
Verkeersinformatie 

 

Als wij met de auto op pad gaan, dat niet al te vaak gebeurt, is het 

vooral om een langere afstand te overbruggen. Trouw regel ik de 

avond voorafgaand het vullen van de speciale CD-houder, die dan 

meegaat in de auto. Zo hebben we volop keus om onderweg onze 

favoriete muziek te kiezen. Onderweg wordt zo nu en dan de muziek 

weggedrukt en komt de verkeersinformatie naar voren. Of we nu in 

Nederland of Duitsland rijden, de techniek staat voor niets en we 

worden snel geïnformeerd. 

 

Op allerlei manieren kan men heden ten dage de informatie tot zich 

nemen. Bezitters van de uitgebreide mobiele telefoons, waarbij 

internet te ontvangen is, kunnen van minuut tot minuut zich via de 

ANWB of allerlei andere sites laten informeren. De VID verzorgt al 

vele jaren de verkeersinformatie via diverse radiostations in ons 

land.  

 

Hoe anders was dat in de tijd dat het wegennet in ons land nog niet 

zo uitgebreid was en er bij lange na niet het grote aantal 

weggebruikers als nu was. Je ging op het goede geluk de weg op, nam 

een recente wegenkaart mee en zorgde ervoor dat je, voordat je op 

pad ging, een dergelijke kaart goed bestudeerde, zodat je niet op 

een foute weg terecht kwam. Als je de beschikbare informatie 

betreffende de geschiedenis van de verkeersinformatie op de 

Nederlandse radio bestudeert dan zal vaak naar voren komen dat 

sinds 1973 incidenteel verkeersinformatie via Hilversum I en II werd 

gebracht.  

 

Met enige regelmaat werd er pas vanaf 22 maart 1978 

verkeersinformatie op de radio gebracht. Dat was dan twee keer per 

week als een wachtmeester van de Rijkspolitie, Rob van Rees, in het 

programma ‘Auto in, AVRO aan’ zijn opwachting maakte. Elke dinsdag 

en donderdag was hij vanaf die dag te horen in het programma van 

Tosca Hoogduin. Al vrij snel kreeg het brengen van de 



verkeersinformatie een bepaalde populariteit, waardoor er vraag 

naar meer ontstond. Dit had tot gevolg dat via de toenmalige 

radiostations Hilversum 1,2 en 3 Rob van Rees samen met collega’s 

Theo Gerritsen, Jelles Boden en Jan Delebeke zeer regelmatig 

werden gehoord, vooral in de ochtend en namiddagspitsuren. 

De presentatie van de berichtgeving vond plaats vanuit een speciaal 

gebouwde omroep cel, die was gebouwd in het gebouw van de 

Verkeerspolitie, gevestigd in Driebergen.  

 

 
 

Rob van Rees: Freewave Nostalgie archief 

 

In de begintijd was de informatie vrijwel geheel afkomstig van 

meldingen van politiesurveillanten onderweg, waaronder teams die 

reden in de nog steeds bekende Porsches. In de loop van de jaren 

tachtig van de vorige eeuw werden steeds meer trajecten voorzien 

van verkeerssignalering, die er voor zorgde dat het verkeersbeeld om 

computerschermen in de politieverkeerscentrale te volgen was. De 

uitbreiding van verkeerssignalering door Rijkswaterstaat gaf een 

enorme verbetering in de verkeersinformatie-meldingen. 

 

Soms kan het tot een vreemde draai komen in iemands loopbaan, zo 

ook met die van Rob van Rees. Na vele jaren verkeersinformatie te 

hebben gebracht bij de publieke omroep werd hij door de leiding van 

het toenmalige RTL-Véronique benaderd om presentator te worden 

van de autorubriek ‘Autovisie’. Ook dit was een activiteit die Van 



Rees naast zijn werk bij de Rijkspolitie deed. Vervolgens werd er 

gesteld dat hij het werk voor het commerciële RTL Veronique niet 

kon combineren met het brengen van de verkeersinformatie bij de 

publieke omroepen en werd voor hem een nieuwe baan gevonden bij 

de Rijkspolitiekapel. Eind 1998 verliet hij de Rijkspolitie omdat hij 

met functioneel leeftijdsontslag ging.  

 

Maar terugkerend op de ontstaansgeschiedenis van de 

verkeersinformatie dient zeker het eerste experiment te worden 

vermeld dat plaats vond gedurende de Paasperiode in 1965. In de 

kranten werd het vooraf bekend gemaakt: ‘In verband met de te 

verwachten drukte gedurende het komende Paasweekeinde, hebben 

de reportage-afdelingen van alle omroepverenigingen besloten om in 

alle actualiteitenrubrieken op Hilversum 1 en 2, gegevens over de 

verkeersinformatie op te nemen,’ Hilversum 3 bestond toen nog niet 

en zou pas later in 1965 actief in radio worden.  

 

Voor deze berichtgeving werd destijds samengewerkt met de 

informatiedienst van de ANWB en de ANVV, dat staat voor 

Algemene Nederlandse Vereniging van VVV’s, terwijl ook de 

Rijkspolitie informatie aanleverde. De berichtgeving in de 

actualiteitenprogramma’s vond plaats vanuit een speciaal ingerichte 

omroep cel in het gebouw van de ANWB in Den Haag. Op donderdag 

15 april 1965 werden de eerste berichten uitgezonden, terwijl de 

vier daarop volgende dagen ook regelmatig berichten rond de 

verkeersdrukte via beide radiostations werden gebracht. Direct na 

het betreffende weekend werd bekend gemaakt dat de proef 

geslaagd was en dat ook het in de bedoeling lag om deze informatieve 

uitzendingen te doen plaatsvinden op 5 mei (Bevrijdingsdag), 27 mei 

(Hemelvaartsdag) en tijdens het Pinksterweekend. 

 
 


