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Jaarverslagen Algemene Verkeersdienst. 
Door Majoor bd Jaap Kleppers, voormalig hoofd uitvoerende dienst AVD.  

 

 

De jaarverslagen van de Algemene Verkeersdienst (AVD) waren altijd zeer uitgebreid en 

gedetailleerd. Dit kwam doordat medewerkers eraan gewend waren hun activiteiten 

zorgvuldig vast te leggen. En daarnaast was binnen de AVD apparatuur aanwezig om alle 

relevante meldingen te verwerken, eerst nog mechanisch en al vrij snel ook elektronisch. 

Waarom die uitgebreide rapportage? 

 

Gericht verkeerstoezicht, ook wel selective enforcement genaamd. 

Al tijdens het project Zuiderzeestraatweg (de weg Harderwijk-Hoevelaken) was er het 

principe in de surveillance dat men op het goede moment op de goede plaats aandacht 

moest besteden aan die feiten die ongevallen veroorzaakten. Om dit goed te kunnen 

bewaken was naast een goede ongevalsrapportage ook een goede verwerking van 

surveillancegegevens noodzakelijk. 

 

Open surveillance. 

Één van de redenen waarom voor een open surveillancemiddel als bij voorbeeld de Porsche 

werd gekozen was de filosofie dat medewerkers onder allerlei omstandigheden zoveel 

mogelijk staande houdingen moesten verrichten. Binnen de AVD was daarbij het motto “Als 

je de auto niet uit wil komen kan je beter in een gesloten auto gaan rijden”. 

                                  In de vroege jaren zestig van de vorige  

 eeuw, toen de AVD nog sectie bijzondere  

 verkeerstaken (SBV) heette, was sprake van  

 een gering aantal autosnelwegkilometers. En  

 veel weggebruikers hadden weinig of geen  

 rijervaring op onze autosnelwegen. In die tijd  

 waren waarschuwingen en opvoedende  

 gesprekken met weggebruikers dan ook  

 even belangrijk als een staande houdingen  

 met als uitkomst een proces-verbaal.  

Waarschuwingen, gesprekken met weggebruikers, hulpverleningen, voorwerpen van de 

rijbaan verwijderen etc……………. alles werd even belangrijk geacht. 

 
Een verkeerssurveillant van de AVD voert een 

opvoedend gesprek langs de A12 
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Interne processen. 

Het kader bewaakte met name ook de afspraken over het verbaliseringsbeleid, de mate van 

activiteit en het landelijk uniforme optreden. Daarom was een goede en volledige rapportage 

van de activiteiten van grote waarde. 

 

Rapportage aan het bestuur. 

Zoals dat toen nog zo mooi heette was de commandant AVD “gehouden” indien gewenst het 

lokale bestuur te informeren over activiteiten die zijn dienst verrichtte. Ook deze verplichting 

noopte tot een goede verwerking van surveillance-gegevens. 

 

Rapportage vond dus niet plaats om zich te verantwoorden voor bijvoorbeeld het door het 

gezag vastgestelde aantal processen-verbaal, wat we in huidige termen in goed Nederlands 

targets zouden noemen. 

Nee, de verworven 

gegevens werden 

gebruikt om de 

verkeersveiligheid te 

bevorderen. Verder kon 

zo op intern gemaakte 

afspraken toezicht 

worden gehouden. En 

eventueel konden die 

afspraken na evaluatie 

worden aangepast. 

Een voorbeeld was het  

fenomeen “afgevallen lading”.  

In 1974 nog ongevalsoorzaak nummer zes. Doordat hiervan de exacte locatie werd 

bijgehouden (zie foto) kon met de wegbeheerder overlegd worden over verbetering van het 

wegdek. Daarnaast werden de data over afgevallen lading tijdens gerichte verkeerscontroles 

door AVD-medewerkers van de groep zwaar vervoer gebruikt om chauffeurs van 

vrachtauto’s  voor te lichten. En AVD-commandant Vogel en andere sprekers verwerkten 

gebruikten dit soort gegevens ook tijdens speeches. Zoals bijvoorbeeld bij de TVM-

bijeenkomsten van de Ridders van de Weg.  

 

 
Afgevallen lading, een gevaar voor het verkeer. 

En ook voor de surveillanten die het soms opruimden……….. 
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De surveillanten maakten hun rapportages door middel van documenten die intern “witjes” 

en “geeltjes” genoemd werden, op A4-formaat.  Later gingen de “geeltjes” over in “groentjes”. 

Witjes werden gebruikt voor het vastleggen van gegevens voor een proces-verbaal. 

“Geeltjes”/”groentjes” Geeltjes werden gebruikten de surveillanten om overige activiteiten 

tijdens hun diensten vast te leggen. 

Alle opgedane data werden niet door de surveillanten zelf uitgewerkt. Onder het motto 

“zoveel mogelijk de weg op” werd de verdere verwerking gedaan door de typekamer van de  

AVD.                  

                                                                                                 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Korps Rijkspolitie was een politiedienst die qua stijl op militaire leest geschoeid was. Het 

uniform-model, het geven van letters als namen aan gebouwen op de complexen en het 

gebruik van tientallen afkortingen zijn enkele voorbeelden die bij de AVD veel voor kwamen. 

Binnen de AVD bestond in eerste aanleg de afdeling mechanische administratie (A.M.A.). 

Een naam die in 1977 overging in sectie elektronische informatieverwerking ofwel S.E.I.V.  

 

 

Witjes,  
geeltjes  
en  
de  
latere  
groentjes…….. 
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De AVD was qua automatisering haar tijd al vrij ver vooruit.  

In 1977 prijkte binnen de burelen van de dienst al een  

IBM-computer. Hiermee kon de AVD vrij snel op wegvak,  

gemeente, periode, tijdstip van de dag etc. gevraagde  

gegevens aanleveren. 

Jaarverslagen  met cijfers en toelichtingen op problemen,  

de oplossingen daarvan, de resultaten en overige  

wetenswaardigheden speelden dan ook een belangrijke  

rol bij het informeren van het bestuur. Want uiteraard  

waren er velen die graag wilden weten wat die landelijke  

dienst nu zo allemaal deed. Dit gold met name in de  

beginperiode. 

Voor een fraaie schets van het tijdsbeeld wat mooie bijzonderheden uit de AVD 

jaarverslagen van de 70’er jaren van de vorige eeuw. 

 

1971. 

“De gelijkvloerse spoorwegovergang te Breukelen is nu voorzien van een nieuw uitgebreid 

beveiligingssysteem. Dit kwam in de loop van 1971 gereed. Tijdens de treinpassages, die 

twee maal daags plaatsvinden, wordt dezerzijds nog steeds toezicht gehouden. Dezerzijds 

zijn voorstellen gedaan aan het Ministerie van Justitie deze assistentie te laten vervallen nu 

de beveiligingsinstallatie in alle omstandigheden optimaal blijkt te voldoen”. 

[Noot van de auteur : Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat in een autosnelweg een onbewaakte spoorwegovergang ligt!] 

Uit de rapportage blijkt dat de AVD in 1971 maar liefst 619 manuren besteedde aan de 

beveiliging van deze spoorwegovergang. 

Niet alleen bij een spoorwegovergang op een autosnelweg maar ook bij een met rood licht 

bewaakte brug bij Gouda in de rijksweg 12 was inzet van de AVD noodzakelijk. Dit is  de 

plaats op de A12 waar nu het Gouwe aquaduct ligt. In 1971 vonden er volgens rapportage 

van de ongevallendienst autosnelwegen (OAS) twee ongevallen doordat het rode licht bij die 

brug genegeerd werd. 

Tegen dat negeren traden AVD-surveillanten in 1971 twintig keer op. Dat leidde negentien 

maal tot een proces-verbaal, “een witje”, en eenmaal tot een waarschuwing, “een geeltje”. 

 

1974. 

Naast gegevens over de politie-activiteiten werden waren het jaarverslag ook veel andere 

gegevens terug te vinden. Wat te denken van bijvoorbeeld het aantal passerende voertuigen 

op de rijkswegen. Enkele gemiddelde etmaal-intensiteiten in 1974: 

Vroege automatisering (IBM444). 
Van links naar rechts zien we de 
heer Stoffer, Stef van Gasteren 
en Jan van Tellingen 
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 Werkdag Zaterdag Zondag 

Rijksweg 12 west (Linschoten) 51.635 45.580 51.874 

Rijksweg 12 oost (Maarn) 29.392 30.165 33.240 

Rijksweg 2 noord (Utrecht) 47.481 41.641 44.870 

Rijksweg 2 zuid (IJsselstein) 53.035 45.868 48.982 

In 1974 was de AVD bijna 500 uur bezig met verkeersregeling en ruim 800 uur met 

filebeveiliging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die tijd waren er nog zogenaamde telexopsporingsberichten. En verder was er bij iedere 

surveillanceauto een opsporingsregister aan boord. Die twee fenomenen leidden in 1974 tot 

163 aanhoudingen. En er werden 48 boetes geïnd.  

 

 

                         1974 : 500 uur verkeersregeling door de AVD 

 

    1974 : rijbewijscontrole en verificatie van de persoon 
in het opsporingsregister (linker AVD-surveillant) 
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Binnen politiejargon komt de term “mutatie” tot op de dag van vandaag veel voor. Het is een 

soort van aantekening in een dagboek van de dienst. 

Enkele bijzondere mutaties uit de surveillancerapporten van 1974 dan: 

“18 juni 1974 om 10.00 uur Gemeente Bodegraven, rijksweg 12. 

Tijdens het opnemen van een ongeval stopt een automobilist die ons wijst op een loslopend 

kalf op de rijbaan. We zien in de verte een kalf aan komen rennen met rennende mensen er 

achter aan. Op een gegeven moment springt het kalf via de middenberm op de andere 

rijbaan. Kalf en achtervolgers rennen blindelings over de rijbaan in onze richting. Met 

gebaren lukt het om de achtervolgers van het kalf de vluchtstrook op te sturen. Kalf rent door 

en probeert ons via de grasberm te passeren, wat niet lukt. Kalf gevangen en teruggegeven 

aan de eigenaar.” 

 

“20 juli 1974 om 22.30 uur Gemeente Maarssen Rijksweg 2.  

Bestuurder Toyota rijdt 140-150 kilometer per uur. Laten bestuurder stoppen voor proces-

verbaal. Dan blijkt de geëmotioneerde bestuurder op weg te zijn naar een ziekenhuis. Zijn 

vrouw, die bij hem in de auto zit, heeft vermoedelijk een miskraam. De vrouw heeft last van 

bloedingen en geeft over. Al rijdende via Alex (meldkamer in Driebergen) laten informeren bij 

welk ziekenhuis zij terecht kan. Dit blijkt het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) te zijn. 

Begeleid tot het ziekenhuis waar het inmiddels gewaarschuwde personeel reeds voor 

opvang klaar staat.” 

 

1975. 

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken maken enkele gemeenschappelijke 

beschikkingen aan. De rusten op de Politiewet (artikel 34 onder b en onder c). het nieuws 

voor de AVD : 1.183 kilometers aan “wegen voor doorgaand verkeer” wordt per 31 december 

1975 aangewezen als AVD-traject. 

 

Bij de groep traffipax surveillance (GTS) wordt vermeld: 

“Uit een recentelijk ingesteld onderzoek, dat zich uitstrekte over een periode van 90 dagen 

en waarbij de gegevens zijn ontleend uit de surveillance-rapporten, kwam de vraag: 

Welke categorie weggebruikers komt als overtreder bij de GTS opvallend naar voren?”  

Een verrassend resultaat kwam uit de bus namelijk het merk en type van de auto’s en het 

beroep van de eigenaren ervan. 

Hierbij bleek dat de BMW als nummer één genoteerd stond, gevolgd door Mercedes, 

Peugeot en de duurdere types van Opel. 
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Bij de beroepen kwam als duidelijke eerste naar voren de topfunctionarissen van het 

zakenleven. Hier speelde kennelijk “tijd is geld” een grote rol. 

[Noot van de auteur: de GTS is te vergelijken met de huidige onopvallende surveillance met video-registratieapparatuur.] 

Bij de groep snelheidscontroles (GSC) wordt dat jaar een begin gemaakt met een vijftal 

onbemande semipermanente radarkasten. 

 

De groep technische controles (GTC)  

controleerde 4.325 vrachtvoertuigen waarbij  

4.976 overtredingen geconstateerd werden. 

 

De groep motor surveillance (GMS)  

besteedde ruim 5.000 manuren aan  

begeleiding van leden van het Koninklijk  

Huis, buitenlandse Presidenten en  

Ministers, wielerrondes, transport van  

splijtstoffen, kunstschatten etc. 

 

 

 

 

 

   Nummer twee op de lijst van opvallende verkeersovertreders : de Mercedesrijder 

 

 
Motorrijder van de GMS neemt een vrachtwagen mee 

naar een controleplaats van de GTC 
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1976. 

De personeelsbezetting van de AVD bestond per 31 december 1976 in totaal uit 320 

politieambtenaren namelijk vijf officieren, negen adjudanten, 55 opperwachtmeesters, 125 

wachtmeesters eerste klasse en 116 

wachtmeesters. 

In de burgersector waren 124  

personen aan het werk. 

Wat een totaal opleverde van 444  

medewerkers. 

De gemiddelde leeftijd van  

politieambtenaren was 32.7 jaar,  

van de burgerambtenaren 34.7 jaar  

en de gemiddelde leeftijd over het  

totaal was 33.3. 

76% van alle medewerkers woonde binnen een straal van 30 kilometer van de standplaats. 

 

Op de laatste dag van dit jaar waren bij de AVD maar liefst 182 (!) voertuigen in gebruik. 

Opvallend is dat de zo bekende Porsches en motoren bij elkaar opgeteld met 66 en 44 

voertuigen slechts 60% van het wagenpark van de AVD vormden. 

De AVD legde in dit jaar op enkele kilometers na 6.000.000 kilometers af. 

 

In dit jaarverslag werd ook aandacht besteed aan de belangrijkste samenwerkingspartners 

van de AVD. Te weten de dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie, rijkwaterstaat, de 

ANWB-wegenwacht en het rode kruis. 

Op initiatief van AVD-commandant Vogel  

had het Rode Kruis sinds 1966  

overigens ieder weekend en op  

feestdagen vaste ambulanceposten  

bemand langs de autosnelwegen. Die  

voertuigen stonden paraat bij Linschoten,  

Vinkeveen, Driebergen, Willemsdorp,  

Vianen, Hoevelaken, de Gouwebrug en Deil. 

 

 

 

 

 
 

Naast relaisstation AVD : ambulancepost Linschoten 
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Bij de activiteiten van het berichtencentrum in Driebergen werden onder andere de volgende 

aantallen activiteiten vermeld: 

Binnengekomen telexberichten 53.918 

Verzonden telexberichten 14.341 

Pechmeldingen aan de ANWB-wegenwacht 3.319 

Radio-uitzendingen met verkeersinformatie (*) 7.432 

Ongevalsmeldingen aan de plaatselijke politie 3.430 

Aangemelde militaire colonnes 2.688 

Controles kentekens, rijbewijs en personalia 4.724 

(*)In die tijd had de AVD een eigen radiostudio met mogelijkheid om rechtstreeks uit zenden) 

 

 

In 1975 ontstond uit de eerder genoemde ongevallendienst autosnelwegen (OAS) de groep 

basissurveillance (GBS). De GBS werd voornamelijk in midden Nederland ingezet voor 

snelle ongevalsafhandeling en controles van zwaar vervoer. Zij reden met Range Rovers. 

In hun verslagging over 1976 staan de volgende interessante gegevens : 

Aantal ongevallen in de provincie Utrecht 953 

Aantal lichtgewonden bij die ongevallen 173 

Aantal zwaargewonden bij die ongevallen 29 

Aantal doden  13 

Oorzaken van deze ongevallen  

Onvoldoende afstand houden 38.22% 

Onoplettendheid 21.73% 

Onvoldoende snelheid regelen 18.47% 

 

 

 
In 1975 ziet de GBS het levenslicht. Deze groep was ondermeer belast met   

ongevalsafhandeling. 


