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Woord vooraf

Desnelhedenopplattelandswegen iseenveelgevraagd gegeven,zoalsinditrapport
zalblijken. Desnelheden komen beschikbaar bijeengroter onderzoek datopDLOStaring Centrum wordt uitgevoerd. Bij dat onderzoek, naar aslastpatronen, staat de
verkeersbelasting centraal. Dit iseenbelangrijk gegeven bij het dimensioneren van
wegen.Hetzwareverkeervanvrachtauto's enzwarelandbouwvoertuigen vormthet
belangrijkste aandeel van deze verkeersbelasting. De belasting door zwaar verkeer
levert veel schade op. De snelheid waarmee dit zware verkeer rijdt speelt daarbij
een grote rol.
Voor suggesties ten aanzien van depresentatie vandemeetresultaten endeprettige
sfeer tijdens de contacten, ben ik de Wegmeetdienst (thans KOAC.WMD) te
Apeldoorn zeer erkentelijk. Ditzelfde geldt voor de medewerkers van de afdeling
Wegen en Verkeer van het DLG te Utrecht. Zij hebben, voorzover het devoertuigintensiteitbetreft, aanvullendetellingenuitgevoerdengegevensbeschikbaar gesteld
waaruit verklarende factoren konden worden afgeleid. Het meest ben ik dank
verschuldigd aanHermanBreunissen,medewerkervandeafdeling Waterbeheer(SCDLO).Zijnnooitaflatende ijver engoodwillmaakteniederemeetdagtoteensucces.
Verder wil ik noemen de vlotte service bij herstel, modificatie en onderhoud door
de fabrikant/leverancier van het weegsysteem de firma TRUVELO in Duisburg en
de leverancier van de telapparatuur TEC in De Meern.

Samenvatting
Van1990totmedio1996voerdeDLO-StaringCentrum(SC-DLO),DLO-Instituutvoor
het Onderzoek van het Landelijk Gebied, aslastmetingen uit op 22 plattelandswegen,
waarbijookdevoertuigsnelhedenwerdengeregistreerd.Dezesnelhedenzijndaarnodig
omeen snelheidsonafhankelijke aslast tekunnen bepalen.Deselectie van meetpunten
vondplaatsinsamenwerkingmetdeDienstLandelijkGebied(DLG),toenLandinrichtingsdienst(LD)geheten,ingebiedenwaareenverhoogdespecifieke wegbelastingverwacht
werdtengevolgevanhetvervoervangranen,aardappelenensuikerbieten.Demeetpunten
corresponderenmettelpuntenwaarhetDLGreedsverkeerstellingen verrichtheeft.Het
metenvandynamischeaslastenisnodigomtekomentoteendimensioneringsmethode
voordeverhardingsconstructie van plattelandswegen.
VerhardeplattelandswegenvormeninNederlandnaarlengtebijnadehelftvanhetverharde
wegennet,terwijlzeinhetlandelijkgebiedruim80%vanhetverhardewegennetbeslaan.
Op veel rijkswegen en provinciale wegen worden in Nederland, veelal om
verkeersveiligheidsredenen,snelheidsmetingenuitgevoerd,dochdezemetingenvinden
nietplaatsopplattelandswegen.Juistplattelandswegenhebbengevaarlijke kenmerken,
zoalsbochten,sloten,bomen,smallewegverhardingenensmallebermen;bovendienkomt
erzowel snelalslangzaamverkeervoor.Kennisvanvoertuigsnel-hedenopdiewegen
zouopzijnplaatszijn,dochvoorplattelandswegenwarengeenrecentecijfers overgereden
snelheden voorhanden.
Naastalgemenesnelheidsgemiddeldenvoormeerdereverkeerssoortenenwegtypenvoor
dejaren1990t/m1995wordeninditrapportsnelhedengegevenvoordejaren afzonderlijk
en voor het poot- en oogstseizoen, zonodig gekoppeld aan wegkenmerken. Ook zijn
snelheden gegeven voor gespecificeerde meetpunten alsmede voor afzonderlijke
vrachtauto's.Eenverdelingvanhetverkeerindrieverkeerssoorten,tewetenvrachtauto's,
landbouwvoertuigenenoverigevoertuigen,heeftplaatsgevonden.Onderdelaatsteworden
personen-,bestelauto's,jeepsenvansbegrepen.Bijhetonderzoekzijnplattelandswegen
indrieverhardingsbreedteklassenonderscheiden,namelijkdewegtypen3,4en5.Wegtype
iseen aanduiding enindelingsklasse voordeverhardingsbreedte van dewegenwordt
gehanteerd doorhetDLG.
Deverkeerssamenstelling opplattelandswegen vanvrachtauto's, landbouwvoertuigen
enoverigevoertuigenbedroegin1990t/m 1995respectievelijk 5%,5%en90%vanhet
gemotoriseerde verkeer.
Naarmate de plattelandswegen breder worden neemt de gemiddelde snelheid toe.
Vrachtauto's rijden gemiddeld 10 km/uur langzamer als de overige voertuigen.
Landbouwvoertuigen rijden op plattelandswegen gemiddeld sneller dan 25 km/uur.
Vrachtauto'senoverigevoertuigenreducerenhunsnelheidingelijkemateopdesmallere
plattelandswegen.Delagesnelhedenvangrotevrachtauto-combinatieskunnenweleens
tot gevolg hebben dat de smalste plattelandswegen tot de zwaarst belaste wegen in
Nederlandbehoren.Hetschade-effect opdezewegenkangemakkelijk oplopentoteen
factor 5maaldebelastingop snelwegen.

Er zijn grote verschillen in de gereden snelheden, zowel binnen dezelfde wegtypen
als tussen de wegtypen. Naarmate dejaren verstreken, stegen de snelheden iets. In
deoogstperiode wasde snelheid vanhet gemotoriseerd verkeer 8%lager dan in het
daaraanvoorafgaande poot-engroeiseizoen.Dezedalingwerdhoofdzakelijk bepaald
doorvrachtauto's.DehoogstegemiddeldesnelhedenwerdenbehaaldinOdoorn-Exloo
(wegtype5),vervolgensinHoofddorp enWesterbork (beidewegtype4).De mogelijk
verklarende factoren zijn gerelateerd aan de snelheden. Dienaangaande is er een
verband waargenomen tussen enerzijds devoertuigsnelheid ende vrije-baanbreedte
en anderzijds de voertuigsnelheid en de conditie van de wegverharding. Voor de
verkeersintensiteit enhet wegkarakter was een zwak verband met de snelheid voor
wegtypen 4 en 5.
Op 20 van de 22 onderzochte plattelandswegen werd de snelheidslimiet door ruim
17% van de vrachtauto's en overige voertuigen samen overschreden. Dat lijkt een
redelijk percentage aangezienopdeoverige80km/uur-wegen hetaantal overtreders
eenfactor 1,5-2,5hogerbedroeg afhankelijk vanhetwegtype,docherzijn eenaantal
meetpunten waardatpercentagebelangrijk hoger lag (driemeetpunten rond de34%
en drie meetpunten rond de 19%). De overige meetpunten tellen een ovetredingspercentagelagerdan 10%.Ookvrachtauto'sredentesnel.Demogelijke verklarende
factoren verklaarden niets over de overtreders.
De reconstructie van een weg kan van invloed zijn op de gereden snelheden van
voertuigen,ditkwamtersprakebijmeetpuntHoofddorp. Dochde snelheidsverschillen
die gemeten zijn tussen de diverse werkzaamheden konden niet worden verklaard;
erbleek alleen een verband met deverkeersintensiteit. Een dergelijk verband werd
ook gevonden voor het percentage overtreders en de voertuigintensiteit.
De vrachtauto's waarmee het snelst werd gereden behoren tot de enkelvoudige
vrachtauto's en de opleggercombinaties.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Voertuigsnelheden vormeneenactueelgegeven,daarvangetuigendediverse studies
vandeStichtingWetenschappelijk OnderzoekVerkeersveiligheid (SWOV)(Oei,1989,
1990, 1991, 1992, 1994; Catshoek en Varkevisser, 1994) over snelheden op 80en
100 km/uur-wegen, snelheid en verkeersveiligheid, snelheidsbeheersing, papers
betreffende de beheersing van de snelheden (Rotteveel, 1992) en de dagelijkse
meldingen van snelheidscontroles via de media.
Voor veel wegen wordt op deze wijze inzicht verkregen in de gereden snelheden,
doch dit geldt niet voor alle wegsoorten in Nederland. Snelheidsmetingen worden
hoofdzakelijk uitgevoerd op snel- en autowegen en provinciale wegen. Voor
plattelandswegen (ziepar.1.4)isergeenrecentonderzoeknaarsnelhedenuitgevoerd.
Toch behoren ook deze wegen tot de groep 80km/uur-wegen (buiten de bebouwde
kom)waarcirca25%vanalleletselongevallen inNederlandplaatsvinden (DeWilde
en Jaarsma, 1992). Ook volgens Oei (1990a) steekt de verkeersveiligheid op 80
km/uur-wegen ongunstig af bij andere wegen.
Plattelandswegen zijn vrij talrijk, zebeslaan 46%vanhetverharde wegennet (inhet
landelijk gebied zelfs 82%) (Van Putten, 1988).Juist deplattelandswegen hebben
een aantal gevaarlijke kenmerken zoals bochten, sloten, bomen, smalle wegverhardingen,smallebermenendeaanwezigheidvanlangzaamalssnelverkeer tegelijkertijd.
Kennis over degereden snelheden zoujuist voordeplattelandswegen opzijn plaats
zijn.
Het vermoeden bestaat dat de voertuigsnelheden zowel van het lichtere verkeer
(personenauto's en bestelwagens) als van het zwaardere verkeer (vrachtauto's) en
het landbouwverkeer zullen toenemen. Dit gegeven naast de steeds toenemende
omvang vanhet verkeer en toename van degrootte van devoertuigen maakt datop
de vaak smalle plattelandswegen meer uitwijkbewegingen noodzakelijk zijn. Het
verkeersbeeld wordt hierdoor onrustiger en de toestand van de bermen zal slechter
worden.Wildit samenniet leidentot eengrotereonveiligheid, danzullen duidelijk
grenzen aan de snelheid gesteld moeten worden. Kortom, de gereden snelheid gaat
een steeds grotere rol spelen.
Tijdens het uitvoeren van het SC-DLO-onderzoek naar aslastpatronen bleek dat er
bij veel instanties en personen belangstelling bestond voor de bij dat onderzoek
gemetenvoertuigsnelheden opplattelandswegen.Hetonderzoeknaar aslastpatronen
(metingengedurende 1990-1996)wordtuitgevoerd omeenbasisteleggenvooreen
dimensioneringsmethode voorwegverhardingen vanplattelandswegen.Hetonderzoek
bevindtzichnuindeeindrapportagefase. DrieSC-DLO-rapporten overditonderwerp
zijn reedsverschenen (DeWilde, 1990;DeWildeenBreunissen, 1994enDeWilde,
1997). Dit rapport zal informatie verschaffen omtrent de voertuigsnelheden.
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1.2 Doelstelling
Het doel van deze rapportage is om meer inzicht te geven in de snelheid opplattelandswegen, inhet bijzonder de snelheden van zwaar verkeer. De interesse voor de
voertuigsnelheden van het gemotoriseerd verkeer isdivers.Zokan hetzijn dat men
deverkeerssoorten wil onderscheiden (Jansen, 1992),basisgegevens wilhebben bij
delandbouwstudie aandeLUW (Jaarsma, 1996),inzichtindesnelhedenwilhebben
alsstatistisch gegeven omeenvergelijking temakenmetwegenvaneenhogereorde.
Zoisookderijsnelheid vanvrachtverkeer perwegbreedtecategorie vanbelang voor
wegenbouwers,die aandehanddaarvan debenodigde stijfheid vanhette gebruiken
asfaltmengsel vaststellen(VanSloten, 1992)ofvoorhetbepalenvanhet schade-effect
omdat het effect van gewicht (asbelasting) en snelheid van het vrachtverkeer een
groteinvloedheeft opdematewaarinschadeaanwegenwordtaangericht (Lagendaal,
1996).
Dezevoorbeeldenlatenziendathetomverschillenderedenenvanbelangisommeer
inzicht te krijgen in de snelheden op plattelandswegen.

1.3 Vraagstelling
Het onderzoek zocht antwoord op de volgende vragen:
— Wat zijn de snelheden van de diverse verkeerssoorten op plattelandswegen?
— Wat zijn de snelheden van vrachtauto's in het bijzonder?
— Wordt er opplattelandswegen ookte snel gereden en om welke aantallen gaat
het dan en op welke meetpunten?
— Wat zijn de voertuigsnelheden in relatie tot diverse wegkenmerken?

1.4 Begrippen voor plattelandswegen
Hier worden enkele begrippen en definities gegeven van termen die in het rapport
veel worden gebruikt.
Aslasten
Een aslast is de druk die alle banden van een voertuigas samen op het wegdek
uitoefenen.
Een dynamische aslast is de momentane druk die alle banden van een voertuigas
van een rijdende voertuig samen op het wegdek (c.q. de weegmat) uitoefenen.
Een aslastpatroon is de (jaarlijkse) frequentieverdeling van aslasten voor een weg,
die uniek is voor het onderhavige wegtype in het omschreven gebied.
Wegen
Plattelandswegenzijn alle wegen buiten de bebouwde kom voor zover deze niet
voorkomen oprijks- of provincialewegenplannen (sinds het vankracht worden van
de wet herziening wegenbeheer, maart 1993). In dit rapport staan de wegtypen 3,
12

4 en 5 centraal omdat deze 95%van het plattelandswegennet uitmaken. Onder de
wegtypen 3, 4 en 5 worden wegen verstaan met een verhardingsbreedtes van
respectievelijk 3,00 m t/m 3,99 m, 4,00 m t/m 4,99 m en 5,00 t/m 5,99 m.
Verkeer
Ondergemotoriseerd verkeerisdoor ons verstaan, verkeer van voertuigen die door
eigen motor worden voortbewogen dan wel getrokken, met uitzondering van
bromfietsen, snorfietsen en motorrijwielen.
Onder vrachtverkeer verstaan wij het verkeer door vrachtauto's en bussen. Onder
vrachtauto wordt verstaan het motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van
personen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer
bedraagt dan 3500 kg.
Onderzwaarverkeerofrijdendezwarevoertuigenwordtverstaan,het vrachtverkeer
vanaf voertuigklasse(indeling) 4 en hoger (TEC, 1989; De Wilde, 1990) (zie fig.
1), het verkeer van landbouwvoertuigen en speciale voertuigen, zoals kranen
(dieplepels op wielen), frontladers en maaidorsers. De door het CROW (1987)
gegeven definitie voordevrachtauto,als:hetvoertuigmetmeerdanéénas,waarvan
tenminste één as is voorzien van dubbellucht of super singles, valt binnen onze
normering.
De asconfiguratie-code is een code waarmee de onderlinge stand van de assen, het
aantalwielenendesoortbandenvaneenvoertuigkanworden aangegeven (DeWilde,
1990). De code betreft een verdere uitbreiding van de TRRL-code (Consultants^
1986). Zie hiervoor aanhangsel 3, de asconfiguratie.

Plattelandswegen zijn vaakbochtig
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1.5 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Eerst wordt aangegeven hoe het onderzoek tot
standkwam, waarde meetpunten liggen,welke apparatuur gebruikt werd enhoe de
voertuigenherkendwerden(hoofdstuk 2).Vervolgenswordenderesultaten gegeven
als antwoord opde in par. 1.3gestelde vragen en vindt discussie plaats (hoofdstuk
3). Uiteindelijk worden een aantal conclusies getrokken.

Plattelandswegen hebben vaak diepe sloten
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2 Methode

2.1 Opzet onderzoek
BijhetonderzoeknaaraslastpatronendatdoorSC-DLOwordtuitgevoerd(DeWilde,1990,
1997;DeWildeenBreunissen,1994)naardebelastingvanplattelandswegendoorzwaar
verkeer,werdbehalvedemomentanedrukophetwegdek(massavanassen,voertuigen
ladingvanhetrijdendevoertuig)ookdesnelheidvandevoertuigengemetendoordezelfde
apparatuur.Desnelheidsmetingvanhetweegsysteemisnodigomdeweegresultatente
corrigerenopsnelheidendussnelheidsonafhankelijk temaken.Desnelheidsdataworden
verdernietgebruiktbijhetaslastpatronenonderzoek;dedatazijnwelzichtbaarenworden
opgeslagenindedatalogger.Devisuelecontroletijdenshetwegenmaaktehetmogelijk
desnelhedentekoppelenaaniederevoertuigsoort.Opdezewijzekoninzichtverkregen
worden inde voertuigsnelheden gespecificeerd naar verhardingsbreedte (wegtype) en
verkeerssoort permeetpunt.

2.2Demeetpunten
DemeetpuntenvoorhetmetenvanaslastenzijngekozeninLEI-landbouwgebiedenwaar
een hoge specifieke wegbelasting (kg.m1) werden verwacht door het vervoer van
aardappelen, suikerbieten en granen (De Wilde, 1989). Vijf LEI-landbouwgebieden
kwamenhiervoorinaanmerking,het zijn:
— hetNoordelijk zeekleigebied;
— deHollandse-enIJsselmeerpolders;
— hetZuidwestelijk zeekleigebied;
— hetNoordelijk zandgebied;
— deVeenkoloniën.
In 1989zijn in dezevijf gebieden door deDienst Landelijk Gebied (DLG, toentertijd
Landinrichtingsdienst) en het SC-DLO 22 meetpunten geselecteerd uit de groep van
telpunten waarreedsenkelejarendoordeDLGverkeerstellingen wordengedaan(LD,
jaarlijks).Bijdeselectieisgeletopafwezigheid vanonregelmatigheden voorennahet
meetpunt,deafstandtotbochteneneenzogeringmogelijkedwarshelling.Demeetpunten
komen steedsvooroprechteweggedeelten.Deweegapparatuur opdewegvielweinig
op en gaf geen aanwijzing waarvoor deze gebruikt werd. De datalogger en andere
apparatuurwasdroogopgesteldopenigeafstandvandeweegapparatuurindebermvan
deweg.Doordeaanwezigheidvanbomenenbosjesviel,bijdemeestemeetpunten,de
aanwezigheidvandemeetwagennietop.Dewegfunctieisindemeestegevallengemengd,
dewegenhebbendeelseenstroom-endeelseen ontsluitingsfunctie.
Devoertuigenwerdenzowelmechanischalsvisueelwaargenomen.Hetwegenendusook
hetmetenvandesnelheidvondplaatsopéénrijstrookvandeweg.Debijhetonderzoek
betrokkenwegtypen(ziepar.1.5 )3,4en5zijnalleéénbaanswegenmetéén(typen3en
4)of2(type5)rijstroken.Dithoudtdusindatopdewegtypen3en4hetverkeerinbeide
rijrichtingen werdgemeten.
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2.3 De apparatuur
De snelheden zijn gemeten met een systeem dat dient om aslasten te meten van
rijdende voertuigen (dynamische aslasten). De snelheid werd nauwkeurig gemeten
met een afwijking van slechts enkele procenten. Het weegsysteem staat bekend als
Truvelo Traffic Data Logger (TDL 500 serie 1046).Het systeem bestond uit twee
ophet wegdek aangebrachte platte inductielussen ter weerszijden vaneen gelaagde
mat met een dikte van 7 mm. De mat is zowel aan de wegdekzijde als aan de
bovenzijde voorzien van een speciale staalplaat die het indringen van grof
wegmateriaalenstenenmoetverhinderen.Demetingwordtgestartnadateenvoertuig
gedetecteerd wordt door de inductielussen.
Uiteigenwaarnemingenenuitdiversegesprekkenmetberijders diedesensorenreeds
eerder passeerden, bleek dat de sensoren niet of in een zeer laat stadium waren
waargenomen. Aanpassing van de snelheden was in dat laatste geval dan niet meer
mogelijk; dit bleek ook uit het slechts sporadisch afremmen vóór de meetsensoren.
Controle van de snelheden van het weegsysteem vond plaats met behulp van de
tijdensdeweegmetingenopgesteldepneumatisch/elektronischwerkendeverkeers-teller
GK6000. De sensoren van deze teller zijn twee iets aangespannen luchtslangen die
dwars over de weg op het wegdek liggen.
Sporadisch werd ter controle van de met de inductielussen bepaalde snelheden een
eveneens voorhanden zijnde Mesta 204D radarmeter ingezet.

2.4 Voertuigherkenning
Als indeling van de waargenomen voertuigen werd de voertuigklassenindeling
gebruikt van de verkeersteller GK 6000, die bij het aslastpatronenonderzoek werd
ingezet omdeverkeers-intensiteitpervoertuigklassetebepalen.Devoertuigklassenindelingvandevoertuigendiebijhetaslastpatronenonderzoek werden onder-scheiden
(klasse 4 en hoger) worden gegeven in figuur 1. In klasse 1 worden fietsen en
bromfietsen (en motorrijwielen), in klasse 2 worden personenauto's en landbouwtrekkers en in klasse 3 worden bestelauto's en lichte vrachtauto's ingedeeld. De
klassenindeling vindt namelijk plaats opbasisvandeafstanden tussen de assen.De
asafstandslimieten die de verkeersteller GK 6000 daarbij gebruikt om de getelde
voertuigen invoertuigklassen intedelen(TEC, 1989)wordengegevenin aanhangsel
1. Ieder voertuig krijgt naar zijn asindeling, het aantal wielen per as en de soort
banden een asconfiguratie-code. Door aandeze codenog eenlettercombinatie voor
de voertuigsoort toe te voegen blijft ieder voertuig herkenbaar (De Wilde, 1990).
Binnen een voertuigklasse worden meerdere voertuigsoorten (verschillende codes)
waargenomen, dit is voor zwaar verkeer te zien in aanhangsel 2 en figuur 1.
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VOeRTUIGCLASSIFlCATIE GK6000 •/
Bussen

Klasse
5assen/anoemsssen

ffiSfiSQ
w&m

Vrachtauto'smet2assen,evt metaanhanger

Vrachtauto'smet3assen,evt metaanhangeren
3-assigetrekkercombinaüe
6assen/tandemassen
Vracmauto'smet4assenen4-assigetrekkereombinatie

Truckmetoplegger3en«assen

7

ww vrm-msv
VrachtautometSassen

n

Vrachtautomet aanhanger6assen

12

Allevoertuigenmetmeeraan7assen

13

•/Bron:TEC (1989) m.u.v.cevoertUKjen1.7-1en1.7-11

Fig. 1 Voertuigklassenindeling van zwaar verkeer (vrachtauto's, bussen en landbouwvoertuigen)
bij de verkeersteller GK 6000 (voor asconfiguratie en bandcode, zie aanhangsel 3)
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Plattelandswegen hebben vaak bomen dicht langs dewegrand
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3 Resultaten en discussie

3.1 Snelheden algemeen
Desnelhedenendeverkeerssamenstelling vangemotoriseerd verkeeropplattelandswegenwordengegevenintabel 1.Dedrieonderscheidenverkeerssoortenzijn daarbij
vrachtauto's,landbouwvoertuigen enoverige voertuigen (personen-en bestelauto's
eventueel voorzien van aanhanger). Bij de wegen is onderscheid gemaakt tussen
wegtype 3, 4 en 5. Voor alle wegtypen geldt een snelheidslimiet van 80 km/uur.
Tabel 1 Gemiddelde snelheid (v in km/uur) en verkeerssamenstelling vangemotoriseerdverkeer'
opplattelandswegen, naar verkeerssoort enwegtype
Wegtype

3
4
5
alle

Vrachtauto's

Landbouwvoertuigen

Overige voertuigen

V

aantal

V

aantal

V

aantal

41
54
60
53

170
542
169
881

27
32
29
29

405
363
99
867

48
64
71
62

3734
9249
3212
16195

' Met uitzondering van bromfietsen, snorfietsen en motorrijwielen

Voordeverkeerssoorten waarvoordezesnelheidslimietgeldt,vrachtauto'senoverige
voertuigen, bleek dat naarmate de verhardingsbreedte groter is de gemiddelde
voertuigsnelheid toenam. Vrachtauto's, personen- en bestelauto's reduceerden hun
snelheden op de smalle wegen in gelijke mate. Bij landbouwvoertuigen die zich
gemiddeld met een veel lagere snelheid voortbewegen namen we geen snelheidsveranderingmetdeverhardingsbreedte waarzoalsbijdebeideandereverkeerssoorten.
Voorde landbouwvoertuigen geldt overigens een snelheidslimiet van 25km/uur en
deze bleek gemiddeld slechts weinig overschreden te worden.
Uitdeliteratuur isnietbekend hoegrootdegemiddelde snelhedenvan vrachtauto's
opprovincialewegenensnelwegeninNederlandzijn.Doch,aangeziendeprovinciale
wegenensnelwegen algemeenbrederzijn dandehieraangegeven plattelandswegen
wegtypen 3, 4 en 5, nemen we aan dat de gemiddelde vrachtauto-snelheden op
plattelandswegen lagerzijn dandieopdeoverigewegen.Dithoudtindathetschadeeffect doordevoertuigsnelheid aandeplattelandswegen,metnamedesmalstewegen,
veelgroterisdanaandeprovincialewegenensnelwegen.Desnelheidheeft namelijk
naastdeaslast groteinvloed opdematewaarin schade aanwegenwordt aangericht
(Lagendaal, 1996). Het is zelfs zo dat het schade-effect van een aslast op een
wegverharding veel groter is naarmate langzamer gereden wordt.
Gaan we ervan uit dat de gemiddelde snelheid van vrachtauto's op autosnelwegen
inNederlandcirca90km/uuris,danbedraagthetschade-effect opplattelandswegen
voordewegtypen 3,4en 5respectievelijk eenfactor 3,3,2,5en2maalhet schadeeffect datvrachtauto's aansnelwegentoebrengen.Voordezeberekeningisuitgegaan
vandeintabel 1 gegevenvrachtautosnelheden opdewegtypenendedoorLagendaal
(1996) gegeven schadefactor die gelijk aan 1is bij een snelheid van 90 km/uur.
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Dat ook op plattelandswegen de snelheidslimiet van 80 km/uur regelmatig werd
overschreden is te zien in tabel 2. Deze tabel geeft voor vrachtauto's en overige
voertuigen (zonder landbouwvoertuigen) het percentage dat sneller reed dan 80
km/uurendegemiddeldesnelheidvandezeovertredersperwegtype.Hetpercentage
overtredingen voordewegtypen isnietrechtstreekstevergelijken metdecijfers van
de 80 km/uur-wegen uit elders uitgevoerd onderzoek (Oei, 1989), aangezien daar
een andere wegbreedte-indeling wordt gegeven. Hierna zal echter blijken dat het
overtredingspercentage voordeplattelandswegen ongeveereenfactor 1,5tot2,5lager
ligt dan voor de overige 80 km/uur-wegen.
Tabel 2 Gemiddelde snelheid (v in km/uur) van vrachtauto's, overige voertuigen ' enbeide
samen sneller dan 80 km/uur, en hetpercentage dat dit aantal bedraagt van het aantal per
verkeerssoort en van vrachtauto's en overige voertuigen samen,per wegtype
Wegtype

3
4
5
alle

Vrachtauto' s

Overige voertuigen

Samen

V

%

V

%

V

%

85
87
86

0
4,8
11,8
5,2

88
91
92
91

3,1
19,7
26,5
17,8

88
91
92
91

3,0
18,9
28,7
17,2

' Zonder landbouwvoertuigen

Dezelageregemiddeldenbijdeovertrederskanalspositiefbeschouwdwordenindien
webedenken datdemeetplaats opdeplattelandsweg zichaltijd bevindt opeenrecht
stuk weg van circa 200 m lengte, nodig om de aslastweegmeting waarvan de
snelheidsmeting onderdeel isnauwkeurig tekunnen uitvoeren. Dat de gemiddelden
bijdeovertredersniétopallemeetpunten lagerzijn zullenweverderopinditrapport
aantonen.
Tabel 3 Percentielwaarden (15-, 50- en 85-) van de snelheden van vrachtauto's en overige
voertuigen samen, het aandeel en het aantal overtreders vande limiet naar wegtype
Wegtype

3
4
5

15-perc.

50-perc.

85-perc.

Overtreders

km/uur

km/uur

km/uur

%

aantal

28
43
51

48
64
71

66
83
88

3
19
29

117
1846
972

Oei (1989) gaf een overzicht per wegbreedteklasse van het aantal overtreders van
de limiet, hun aandeel van het gemotoriseerd verkeer en de 15-, 50- en 85percentielwaarden van de snelheid. (Ter herinnering: een 15-percentielwaarde van
28 km/uur wil zeggen dat 15 % van de groep verkeersdeelnemers rijdt met een
snelheid die lager is dan 28km/uur.) Zijn wegbreedteklasse komt overeen met ons
wegtype. Om de waarden van Oei te kunnen vergelijken hebben wij een nagenoeg
identiek overzicht gemaakt (tabel 3) voor overige voertuigen en vrachtauto's. Net
zoals bij Oei hebben wij de landbouwvoertuigen buiten beschouwing gelaten. Oei
onderscheidt drie wegbreedteklassen, met name:<5m, 5-7 men >7m,terwijl wij
de wegtypen 3,4 en 5 onderscheiden met respectievelijk verhardingsbreedtes van
3-4 m, 4-5 m en 5-6 m.
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Indien we onze cijfers vergelijken met die van Oei, hetgeen dus maar voor enkele
wegtypecombinaties mogelijk is,danberekenenwedathetaandeel overtredersvoor
plattelandswegen smaller dan 5 m (wegtypen 3 en 4 samen) slechts 15%bedroeg
tegenover 38%opnaarbreedtevergelijkbare overige 80km/uur-wegen (Oei,1989).
Later zal blijken dat er ook plattelandswegen zijn die een veel hoger percentage
overtreders hebben. Voor plattelandswegen breder dan 5 m berekenden wij een
percentage overtreders van 29 %, terwijl dit voor de overige 80 km/uur-wegen
(wegbreedteklasse5-7m)43%(Oei, 1989)bedroeg.Ookdepercentiel-waardenvan
de snelheden van vrachtauto's en overige voertuigen samen zijn voor
plattelandswegen (tabel 3) lager dan die voor naar wegbreedten vergelijkbare 80
km/uur-wegen van Oei (1989). De door ons berekende percentielwaarden namen
alle toe naarmate de weg breder is, hetgeen bij Oei niet altijd het geval was.
Omnategaanofdegemiddelde snelheidtoe-ofafneemt indetijd,zijn deresultaten
ookvooriederjaarafzonderlijk weergegeven,ziefig.2.Dezegemiddelde snelheden
perjaarblijkenperverkeerssoort slechtskleineverschillentevertonen (fig.2a).Voor
vrachtauto's bleek voor ieder jaar te gelden dat de gemiddelde snelheid groter is
naarmatedeverhardingsbreedtetoeneemt(fig.2b).Aangeziennietopallemeetpunten
iederjaar gemeten iskan dit aanleiding zijn tot het ontstaan vankleine verschillen
in de jaarlijkse gemiddelden. Gemiddeld over de drie wegtypen vertoonde de
gemiddelde snelheid voor alleverkeerssoorten eenkleine stijging naarmate dejaren
verstrijken (1990 t/m 1995). Het duidelijkst is dit waar te nemen indien we de
snelheden voor 1993 t/m 1995 bekijken, waarbij steeds gold dat 1995 het hoogste
gemiddelde had.
_ Snelheid in km/uur
80 r
70 •

50 -

___

-

1994

1995

Onderzoeksjaren
Vraohtauto's

—

Landbouwvoertuigen

Overige
voertuigen

3
Wegtype

4

"

5

a,le

Fig. 2 Gemiddelde snelheden van gemotoriseerd verkeer opplattelandswegen per verkeerssoort
(a) en van vrachtauto's per wegtype (b)

Opplattelandswegenkenmerktdeoogstperiodezichdoorveelvolbeladen voertuigen;
ditzijn zowel landbouwvoertuigen alsvrachtauto's.Verwacht wordtdat degereden
snelheden in het landelijk gebied variëren met de landbouwomstandigheden zoals
diezichjaarlijks voordoen. Wehebben daarom nagegaan ofer snelheidsverschillen
zijn tussen deze oogstperiode, periode 2 (augustus t/m oktober) en het eraan
voorafgaande poot- en groeiseizoen, periode 1 (april t/m juli). Iedere periode
kenmerkt zich door afwijkende voertuigsoorten en waarschijnlijk verschillende
snelheden. Tabel 4 geeft de gemiddelde snelheden voor de 3 verkeerssoorten per
wegtype in beide perioden.
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Tabel 4 Gemiddelde snelheden in km/uur van vrachtauto's, landbouwvoertuigen en overige
voertuigen in hetpoot- en groeiseizoen (1) en in de oogstperiode (2)
Wegtype

3
4
5
alle

Vrachtauto's

Landbou wvoertuigen

Overige voertuigen

1

2

1

2

1

2

39
56
61
55

42
51
59
49

27
32
29
29

27
32
28
29

50
65
72
63

46
62
67
59

Volgenstabel4wasisdesnelheidvanhetgemotoriseerd verkeerinde oogstperiode
gemiddeld 8%lager daninhetpoot- en groeiseizoen. Ditwerdveroorzaakt door de
vrachtauto's en de overige voertuigen waarvan de snelheden in de oogstperiode
gemiddeld respectievelijk 11% en6%lager waren daninhetpoot-en groeiseizoen.
In de oogstperiode kwamen op de plattelandswegen meer vol beladen vrachtauto's
voor dan in de voorafgaande periode. De enige verklaring voor de lagere vrachtautosnelheden in de oogstperiode zou kunnen zijn, dat met deze volle vrachtauto's
voorzichtiger (langzamer) gereden wordt. Op de smalste wegen, wegtype 3, werd
door vrachtauto's in de oogstperiode iets sneller gereden dan in het poot- en
groeseizoen.
Bij de overige voertuigen (personen- en bestelauto's) kan de lagere snelheid
veroorzaakt worden — zeker bij de smallere wegen waar de snelheidsreductie het
grootsteis—doordat devolbeladenvrachtautonietvoortegemoetkomende verkeer
van het smalle wegdek gaat en het overige verkeer dat wel moet doen. Aangezien
er op iedere vrachtauto 19 overige voertuigen voorkwamen kan dit leiden tot een
belangrijke reductie van de gemiddelde snelheid bij de overige voertuigen.
De snelheid van landbouwvoertuigen was in beide perioden gelijk.

3.2 Oorzaken van snelheidsverschillen tussen de meetpunten
3.2.1 Ongeacht de snelheidslimiet
De snelheden van landbouwvoertuigen zijn dermate laag (par. 3.1), dat het
snelheidsbeeld opplattelandswegen voornamelijk bepaald wordt door vrachtauto's
enoverigevoertuigen.Daaromrichtenweonsinderestvanditrapportopsnelheden
van deze verkeerssoorten. Volgens tabel 1 bedroegen de verschillen tussen de
gemiddelde snelheden van vrachtauto's en overige voertuigen bij ieder wegtype
ongeveer 10km/uur.Opdewegtypen3,4en5warendegemiddelde snelheden voor
vrachtauto's en overige voertuigen samen respectievelijk 48, 63 en 70 km/uur,
hetgeen dusneerkomt opeen snelheidsverhouding voordedriewegtypen van beide
verkeersoorten samen van respectievelijk 1 : 1,3 : 1,5; zo kan uit tabel 1worden
berekend.Hoegrootdespreidingistussendegemiddeldesnelhedenvoor vrachtauto's
en overige voertuigen op de meetpunten valt op te maken uit tabel 5.
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Tabel 5 Gemiddelde snelheden (v in km/uur) van vrachtauto's en overige voertuigen
en bestelauto's) op de meetpunten
Telpunt

Vrachtauto's
V

aantal

(personen-

Overigevoertuigen

Samen

v

V

Wegtype 3
Vlagtwedde
Hefshuizen
Franekeradeel
Dongeradeel
Odoorn-Valthe
Dalen
Lisse
Mariekerke
Kapelle
Zwaluwe
Halsteren

37
36
32
36
35
52
39
55
52
39
43

21
3
15
7
25
17
22
2
13
7
38

50
43
45
48
45
54
44
50
46
56
50

Wegtype 4
Leek
Het Bildt
Westerbork
Zuidwolde
Hoofddorp
Middelharnis
Moerkapelle
Valkenisse

48
48
67
60
61
44
38
43

70
62
28
92
182
22
66
20

58
58
73
69
74
48
45
54

Wegtype 5
Oude Pekela
Heerenveen
Odoorn-Exloo

54
60
63

34
36
99

65
63
74

aantal

336
149
322
141
727
119
318
263
254
292
813

49
43
45
47
45
54
44
50
46
55
50

888

57
57
72
69
73
48
44
53

1179

428
2067
2653

332
534
1168

717
445
2050

64
63
74

Omnuhetonderscheid tussen desnelheden duidelijker temaken enlaterte kunnen
verklaren hebben we een aantal meetpunten (drie meetpunten) met hoge snelheden
vergeleken met meetpunten waar de snelheden het laagst waren voor dat wegtype.
Voorwegtype3lagendegemiddeldesnelhedenvandedriemeetpuntenmetde hoogste
gemiddeldencirca 10% bovenhetgemiddeldevanallepuntenbijwegtype 3, terwijlde
driepuntenmetdelaagstegemiddeldenerruim8%onderlagen.Bijwegtype4lagende
hoogstedriemeetpunt-gemiddeldenbijna 21% bovenhetwegtype-gemiddeldeenlagen
delaagste3er18%onder.Dehoogstedriebij wegtype4haddensnelhedendie gemiddeld
34% hogerwarendandehoogstedriebijwegtype 3.Bijwegtype 5warenslechtsdrie
meetpunten.Hetgemiddeldeophetmeetpuntwaarhetsnelstwerdgeredenligt 10% boven
hetgemiddeldevoorwegtype5,terwijl datophetmeetpuntmetdelaagstegemiddelde
snelheden erbijna 6%onder lag.De snelheden ophet meetpunt bij wegtype 5metde
hoogstegemiddeldesnelheidliggenslechtsenkeleprocentenhogerdanhetgemiddelde
vandehoogstedrievanwegtype4.
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Tabel 6 Resultaten en eigenschappen van de meetpunten met de hoogste en meetpunten met de
laagste snelheden
Weg- Meetpunt
type

Snelheid1

Zicht
langs
de
wegas2

(km/uur)
Hoogste gemiddelde snelheid
Zwaluwe
55
Dalen
54
Mariekerke
50
Laagste gemiddelde snelheid
Hefshuizen
43
Lisse
44
Franekeradeel
45
Hoogste gemiddelde snelheid
Hoofddorp
73
Westerbork
72
Zuidwolde
69
Laagste gemiddelde snelheid
Moerkapelle
44
Middelharnis
48
Valkenisse
53
Hoogste gemiddelde snelheid
Odoorn-Exloo
74
Laagste gemiddelde snelheid
Heerenveen
63

3

4

5

1
2
3
4
5
6

Vrijebaanbreedte

Weg
vlakheid3

(dm)

Verkeersintensiteit

Verkeerssamenstellin^."
(%)

(vtg/etm)

a

b

Wegkarakter5

c

3
3
2

107
90
80

2
2
2

301
362
257

2 10 88
10 18 72
1 15 84

5
6
5

2
3
1

95
48
106

2
2
2

132
306
193

2 12 86
6 6 88
4 11 85

6
4
5

3
3
3

60/100
95
81

6

l6
3
3

60
70
90

6

3

130

2/1 6

3

100

2

3/1 6
2
2
2
3
2

2636
645
1131

6
4

6 1
6 88
4 92

933
5
4

388
210
742

11
6
2

1 88
3 91
5 93

2
5
6

15454
302

3 93
7

3

5 88

5

Gemiddelde snelheid van de vrachtauto's en overige voertuigen samen (dus met uitzondering vande
landbouwvoertuigen).
Hoe hoger het cijfer hoe beter.
Hoe lager het cijfer hoe beter.
a, b en c staat resp. voor vrachtauto's, landbouwvoertuigen en overige voertuigen.
Hoe hoger het cijfer des te ruraler het wegkarakter.
Cijfers zijn gecorrigeerd naar omstandigheden op het meetpunt.

Op de diverse meetpunten hebben we nu snelheidsverschillen waargenomen maar
weweten nognietwaar deze aantoeteschrijven zijn. Alhoewel onsonderzoek niet
systematischisopgezetnaarsnelhedenofte hogesnelheden—desnelheden worden
immers als een bijproduct verkregen bij het aslastmeten — willen we toch de
snelheidsverschillen trachten te verklaren aan de hand van een aantal verklarende
factoren, waarvandemeestebijhetInformatiesysteem WegenLandinrichting (IWL)
gebruikt worden.
Tabel 6geeft een overzicht waarin per wegtype dedrie meetpunten met de hoogste
snelheden en dedrie met de laagste snelheden getoetst worden aan waarden van de
verklarende factoren ontleend aan het IWL-systeem aangevuld met waarden voor
variabelen uit eigen bron. De verklarende factoren volgens IWL zijn: verhardingsbreedte (wegtype),zichtlangs dewegas,vrije-baanbreedte envlakheid vandeweg.
Verder is opgenomen: verkeersintensiteit, verkeerssamenstelling en wegkarakter
(ruraal of urbaan). De volgende redenen geven we voor het opnemen van deze
variabelen:
— Zicht langs de wegas is de lengte van de as van de wegverharding die de
bestuurder van achter het stuur kan overzien.
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— Vrije-baanbreedteisdekruinbreedte of, indienzichinofnaastdebermobstakels
bevinden, de beschikbare breedte tussen deze zijdelingse obstakels.
— Vlakheid is te definiëren als de maat voor de grootte en de aard van de
afwijkingen vanhetwegdek tenopzichtevaneenplatvlak (MichelsenVander
Heijden, 1978).
— Verkeersintensiteithetaantalmotorvoertuigenpertijdseenheid inbeiderichtingen,
volgens de gedurende de onderzoeksperiode uitgevoerde verkeerstellingen.
— Verkeerssamenstellingisdesamenstellingvanhetgemotoriseerdverkeerbestaandeuit vrachtauto's, landbouwvoertuigen en overige voertuigen, vastgesteld aan
de hand van de uitgevoerde verkeerstellingen.
— Wegkarakter dit zegt iets over de ligging van de weg en het soort verkeer dat
van de weg gebruik maakt. We maken onderscheid van een ruraal karakter
(waardering—) indiendeweginhetlandelijk gebiedligtengeenverkeerherbergt
uitverstedelijkt gebiedofverkeerscentra (aansluitinggeeft ofalszodaniggebruikt
wordt) tot een urbaankarakter (waardering ++) voorwegen die inhet landelijk
gebied liggen en waarover grotendeels verkeer gaat uit verstedelijkt gebied.
Voor de snelheidsverschillen tussen de drie wegtypen is hiervoor een verklaring
gegeven,zodatwehieralleennaarverklaringenbinnendewegtypenhebbengezocht
en die hier geven per wegtype (tabel 6). De meetpunten zijn binnen de wegtypen
gerangschikt naar de gemiddelde snelheid van vrachtauto's en overige voertuigen
samen.
Opgrondvantabel6gevenwemogelijke verklaringenvoordesnelheidsverschillen:
— Zicht langsdewegas.Dezeverklarendefactor kenteenklassenwaardering, waar
de cijfers 1, 2 en 3 staan voor respectievelijk <150 m, 150-250 m en >250 m.
Het blijkt dat het cijfer 3 overheerst bij de genoemde meetpunten, we kunnen
dus vrijwel algemeen spreken van goed zicht langs de wegas voor alle punten.
Globaal kan gesproken worden dat er een kleine tendens is van een
snelheidsafname naarmate het zicht langs de wegas kleiner is, doch significant
is dit verband met de snelheid niet.
— Vrije-baanbreedte.Deze variabele, die uitgedrukt wordt in dm, toont algemeen
een relatie tussen de hoogte van de snelheden en de vrije-baanbreedte. Bij alle
drie wegtypen is gemiddeld per groepje van drie hoogste en laagste, de
gemiddelde snelheid hoger naarmate de vrije-baanbreedte groter is. Doch de
verhouding tussendesnelheden vandehoogsteenlaagstedriewijkt sterkafvan
deverhoudingtussendegemiddeldevrije-baanbreedtes vandehoogsteenlaagste
drie.
— Vlakheid. Tussen devlakheid ende snelhedenkonvolgenstabel6geenverband
worden vastgesteld. Hiervoor hebben we ook nog gekeken naar de verzamelvariabele conditie van de wegverharding (volgens IWL is dit een verzameling
van afzonderlijke variabelen: textuur, vlakheid, samenhang, kantstrook en
afwatering verharding) waar de vlakheid onderdeel van uitmaakt. Indien we de
gemiddelde waarden nemen per groep van drie (zowel hoogste snelheden als
laagste snelheden) danbleekervoor allewegtypen (3,4en5)eenlichtetendens
datnaarmatedeconditievanhetwegdek slechteris,desnelhedenhogerzijn, doch
significant is deze relatie niet. De steeds beter wordende rij- en comforteigenschappen van devoertuigen zullen de slechtere verhardingsconditie elimineren.
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— Verkeersintensiteit. Deverkeersintensiteit is afgeleid uit onze verkeerstellingen
opdemeetpunten.Voordewegtypen4en5geldt,datgemiddeld dehoogstesnelhedenvoorkwamenopdewegenmetdehoogsteverkeersintensiteit. Voorwegtype
3 is het omgekeerde waar. Verder kon niets aangetoond worden. Op geen van
demeetpuntenisdeverkeersintensiteit zogrootdatvoertuigenindezelfde richting
eikaars snelheidvaakbeïnvloeden. Enkelekerenperdagkwamenditvoorophet
meetpunt Hoofddorp. Dat houdt in dat bijna iedere verkleersdeelnemer zijn
snelheid individueel kon instellen.
— Verkeerssamenstelling. Dewaarden voor deverkeerssamenstelling zijn bepaald
uit onze metingen; ze zijn vergelijkbaar en daar valt iets over te zeggen. Op
wegtype 3 komen daar waar de hoogste snelheden behaald worden gemiddeld
(gemiddeld is daar de verkeerssamenstelling a, b en c respectievelijk 3, 14 en
83%) minder 'overige voertuigen' voor dan bij die met het laagste gemiddelde
(dito gemiddelde isrespectievelijk 4, 9en 87).Dehogere gemiddelde snelheid
voor de groep met hoogste snelheden is voor wegtype 3 uit de
verkeerssamenstelling niet verklaarbaar. Bij wegtype 4 bleek de gemiddelde
snelheidvoordegroepmethoogstegemiddelde snelheden (verkeerssamenstelling
a, b en c is gemiddeld 5, 3en 92) anderhalf maal de snelheid te wezen van de
groep met de laagste gemiddelde snelheden (verkeerssamenstelling a, b en c is
gemiddeld 5,4en 91).Aangezien deverkeerssamenstelling voorbeide groepen
op wegtype 4 bijna gelijk was, werd daardoor voor het verschillende
snelheidgedrag geen verklaring gegeven. Voor wegtype 5 geldt dat de hoogste
gemiddelde snelhedenwordengemetenophetmeetpuntwaardemeeste 'overige
voertuigen' voorkwamen en dit is verklarend. Een algemeen verband tussen de
verkeerssamenstelling en snelheden voor alle wegtypen kon niet worden
vastgesteld.
— Wegkarakter. De mogelijke verklarende factor wegkarakter (ruraal of urbaan)
blijkt nietverklarendvoordeverschillentussendehoogsteenlaagstegemiddelde
snelheden. Wel is voor wegtype 4 en 5 de gemiddelde snelheid het hoogst
naarmate de weg een meer urbaan karakter had, doch significant is dit niet.
Vandemogelijke verklarendefactoren opdesnelhedendieintabel6zijn opgevoerd
toont zowel de vrije-baanbreedte (hogere snelheden naarmate de vrije-baanbreedte
groter is) als de conditie van de wegverharding (hogere snelheden naarmate wegconditie slechter is) een verband met de snelheid voor alle wegtypen. Een zwak
verband met de snelheid, echter alleen voor de wegtypen 4en 5,tonen de verkeersintensiteit (hoogste snelheden op wegen met de hoogste verkeersintensiteit) en het
wegkarakter(hoogstesnelhedenopwegenmeteenmeerurbaankarakter).Deandere
verklarende factoren tonen geen verband met de snelheid.
De hoogste gemiddelde snelheden kwamen voor op de wegen bij de meetpunten
Hoofddorp, Westerbork en Odoorn-Exloo. Bij nadere beschouwing nodigt de weg
optelpuntOdoorn-Exloo,meteenverhardingsbreedte van5m,ookenigszinsuittot
sneller rijden. Op de bestaande verharding werd in 1995 een nieuwe verharding
aangebracht, waardoor devlakheid van deweg erg isverbeterd. Deweg heeft twee
rijstroken, is zeer overzichtelijk, heeft brede bermen, iskaarsrecht envoorzien van
eenafzonderlijk fietspad voorbeiderijrichtingen. InOdoorn-Exlookwamentweemaal
zoveel vracht- als landbouwverkeer voor, de weg vormt één van de parallelle
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verbindingswegen doordeVeenkoloniën tussen Musselkanaal of Stadskanaal ende
Hondsrug. We beschouwden de weg als bijna urbaan en hebben de indruk dat er,
ondanks de hoge gemiddelde snelheid, beheerst gereden werd.
Anders ligt dat voor de wegen op de meetpunten Hoofddorp en Westerbork. Beide
wegen hebben een verhardingsbreedte van 4,50 m en één rijstrook waarop al het
verkeer inbeiderichtingen zich afspeelt. Fietsers dienen dus ook gebruik te maken
vandezelfde rijstrook. InHoofddorp isdewegoverzichtelijk enovervelekilometers
kaarsrecht met aan weerszijden diepe sloten. De weg in Hoofddorp heeft enige tijd
geleden een reconstructie ondergaan, waardoor onder andere de vrije-baanbreedte
van 60 naar 100 dm is toegenomen.
Aangezien door ons zowel vóór als tijdens en na de reconstructie is gemeten en
bovendien het meetpunt zich kenmerkte door dehoogste gereden snelheden eneen
hoog percentage snelheidsovertreders had, zo zal later blijken, wordt dit meetpunt
in par. 3.3 nader bekeken.
De weg in Westerbork, die langs het Oranjekanaal loopt, is algemeen goed
overzichtelijk. Terplaatse van het meetpunt isdat overzicht doorrietopstand inhet
Oranjekanaal minder. Verderkent dewegflauwe bochten.Zowel dewegin Hoofddorp als die in Westerbork is minder overzichtelijk voor verkeer dat komt uit de
bedrijfsuitritten. Doch er zijn meer verschillen tussen de weg in Hoofddorp en die
in Westerbork. Zo komen bij de eerste weg vijfmaal zo veel vrachtauto's voor dan
landbouwvoertuigen, terwijl datbijWesterbork 1 op 1 is.Deverkeersintensiteit was
in Hoofddorp viermaal zo groot als in Westerbork. Beide meetpunten zijn gelegen
in een landelijke omgeving, doch die in Hoofddorp grenst direct aan drukke
verkeerscentra, zoals Schiphol en (de autowegen rond) Amsterdam, waardoor veel
(sluip)verkeer gebruik maakt van de weg (de Rijnlanderweg). We kunnen in
Hoofddorp sprekenvanhetmeerurbanekaraktervandeweg.Meetpunt Westerbork
kent daarentegen een dergelijke urbane aangrenzing niet; deze weg heeft een meer
ruraal karakter.
Michels enVan der Heijden (1973) vonden voor deplattelandswegen in Nederland
een verband tussen dezichtlengte langs dewegas ende snelheid, eenzwak verband
tussenvrije-baanbreedte ofverhardingsbreedteendesnelheidengeenverbandtussen
vlakheid ofverkeersintensiteit opde snelheid. Ook later uitgevoerd onderzoek naar
eeneventueelverbandtussenvlakheidensnelheidleverdealleenopdater significant
langzamergeredenwordtbijovergangvanvlaknaaronvlak,dochgeenrelatietussen
matevanvlakheid en de snelheid (Te Velde, 1985).Volgens Lambregts (1985),die
ook de onderzoeksresultaten van andere onderzoekers heeft vergeleken, zal in
werkelijkheid de snelheid die chauffeurs aanhouden afhankelijk zijn van meerdere
factoren tegelijk. Dit draait dus uit opeen complex geheel dat de analyse van onze
meetgegevens overstijgt.
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3.2.2 Boven de snelheidslimiet
Zoals reeds in 3.1 werd aangegeven, rijden ook op plattelandswegen voertuigen
snellerdandetoegestane snelheidslimietvan80km/uur.Op20vande22meetpunten
reden voertuigen te snel. Op de meetpunten Franekeradeel (wegtype 3) en
Moerkapelle (wegtype4)wasditniethet geval.Aangezien landbouwvoertuigen de
snelheidsgrens van 80 km/uur normaal niet kunnen bereiken, missen we door het
buiten beschouwing laten van deze voertuigen niets.
Inherinnering roepen weeven (tabel 2),dat er bij de overige voertuigen bijna 18%
overtreders waren en bij de vrachtauto's 5%. De gemiddelde snelheid van deze
overtreders was respectievelijk 91 en 86 km/uur. Zowel binnen de wegtypen als
tussendemeetpunten verschildehetpercentageovertreders sterk.Omdezeverschillen
te kunnen verklaren hebben we net zoals bij de snelheden 'ongeacht de snelheidslimiet' (tabel 6) een overzicht gemaakt waarin per wegtype waarden voor de
verklarende factoren voor de drie meetpunten met het hoogste en de laagste
percentage overtreders gegeven worden (tabel 7). Voor Dongeradeel was de
gemiddelde snelheidvandeovertredersweliswaarhethoogst,dochhunaantalislaag.
Het aantal overtreders laten wezwaarder wegen dandegemiddelde snelheid vande
overtreders. We richten ons daardoor op het aantal (percentage overtreders van de
waargenomen som vrachtauto's en overige motorvoertuigen) overtreders. De
waardering voor de verklarende factoren levert de volgende verklaringen voor de
percentages op:
— Zicht langs de wegas. Het zicht langs de wegas is voor alle punten hoog. De
cijferwaardering 3komthetmeestevoorendatkomtovereen meteenzicht van
>250 m. Zowel bij wegtype 3 als bij wegtype 4 blijkt enige samenhang tussen
hetpercentageovertredersenhetzichtlangsdeweg,tenminste alswedegemiddeldewaarden voordegroephoogstepercentageovertreders vergelijken metde
groep laagste percentage overtreders. Bij gemiddeld lagere zichtlengte blijkt
namelijk hetgemiddeldepercentage overtrederseveneens lagertezijn.Bijwegtype5isergeenverband waartenementussenzichtlengteenaantalovertreders.
— Vrije-baanbreedte. Bij wegtype 3 en de groep hoogste percentage overtreders
nam het percentage overtreders af naarmate de vrije-baanbreedte afnam. Voor
geen van de andere wegtypen of percentagegroepen gold datzelfde. Kijken we
naar de gemiddelde cijfers voor de groepen hoogste en laagste percentage
overtreders, dan gold met uitzondering van wegtype 3 dat naarmate de gemiddeldevrije-baanbreedte kleinerishetpercentageovertredersookkleineris.Voor
wegtype 3goldnamelijk hetomgekeerde.Eenverbandtussen vrije-baanbreedte
en het percentage overtreders is niet gevonden.
— Vlakheid.Er is geen relatie tussen wegvlakheid en het percentage overtreders.
Net als bij de verklaring voor tabel 6 hebben we bij de cijfers uit tabel 7 ook
gekekennaardeverzamelvariabeleconditievandewegverharding(volgensIWL
isditeenverzamelingvanafzonderlijke variabelen:textuur,vlakheid, samenhang,
kantstrook enafwatering verharding) waardevlakheid onderdeelvan uitmaakt.
Een samenhang tussen de conditie van de wegverharding en het percentage
overtreders kon niet worden aangetoond. Bij evenveel gevallen was bij slechte
conditie vande wegverharding hetpercentage overtreders hoog als omgekeerd.
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Tabel 7Resultaten en eigenschappen van de meetpunten met het hoogste en meetpunten met het
laagstepercentage overtreders vande limiet (80 km/uur)
Weg- Meetpunt
type

Boven de
limiet
Aan- Snel. il

i

Zicht
langs
de
wegas3

4

5

1
2
3
4
5
7

Weg
vlakheid4

Verkeersintensiteit

Verkeerssamenstelling5
(%)

(vtg/etm)

a

-j2

tal heid
(%) (km/uur)
3

Vrijebaanbreedte

Hoogste percentage overtreders
Zwaluwe
9,7 91
3
Dalen
9,6 92
3
Halsteren
3,2 87
2
Laagste percentage overtreders
Franekeradeel 0
0
1
Hefshuizen
0,7 84
2
Dongeradeel
1,4 95
3
Hoogste percentage overtreders
Hoofddorp
35,1 92
3
Westerbork
33,3 92
3
Zuidwolde
23,0 90
3
Laagste percentage overtreders
Moerkapelle
0
0
1
Valkenisse
3,9 88
3
Middelharnis 4,5 90
3
Hoogste percentage overtreders
Odoorn-Exloo 35,2 92
3
Laagste percentage overtreders
Heerenveen
16,2 89
3

(dm)

7

Wegkarakter6

b c

107
90
60

2
2
2

301
362
631

2 10 88
10 18 72
4 8 88

5
6
5

106
95
100

2
2
2

193
132
70

4 11 85
2 12 86
4 10 86

5
6
6

2636
645
1131

6
6
4

1 93
6 88
4 92

3
5
4

388
742
210

11
2
6

1 88
5 93
3 91

2
6
5

1545

4

3 93

3

302

7

5 88

5

60/100
95
81

7

3/1 7
2
2

60
90
70

7

2
2
3

130

2/1 7

100

2

Percentage van de som van vrachtauto's en overige voertuigen (dus met uitzondering van de
landbouwvoertuigen
Gemiddelde snelheid van de som van vrachtauto's en overige voertuigen die sneller reden dan 80
km/uur
Hoe hoger het cijfer hoe beter.
Hoe lager het cijfer hoe beter.
a, b en c staat resp. voor vrachtauto's, landbouwvoertuigen en overige voertuigen 6
Hoe hoger het cijfer des te ruraler het wegkarakter
Cijfers zijn gecorrigeerd naar omstandigheden op het meetpunt

Verkeersintensiteity oor de individuele waarden voor verkeersintensiteit per
meetpunt viel geen samenhang te ontdekken met de percentages snelheidsovertreders. Zo is bij wegtype 3 bij de groep met de hoogste percentages
overtreders het percentage overtreders groter naarmate de verkeersintensiteit
kleiner is, bij wegtype 4 is er geen verband tussen hoogte van het percentage
overtreders en de verkeersintensiteit bij de groep met hoogste percentage
overtreders.Wegtype5bleefevenbuitenbeschouwingomdathierpergroepmaar
éénmeetpuntis.Bijdegroepenmetlaagstepercentageovertredersisbijwegtype
3 bij lagere intensiteit het percentage overtreders groter en hier is een parallel
metdegroephoogsteovertredersbijdatwegtype.Bijdegroeplaagstepercentage
overtreders bijwegtype4isgeenverbandtussenverkeersintensiteit enpercentage
overtreders te ontdekken, dit constateerden we ook voor de groep hoogste
percentage overtreders bij dit wegtype. Kijken we echter naar de gemiddelde
waardenvoordegroepenhoogsteenlaagstepercentageovertreders,danzienwe
inhetalgemeen,dusvooriederwegtype,datdehoogstepercentages overtreders
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steeds voorkomen bij de hoogste gemiddelde verkeersintensiteit.
— Verkeerssamenstelling. De verkeerssamenstelling verklaart de verschillen in de
percentages overtreders niet. Metuitzondering van deverkeerssamenstelling op
de meetpunten Dalen (wegtype 3)enValkenisse (wegtype 4) gold dat naarmate
er meer vrachtauto's op de wegtypen voorkwamen het aantal snelheidsovertredingen lager was. Een verdere samenhang tussen verkeerssamen-stelling en
percentage overtreders hebben we niet kunnen ontdekken.
— Wegkarakter. Het wegkarakter geeft geen verklaring voor het percentage
snelheidsovertreders. Voor de wegtypen 3 en 4 blijken de wegkarakters bijna
gelijk tezijnvoordegroepen metdehoogsteenlaagstepercentages overtreders.
De percentages verschillen echter aanzienlijk. Alleen voor wegtype 5 is op
meetpuntOdoorn-Exloo,meteenurbanerwegkarakter,hetpercentage overtreders
duidelijk hoger dan op meetpunt Heerenveen, dat een veel ruraler wegkarakter
heeft.
De nu bestudeerde verklarende factoren zijn voor de percentages overtreders nog
minder verklarend dan de verklaringen die eerder gegeven zijn voor de snelheden
('ongeacht desnelheidslimiet') uittabel6.Enigesamenhangisaanwezigtussenzicht
langs de weg en percentage overtreders bij wegtype 3en 4. Bij de andere factoren
wordt geen samenhang met het percentage overtreders gevonden.
Enkele meetpunten scoorden bij het rijden boven de snelheidslimiet meer dan 30%
overtreders, het zijn Odoorn-Exloo, Hoofddorp en Westerbork. Enkele meetpunten
rondde 19%zijnZuidwolde,OudePekela(18,4%)enHeerenveen.Zwaluwe,Dalen
en Leek (7,5%) scoorden rond de 9% en de rest had minder dan 5,5% overtreders.
Dongeradeel had maar 1,4% overtreders, doch deze kleine groep had de hoogste
gemiddelde snelheid (95 km/uur).
Odoorn-Exloo hadmet Hoofddorp —beidehadden 35% overtreders—hethoogste
percentage overtreders binnen het beperkte aantal meetpunten. De gemiddelde
snelhedenvandeovertrederswareninHoofddorp enOdoorn-Exloo gelijk, namelijk
92 km/uur. Hoofddorp heeft echter een smallere wegverharding (wegtype 4) dan
Odoorn-Exloo (wegtype 5)enbovendienonderging dewegbijmeetpunt Hoofddorp
tijdens demetingeneenreconstructie.Ditwarenderedenen ommeetpunt Hoofddorp
eens nader te bekijken.

3.3 Snelheden op het meetpunt Hoofddorp
De hoge gemiddelde snelheden, het hoge percentage overtreders, de smallere
wegverharding en de wegreconstructie tijdens het onderzoek vormden tezamen de
redenomhetmeetpuntHoofddorp eensaparttebekijken.Deplattelandsweg waarop
het aslastmeetpunt Hoofddorp voorkomt — de Rijnlanderweg — heeft een
verhardings-breedte van4,50m(wegtype4,dus 1 rijstrook).Deweg(lees:terplaatse
van het meetpunt) kenmerkt zich door een grote zichtlengte, verschillende vrijebaanbreedtes envlakheden afhankelijk van de uitgevoerde reconstructiewerkzaamheden, hoge verkeersintensiteit en de gemiddelde verkeerssamenstelling van
vrachtauto's, landbouwvoertuigen en overige voertuigen is respectievelijk 6%, 1%
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en93%.Voortsheeft dewegeensterkurbaankarakter.Waardenvandeverklarende
factoren van dewegzijn gegeven in detabellen 6en 7.Opdeenkele rijstrook komt
naasthetgemotoriseerd verkeerinbeiderichtingen ooklangzaamverkeervoor.Veel
fietsers en bromfietsers maken gebruik van deze weg, waaronder schoolgaande
kinderen.
Ons meetpunt bevindt zich tussen de Geniedijk en de Bennebroekerweg. Het weggedeelte staat bij de gemeente Haarlemmermeer bekend als Rijnlanderweg ten
NoordenvandeBennebroekerweg.Opdezewegzijnbomengerooiden asfaltwerken
uitgevoerd. Vóór,tussenennadewerkzaamheden hebbenwijmetingen uitgevoerd.
Hetrooien vondplaats inmaart 1993ende asfaltwerken zijn uitgevoerd in februari
t/m april 1994. De bomen die plaatselijk langs de Rijnlanderweg hebben gestaan
stonden soms slechts op50cmvandeverhardingsrand, zijvormden ondermeereen
obstakel voor die mensen die via de bedrijfsuitrit het erf wilden verlaten om de
Rijnlanderweg op te rijden. De asfaltwerken hielden onder andere in dat over de
verhardingsbreedte van 4,5 m een nieuwe toplaag werd aangebracht, terwijl aan
weerszijden naast de verharding grasbetontegels zijn gelegd.
In tabel 8 worden de snelheden gegeven die bepaald zijn op de vijf meetdagen op
meetpunt Hoofddorp. Hetblijkt datdegemiddelde snelheden vanalledrieverkeerssoorten na het bomen rooien lager was dan vóór het rooien. De afname van de
gemiddelde snelheid na het rooien is een snelheidsgedrag dat niet verwacht werd,
eerderhetomgekeerde.Eenverklaringvoorhetsnelheidsgedrag tenaanzienvanhet
rooien kon echter niet worden gevonden (Klinkers en Couterier, 1995). Onze
metingenvondenzowel5maandenvóórals5maandennadewerkzaamheden plaats
zodat niet meer gesproken kan worden van gewenning aan de nieuwe situatie
waardoor lagere snelheden gereden worden.
Verondersteld werd dat de snelheidsverschillen toegeschreven dienden te worden
aan de verschillen in de verkeersintensiteit. Aangezien de meetduur tijdens de
meetdata verschillend was,komtdeverkeersintensiteit niet overeen metdein tabel
8genoemdeaantallenvoertuigen.Deverkeersintensiteitvanvrachtauto's enoverige
voertuigen tezamen (dus zonder landbouwvoertuigen) kon echter wel uit de
meetgegevens bepaald worden en bedroeg vóór het rooien, tussen het rooien en
asfalteren, en na het asfalteren respectievelijk 86, 119 en 112 voertuigen per uur
(vtg/uur). Hieruit blijkt dat nahet bomen rooien deverkeersintensiteit hoger is dan
vóórhetrooienennahetasfalteren ietsafneemt. Desnelhedenlateneenomgekeerd
verloop zien, al is er van omgekeerd evenredig geen sprake. In zekere mate gold
dus: hoe drukker hoe langzamer.
Het asfalteren heeft het wegdek wel sterk verbeterd. Zo was de conditie van het
wegdek vóór het asfalteren matig tot slecht (Informatiesysteem Wegen
Landinrichting), terwijl na het asfalteren een zeer vlakke, goed afwaterende,
samenhangende wegverharding is ontstaan. Het wegdek lijkt breder door de aan de
randenaansluitenderijgrasbetontegels.Bijhetuitwijken vanelkaartegemoetkomen
voertuigenwordtveelalgebruikgemaaktvandezebetontegels,hetgeengoedhoorbaar
is.
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Tabel 8 Gemiddelde snelheden (v in km/uur) van gemotoriseerd verkeer op het meetpunt
Hoofddorp vóór en na het bomen rooien en vóór en na het asfalteren
Meetdata

Vrachtauto's
aantal

Vóór het bomen rooien
920603
58
20
Na het bomen rooien en vóór het asfalteren
930922
56
27
Na het asfalteren

940608 1
940928 f gemiddeld
950531

63

135

Landbouwvoertuigen

Overige voertuigen

v

aantal

v

36

7

74

463

23

8

67

692

34

19

76

aantal

1498

J

Alle

61

182

32

34

74

2653

Aangezien meetpuntHoofddorp hethoogstepercentage snelheidsovertreders haden
ook hoog scoorde betreffende de gemiddelde snelheid die door deze overtreders
gereden werd,isooknagegaan ofertenaanzienvandezesnelheidvandeovertreders
nog verschillen bestaan vóór en na de werkzaamheden. De gemiddelde snelheden
van de voertuigen die te snel reden, vrachtauto's en overige voertuigen, en hun
percentage wordt gegeven in tabel 9.
Tabel 9 Gemiddelde snelheden (v in km/uur) en percentage van voertuigen sneller dan 80
km/uur, en hun aandeel dat dit aantal bedraagt van die verkeerssoort op de meetdagen op
meetpunt Hoofddorp vóór, tussen het bomen rooien en asfalteren en na het asfalteren
Meetdata

Vrachtauto's

Overige voertuigen '

%
Vóór het bomen rooien
920603
Na het bomen rooien en vóór het asfalteren
930922
87
Na het asfalteren

940608 1
940928 \gemiddeld
950531 J
Alle
1

84

85

0

91

35

7

93

27

7

92

6

43

92

37

met uitzondering van landbouwvoertuigen

Vóór het bomen rooien waren er geen vrachtauto's die sneller reden dan was
toegestaan.Nahetbomenrooien (vóórhet asfalteren) steegdegemiddelde snelheid
bij deovertredersuitdegroepoverigevoertuigen eenfractie, dochhun aandeelnam
met 8%aftot27%tenopzichte van detijd vóórhetbomenrooien.Nahet asfalteren
bleef deze gemiddelde snelheid nagenoeg constant doch het aantal overtreders nam
toetot 43%. Ookhierzienweweerhoedrukkerhoemindersnel.Voordeverschillen
inpercentagesendegroeivanhetpercentageovertredersvondenwegeenverklaring.
Vande voertuigendie te snelredenhebbenwe nagegaanhoe grootdie voertuigenwaren.
Alsgroottevanhetvoertuighanteerdenweinditgevalhetaantalassendathetvoertuig
ofcombinatiehad, waarbijwe onderscheidmaaktennaarvrachtautoen overigevoertuigen.
Naarmatedevoertuigenkleinerwarenwas de overschrijdingvande snelheidslimietgroter.
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3.4 Snelheden van vrachtauto's
Derijsnelheid vanvrachtverkeerperwegbreedtecategorie isvanbelang,zoalsinpar.
1.2isaangegeven. Degemiddelde snelheden vanvrachtauto's wordtreeds gegeven
in par. 3.1,doch hier heeft eenuitsplitsing plaatsgevonden naar desoort voertuig
gekarakteriseerd door de asconfiguratie. Desnelheden vandevoertuigen werden
automatisch gemeten door het weegsysteem (par. 2.2), en werden visueel
geregistreerd, vandaar dat de asconfiguraties voorhanden zijn. De gemiddelde
snelhedenvanvrachtauto's metasconfiguraties dieoptweeofmeerwegtypen werden
geregistreerd worden intabel 10gegeven.
Tabel 10 Snelheden (in km/uur) van vrachtauto's die op twee of meerwegtypen
plattelandswegen voorkomen naar asconfiguratie
Asconfiguratie

Snelheden per wegtype
3

4

5

32
42
35
44
13
-

45
56
51
57
46
54
51
57
55

62
66
40
45
43
68
82
57
52

Enkelvoudige vrachtauto' s
1.1
1.2
1.12
1.22
5.22
11.2
11.22
55.22
555.22
Opleggercombinaties
1.2-2
1.2-5
1.2-11
1.2-22
1.2-55
1.2-222
1.2-555
1.12-555
1.22-222
1.22-555
Aanhanger combinaties
1.12+2.2
1.2+1.1
1.2+2.2
1.2+5.5
1.2+2.22
1.2+5.55
1.22+2.2
1.22+5.5

48
29
29
40
49
20
38

50
67
58
46
48
50
55
57
50
50

61
75
80
43
56
37
74
53
44

19
54
57
43
49
43
40
43

55
55
50
48
50
50
41
59

48
48
71
57
69
62
69

Gemiddeld'

41

54

1

60

ook niet-genoemde vrachtauto's

De asconfiguratie 1.2,diehetmeest werd aangetroffenop deplattelandswegen(De
Wilde enBreunissen, 1994),reed opdesmalste weg hetlangzaamst (42 km/uur),
op wegtype 4iets sneller (56) enopdebredere wegen hetsnelst (66).Ookbij de
asconfiguraties 1.1(lichtevrachtauto's met grotewielbasis), 1.2-2, 1.2-55, 1.2-555,
1.2+5.5,1.2+2.22, 1.2+5.55,1.22+2.2,1.22+5.5wordteendergelijk snelheidsgedrag
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waargenomen, bij de andere niet.Gemiddeld blijkt het snelheidsgedrag van vrachtverkeerovereentekomenmetdezojuistgenoemdeasconfiguraties. Desnelstgereden
vrachtauto kwam voor op wegtype 5 en was de enkelvoudige vrachtauto met als
asconfiguratie 11.22.Dochookmetopleggercombinaties kunnenhoge gemiddelden
gehaald worden getuige de 1.2-11, terwijl de aanhangercombinaties een hoogste
gemiddelde kende dat 10 km/uur lager lag en behaald werd door de 1.2+5.5 (71
km/uur).

Plattelandswegen hebben vaak een smalle wegverharding
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4 Conclusies

Degemiddelde snelheidvanvrachtauto's,landbouwvoertuigen enoverigevoertuigen
opplattelandswegenwasresp.53,29en62km/uur.Gemiddeld overdedriewegtypen
nam de snelheid voor alle verkeerssoorten iets toe naarmate dejaren verstreken.
Zowel voor vrachtauto's als voor de overige voertuigen — personen- en bestelauto's — bleek in 1990 t/m 1995 dat de gemiddelde voertuigsnelheid toenam
naarmate de verhardingsbreedte (wegtype) van de weg groter was.Vrachtauto's en
overige voertuigen reduceerden hun snelheden op smalle wegen in gelijke mate.
Delandbouwvoertuigen redengemiddeld opdedriewegtypen (3,4en5)ietssneller
dan de snelheidslimiet van 25 km/uur.
Het gemotoriseerd verkeer opplattelandswegen bestond in 1990t/m 1995voor5%
uit vrachtauto's, 5% uit landbouwvoertuigen en 90% overige voertuigen.
Het schade-effect door lage rijsnelheden is groot. De gemiddelde voertuigsnelheid
vanvrachtauto's opplattelandswegen wegtypen 3,4en5impliceert dathet schadeeffect respectievelijk een factor 3,3, 2,5 en 2 maal het schade-effect bedroeg dan
dat voor wegen waar gemiddeld 90km/uur gereden wordt.Erbleken diverse zware
combinaties te zijn dieeen veel lagere snelheid op wegtype 3hadden, dan de inde
resultaten genoemdegemiddelde snelheden voorallevrachtauto's.Hierdoorkanhet
schade-effect door dit soort voertuigen makkelijk oplopen tot 5 maal die op de
Nederlandsesnelwegen.Desmalsteplattelandswegen zijnmedehierdoorzeerzwaar
belaste wegen.
Ook opplattelandswegen werd de snelheidslimiet van 80km/uur overschreden. Bij
depersonen- en bestelauto's bedroeg hetpercentage overtreders bijna 18%,terwijl
dat bij devrachtauto's ruim 5%was.Gemiddeld reed dus 17%vandeze voertuigen
te snel. Op plattelandswegen lag gemiddeld het overtredingspercentage een factor
1,5 tot 2,5 lager dan dat op de overige 80 km/uur-wegen.
Gemiddeld bleek over de 3 wegtypen de snelheid voor vrachtauto's en overige
voertuigen iederjaar iets toe te nemen. Deze stijging werd in sterke mate bepaald
door de wegtypen 4 en 5, terwijl wegtype 3 voor 1995 ten opzichte van 1990 een
kleine daling in de snelheden te zien gaf.
Op plattelandswegen was in de oogstperiode de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer8%lagerdaninhetdaaraanvoorafgaande poot-engroeiseizoen.Dezedaling
werdbepaalddoorvrachtauto's (11%lageresnelheid)enoverigevoertuigen (zonder
landbouwvoertuigen) van het gemotoriseerde verkeer (6% lagere snelheid). Bij
landbouwvoertuigen was in beide perioden de snelheid hetzelfde.
De verschillen tussen de gemiddelde snelheden op de meetpunten was aanzienlijk,
zowel tussen de wegtypen als binnen hetzelfde wegtype.
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Relatief snelgereden werd op de smalste wegen, wegtype 3,in Dalen en Zwaluwe.
InMariekerke werden opdat wegtype dehoogste vrachtautosnelheden gereden.Op
wegtype 4 werd het snelst gereden in Hoofddorp, Westerbork en Zuidwolde. Voor
wegtype 5werden de hoogste gemiddelde snelheden gereden in Odoorn-Exloo. De
gemiddelde snelheid inOdoorn-Exloo (wegtype 5)was slechts eenfractie hoger als
in Hoofddorp (wegtype 4).
Het gebruik van mogelijke verklarende factoren gaf geen duidelijke verklaring in
de snelheidsverschillen binnen eenzelfde wegtype. Voor alle wegtypen gold een
verband tussen snelheid en vrije-baanbreedte en snelheid en de conditie van de
wegverharding. Voor de verkeersintensiteit en het wegkarakter bleek voor de
wegtypen 4 en 5 een zwak verband te bestaan met de snelheid.
Op20vande22plattelandswegen werddesnelheidslimiet van80km/uur overtreden
InFranekeradeel (wegtype3)enMoerkapelle (wegtype4)deedzichgeenovertreding
voor. Hoofddorp, Odoorn-Exloo en Westerbork scoorden het hoogste percentage
overtreders,gevolgddoorZuidwolde,OudePekela(18%)enHeerenveen.Deoverige
meetpunten telden minder dan 10% overtreders.
Kijken we alleen naar vrachtauto's dan scoorden voor wegtype 4 Westerbork en
Zuidwolde (beide met 11% overtredingen) het hoogst en op enige afstand gevolgd
door Hoofddorp (6%). Voor wegtype 5 kwamen de meetpunten Oude Pekela en
Heerenveen, met respectievelijk 6% en 11% vrachtauto's die de limiet overtraden,
nagenoeg overeen met de voor wegtype 4 berekende percentages. Dit alles werd
overtroffen door Odoorn-Exloo waar 14% van de vrachtwagens te snel reed.
Demogelijk verklarende factoren warennogminderverklarend voorhetpercentage
overtredersdanvoordegemiddeldesnelheden.Enigesamenhangwasaanwezigtussen
het percentage overtreders en het zicht langs de weg bij wegtype 3 en 4, bij geen
vandeanderefactoren werdeensamenhang methetpercentageovertreders gevonden.
Vanwege dehoogstegemiddelde snelheden, hethoogsteovertredingspercentage bij
de smalle wegverharding (wegtype 4) en reconstructiewerkzaamheden (bomen
rooien/asfalteren) gedurende het onderzoek is meetpunt Hoofddorp nader bekeken.
Na het bomen rooien daalde de gemiddelde snelheid, terwijl deze na het asfalteren
weer toenam en uitsteeg boven die van vóór het rooien. Aanvankelijk kon voor dit
snelheidgedrag geen verklaring gevonden worden. Naderhand bleek dat tijdens de
diversemetingendeverkeersintensiteit sterkverschildeendaterlangzamer gereden
werdnaarmatehetdrukkerwas.Voorhetpercentageovertrederskongeenverklaring
gevonden worden. Vóór het bomen rooien hielden vrachtauto's zich aan de
snelheidslimiet, na het bomen rooien waren er overtreders.
Niet de op plattelandswegen meest voorkomende enkelvoudige vrachtauto (asconfiguratie) 1.2 reed op alle 3 wegtypen het snelst, maar de aanhanger combinatie
1.22+5.5. Desnelhedenlagenvoordezecombinatiebijna 15%bovendegemiddelden
die voor alle geregistreerde vrachauto's golden. De hoogst gemeten snelheid voor
vrachtauto's gold voor de enkelvoudige vrachtauto 11.22 (82 km/uur) een werd
gemeten op wegtype 5.
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Aanhangsel 1Asafstandslimieten verkeersteller
Asafstandslimieten voor het indelen in voertuigklassen verkeersteller GK 6000 (TEC, 1989)
Klasse

Asafstanden tussen assen in cm
le en 2e as
min. max.

01

02

03

04

05

2e er i 3e as
min. max.

3e er i 4e as
min. max.

4e en 5e as
min. max.

0
0

1,83
1,83

1,83
1,83
1,83
1,83

2,99
2,74
2,99
2,99

2,44 12,19
1,83 12,19
1,83 12,19

0
0

1,07
1,07

0

1,07

2,99
2,99
2,99
2,99
2,99

3,72
3,72
3,72
3,72
3,72

2,44 5,94
1,83 12,19
2,44
6,1
1,83 12,19

0
1,83
0

1,07
3,2
1,07

0

1,07

5,94 12,19
5,94 12,19
5,94 12,19

0 12,19
0 12,19

3,72
3,72

5,94
5,94

0

2,44

2,44

0 12,19

6,1

1,83

3,2

0 12,19
6,1
2,99

0 12,19
0 1,83

2,44

6,1

1,83

3,2

0 12,19
1,83 12,19
0 12,19

0 12,19
0 2,44
0 2,44

0 12,19
0 2,44
0 2,44

0
0

2,44
2,44

5,94
5,94
5,94
5,94

2,44 5,94
5,94 12,19
6,1 12,29
0 2,44

1,07
3,2
0 12,19

09

1,83 12,19
0 12,19

0 2,44
0 12,19

6,1 12,19
0 12,19

1,07
3,2
0 12,19

10

0 12,19
2,44 5,94

0 12,19
0 2,44

0 12,19
2,44 12,19

0 12,19
0 2,44

11

1,83 12,19

2,44 12,19

2,44 12,19

2,44 12,19

12

2,44
2,44

5,94
5,94

0 2,44
2,44 12,19

2,44 12,19
0 12,19

0 12,19

0 12,19

0 12,19

06

07

08

13

3,72
2,74
1,83
1,83

5e en 6e as
6e en 7e as
min. max. min. max.

0

2,44

0
0

12,19
2,44

2,44 12,19
0 12,19

2,44
0

12,19
12,19

0 12,19

0

12,19

0

2,44

0 12,19
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Aanhangsel 2 Indeling asconfiguraties in voertuigklassen
Voertuigklasse

Asconfiguratie

K104

(bus eq.) 1.2; (bus ne.) 1.2

K105

1.1; 1.2; 1.2+1.1; 1.2+2.2; 1.2+5.5; 1.7 (asafst. ge. 3,72 m); 1.8
dito; 1.7+ dito; 1.8 dito; 2.2; 6.1;6.6 en 7.7

K106

1.12; 1.12+1.2; 1.12+2.2; 1.22+2.2; 1.22+5.5; 1.55; 1.7-1;.1.7-5;
1.7-7; 1.8-1; 11.2; 11.2+2.2; 5.22; 7.1-1; 2.22; 1.22 en 5.55+2.2

K107

1.7-11; 1.8-11; 11.22; 11.71; 55.22; 1.7+1.1; 1.7+2.2; 1.7+2.3;
6.6+6.6; 6.6-11; 1.8+2.2 en 1.7-1-1

K108

1.2-11; 1.2-2; 1.2-22; 1.2-5 en 1.2-55

K109

1.2+1.11; 1.2+2.22; 1.2+5.55; 1.2-222; 1.2-555; 1.21-21; 1.21-22;
5.12-22; 1.8-111; 1.7-7-11; 1.7-11-1 en 1.7+2.22
1.12-222; 1.12-555; 1.21-222; 1.22-222; 1.22-555; 1.7+2.222;

K110

1.7+22.22; 1.7-11+1.1; 1.7-11+2.2
Kill

11.221; 111.22; 15.555; 55.122; 55.221; 55.555 en 555.22

KU2

1.7+1.1+1.1; 1.7+1.6+1.6; 1.7+6.6+6.6; 6.6+6.6+6.6

KI13

geen asconfiguraties waargenomen
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Aanhangsel 3 Asconfiguratie en bandcode

SM
5 »
53=&
3J=4*
St*=ïi

§t|=ö

1.2-22

1.2

gffi—H
S3=Ê<M
53=Hwt=ïï

1.21

1.22

1.22-22

1.2+1.1

1.22*2.22

1.2-2

Voorbeelden van asconfiguraties en TRRL-codes (De Wilde, 1990)
Band-(of montage-) code voor gebruik in de asconfiguratie
Bandsoort of montage
standaardband
dubbellucht standaardbanden
3 standaardbanden op 1ashelft
schommel-asstel
super single
lagedrukband
trekkerband
trekkerband in dubbele montage
niet-symmetrische montage
*/

Code

*/

niet-symmetrische montage betreft in de landbouw
meestal 1wiel per as
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