Applicatie Wegkenmerken+

AVV werkt aan centraal
bestand wegkenmerken
Samenvatting

AVV bouwt samen met de wegbeheerders aan een nieuw basisbestand met wegkenmerken. De wegkenmerken worden geïnventariseerd met behulp van de applicatie Wegkenmerken+. Deze applicatie, die te beschouwen is als een eenvoudig GIS-systeem biedt wegbeheerders de mogelijkheid om informatie over wegkenmerken op te slaan, te raadplegen en te analyseren.
Het is zowel bij planvorming als bij uitvoering en evaluatie een nuttig hulpmiddel. Met het concept Wegkenmerken+ voorziet
AVV in een standaardformaat voor het registeren van wegkenmerken, zodat regionale en landelijke analyses mogelijk worden.
De implementatie van de applicatie bij de wegbeheerders is in volle gang.
J.P.J. Meessen, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Drs ing. J. de Haan, KVV

De applicatie Wegkenmerken+ biedt wegbeheerders de
mogelijkheid om informatie over wegkenmerken op te slaan
en te raadplegen. Het kan worden gezien als een eenvoudig
GIS en is nuttig, zowel bij planvorming als bij uitvoering en
evaluatie.
Hoeveel ongevallen gebeuren in een bepaalde gemeente op
gebiedsontsluitingswegen? Welk effect heeft een bepaalde
Duurzaam-Veilig-maatregel gehad op de reductie van het
aantal verkeersslachtoffers? Dit soort vragen worden in het

kader van Duurzaam Veilig steeds meer gesteld. Voor het
beantwoorden ervan is informatie over wegen nodig. Om
daarin te kunnen voorzien is AVV het project Wegkenmerken+ gestart.
Allereerst is samen met provincies, gemeenten, kaderwetgebieden, wetenschappers en het rijk vastgesteld welke
wegkenmerken essentieel zijn. Op basis daarvan heeft AVV
in overleg met de partners de applicatie Wegkenmerken+
ontwikkeld, een landelijk en uniform basisbestand met
wegkenmerken. Op dit moment is er in Nederland geen uni-

forme en eenduidige registratie van wegkenmerken.

Hoe werkt het?

De applicatie is zo gemaakt dat de wegbeheerders op een
eenvoudige manier de wegkenmerken kunnen vastleggen
en verzenden naar AVV. AVV voegt alle losse bestanden samen tot een landelijk bestand. Dit landelijke bestand wordt
weer in provincies onderverdeeld en samen met het actuele
Nationaal Wegenbestand (NWB) en een aantal kenmerken
uit het ongevallenbestand teruggeleverd aan de wegbeheerders. Gemeenten ontvangen op die manier informatie over
een groter gebied dan hun eigen beheersgebied en kunnen
een ‘benchmark’ met omliggende gemeenten uitvoeren.
Provincies en kaderwetgebieden hebben het bijkomende
voordeel dat zij inzicht krijgen in de (Duurzaam-Veilig-) wegkenmerken van individuele gemeenten. De geregistreerde
gegevens zijn daarnaast ook door de gebruiker zelf te gebruiken in de gangbare applicaties, zodat complexere analyses
mogelijk zijn.
De applicatie bevat een invoerfunctie, een raadpleegfunctie
en een analysefunctie. De gebruiker kan de ingevoerde data
dan ook direct gebruiken. De applicatie wordt kosteloos uitgeleverd aan wegbeheerders die met AVV afspraken hebben
gemaakt over het uitwisselen van gegevens in een zogenaamd data-voor-data-contract. Op dit moment heeft ruim
90 procent van de wegbeheerders in Nederland een dergelijk
contract met AVV.

Invoeren

De applicatie is gebaseerd op het Nationaal Wegenbestand
(NWB). Dit bestand bestaat uit wegvakken met elk een
unieke code. De registratie van wegkenmerken in de applicatie vindt plaats op basis van wegvakken en kruispunten.
De gebruiker van Wegkenmerken+ maakt een geografische
selectie van de gewenste wegvakken of kruispunten en
registreert de juiste kenmerken vervolgens op een handige
manier. De applicatie bevat een aantal opties om dit registratieproces makkelijk en snel te laten verlopen. Het gaat om
een vaste set kenmerken (zie kader) die door het eerdergenoemde samenwerkingsverband is bepaald. Deze vaste set
kan alleen door de AVV worden veranderd en niet door de
individuele gebruiker. Alle kenmerken van de wegvakken
en de kruispunten zijn verdeeld in een aantal groepen om
de gebruiker meer inzicht te verschaffen in de verschillende
soorten kenmerken. Een vast kenmerk is de huidige verkeersfunctie van een weg (wegvak).
Om de wegbeheerder flexibiliteit te bieden kan deze ook zelf
kenmerken vaststellen en registreren. De applicatie wordt
hierdoor bruikbaar voor andere doeleinden. Deze zelf vast
te stellen kenmerken worden op dezelfde manier ingevoerd
als de vaste set en kan gelijktijdig plaatsvinden met de
registratie van de vaste set kenmerken. De wegbeheerder
kan zo al zijn kenmerken die hij van belang acht registreren in een systeem. Zo heeft de wegbeheerder een systeem
waarmee snel en eenvoudig wijzigingen op het wegennet
kunnen worden aangebracht en is de actuele situatie altijd
voorhanden. Figuur 1 toont een schermafdruk van de actuele

verkeersfuncties van wegen, waarbij rechts de informatie
van een specifiek wegvak is te raadplegen.

1. Schermafdruk actuele verkeersfunctie

AVV heeft geprobeerd de wegbeheerder zo veel mogelijk
invoerwerkzaamheden te besparen door reeds bekende
informatie van de vaste set kenmerken in de applicatie in te
vullen. Die informatie is afkomstig uit bestanden van AVV,
maar ook van andere instanties, zoals het RIVM. Zo zijn bij
de wegvakken de huidige snelheidslimiet, de intensiteit en
de huidige verkeersfunctie voor een deel gevuld. Als de werkelijke waarden afwijken van de reeds ingevulde waarden
moeten deze natuurlijk door de gebruiker worden aangepast.
Naast de kenmerken heeft de AVV ook een aantal standaardgegevens in de applicatie opgenomen die niet door de
gebruiker zijn aan te passen, zoals de CBS-wijk/buurtnaam
en de ongevalsgegevens over het voorgaande jaar.

Raadplegen

Nadat de kenmerken zijn ingevoerd kunnen ze eenvoudig
op het wegennet worden gepresenteerd. De actuele situatie wordt hiermee snel en inzichtelijk in beeld gebracht.
Daarnaast zijn de kenmerken per wegvak eenvoudig op te
vragen. In de applicatie kan de gebruiker ook eigen digitaal
kaartmateriaal, in de vorm van Shapefiles, toevoegen. De
gecreëerde ‘plaatjes’ kunnen hierna worden geëxporteerd
om bijvoorbeeld in rapportages te gebruiken.

Analyseren

Met de analysefunctie is het mogelijk de geregistreerde
kenmerken te analyseren door middel van verschillende
kruistabellen. Deze tabellen zijn ook weer te exporteren in
verschillende formaten, bijvoorbeeld naar Excel. In Excel kan
de gebruiker vervolgens zelf grafieken en figuren samenstellen. Een gemeente kan bijvoorbeeld de verdeling van
het wegennet naar verkeersfunctie en lengte presenteren.
Daarnaast berekent de applicatie een ‘Duurzaam-VeiligScore’ voor de afzonderlijke wegvakken op basis van de
CROW 116-publicatie en kan deze presenteren op het NWB.
Op deze manier ontstaat een indruk van de DuurzaamVeilig-inrichting van het beheersgebied van de wegbeheerder.

Implementatie

Sinds april 2003 worden de wegbeheerders en andere
belanghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het project Wegkenmerken+. Via de factsheet
Wegkenmerken+, die in juni vorig jaar is verstuurd, zijn het
concept en de voordelen van de applicatie uitgelegd. Enkele
voordelen zijn:
• een actueel systeem voor alle infrastructurele kenmerken
(databeheerssysteem);
• analyse en oplossing van lokale problemen;
• effecten van invoering van wegkenmerken meetbaar;
• benchmark tussen wegbeheerders is mogelijk;
• geheel kosteloos (dvd);
• uniformiteit voor heel Nederland.
De factsheet is op te vragen bij de Helpdesk Wegkenmerken+.
In februari dit jaar heeft al 85 procent van de wegbeheerders
met een data-voor-data-contract toegezegd mee te willen
werken aan de opbouw van het uniforme bestand met wegkenmerken. Zij hebben de applicatie Wegkenmerken+ reeds
ontvangen.

kenmerken van een wegvak

- huidige verkeersfunctie
- toekomstige verkeersfunctie
- type stroomweg
- wegtype
- aantal hoofdrijbanen per NWB-segment
- aantal autorijrichtingen per hoofdrijbaan
- rijrichtingscheiding
- kantmarkering
- parallelvoorzieningen
- parkeren
- verharding
- aantal uitritten per wegvak
- aantal drempels/plateaus per wegvak
- geslotenverklaring
- huidige snelheidslimiet
- toekomstige snelheidslimiet
- jaargemiddelde weekdag
- etmaalintensiteit
- intensiteitsoort
- snelheidscontrole politie
- snelheidscamera
optioneel:
- fiets-/bromfietsvoorziening
- parkeervorm
verkeersmodel:
- selectieniveau modelnetwerk
- toegestaan voor auto
- toegestaan voor fiets
- toegestaan voor voetganger
- ingeschatte snelheid auto
- ingeschatte snelheid fiets
- ingeschatte snelheid vrachtauto

Workshops

Ter ondersteuning van het gebruik van de applicatie heeft
AVV een gratis workshop ontwikkeld. Cursisten beoordelen
de workshop gemiddeld met een 7,8. Het totale concept
wordt door de cursisten als ‘goed’ ervaren en de applicatie
blijkt makkelijk om mee te werken en ook gebruikersvriendelijk. De meeste cursisten zijn van plan de gegevens per
wijk te gaan invullen en verwachten binnen drie maanden
iets terug te sturen naar AVV.

Adviesbureaus

Om de uniformiteit voor heel Nederland te kunnen realiseren, zijn ook contacten gelegd met marktpartijen. Alle
betrokken partijen zagen het nut en de voordelen van
één standaard in Nederland en ondersteunen de vaste set
kenmerken. Op dit moment hebben onder meer de adviesbureaus Grontmij, Via en Diepens & Okkema zich aangesloten
bij de standaard van AVV. Deze bureaus hebben software
ontwikkeld voor diepgaande onderzoeken en analyses en
daarvoor is het van belang dat iedereen dezelfde definities
en formules hanteert. De bestanden van Wegkenmerken+

kenmerken van een kruispunt

- beheerdersoort
- omschrijving kruising
- huidige kruispuntaggregatie
- toekomstige kruispuntaggregatie
- huidige aanwezigheid VRI
- toekomstige aanwezigheid VRI
- toekomstig aantal takken kruispunt
- huidige verhogingen kruispunt
- toekomstige verhogingen kruispunt
- voorrangsregeling kruispunt
- camera
optioneel:
- huidige rotonde
- toekomstige rotonde

kunnen dus in deze softwarepakketten worden gebruikt.

Projecten

Wegkenmerken+ wordt vooral een succes als de geïnventariseerde en vastgelegde informatie ook daadwerkelijk binnen
projecten wordt gebruikt. Het project ‘de Belonitor’ van AVV
is één van de partijen die gebruik wil maken van de informatie uit het wegkenmerkenbestand. De Belonitor is een
praktijkproef binnen het innovatieprogramma Wegen naar
de Toekomst van Rijkswaterstaat en is dit jaar gestart. Het
doel van de Belonitor is inzichtelijk te maken of maatschappelijk gewenst rijgedrag kan worden bereikt door het geven
van een beloning in plaats van straffen. Daarnaast moet
met de proef worden bereikt dat automobilisten zich aan de
geldende maximumsnelheid houden. Het nieuwe basisbestand Wegkenmerken+ kan inzicht geven in de geldende
maximumsnelheden, mits zo veel mogelijk wegbeheerders
meewerken.
Ook andere projecten maken gebruik van de applicatie
Wegkenmerken+. De functie van Wegkenmerken+ bij deze
projecten is het bieden van basisinformatie met betrekking
tot wegkenmerken. Enkele voorbeelden van projecten zijn:
• Proef digitalisering wegennet Noord-Nederland
• Best Practices GOW, CROW
• Beleidsinstrument voor de verkeersveiligheid, SWOV en
stadsgewest Haaglanden

Toekomst

De meeste wegbeheerders die de workshop Wegkenmerken+
hebben gevolgd, hebben aangegeven binnen drie maanden
na afloop van de workshop de eerste resultaten naar AVV
te kunnen opsturen. Van de wegbeheerders die aan de slag
zijn gegaan zonder de workshop, zijn de eerste resultaten
al binnen. Als de wegbeheerders in Nederland op deze
manier blijven doorgaan, verwacht AVV dit jaar al de eerste
teruglevering te kunnen doen. Verder zullen dit jaar nieuwe
mogelijkheden voor de wegbeheerders worden ontwikkeld,
zoals het toevoegen van kaartlagen per wegbeheerder. AVV
zal in ieder geval het gebruik op verschillende manieren
blijven stimuleren.

Informatie

Om gebruikers te ondersteunen is er de Helpdesk Wegkenmerken+., die zowel telefonisch, (045) 560 53 90, als per
e-mail is te bereiken: wegkenmerken@avv.rws.minvenw.nl.
Daarnaast is er op de internetsite van AVV, www.rwsavv.nl, een aparte link naar Wegkenmerken+.

