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Top 5 bijzondere files
A2

Zoutzuur en zeep op A73 en A2 • woensdag 14 januari

A12

Veel vertraging door aandachttrekker • maandag 1 juni

A12

Koude kermis op de A12 • dinsdag 30 juni

A58

Onderzoek bomendokter leidt tot files • dinsdag 3 november

A6

Aanpassing snelweg veroorzaakt files • begin december

Bij Echt reed een vrachtwagen door de middenberm, waarbij de lading
zeep op de rijbaan terechtkwam. De A2 ging dicht en dit veroorzaakte een
verkeersinfarct in Limburg. Daarna ging de A73 Venlo - Maasbracht dicht bij
knooppunt Het Vonderen. Een vrachtwagen geladen met zoutzuur kantelde.

De dagelijkse file van de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven was
veel langer dan anders. In een weiland naast de snelweg stond een hooiwagen
met een oranje zeil met de tekst: “Rijkswaterstaat kom op tiet anders redt boer
Gait het niet”.

Eind van de ochtend stond er lange tijd een file van Utrecht richting
Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Kermisexploitanten kwamen in een bonte stoet kermiswagens samen bij het Haagse Malieveld om te
protesteren tegen de door het kabinet voorgenomen belastingtariefverhoging.

Bij Ulvenhout stonden lange files door een ‘botanisch onderzoek’.
Een speciale bomendokter bekeek de beroemde eik die in de middenberm van
de snelweg tussen Breda en Tilburg staat. Er zijn plannen de A58 te verbreden
waarbij de boom in het gedrang komt.

Bij de Hollandsebrug heeft Rijkswaterstaat de snelweg tussen Muiderberg en Almere verdeeld in hoofd- en parallelbaan. De parallelbaan gaat ook
nog steeds naar Lelystad maar dat stond niet op de borden. Automobilisten van
Amsterdam naar Lelystad stonden daarom iedere middag in de file.

File top-10 2015
1

A20 Hoek van Holland <-> Gouda
knp.Kleinpolderplein - knp. Gouwe

2 A1 Amersfoort -> Amsterdam
knp. Muiderberg
3 A27 Utrecht -> Breda
Lexmond - Gorinchem
4 A1 Amsterdam -> Amersfoort
knp. Eemnes - knp. Hoevelaken
5 A13 Den Haag -> Rotterdam
Delft - Berkel en Rodenrijs
6 A27 Almere -> Utrecht
Hilversum - Bilthoven
7 A15 Rotterdam -> Gorinchem
Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht
8 A16 Breda -> Rotterdam
knp. Ridderkerk - knp. Terbregseplein
9 A58 Tilburg -> Eindhoven
Moergestel - Oirschot
10 A9 Alkmaar -> Amstelveen
knp. Rottepolderplein - Badhoevedorp

