra een klein deel van de voertuigen van meetapparatuur is voorzien ontstaat een betrouwbaar beeld van de verkeerssituatie. FCD’s kunnen hun
informatie zelf verzenden of via meetpalen langs de weg. De technologie borduurt voort op de volgsystemen die al bij vervoersbedrijven in gebruik zijn.
Maatregelen worden uiteindelijk in verschillende verschijningsvormen (‘actuators’) in werking gezet. Dat is de handelingsdimensie van de slimme weg. Bestaande actuators zijn bijvoorbeeld verkeerslichten, de DRIP’s, matrixborden, etcetera. In de toekomst zal in toenemende mate ook de auto een rol spelen in de
communicatie tussen weg en bestuurder: de auto zal via beeldschermen in het dashboard als actuator optreden of zal een deel van de taken van de bestuurder
overnemen. In dat laatste geval is niet zozeer meer sprake van communicatie tussen weg en bestuurder, maar tussen weg en auto. De informatievoorziening van
nu is dan geëvolueerd tot werkelijke interactie.
Het wegdek als actuator
De gangbare actuators brengen boodschappen over aan de automobilist. De weg kan de verzamelde informatie echter ook actiever verwerken. Een voorbeeld
daarvan is het dynamische dwarsprofiel: al naar gelang het verkeersaanbod verdeelt de weg zijn breedte over een variabel aantal stroken. Smalle stroken bieden
ruimte aan meer verkeer en dwingen tot voorzichtiger rijden; bij een meer ontspannen verkeerssituatie kunnen de stroken weer worden verbreed tot een omvang
die honderd of honderdtwintig kilometer per uur mogelijk maakt. Op de A15 bij Ridderkerk loopt een experiment hiervoor: bij voldoende verkeersaanbod wordt
de ononderbroken lijn tussen rijbaan en vluchtstrook een onderbroken lijn. De vluchtstrook komt daarmee in gebruik als extra rijbaan. In Dallas (Texas) is een
apparaat in gebruik dat een fysieke wegafscheiding optilt en een strook verder neerzet, zodra de hoofdrichting van de verkeersstromen verandert (zoals tussen
ochtend- en avondspits).
De asfalttechnologie biedt ook andere mogelijkheden. Het asfalt zelf kan door een toevoeging aan het mengsel voortdurend meten hoeveel auto’s langskomen en
in welk tempo, en die gegevens vertalen in kleur, licht of vorm. Fietspaden zijn nu bijvoorbeeld rood gekleurd. Wellicht kan de toekomstige weg zichzelf rood
of grijs kleuren, dus voor fietsers reserveren of voor autoverkeer openstellen, afhankelijk van de verkeerssituatie. Weersomstandigheden kunnen het asfalt
aanleiding geven om ruwer of juist gladder te worden.
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Individualisering van de route-informatie
Een logisch vervolg op de huidige route-informatie, in lijn met de opkomst van de toepassingsmogelijkheden in de auto zelf, is de individualisering ervan. Nu
wordt de route-informatie doorgegeven via de DRIP’s: iedere weggebruiker op de route krijgt dezelfde boodschap. Zodra de informatie op de dashboards wordt
weergegeven in plaats van boven de weg, kan ook een selectie gemaakt worden: welke informatie is voor deze bestuurder relevant. Die selectie zal vermoedelijk
gemaakt worden door het systeem in de auto: dat kent de bestemming van de automobilist en de eigenschappen van zijn voertuig. De autoradio biedt deze
mogelijkheid al. Het Traffic Message Channel (TMC) is in Nederland op de markt en geeft alleen de verkeersinformatie door die voor de bestuurder van belang
is.
TMC werkt via een koppeling met een digitaal navigatiesysteem, waarbij een computer de kaart leest. Door een koppeling van waarnemingssystemen aan deze
navigatiesystemen in de auto, kan informatie over de doorstroming direct vertaald worden in een alternatieve route3. De geïndividualiseerde informatieverschaffing geeft bijzondere toepassingsmogelijkheden voor uitzonderlijk vervoer, zoals alarmdiensten en zwaar transport. Deze kunnen op maat gesneden
actuele routeadviezen krijgen, en indien nodig (via koppelingen met andere systemen) de route ook vrijhouden.
Toepassing hoeft zich niet te beperken tot informatie over de verkeerssituatie. Een uitbreiding is bijvoorbeeld mogelijk naar actuele informatie over de plaats
van bestemming (het weer, hotels die nog vrije kamers hebben, parkeergelegenheden).
Wederzijdse voertuig-wal communicatie
De geïndividualiseerde route-informatie is een eerste stap in de ontwikkeling naar slimme auto’s. Deze kunnen, mits op grote schaal ingevoerd, op termijn een
deel van de functie van de slimme weg overnemen. Auto’s bevatten steeds meer elektronica, bijvoorbeeld voor motormanagement en zelfdiagnose. Uitwisseling
van informatie met de buitenwereld is een volgende stap: met andere auto’s of met systemen langs de weg.
Dat hoeven niet altijd systemen te zijn die verkeersbeheersing tot doel hebben. Ze kunnen ook het gemak van de rijder dienen. Het eindeloze zoeken naar een
parkeerplaats in de stad kan tot het verleden gaan behoren, wanneer de auto contact kan leggen met parkeergarages, een vrije plek kan opsporen en die vast
reserveren.

3

Initiatieven die zich (mede) hierop richten zijn bijvoorbeeld ITGS (Intelligent Traffic Guidance System), waarvoor een experiment loopt in Tokio, en het eveneens Japanse AHS-i (Advanced
Cruise-Assist Highway Systems - information).
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Een toepassing van weer een andere orde is de chipkaart in auto’s, die nu gebruikt wordt bij proeven met rekeningrijden. De infrastructuur merkt de aanwezigheid van de auto op en schrijft het juiste bedrag van de chipkaart af. Die kaart kan weer informatie bevatten over het voertuig zelf, waardoor bijvoorbeeld een
tariefdifferentiatie tussen incidentele passanten en ‘vaste klanten’ mogelijk wordt.
Rijtaakondersteuning
De hierboven genoemde voorbeelden vergroten de mogelijkheden van de auto: het voertuig kan meer dan alleen rijden. De verantwoordelijkheid voor het rijgedrag zelf ligt in alle gevallen nog bij de bestuurder. Ook die kan hem in de toekomst gedeeltelijk of geheel uit handen worden genomen. Rijtaakondersteunende
systemen kunnen het regelen van koers en snelheid vergaand ondersteunen. Dat varieert van het attenderen op gevaarlijke situaties door een geluidssignaal, via
een terugduwend gaspedaal tot volledige overname4.
Auto’s kunnen in de toekomst objecten in hun directe omgeving waarnemen. Dat kunnen andere auto’s zijn, een wegmarkering, obstakels op de weg, enzovoort.
Slimme auto’s kunnen daar ook op reageren. Wanneer een bestuurder gaat slingeren ten opzichte van de wegbelijning kunnen ze een waarschuwingssignaal
geven, of ze kunnen zelf de rechte lijn vasthouden. Daarvoor moet de auto wel de wegbelijning kunnen herkennen5, of hij moet zich kunnen oriënteren op bijvoorbeeld een magnetische strook in het asfalt.
Veel research is ook gericht op systemen waarmee auto’s een voorligger herkennen en zich daar, op veilige afstand, achter nestelen. Dit heeft inmiddels tot
kleinschalige toepassingen en experimenten geleid. De Adaptive Cruise Control (ACC) is al op de markt. Dit systeem houdt een aangegeven (hoge) snelheid
vast, maar remt af zodra een voorligger op minder dan een veilige afstand dreigt te komen. Bij lagere snelheden kunnen soortgelijke systemen het automatische
filerijden mogelijk maken6, of automatisch inparkeren7.
Op termijn zal het technisch mogelijk zijn om het voertuig de besturing geheel te laten overnemen. Dat stelt eisen aan de weg. De auto moet in zo’n geval de
weg kunnen lezen, de apparatuur moet de bochten en de knooppunten kunnen herkennen en moet gebruik kunnen maken van de slimme technologie waar de
weg tegen die tijd mee uitgerust zal zijn. De weg zal met de auto communiceren via bakens langs de weg, een geleiderail in de berm of via het asfalt zelf.

4

5
6
7

In vervolg op AHS-i, gericht op individuele route-informatie, wordt in Japan gewerkt aan AHS-c en AHS-a. Dit staat respectievelijk voor ‘control’ (assistentie bij slecht weer, vasthouden van
de rijbaan) en ‘automated cruise’, vergelijkbaar met de automatische piloot in vliegtuigen. PATH en CHAUFFEUR richten zich op ‘platooning’, het zeer dicht opeen rijden van voertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens) via een elektronische schakeling. Het project INARTE (Integration of Navigation and Anticollesion for Rural Traffic Environment) is gericht op integratie van rijtaakondersteunende systemen buiten het stedelijk gebied.
Een dergelijke ‘rijwegtape’ is in ontwikkeling bij 3M.
‘Stop & Go’ wordt binnen afzienbare termijn op de markt verwacht.
Tijdens de Demo ’98 in Rijnwoude, een demonstratie van automatische voertuiggeleidingssystemen, demonstreerde INRIA een auto die automatisch inparkeert.
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De huidige toepassingen van rijtaakondersteuning richten zich op standaardverkeerssituaties: een vrije weg waar hogere snelheden (meer dan zestig kilometer
per uur) mogelijk zijn, of filerijden. In Tilburg is in september 1999 een proef gestart voor het verkeer de bebouwde kom: ISA (Intelligente Snelheids Adaptie).
De auto weet, via een digitaal navigatiesysteem, waar hij rijdt en weet ook welke maximumsnelheid daar geldt. Zodra de chauffeur harder wil rijden neemt de
auto uit zichzelf gas terug.
Het is denkbaar dat de rijtaakondersteuning zich in de toekomst ook juist op uitzonderlijke situaties zal richten. De auto zal zichzelf bijvoorbeeld veilig aan de
kant kunnen zetten wanneer de bestuurder onwel wordt. Het voertuig kan misschien tegelijk zelfstandig de alarmdiensten waarschuwen. Slecht zicht, bijvoorbeeld door mist, beperkt wel de waarneming van de bestuurder maar verstoort niet de informatie-uitwisseling tussen auto en weg. Ook in dat geval kan op
automatische bediening worden overgeschakeld.
In Nederland zijn al projecten gestart waarbij een bestuurder overbodig is geworden. Deze zijn technisch mogelijk, maar vooralsnog alleen uitvoerbaar op een
eigen infrastructuur. De systemen bestaan in Nederland momenteel in twee varianten: de ‘people mover’ tussen Rotterdam-Kralingse Zoom en Capelle aan de
IJssel en bij Schiphol, en de containervervoerrobots in de Rotterdamse haven.
Een combinatie met een slimme weg kan leiden tot een ‘dialoog’ tussen voertuig en weg (al dan niet via een centrale). Een voorbeeld is UDC (Urban Drive
Control), waarmee sinds 1996 wordt geëxperimenteerd. Dit is een stedelijke toepassing van de doorstromingsbevording. Via voorzieningen aan de weg ontvangt
een centrale informatie over het actuele verkeerspatroon. De centrale stuurt de verkeerslichtinstallatie vervolgens zodanig aan dat de doorstroming op het stedelijke wegennet optimaal verloopt. UDC kan op die manier in een interactieve groene golf voorzien.
Al deze systemen hebben een grotere veiligheid en een betere doorstroming tot doel, maar ook een groter rijcomfort. In de meest extreme situatie zijn alle reizigers passagiers en zijn er geen chauffeurs meer nodig. De tijdsbesteding onderweg wordt daarmee vrij.
Resumerend ontstaat het beeld van een voortdurende communicatie tussen weg en voertuig en tussen voertuigen onderling. Weg en voertuig kunnen beide
waarnemen, en die waarneming vertalen in al dan niet vrijblijvende informatie (boven de weg of binnen de auto) of in daadwerkelijk handelend optreden. Door
op elkaar te reageren raken weg en voertuig in dialoog: de weg vertelt het voertuig dat het verderop druk is, het voertuig adviseert de bestuurder een andere
route te kiezen, waarop de weg weer reageert door op die alternatieve route doorstromingsbevorderende maatregelen te treffen. Wanneer de auto’s als rijdende
sensoren fungeren en een verkeerscentrale vooraf op de hoogte is van hun bestemming, kunnen deze maatregelen zelfs al genomen worden voordat de file zich
daadwerkelijk gevormd heeft.
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Nieuwe toepassingen
De huidige ontwikkeling naar een slimme weg is in de eerste plaats gemotiveerd door beleidsdoelstellingen voor verkeersveiligheid en doorstroming. Een andere drijfveer is de vergroting van het rijcomfort, door de informatievoorziening en de rijtaakondersteuning.
De belangrijkste drie toepassingsgroepen zijn daarmee wel genoemd. Een slimme weg hoeft zich daar echter niet toe te beperken. Soms ontstaan, zijdelings of
heel bewust, verrassende vooruitzichten op heel andere toepassingsvelden, soms door combinaties te leggen met technologieën in andere vakgebieden.
Slimme technologie kan bijvoorbeeld bijdragen aan het terugdringen van de externe effecten van het autoverkeer, vooral op het gebied van het milieu. Een
bestaand voorbeeld daarvan is de dynamische openbare verlichting (‘Dyno’), die de intensiteit van het licht afstemt op het verkeersaanbod. Dat spaart energie en
beperkt de lichtverontreiniging. Dat laatste is vooral voor de natuur van belang. Een proef vindt plaats op de A12 bij Woerden.
Een systeem waarbij aangesloten kan worden is die van de ‘snuffelpalen’, installaties die de luchtkwaliteit (stank en verontreiniging) meten. Koppeling aan een
slimme weg betekent dat maatregelen kunnen worden genomen zodra de luchtkwaliteit plaatselijk beneden een aanvaardbaar niveau zakt, bijvoorbeeld bij
smogvorming. De weg kan op dat moment ingrijpen: de snelheden aanpassen of verkeer omleiden. Toekomstige auto’s zijn wellicht uitgerust met een ‘zelfrij’mogelijkheid en een energiezuinigere (want optimaal efficiënte) automatische bediening. De slimme weg kan dan bij een slechte luchtkwaliteit auto’s laten
omschakelen naar de automatische stand.
Voor de geluidhinder zijn soortgelijke oplossingen denkbaar. Hier liggen nog extra kansen wanneer het ‘antigeluid’ verder tot ontwikkeling komt, de tegendraadse geluidsgolven die geluid kunnen verzachten of zelfs opheffen. Een slimme weg wordt dan ook een stille weg.
Een toepassing van een andere orde is die van het wegonderhoud. Een slimme weg kan permanent zijn eigen kwaliteit meten. Incidentele problemen met bijvoorbeeld gladheid kunnen zo snel worden opgespoord en verholpen, maar ook meer structurele condities zoals spoorvorming en de ruwheid van het wegdek
worden snel gedetecteerd. Een stap verder dan deze permanente zelfdiagnose is een weg die zichzelf herstelt: die zelf gaat pekelen bij ijzel of opruwt als de
weersomstandigheden daarom vragen.
Aangenomen dat slimme auto’s op slimme wegen het aantal verkeersongevallen niet helemaal tot nul kunnen terugbrengen, zijn ook systemen denkbaar die de
politie kunnen helpen met de toedrachtsbepaling bij ongevallen. Zowel de betrokken voertuigen als het wegdek kunnen informatie opslaan die daar behulpzaam
bij kan zijn, vergelijkbaar met de black box waar vliegtuigen van zijn voorzien.
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Een laatste uitbreiding die hier genoemd kan worden is een toepassing voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de voetgangers. Bij beveiligde oversteekplaatsen kunnen zij nu de verkeerssituatie beïnvloeden door groen licht te vragen. Een eenvoudige uitbreiding zou zijn om mensen die slecht ter been zijn een
apparaatje te geven waarmee ze het groene licht kunnen verlengen. Automobilisten kunnen via een signaleringssysteem geattendeerd worden op voetgangers die
om welke reden dan ook extra aandacht in het verkeer behoeven (blinden, doven, invaliden, et cetera). Informatieterminals of elektronische zakagenda’s kunnen
tot slot ook de informatiesystemen voor de automobilist aan fietsers en voetgangers ter beschikking stellen.

Afsluiting
Een slimme weg neemt waar, interpreteert en handelt. Voorheen waren dat allemaal acties die de bestuurder voor zijn rekening nam. De weg van de toekomst
kijkt namens de bestuurder, verbindt namens de bestuurder conclusies aan de waarneming en kan zelfs namens de bestuurder handelen. De weg moet daartoe de
auto, het voertuig, kunnen beïnvloeden. De weg verzendt signalen over de verkeerssituatie, die het voertuig vertaalt in routekeuze en rijstijl. Technisch is het
mogelijk dat een samenspel van weg en voertuig de bestuurder van zijn rijtaken kan bevrijden, waarbij de technologie verder zal opschuiven van de weg naar
het voertuig. Dat geeft meer individueel toegesneden mogelijkheden en is flexibeler. In dat uiterste geval rijdt de auto de bestuurder volautomatisch en veilig
naar de plaats van bestemming, daarmee rekening houdend met de actuele verkeerssituatie en alle mogelijke effecten op de omgeving. Intussen leunt de automobilist ontspannen achterover, met een bakje chips en een drankje onder handbereik, genietend van de voetbalwedstrijd die live op zijn beeldschermpje wordt
uitgezonden.

