
Concrete gebruiksvoorbeelden van Talking Traffic 
 
Maximumsnelheid  

De bestuurder ziet altijd de geldende maximumsnelheid die geldt voor het weggedeelte waarop hij 
zich op dat moment bevindt:  
- Standaard maximumsnelheden (incl. venstertijden)  
- Dynamische maximumsnelheden bij incidenten/calamiteiten  
- Aangepaste maximumsnelheden bij wegwerkzaamheden  
Deze informatie houdt rekening met het type voertuig (vrachtwagen, aanhanger bijvoorbeeld) dat 

de gebruiker heeft ingesteld.  
Je weet als bestuurder waar je aan toe bent en kunt zo overschrijding van de maximumsnelheid 
voorkomen. 
 
Potentieel gevaarlijke situaties  

De bestuurder ontvangt tijdig informatie over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op de 
route, waar de bestuurder naar verwachting hinder van gaat ondervinden: 

- de resterende afstand (of tijd) tot het bereiken van de potentieel gevaarlijke situatie 
- de verwachte resterende tijd die de potentieel gevaarlijke situatie zal duren 
- een advies over het gewenste rijgedrag (rijstrook- en snelheidsadvies), afgestemd op de eigen 

voertuigcategorie en de actuele verkeerssituatie.  
- een advies over de route (indien zinvol wordt een alternatief voor de geplande route 
geboden). 
 

Ook wordt andere hinder en oponthoud doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan informatie over waar 
de filestaart begint, openstaande bruggen en verkeersincidenten op de route. 

Prioriteit  
Sommige (groepen) weggebruikers krijgen prioriteit bij verkeerslichten, mits er aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat deze weggebruikers met voorrang groen krijgen of 
houden en daardoor (vrijwel) ongehinderd door kunnen rijden. De prioriteit (de tijd dat het 
verkeerslicht op groen blijft staan) wordt aangehouden totdat de gehele doelgroep (kolonne) het 
kruispunt gepasseerd is. Denk aan prioriteit voor openbaar vervoer, zware vrachtwagens, of 
groepen fietsers. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer en leidt tot minder emissie van 

schadelijke stoffen.  
 

Informatie over verkeerslichten in het voertuig brengen  
Weggebruikers die een verkeerslicht naderen en hier stilstaan ontvangen actuele informatie uit dat 
verkeerslicht: Tijd tot groen en rood, vertaald in een actueel snelheidsadvies, resterende wachttijd 
en wat de oorzaak is van de eventueel verlengde wachttijd. 

Alle verkeersdeelnemers weten waar ze aan toe zijn en de toegevoegde informatie leidt tot minder 
emissies (mensen kunnen beter anticiperen op rood en groen licht bijvoorbeeld).  
 

Optimaliseren verkeersstromen  
Door het beschikbaar komen van data vanuit voertuigen (voertuigtype, locatie, rijrichting, snelheid, 
bestemming) het huidige en toekomstige verkeersaanbod op een kruising of traject. Hierdoor kan 
het verkeer nog efficie ̈nter gebruik maken van de weg, door het regelproces van de verkeerslichten 

real-time te optimaliseren. Doel is om wachttijden, reistijden en stops te minimaliseren door 
aanpassing van de verkeersregeling.  
 
 

Parkeerinformatie  
De weggebruiker ontvangt actuele parkeerinformatie en kan de route hierop afstemmen. Denk aan 
informatie over beschikbaarheid van plaatsen, de kosten, hoogte-, breedte- en 
gewichtsbeperkingen, openingstijden, etc. 
 
 
Meer informatie: www.beterbenutten.nl/talking-traffic  

 


