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Artikel uit Televizier Magazine van 12-03-1979 | Door Dick van der Zeeuw en Marc Brink. Foto’s: Peter Bernard. 

 

HET BAKEN IN DE SPITS 

Het verkeer op de vaderlandse wegen is in de afgelopen 10 jaar zo intensief 
geworden dat filevorming aan de orde van de dag is. Elke ochtend en avond staan 
duizenden Nederlanders in hun blikken steun en toeverlaat samengeperst op het 
droge, kletsnatte dan wel spekgladde asfalt. Verkeersinformatie via de radio is 
daarbij onmisbaar geworden. Hilversum drie geeft tijdens de spitsuren om het half 
uur een overzicht van de toestand op de snelwegen. De AVRO heeft ten behoeve 
van de automobilist, maar ook van de trein-, bus-en luchtreiziger het programma 
(twee maal per week) “muziek en verkeersinformatie” in het leven geroepen. 
Daarom een kijkje in de keuken van dit radioprogramma, de Algemene 
Verkeersdienst Rijkspolitie in Driebergen en een surveillancerit in een snelle 
Porsche. 
 
 
           et mistflarden op de weg en de nevel nog in de ooghoeken zijn we op weg naar Hilversum. Het is  
           vroeg. Zo vroeg dat de vogels hun koppen tussen de vleugels verscholen houden. Het giet. De  
           autoradio werkt Hilversum drie uit de speakers. Edvard Niessing heeft presentatiebeurt. Kiest 
totaal verkeerde muziek uit. We zijn op weg naar de AVRO-studio. Willen nader kennismaken met het 
radioprogramma “muziek en verkeersinformatie“. Dat begint om 07:02 uur; over een half uur, om precies 
te zijn. Op een melkkar na hebben we het alleenrecht op het asfalt. Heeft het verstrekken van 
verkeersinformatie op dit vroege tijdstip wel nut? Klokslag zeven uur. Hilversum één. De zender waar op 
het programma zo met een te beluisteren valt komt in de ether. Nieuws en de mededelingen dat het wel 
eens mistig zou kunnen zijn. Maar dat zien we wel. Tosca Hoogduin kondigt “muziek en 
verkeersinformatie “aan. Een AVRO-service, zegt zij om 07:10 uur. “It’s A rainy day” wentelt op de 
draaitafel. Om 07:14 uur geeft charmante Tosca een overzicht van de weersgesteldheid in het land. 
Geen verkeersinformatie. 07:30 uur; een onderbreking voor het nieuws. Vrijwel dezelfde tijding als een 
half uur geleden. Maar…..aansluitend: een file op de Nederlandse snelweg! Hoe kan dat nou? Piet 
Grootendorst, schouders ophalend. “Ach, dat is natuurlijk net binnengekomen. Om dat nou twee keer 
vlak achter elkaar te melden, is te veel van het goede.” Hij gaat er verder niet meer op in. Verlaat de 
studio en komt even later met een uitgetikt bericht terug. Tegen Tosca: “Wil jij dat straks even voorlezen?” 
Zij wil het. Bericht over het lucht-en treinverkeer. Grootendorst: “Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen 
zijn niet zo dol op die informatie. Om nou te moeten zeggen dat de machine uit New York twee uur 
vertraging heeft, vinden ze geen reclame. Maar”, voegt hij er doodnuchter aan toe, “het begint te lopen.” 
Het radiojournaal gaat de lucht in. Geen adempauze voor de samensteller en makers van “muziek en 
verkeersinformatie “. Grootendorst belt via de directe telefoonlijn met de politiecentrale (“Iets unieks, een 
vondst,” grinnikt hij) en slaat dan bijna achterover van paniek. Veroorzaakt dan ook prompt filevorming 
in de studio en brult: “Er is iets gebeurd in Veendam. Wat heb je? Een file bij de van Brienenoordbrug 
van 3 km? Het radiojournaal moet worden onderbroken, luister maar mee.” Hij snelt naar de studio 
ernaast. Sommeert vriendelijk doch duidelijk in de war het programma te onderbreken. “Rustig aan, Piet”, 
adviseren zijn collega’s. Wachtmeester de Ru heeft de opstoppingen kunnen melden. De rust keert 
weder. Na acht uur is Piet Grootendorst herhaaldelijk verplicht een noodstop in te lassen. Hoe meer 
filemeldingen er binnenkomen, hoe meer zijn gezicht opklaart. Als om 08:15 uur een rits filevormingen is 

M 



 

Pagina 2 van 5 

 

Collectie archieven  
Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie 

www.rijkspolitie.nl 

 

gemeld en de verkeerscentrale 2 minuten later opnieuw wat kilometertjes gerangschikt blik heeft op te 
sommen, is Piet duidelijk in zijn nopjes. 08:30 uur; “muziek en verkeersinformatie”  heeft zijn reis door 
de ether voltooid. Ineens is het net alsof Nederland filevrij is. Maar toch staan er -her en der verspreid- 
nog over zo’n 23 kilometer auto’s bumper aan bumper…… 
We gaan de mist weer in nu richting Driebergen. Op weg naar de keuken van de verkeerspolitie. We 
arriveren er te vroeg. Rekening houdend met de stiptheid van de Hermandad besluiten we de tijd in een 
naburig restaurant te doden. Dat komen we aan de weet. Want als we een uur later opnieuw het terrein 
betreden en naar een parkeerplaatsje op zoek gaan, kijkt een man in burger ons verwijtend aan. “Zijn 
die grijze Ford en die beige Mercedes van u? Ik heb u een uur geleden hier ook al zien rijden. Ik ben 
benieuwd wat u hier heeft te zoeken. “ 
We vertellen hem monter dat we een afspraak hebben met de heer Leenders. “Ho”, bromt hij, en 
begeleidt ons tot in het kantoor van zijn superieur. We storen deze tijdens zijn lunch. Hij is, doordat we 
een kwartier vroeger op de stoep staan, verplicht het glas karnemelk sneller op te drinken dan zijn keelgat 
toestaat. Kijkt daardoor even benauwd. Vraagt: “Wat komt u hier nou precies doen?” We vertellen hem 
dat we een verhaal maken over verkeersinformatie en dat het AVRO-programma “muziek en 
verkeersinformatie” als voorbeeld wordt gesteld. “Maar dat is het nou juist “, zegt hij op zo’n brommende 
manier dat zijn presse-papier ervan trilt.” Dat zegt me niks. “Leenders blijkt het niet zo rottig te bedoelen 
als wij denken. “Ik wil alles vertellen over verkeersinformatie. Maar met radioprogramma’s heb ik niets te 
maken. Daarvoor moet ik u naar meneer De Wijs verwijzen, de verantwoordelijke man. Want er zijn een 
heleboel instanties die zich met verkeersinformatie bezighouden. Je hebt namelijk de Algemene 
Verkeersdienst Rijkspolitie en de Centrale Politie Verkeerscommissie. U moet verkeersinformatie 
namelijk niet zien als iets dat alleen de Rijkspolitie verzorgt. Daarvoor is het gehele politieapparaat in 
Nederland in werking. Hier bij de CPVC komen de berichten binnen. Hier worden ze geselecteerd. Het 
is een samenspel dat vloeiend moet verlopen. Je hebt allereerst de politiesurveillance. Die is er niet 
alleen voor de files. Dat vergeten vaak een hoop mensen. Aan de andere kant is alles voor hem en ons 
verkeersinformatie. Een plas op de weg kan gevaar opleveren. Een gat in het wegdek is levensgevaarlijk. 
Daarop worden we door de mobiele eenheid geattendeerd. De luchtverkenning, een niet meer weg te 
denken dienstverlening, de ANWB, de Wegenwachtauto’s. Wat heb je nog meer? Rijkswaterstaat. Ga 
eens na wat voor belangrijk werk die de laatste tijd niet heeft verricht. Daar aan vooraf gaan natuurlijk 
weer de weersverwachtingen van het KNMI. Voorspelt die sneeuw of ijzel, dan staat Rijkswaterstaat al 
met de strooiwagens klaar.” De pluimen aan genoemde instanties vliegen in het rond. Als de telefoon en 
de omroepinstallatie hem blijven storen, zet Leenders de installatie af, regelt ondertussen wat zaken bij 
zijn secretaresse en neemt weer handenwrijvend plaats achter zijn bureau. Achter hem hangt een 
geborduurde spreuk: “Het stuur was een geniale uitvinding. Totdat iemand er achter ging zitten.” Een 
mooi nadenkertje. Hij krijgt steun van collega van Dijk. Bij toerbeurt spreken ze over verkeersinformatie. 
Een file “moet” twee of meer kilometer lang zijn voordat er melding van wordt gemaakt. Nogmaals wordt 
benadrukt dat die informatie niet een zaak is van de Rijkspolitie Verkeersdienst alleen, maar van het hele 
politieapparaat. Voor zaken die uitsluitend de radio betreffen worden we doorgestuurd naar een andere 
politieman. Naar de heer J. De wijs. Deze zegt dolgelukkig met een programma als “muziek en 
verkeersinformatie” te zijn. “Het verkeert in een experimenteel stadium. En de proef is geslaagd. Eerlijk 
gezegd was dat wat mij betreft al zo voor men er mee was begonnen. Er bestaat duidelijk behoefte aan 
verkeersinformatie. Vooral tijdens de spitsuren. De samenwerking met de omroepen verloopt goed. Dat 
is de afgelopen maanden met die slechte wegen wel gebleken. Ik ben blij dat de AVRO het initiatief heeft 
genomen het programma zo op te zetten. Maar als morgen een andere omroep me hetzelfde voorstel 
zou doen dan ga ik er ook mee akkoord. Ik wil en kan niet aan een speciale omroep gebonden zijn. Onze 
gesprekspartner voor de omroep is het ANP. “ 
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Verbeteren 
Toch gebeurt het regelmatig dat ik op de A4 in een file sta die zeker 4 km lang is. Op de radio hoor ik 
verkeersinformatie, maar “mijn” file staat er niet bij. “Dan hebben wij gefaald,” excuseert De Wijs zich, 
alsof het zijn fout zou zijn. “Er moet, ondanks dat wij onze uiterste best doen, nog veel aan die informatie 
verbeteren. Toevalligerwijs zal er net geen waarneming zijn geweest in de buurt waar u rijdt.” Één van 
zijn collega’s komt even tussenbeiden. “We hebben nog steeds een uitnodiging liggen uit Duitsland om 
te komen praten over een betere verkeersinformatie in het Ruhrgebied. Hoe we daarin kunnen 
samenwerken. Er is ook een Duitse televisie maatschappij die over verbetering van verkeersinformatie 
wil praten.“ 
Hoe actueel is de verkeersinformatie op de radio? 
“Erg actueel,” weet De Wijs uit ervaring. “Een collega, rijdend van Leiderdorp naar Driebergen, vroeg 
eens aan de centrale hoe de gesteldheid op de weg was. Glad op sommige plaatsen, gaf de centrale op. 
Vrijwel gelijk hoorde hij via de radio een waarschuwing dat de weg waarop hij reed op sommige plaatsen 
glad kon zijn. Typisch, niet? En snel!“ 
Hoe zou De Wijs zelf zo’n programma met verkeersinformatie willen samenstellen? 
“Tja, hoe ver moet je kijken? We zijn al jaren bezig met alternatieve routes. Zit er een weg verstopt, hoe 
en wanneer ga je dan op alternatieve routes over? We hebben bijna een kant-en-klaar-plan gereed. We 
zouden de weggebruiker via de radio kunnen begeleiden.“ 
Waar ligt de verantwoordelijkheid van verkeersinformatie op de radio? Bij de politie. Dat kan een erg 
gevoelige kwestie zijn. Soms krijg je vragen binnen van jaren terug. Verzekeringsmaatschappijen die 
niet uitkeren. Vraagt men: was het op die en die datum op dat en dat uur glad? En dat zijn dan nog de 
eenvoudige zaken. Ernstiger wordt het als iemand je aanklaagt. Bijvoorbeeld: wij melden dat de file die 
op de rijksweg X stond, is opgelost. Maar die informatie blijkt weer achterhaald te zijn. Meneer Jansen 
staat met zijn autootje muurvast, komt te laat op zijn werk en wordt prompt ontslagen. Jansen klaagt ons 
aan, want bij hebben foutieve informatie verstrekt. Dat is een gevoelig punt. En een langspelende 
juridische kwestie. 
Hoe dan ook, wij blijven ons inzetten de weggebruiker alle service te verlenen. We hebben een plan 
geopperd voor een eigen politiezender. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Dat zoiets dergelijks, 
gezien het intensief groeiende verkeer, van de grond moet komen, daarvan ben ik overtuigd,” aldus De 
Wijs. 
 
 
 

         
 

Op de thuisbasis van de AVD in 
Driebergen kijkt verslaggever 
Marc Brink van AVRO Televizier 
Magazine vanaf de bijrijdersplaats 
toe hoe zijn gastheer van deze 
middag, AVD-verkeerssurveillant 
Jaap van Barneveld, deze Porsche 
(roepnummer Alex 1243) de 
Porsche start voor hun 
gezamenlijke rit. 
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Surveillance 

In een handomdraai stelt wachtmeester der Rijkspolitie Jaap van Barneveld de motoriek in werking van 
de fel oranje getinte Porsche. 
Televizier sjort zich vast in de comfortabele kuipstoel met behulp van de “automatische” driepuntsgordel. 
De wielen maken hun eerste wentelingen en nog voor we de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie 
Driebergen de rug toekeren, meldt hij zich via de mobilofoon. Hij maakt duidelijk dat juist een begin is 
gemaakt met een “ B.O.-tje” (een bijzondere opdracht). De Porsche koerst weldra richting Amsterdam. 
Jaap maakt duidelijk dat hij al drie jaar deel uitmaakt van de groep Surveillance Autosnelwegen. Een 
klein, maar erg belangrijk onderdeel wat de verkeersinformatie betreft. “Toch hebben wij wel degelijk 
meer te doen dan het melden en beveiligen van files,” merkt hij van achter het stuur op.” Wij hebben een 
opvoedende en verbaliserende taak. Wat dat inhoudt, zal je dadelijk wel duidelijk worden.” Een voor ons 
rijdende vrachtauto is zo “bereidwillig “om de juiste gedane uitspraken te illustreren. Op de drie baans 
weg jakkert deze  
truck op de uiterst linker  
rijstrook. “Zie je dat?  
Die krijgt zonder pardon  
een proces verbaal. Die  
man mag daar helemaal  
niet komen,“ Merkt Jaap  
op.  
Nadat de vrachtwagen  
zijn inhaalmanoeuvre  
heeft voltooid, verhoogt  
de Porsche de snelheid.  
Na een rood oplichtend  
stopteken staan de  
twee voertuigen weldra  
op de vluchtstrook.  
“Ja, ik weet dat ik fout  
ben,” zegt de chauffeur.  
Na de nodige  
formaliteiten te hebben  
vervuld en een  
bedankje (!) van de  
bekeurde gaan we weer  
verder.  
Volgens Jaap is de  
houding van de  
bekeurde typerend voor  
het gedrag van de  
Nederlandse  
vrachtwagenrijders. “Met die mannen hebben we vrijwel nooit problemen. Zwakke excuses zoeken is er 
bij hen niet bij. Fout is fout en dan begrijpen ze ons optreden. Bij andere automobilisten is dat niet altijd 
het geval.” Met gematigde snelheid voegen we ons wederom in de verkeersstroom. De Porsche koerst 
opvallend rechts over het asfalt. Jaap: “Dat wij zo opvallen, is ergens wel een handicap. Door uiterst 
rechts te rijden, verstoppen wij ons voor de andere weggebruikers. Zie je die BMW en die Peugeot daar?“ 
De bestuurders staan boven op hun rem nu ze ons in de gaten krijgen. Het zal niet de eerste keer zijn 
dat op die manier een ongeluk gebeurt. “Het is opvallend hoeveel mensen zich op de borst “krabben” 

 

Wachtmeester eerste klasse Jaap van Barneveld leidt de 
stroom “blik” in veilige banen. Daarbij is de Porsche 
onmisbaar. 
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wanneer wij hen passeren. Jaap: “Die hebben stuk voor stuk hun gordel niet om. Zie je die rode Renault 
daar? Geen buitenspiegel! Even kijken waar ik hem het veiligst kan laten stoppen.” Op een geschikte 
plek krijgt de jonge Renaultbestuurder een stopteken gepresenteerd. “Zie ik er zo goor uit?” vraagt hij 
ons. “Nee“, ligt Jaap hem in, “uw buitenspiegel ontbreekt.” Een excuus is al gevonden. Die hebben ze er 
vanochtend afgebroken. Ik kijk zo lang wel over mijn schouder. “Jaap: “Die twee seconden dat u over de 
schouder heen kijkt, overbrugt u meer dan 50 meter. Er hoeft maar een stuk hout op het wegdek te liggen 
en de gevolgen zijn niet meer te overzien. “Na 25 Gulden te hebben geïnd, vervolgen wij de ???)). 
Plotseling richt de mobilofoon die tijdens de rit de motor, de wind (die door het open dak vrij spel heeft) 
en het gesprek tracht te overstemmen zich tot “onze” Porsche. Of we naar de Lekbrug willen gaan. Daar 
staat een snel groeiende file. Behalve op de bekende plaatsen is een file onvoorspelbaar. Ze kunnen 
snel aangroeien maar even plotseling ook weer oplossen.” Enige kilometers verderop komt de stremming 
in zicht. De Porsche zoekt de rechter rijbaan weer op. Jaap: “Ik moet voorkomen dat ik door de andere 
weggebruikers wordt ingesloten. Als het nodig is, moet ik namelijk ongehinderd de vluchtstrook kunnen 
op rijden. Nu, dus. Tussen mij en de staart van de file zoals wij dat noemen, moet zeker 100 m 
tussenruimte zitten. Dit om snel naderende auto’s gelegenheid te geven om uit te wijken. “Het blauwe 
zwaailicht wordt ontstoken. Jaap maant met zijn arm de weggebruikers tot attentie. De reactie op het 
asfalt blijft niet lang uit. Toch is hij allerminst tevreden: “Ze rijden allemaal veel te dicht op elkaar. 
Levensgevaarlijk! Schrijf alsjeblieft dat de mensen elkaar meer ruimte moeten gunnen…...” 


