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Aantal opstoppingen laatste halfjaar weer fors
toegenomen

Het regent filerecords
op onze wegen
Door GIJSBERT TERMAAT

Gisteren, 20:00 in BINNENLAND
DEN HAAG - Het blijft filerecords regenen op de Nederlandse wegen. Ook in de eerste zes
maanden van dit jaar is het aantal opstoppingen weer fors toegenomen. In vergelijking met het
eerste halfjaar van 2017 nam de filedruk met maar liefst twintig procent toe.

In vergelijking met het eerste halfjaar van 2017 nam de filedruk op de Nederlandse wegen met maar liefst
twintig procent toe.
Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Dat constateert de ANWB op basis van recente cijfers. „Daarmee zet de trend van
het eerste kwartaal zich helaas door. Toen al voorzagen we een kentering, maar
hadden we nog een beetje hoop dat het tijdelijk was. Maar niets is minder waar,

want de files blijven onverminderd doorgroeien”, zegt Arnoud Broekhuis. „Vooral
in de maanden maart, april en mei stonden er in 2018 veel meer files en werden
spitsrecords keer op keer gebroken.”
Vertragingen
De toegenomen filezwaarte is vooral merkbaar bij zeer grote knelpunten op het
Nederlandse wegennet. „Dat treft dan vooral automobilisten die dagelijks op de
weg zitten op de A4 Amsterdam - Rotterdam, de A20 Hoek van Holland - Gouda
en A27 Utrecht - Breda. Op die trajecten liepen de vertragingen door opstoppingen
het afgelopen jaar weer fors op”, ziet de verkeersspecialist van de ANWB.
"We dachten dat het tijdelijk was"
De afgelopen zes maanden waren er zowel tijdens de ochtend- als avondspits veel
meer files. „Opvallend is dat het ook overdag veel drukker is geworden en er
sprake is van een verzadiging van het wegennet”, vervolgt Broekhuis. „Dan loopt
het vanzelf een keer mis, zeker als het economisch ook een stuk beter gaat en het
wagenpark blijft groeien tot inmiddels alleen al zo’n 8,2 miljoen personenauto’s.”
Vooral in de regio’s Den Haag en Rotterdam ondervond het verkeer veel meer
hinder van opstoppingen dan in 2017. Ook op de wegen in de provincies
Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de filezwaarte toe.
De ANWB merkt op dat ook het aantal incidenten op de weg is toegenomen ten
opzichte van vorig jaar. Dit heeft volgens de bond sterk bijgedragen aan de
toegenomen filezwaarte. Broekhuis: „De drukste spits van het afgelopen halfjaar
was die van dinsdagmiddag 22 mei, toen stevige regenbuien en ongelukken voor
veel vertraging zorgden. Op het drukste moment stond er op A- en N-wegen in
totaal 955 kilometer file.”

