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Aanleiding onderzoek 

Een projectteam bestaande uit wegbeheerders van 

Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en gemeente Den 

Haag willen onderzoeken of de verkeersafwikkeling van Den 

Haag (knooppunt Clausplein) naar Rotterdam (Knooppunt 

Kethelplein) kan worden verbeterd door een gewijzigde 

inzet van de bestaande Dynamische Route Informatie 

Panelen (DRIP’s). Belangrijk onderdeel van dit project is het 

testen en monitoren wat de effecten zijn van de gewijzigde 

inzet. In dat kader is het belangrijk om vooraf te weten of 

de weggebruikers die DRIP’s en GRIP’s passeren onderweg, 

de getoonde informatie begrijpen en uiteindelijk ook als 

beslisinformatie gebruiken in hun routekeuze. 

 

Onderzoek 

In december 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de 

begrijpelijkheid en het gebruik van reistijdinformatie via 

DRIP’s en GRIP’s onder de leden van het Klantenpanel van 

Rijkswaterstaat. Zevenhonderd respondenten hebben de 

vragenlijst ingevuld. 

 

Kenmerken weggebruikers 

De meeste respondenten (80%) rijden gemiddeld één of 

meerdere keren per week op snelwegen en 90 procent van 

alle respondenten rijdt wel eens op de snelwegen tussen 

Den Haag en Rotterdam. Bijna 40 procent van de 

respondenten rijdt tussen de 10.000 – 20.000 km per jaar 

en bijna een derde rijdt tussen de 20.000 – 40.000 km per 

jaar. De groep respondenten bestaat uit ervaren 

weggebruikers die regelmatig op de snelweg rijden en 

bovendien bekend zijn met de route tussen Den Haag en 

Rotterdam. Bijna alle respondenten zijn bestuurder van een 

personenauto (99%). Daarnaast is 11 procent van de 

respondenten vrachtwagenchauffeur, rijdt 15 procent in een 

bestelbus en rijdt 14 procent motor. 
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Bekendheid DRIP’s en GRIP’s  

Nagenoeg alle respondenten (97%) zijn bekend met een 

DRIP. Zeven op de tien (70%) respondenten geven aan zelf 

enkele keren per week of per dag langs een DRIP te rijden.  

Eveneens zijn bijna alle respondenten (95%) bekend met 

een GRIP en rijdt twee op de drie de respondenten (66%) 

enkele keren per week of dag langs een GRIP. 

 

 

 

Routekeuze A4 versus A13-A20 

Op de vraag welke route men zou kiezen van knooppunt 

Clausplein naar knooppunt Kethelplein in het geval de 

reistijd via de A4 20 minuten bedraagt en die via de A13-

A20 16 minuten, geeft ongeveer twee op de drie 

respondenten aan de route via de A13-A20 te zullen volgen.  

 

Belangrijkste redenen die men opnoemt voor deze keuze 

zijn de snellere reistijd/tijdswinst, onbekend verloop van de 

file op de A4, liever rijden dan stilstaan. Bijna een derde van 

de respondenten volgt de route via de A4. Hier worden als 

belangrijkste redenen dingen genoemd: kortere afstand, 

fijnere/rustigere weg, klein reistijdverschil en onvoorspel-

baarheid filevorming op de A20.  

 

Tenslotte geeft een kleine groep respondenten (4%) aan dat 

zij zich laten leiden door andere overwegingen om tot een 

routekeuze te komen. Naast het kennen van de oorzaak van 

de vertraging en eventuele andere vertragingen op de route 

naar de bestemming, is vooral het gebruik van 

navigatiesystemen en fileinformatie via Waze/Google e.d. 

bepalend in de routekeuze. 

 

 

Invloed vertraging op routekeuze  

Aan respondenten is gevraagd bij welke vertraging men de 

route wijzigt. Drie op de tien respondenten (28%) wijzigt de 

route bij een verschil van 0-5 minuten, één op de drie 

respondenten (35%) bij een verschil van 6-10 minuten en 

drie op de tien respondenten (30%) bij een verschil van 11 

of meer minuten.  

 

Tevredenheid GRIP informatie  

Van alle respondenten is 70 procent tevreden tot zeer 

tevreden met de informatie op de GRIP’s, 22 procent is 

neutraal en 8 procent is hier (zeer) ontevreden over. De 

respondenten die ontevreden zijn voeren als redenen 

hiervoor aan dat de informatie onduidelijk en 

onoverzichtelijk is (‘Waar is de vertraging?’ ‘Waar rij ik?’) en 

in combinatie hiermee vooral de opmerking dat de 

passagetijd van enkele seconden veel te kort is om de 

informatie te lezen én interpreteren. 

 

Begrijpelijkheid GRIP informatie  

Om te kunnen beoordelen of weggebruikers de gebruikte 

symbolen op GRIP’s begrijpen is de respondenten gevraagd 

aan te geven wat men denkt dat de symbolen betekenen. 

Meer dan acht op de tien respondenten (86%) herkennen 

het knooppuntsymbool juist. Slechts één op de vijf 

respondenten (21%) begrijpt dat de onderbreking tussen 

twee wegvakken aangeeft dat daar op- en afritten zijn. 

Meer dan de helft (55%) denkt ten onrechte dat het een 

wegvak zonder file betreft. Het pijlsymbool op de hoek van 

het getoonde wegennetwerk herkennen zeven op de tien 

respondenten (70%) juist als zijnde ‘hier rij ik’. Het 

getoonde wegvak zonder file begrijpt driekwart (73%) goed 

en een vergelijkbaar wegvak met file (rood gekleurd) door 

82 procent. 
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Informatiebehoefte over DRIP’s / GRIP’s  

De respondenten is gevraagd of er behoefte is aan meer 

informatie en uitleg over DRIP’s en GRIP’s. Circa twee op de 

drie respondenten (64%) heeft geen behoefte aan extra 

informatie. De voorgestelde media (filmpje of pagina op 

website Rijkswaterstaat, filmpje op social media, artikel in 

krant e.d.) wordt door zo’n 10-15 procent van de 

respondenten genoemd als mogelijkheid. Sommige 

respondenten doen de suggestie om de informatie te 

koppelen of integreren met navigatiesystemen. 

 

Routekeuze op basis van GRIP informatie 

De respondenten is voorgelegd welke route men zou kiezen 

o.b.v. een aantal voorbeelden van een GRIP waarbij één of 

meerdere wegvakken van de A4 dan wel A13 - A20 rood 

kleuren (= reistijdvertraging). Indien er op géén van beide 

routes rode wegvakken zijn kiezen meer dan negen op de 

tien respondenten (93%) voor de snellere A4. Indien er 

enkele aaneensluitende wegvakken op de A4 rood kleuren 

en geen op de route A13-A20 kiest 83 procent voor de 

vertragingsvrije route via de A13-A20. Dit percentage stijgt 

naar 91 procent als een extra wegvak op de A4 rood kleurt 

en de vertraging bovendien dichter bij het keuzepunt van 

beide routes staat. Omgekeerd bij meerdere (3) rode 

wegvakken op de A13 kiezen bijna alle respondenten (97%) 

voor de route via de A4. Tenslotte is gevraagd naar de 

routekeuze wanneer op zowel de A4 als op de A13-A20 

route meerdere rode wegvakken zichtbaar zijn. In dat geval 

kiezen negen op de tien respondenten (91%) voor de route 

via de A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvolgen van DRIP/GRIP informatie 

De belangrijkste redenen die respondenten aangeven om de 

adviezen en informatie op DRIP’s en GRIP’s op te volgen 

zijn tijdswinst (door 41% genoemd) en het ontwijken van 

files (door 76% genoemd). Ook vindt men het prettig dat de 

informatie adviserend en niet dwingend is (door 35% 

genoemd). In mindere mate geven de respondenten aan dat 

ze goede ervaringen hebben met het opvolgen van de 

informatie (door 21% genoemd), de informatie betrouwbaar 

is (door 21% genoemd) en men deze informatie van 

Rijkswaterstaat ook vertrouwd (door 26% genoemd).  

 

Genoemde redenen om de informatie soms maar niet altijd 

op te volgen zijn uiteenlopend van: gebruik andere 

informatiebronnen zoals navigatiesystemen, eigen ervaring, 

geen keuze hebben of het tijdstip van de dag. 

 

Niet opvolgen van DRIP/GRIP informatie  

De belangrijkste redenen voor respondenten om de 

informatie niet op te volgen zijn het waarschijnlijk 

veranderen / verbeteren van de situatie voordat men bij de 

file is (39%), een eerdere bestemming op de route dan het 

eindpunt (36%), het afwijken van de informatie t.o.v. 

andere bronnen zoals navigatie, radio (30%), te ver moeten 

omrijden via de alternatieve route (30%). Andere redenen 

die genoemd zijn lopen uiteen van te weinig tijdswinst, 

teveel omrijden, persoonlijke voorkeur/gewoonte, negatieve 

omrijd ervaringen of eigen routevarianten om de file(s) 

heen. 

 

Vragen/opmerkingen van respondenten 

In de vrije opmerkingen van de respondenten komen voor 

het overgrote deel de al eerder benoemde punten naar 

voren. Opvallende opmerkingen zijn dat een aantal 

respondenten aangeeft dat het handig zou zijn als op de 

GRIP ook reistijdinformatie zou staan. Ook wordt genoemd 

dat bij ongevallen, wegwerkzaamheden en overheids-

boodschappen (bijvoorbeeld corona) de reistijdinformatie 

moet wijken en deze helaas niet meer zichtbaar is. 

 

Conclusie onderzoek 

De DRIP én GRIP zijn als verschijnsel bij de meeste 

weggebruikers goed ingeburgerd. Ze worden herkend, de 

informatie op de DRIP’s/GRIP’s is voor het merendeel van 

de gebruikers duidelijk en die informatie wordt ook 

regelmatig opgevolgd in de keuze voor de kortste route. 

Omdat de route via de A4 in filevrije omstandigheden van 

het netwerk sneller is dan die via de A13-A20 en men de A4 

comfortabeler c.q. rustiger vindt om te rijden, zijn bij 

congestievorming kleine reistijdverschillen in het voordeel 

van de A13-A20 route geen reden om van de A4 route af te 

wijken. Voor twee op de drie weggebruikers is het 

omslagpunt bij 5 of meer minuten reistijdvoordeel.   
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De informatie op de DRIP’s en GRIP’s wordt over het 

algemeen wel redelijk goed begrepen. Respondenten 

oordelen negatiever over de hoeveelheid en complexiteit 

van de informatie afgezet tegen de zeer korte passagetijd 

van enkele seconden. De daarop volgende benodigde tijd 

voor interpretatie en uiteindelijk routekeuze is volgens hen 

beperkt. Hoewel ogenschijnlijk tegenstrijdig, wordt hiermee 

echter wel vaak een extra informatiebehoefte genoemd met 

betrekking tot de oorzaak en het verloop van de vertraging 

(groeit de file aan, of neemt deze juist af). 

 

Vervolg 

De waardevolle uitkomsten die deze enquête heeft 

opgeleverd worden gebruikt in het ontwerp van de aanpak 

voor de gewijzigde DRIP/GRIP inzet. Zo zullen bij het 

ontwikkelen van de tekststrategie op de DRIP’s de 

opmerkingen en suggesties zoveel mogelijk meegenomen 

worden. Voor de te ontwerpen grafische plaatjes op de 

GRIP’s zal met extra aandacht worden gekeken naar de 

duidelijkheid en hoeveelheid van alle gebruikte symbolen.  

Uiteraard wel passend binnen de landelijke richtlijnen en 

afspraken, die borgen dat er landelijke eenheid en 

herkenbaarheid is. 

 

Ten slotte zal het omslagpunt in de gevoeligheid van 

weggebruikers om een geadviseerde kortere alternatieve 

route op te volgen worden gebruikt in het regelsysteem. De 

effecten van de proef zullen intensief gemonitord en 

geëvalueerd worden en met eventuele bijstellingen 

stapsgewijs worden verbeterd. Indien na afloop van het 

project de uiteindelijke effecten positief blijken, zal de 

gewijzigde inzet definitief worden gemaakt en kunnen de 

weggebruikers daar in de verdere toekomst van blijven 

profiteren. 

 


