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Inleiding Regioregie en Ruimtemonitor 

Toelichting op Regioregie door Rembout van Gemert

Toelichting op de Ruimtemonitor door Esmee van Selst



Wat is Regioregie?
Gebiedsgerichte samenwerking bij Wegwerkzaamheden, 
Evenementen en Topdruktedagen

Aanpak Regioregie

Afstemmen Wegwerkzaamheden en Evenementen 
(i.r.t. topdruktedagen)

Verkeersmanagement

Mobiliteitsmanagement

Communicatie

Deze samenwerking wordt vormgegeven door de omliggende 
gemeenten, Provincie, (Rijkswaterstaat,) Hulpdiensten en Arriva.
Zuid-Limburg Bereikbaar is kartrekker en vervult de voorzittersrol.



Afstemmen Wegwerkzaamheden & Evenementen
De Limburgse wegbeheerders stemmen gezamenlijk hun WW+E op elkaar af.

Wat levert dit op:
1. Geen (onverwachte) conflicten,
2. Betrouwbare reistijd voor weggebruikers.
3. Betrouwbare dienstregeling voor Arriva.
4. Betrouwbare opkomsttijden voor Hulpdiensten.

Zuid-Limburg Bereikbaar kan hierop een verdiepingsslag bereiken door:
1. Inzoomen op specifiek het gebied Heuvelland;
2. De afstemming intensiveren (en te beschouwen i.r.t. topdruktedagen);
3. De focus verbreden (impact fietsers, voetgangers, toeristische routes en knooppunten meenemen).



Verkeersmanagement
Het beïnvloeden van verkeersstromen* met als doel, een optimale verkeersafwikkeling uit oogpunt van maximale 
doorstroming, minimale omgevingshinder of zo groot mogelijke verkeersveiligheid.

Verkeersmanagement kan pas effectief ingezet worden als de beoogde doelstellingen én de hinderlocaties in het 
gebied bekend zijn.

*Multimodaal, dus motorvoertuig, fiets en voetgangers.



Mobiliteitsmanagement 
Het organiseren van slim reizen, door bezoekers te verleiden om:
1. Gebruik te maken van alternatief vervoer (i.p.v. de auto).
2. Op andere dagen & tijdstippen te reizen (buiten de drukke perioden).
3. Drukke locaties te mijden en rustige locaties te kiezen voor recreatie.

Ook hier pas een effectieve inzet als hinderlocaties in het 
gebied bekend zijn…



7

Ruimtemonitor

Aanleiding



Aanpak
Onderzoek naar de drukte in het 
Heuvelland (start 2021):

• Wie (welke vervoersmiddelen: 
fiets, voetganger, etc.) ervaart 
er hinder?

• Waar wordt hinder ervaren in 
het Heuvelland?

• Door wie (welke 
vervoersmiddelen: fiets, 
voetganger, etc.) wordt hinder 
veroorzaakt?

• Wanneer wordt er hinder 
ervaren?

Onderzoek naar de 
mogelijkheden:
- Wat kunnen we doen om 

de drukte actief te blijven 
bijhouden?

- Wat wordt er in andere 
natuur-/recreatieve 
gebieden in NL gedaan?

- Wat zijn de specifieke 
wensen en behoeften in 
het Heuvelland?

- Hiervoor is een tool 
beschikbaar: de 
ruimtemonitor

Instellen ruimtemonitor
om bij te kunnen 
houden:
- Wanneer is het druk?
- Waar is het druk?
- Door wie wordt het druk?

Basis voor het ontwikkelen 
van een pakket maatregelen 
om verkeer (o.a.) te:
- Weren
- Sturen
- Informeren
- Stimuleren

Om hiermee de drukte beter te 
organiseren en overlast te 
beperken!

Voorbeelden meetapparaten



Vertaling naar het Heuvelland model



Vertaling naar het Heuvelland model



Vertaling naar het Heuvelland model



Wat kunnen we er vervolgens mee?
• Met deze kaarten zien we waar de grootste pieken in drukte zitten. Op die 

punten kunnen we het beste de meetapparaten voor de ruimtemonitor 
installeren om zo het beste inzicht in de drukte te krijgen, op deze plekken 
zullen maatregelen ook het grootste effect hebben.

Hoe nu verder? (onder voorbehoud)
• Stap 1: Analyse knelpunten

• Subjectieve data toevoegen in analyse (ervaringen bewoners en stakeholders met 
lokale kennis)

• Kwantitatieve data toevoegen in analyse 
• Stap 2: Pilots met maatregelen
• Stap 3: I.s.m. regioregie maatregelen voor drukteoverlast uitwerken

• Maar eerst wordt bestuurlijk vastgesteld of dit een vervolg krijgt!




