Situatieberichten zijn een breed scala aan gegevens die iets zeggen over de beschikbaarheid van de weg.
Nieuwe naam
Verkeersberichten

Omschrijving
Berichten over files, ongevallen, incidenten, omleidingen,
gevaarlijke situaties e.d. die in de verkeerscentrales worden
opgesteld.

Pech en ongevallen

Berichten over stilstaande voertuigen op de weg die van
belang zijn voor incident management; informatie komt van
verzekeraars en bergers.

Veiligheidsgerelateerde
berichten

Dit is een samengesteld product bestaande uit een selectie
van verkeersberichten en pech- en ongevallenberichten die
direct van invloed zijn op de veiligheid; enkel voor de
rijkswegen.
Dit zijn plannings- en actuele gegevens over
wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen rond
evenementen. De planningsgegevens zijn door
wegbeheerders ingevoerd in een registratiesysteem en
vrijgegeven voor publicatie. Op het moment dat de werken
volgens planning beginnen, worden zij actueel genoemd
(toevoeging probable). Bij grote werken wordt het exacte
moment van start en einde gemeld door aannemers op de
weg (toevoeging certain).
Dit zijn dezelfde gegevens als onder ‘werkzaamheden en
evenementen’, maar dan inclusief de niet-gepubliceerde
gegevens die door wegbeheerders worden gebruikt om
planningen af te stemmen. Dit product is alleen beschikbaar
voor wegbeheerders.
Real-time gegevens of een brug open of dicht gaat; over
bruggen van RWS, de provincies Zuid-Holland en NoordHolland en de gemeente Rotterdam.

Werkzaamheden en
evenementen

Werkzaamheden en
evenementen voor
wegbeheerders

Brugopeningen

Actuele
situatieberichten

Dit is een samengesteld product bestaande uit:
verkeersberichten, veiligheidsgerelateerde berichten,
brugopeningen en actuele werkzaamheden en evenementen
(zowel probable als certain)

Huidige benamingen
PDC: Verkeersberichten
NCIS: Verkeersberichten van Rijkswaterstaat
Open data: Gebeurtenisinfo
PR: Filemeldingen en meldingen van ongevallen en incidenten
PDC: Bergingen
NCIS: ONDA
Open data: incidents
PR: --PDC: Veiligheid gerelateerde berichten
NCIS: Veiligheid gerelateerde berichten
Open data: Srti
PR: Veiligheid gerelateerde meldingen
PDC: Wegwerkzaamheden
NCIS: Wegwerkzaamheden
Open data: Wegwerkzaamheden
PR: Wegwerkzaamheden en tijdelijke verkeersmaatregelen bij
evenementen

PDC: Wegwerkzaamheden wegbeheerders
NCIS: Wegwerkzaamheden wegbeheerders
Open data: niet aangeboden
PR: --PDC: Brugopeningen
NCIS: Brugopeningen
Open data: Brugopeningen
PR: Status (open of dicht) van bruggen
PDC: Actuele Verkeerssituatie
NCIS: Actuele verkeerssituatie op de weg
Open data: niet aangeboden (wordt nog wel toegevoegd)
PR: ---

Actuele verkeersgegevens geven een actueel beeld van de verkeerssituatie op de weg.
Nieuwe naam
Reistijden

Omschrijving
Minuutgegevens van reistijden over vooraf gedefinieerde
meetvakken; levering op seconde 42 na de meetminuut.

Snelheden en
intensiteiten

Minuutgegevens over snelheden, intensiteiten (de laatste
vaak onderverdeeld naar voertuigcategorie) en wachtrijinformatie; bepaald met puntmetingen en/of VRI’s en
levering op seconde 42 na de meetminuut.
Dit is een samengesteld product bestaande uit
minuutgegevens over: reistijden, intensiteiten (vaak
onderverdeeld naar voertuigcategorie), snelheden en
wachtrij-informatie. Levering op seconde 42 na de meet
minuut.
Special
Snel doorleveren van subset van actuele verkeersgegevens
van een bepaalde regio/toeleverancier. Levertijd is
afhankelijk van de omvang van het pakketje, maar kan
binnen 0,2 seconde.
Special
Naleveren van actuele verkeersgegevens na bijvoorbeeld een
tijdelijke storing ten behoeve van historische data.

Actuele
verkeersgegevens

Directe levering

Naleveringen

MeetlocatieTabel
Actuele
Verkeersgegevens
(AVG)

Configuratiebestand waar de NDW-meetlocaties zich
bevinden t.b.v. actuele verkeersgegevens.

MeetlocatieTabel
Snelheden en
intensiteiten

Configuratiebestand waar de NDW-meetlocaties zich
bevinden voor het meten van snelheden, intensiteiten en
wachtrij-informatie.

MeetlocatieTabel
Reistijden

Configuratiebestand waar de NDW-meetlocaties zich
bevinden voor het meten van reistijden.

Huidige benamingen
PDC: Reistijden
NCIS: Reistijden
Open data: traveltime
PR: Reistijden
PDC: Snelheden en intensiteiten
NCIS: Snelheden en intensiteiten
Open data: trafficspeed
PR: Snelheden en intensiteiten
PDC: Actuele verkeersgegevens
NCIS: actuele verkeersgegevens (1 minuut)
Open data: niet aangeboden
PR: actuele verkeersgegevens
PDC: Direct Doorleveren
NCIS: Directe levering
Open data: niet aangeboden
PR: directe levering
PDC: Naleveringen
NCIS: Naleveringen
Open data: niet aangeboden
PR: Naleveringen
PDC: Meetlocatie tabel
NCIS: MST Volledig
Open data: measurement current
PR: --PDC: Meetlocatie tabel
NCIS: MST Snelheden en Intensiteiten
Open data: niet aangeboden
PR: --PDC: Meetlocatie tabel
NCIS: MST Reistijden
Open data: niet aangeboden
PR: ---

