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Ook in de gemeente Boxtel is het nieuwste buzzword bij de verkeersregelaars: iVRI. Deze intelligente 

regelinstallatie kan beter communiceren met weggebruikers en zodoende de verkeersstromen naar 

behoefte/aanbod reguleren. Aldus de experts. 

 

 

Uit; https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietser-profiteert-nu-nog-beperkt-van-intelligente 

Eric Greweldinger, de bevlogen verkeersregelexpert in ’s-Hertogenbosch, heeft  inmiddels veel ervaring 

opgedaan met prioriteitsregelingen bij iVRI’s  

De iVRI werd geboren binnen het Talking Traffic project, zo legt Eric Greweldinger uit. Dat werd opgezet in het 

kader van Beter Benutten. Het idee was om de iVRI in de vorm van een partnership tussen overheid en 

bedrijfsleven van de grond te krijgen. De industrie greep de subsidieregeling met beide handen aan en de grote 

leveranciers van verkeersregelinstallaties (vri’s) en dataleveranciers gingen ermee aan de slag. 

Dat resulteerde in verkeersregelinstallaties die niet alleen kunnen communiceren met de verkeersregelcentrale, 

maar ook met weggebruikers. Daardoor weet het verkeerslicht al op afstand dat er verkeersdeelnemers aankomen 

en kan de installatie daar beter op inspelen. Ook kan er informatie aan de weggebruiker worden teruggemeld. 

Een verkeerslicht kan er zo bijvoorbeeld automatisch voor zorgen dat een peloton vrachtwagens in één keer door 

groen kan. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot. 

Vooral autogedreven 

Greweldinger: ‘Vanuit de steden kwam direct bij het begin al de vraag wat er zou gebeuren ten aanzien van de 

fietser, want het project was vooral autogedreven. Toegegeven, het is ook moeilijker om voor de fietsers een 

businesscase te ontwikkelen. Want uiteindelijk moeten de leveranciers na afloop van het project wel hun eigen 

broek zien op te houden. Daarom besloot een aantal provincies en gemeenten een groep Fiets ITS op te zetten 

binnen Talking Traffic. Maar dat initiatief strandde min of meer.’ 

 

Meer mogelijkheden 

Maar, stelt de verkeersregelexpert, bij de nieuwe iVRI’s krijgen we wel meer mogelijkheden. ‘Je kunt 

bijvoorbeeld nog beter groepen fietsers detecteren. Of nog meer databronnen toepassen waar je op kunt sturen. 

Je zou bijvoorbeeld ook de “slimme fietsbel” kunnen inzetten, die de gebruiker een waarschuwing geeft bij 

risicovolle kruispunten.’ 

Scepsis bij de Gemeente 

Arnold Bongers verkeersbeleid gemeente s\’s Hertogenbosch, blijft nog een beetje sceptisch over de winst die de 

iVRI voor de fietser kan opleveren. ‘Het klinkt veelbelovend, maar degene die achter de knoppen zit, die de 

regeling maakt, die bepaalt in de praktijk welke regeling de fietser krijg. Die moet het besef hebben dat je een 

fietser in een cyclus twee keer groen kunt geven, en de auto wat meer wachttijd. Daar zit nog heel veel winst. 

Misschien wel meer dan in allerlei technische innovaties.’ 

• Is de fietser bij gebaat bij een iVRI? 

• Het toepassen van de de iVRI is vooral 

autogedreven.  

• Worden de Rotondes in Boxtel 

omgesekst naar iVRI’s?  

• Gaan de fietsers uit Lennisheuvel 

straks wortel schieten  bij Boseind? 


