
Verkeersinformatie 4’

Op 75 april gaat de bijna 6o jaar oude Velsertunnel (A22) negen maanden dicht voor reistijden op verschillende routes van ofnaar

ILKEL TANER EN JASPER DE VRIES, RIJKSWATERSTAAT

De Velsertunnel (A22) is voor bewoners en
bedrijven in de IJmond de belangrijkste

ontsluitingsroute onder het Noordzeekanaal

door. Rijkswaterstaat verwacht flinke ver
keershinder tijdens de bouw. Om de regio

bereikbaartehouden,hebbenRijkswaterstaat

en de belangrijke regionale stakeholders (over
heden, bedrijfsleven en publiekstrekkende

locaties) een intensiefomgevingsproces door
lopen, met verrassende maatregelen.

Snel naar de Wijkertunnel
Rijkswaterstaat legt vier tijdelijke verbin
dingswegen (keerlussen) aan: twee bij de
knooppunten Velsen en Beverwijk en twee
ten zuiden van de tunnel. Ook zijnde calami
teitenbogen in de oksels van de beide knoop-
punten tijdens de renovatie de hele tijd open.
Hierdoor bereiken weggebruikers sneller de

hoofdomleidingsroute die door de naburige
Wijkertunnel (Ag) loopt. Idealiter zouden in
alle bestaande navigatiesystemen op de eer

ste dag van de sluiting de aanpassingen in het

wegennet zijn geïmplementeerd. Dit blijkt in
de praktijk nog niet haalbaar. Updates van

navigatiesystemen gaan gepaard met een
bepaalde ververstijd, soms oplopend tot
enkele maanden. Het grote aantal kaartleve
ranciers en aanbieders van navigatiesyste
men maakt de opgave extra complex.

Regie
Voor Rijkswaterstaat was dit de aanleiding
om zelf regie te nemen rond actuele reisin
formatie tijdens de tunnelsluiting. Daarvoor
zijn eerst alle serviceproviders die beschik

ken over een online routeplanner of app met
actuele reisinformatie benaderd met de
vraag of zij op eigen kosten hun tools aan
willen passen aan het tijdelijk wegennet.
Rijkswaterstaat neemt deze aangepaste rou
teplanners mee in zijn communicatie en

omgevingsmanagement. HERE is hierop een
samenwerking met Rijkswaterstaat aange
gaan. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat
samen met het platform limond Bereikbaar

een tijdelijke website ontwikkeld die vanaf
15april het tijdelijke wegennet correct weer-
geeft en bovendien snel inzicht geeft in de
drukte op de weg: www.ijmondbereikbaar.

nl/routekaart-bedrjven.

loo bedrijven
Deze site bevat een interactieve kaartwaarop
routes van en naar de deelnemende bedrij
ven en publiekstrekkers zichtbaar zijn. Deel
nemende bedrijven kunnen deze (responsive
ontwikkelde) website geheel naar eigen
wens instellen en implementeren, bijvoor
beeld op grote flatscreens in de lobby, in een
planningsafdeling, op de eigen website of
het intranet. Personeel, klanten en leveran

ciers zien op de kaart vervolgens actuele

het bedrijf. Inmiddels hebben zich al meer
dan honderd bedrijven aangemeld voor de
interactieve website.

Concurrentie vermijden
Rijkswaterstaat heeft bewust gekozen voor
een kaart met actuele reisinformatie die
alleen kort vciör en tijdens de sluiting van de
Velsertunnel online is. Omdat er geen sprake
is van een routeplanner, wordt concurrentie
met de markt vermeden. Via een meervou
dige uitvraag zijn meerdere marktpartijen
betrokken bij de ontwikkeling ervan. Zo ver
zorgt Innovactory de front end (het kaart-
materiaal). En wordt de back end geleverd
door Simacan, terwijl TomTom actuele ver
keersdata aanlevert. Hiervoor heeft Rijkswa
terstaat via de Nationale Databank Wegver
keersgegevens (NDW) floating Car Data
ingekocht.

Aanvullende data
Ook aandacht voor bredere data-inwinning

Om ervoorte zorgen dat alle serviceproviders

en andere afnemers tijdens detunnelsluiting

beschikken over de juiste verkeersdata, heeft
Rijkswaterstaatvia de NDWhet netwerk uit
gebreid met aanvullende data over dit tijde
ljke wegennet en een belangrijk deelvan het
onderliggendwegennet. Om in deze behoefte
te voorzien wint ARS T&TT op de betreffende,
met de lokale wegbeheerders afgestemde,
trajecten data in via bluetooth-kastjes.
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een grootscheepse renovatie. Om het limondgebied bereikbaar te houden, doet
Rijkswaterstaat iets wat maar zelden gebeurt: het verkeer rijdt gedurende de bouw
over tijdelijk aangelegde wegen, waardoor navigatie en routekaarten niet meer
kloppen. Hoe pakt Rijkswaterstaat dit aan?

fl Op www.verkeerskunde.nl/renovatievel
sertunnel vindt u het integrale artikel
met meer uitleg over de omleiding en
reis- en routeinformatie
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