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Van september 1989 tot en met augustus 1990 zijn continu mechanische verkeerstellingen uitgevoerd op
alle toegangen tot de openluchtrecreatieprojecten Ermerzand (surfplas) en Wilhelminapark (stadspark).
Bovendien zijn gedurende dezelfde periode op twaalf dagen (drie dagtypen maal vier seizoenen) visuele
verkeerstellingen verricht bij detoegangen van beide projecten. De mechanische verkeerstellingen geven
inzicht in de omvang van het verkeer naar beide projecten en de spreiding ervan over de dagen, maanden
enseizoenenvanhetjaar. Devisueleverkeerstellingenleverengegevensoververkeerskarakteristieken,zoals
de samenstelling van hetverkeer (modal split) en over de gemiddelde voertuigbezetting. Dit rapport geeft
de uitkomsten van beidetellingen weer. Met devisuele verkeerstellingen kunnentevens de uitkomsten van
de mechanische verkeerstellingen worden omgerekend naar bezoekaantallen. Zo zijn gedurende het
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WOORDVOORAF

Ditrapport maaktdeeluitvaneenreeksvanrapporten,waarinverslagwordt gedaan
overeenmeerjarigtrendonderzoek,datmomenteeldoorhetDLO-StaringCentrumwordt
uitgevoerd, naar de aard en de omvang van het gebruik en niet-gebruik van openluchtrecreatieprojecten. Doorinterviewsenmechanischeenvisueleverkeerstellingen
worden de benodigde gegevensverzameld.
Het veldwerk van het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 1989augustus1992.DelenvanhetveldwerkzijndoorhetDLO-StaringCentrumuitbesteed
aanrespectievelijkdeLandbouwuniversiteitWageningenenhetonderzoeksbureauNSSmarktonderzoek bv.
DeLandbouwuniversiteit draagt zorgvoor deopnamevandemechanische tellingen
endeverwerkingvandemechanischeenvisueletellingen,terwijlNSS-marktonderzoek
de visuele tellingen verricht en de interviews afneemt.
HetDLO-Staring Centrum rapporteert insamenwerking metde Landbouwuniversiteit
over de uitkomsten van de mechanische en visuele tellingen. Daarnaast berust de
verwerking enrapportagevandeinterviews bijhet DLO-StaringCentrum,evenalsde
algehele projectleiding.
Indit rapportwordenderesultatenvande mechanische envisuele verkeerstellingen
van het eerste waarnemingsjaar weergegeven.
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SAMENVATTING

Gedurende het eerste jaar van het trendonderzoek naar het gebruik en niet-gebruik
van openluchtrecreatieprojecten, zijn bij een surfplas in het landelijk gebied (het
Ermerzand,gelegenopenigeafstandvanEmmen)enbijeenstadspark inde randstad
(het Wilhelminapark te Rijswijk) zowel mechanische- als visuele verkeerstellingen
verricht. Daarnaast zijn op het recreatieproject Geestmerambacht (gelegen nabij
Alkmaar)gedurendeheteerstewaarnemingsjaaralleenmechanischeverkeerstellingen
verricht. Over deze laatste waarnemingen wordt afzonderlijk gerapporteerd.
Demechanischeverkeerstellingen hebbencontinu plaatsgevonden opalle toegangen
tot de projecten van 1 september 1989 tot en met 31 augustus 1990.
Gedurende dezewaarnemingsperiode zijntevens op beide projecten optwaalf dagen
visueleverkeerstellingen verricht. Dezetwaalf dagenzijnverspreid overvier seizoenen
endriedagtypen afgenomen. Inna-enwinterseizoen istussen 10.00uur en 17.00 uur
visueel geteld; in voor- en hoogseizoen van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Het Ermerzand is gelegen in het landelijk gebied op 7 km afstand van Emmen. Het
project is rondom afgezet met een hekwerk. Hierdoor is het aantal ontsluitingspunten
zeer beperkt. Zo iser één ingang voor motorvoertuigen enzijn ertwee ingangen voor
voetgangers en (brom)fietsen.
HetWilhelminapark isgelegen inde bebouwde komvan Rijswijk en kent een intensief
padenstelsel van wandel- en fietspaden. Doordat het park geheel is omsloten door
autowegen, een spoorlijn en een volkstuincomplex, is het aantal toegangen echter
beperkt. Zo is er slechts één ingang voor gemotoriseerd verkeer en zijn er vijf
toegangen voor voetgangers en (brom)fietsen.
In hoofdstuk 3worden de resultaten van de mechanische tellingen op project-niveau
geanalyseerd. Daarbijwordt eentwee-deling gemaakt tussenverkeersintensiteiten (som
in- en uitgaande voertuigen) per etmaal en per uur. Het aantal voertuigen op het
Ermerzand is met gemiddeld 167 motorvoertuigen en 186 (brom)fietsen per etmaal
beduidend lager dan op het Wilhelminapark met gemiddeld 472 motorvoertuigen en
738(brom)fietsen.Opbeideprojectenissprakevaneen"drukke"eneen"stille"periode,
maar op het Wilhelminapark is de verdeling over deze beide perioden veel
evenwichtiger dan op het Ermerzand. Op laatstgenoemd project passeren in de stille
periode slechts geringe aantallenvoertuigen.Vanalle passages van motorvoertuigen
passeert op het Ermerzand 50%in het hoogseizoen, tegen 23% in het winterseizoen.
Op het Wilhelminapark is dat 28 respectievelijk 36%. Voor (brom)fietsen zijn de
overeenkomende uitkomsten voor het Ermerzand 51en 11% envoor het Wilhelminapark
29en30%.Deveelgrotereseizoenfluctuatie komtverdertot uitinginhethogere niveau
van de relatieve etmaal-overschrijdingskromme (EOK) op het Ermerzand. Op beide
projecten ligt de relatieve EOK op een zodanig hoog niveau, dat deze -in plaats van
hetgebruikelijkejaarlijkseetmaalgemiddelde (JEG)-alsnormerendbijhetwegontwerp
(o.a. voor de verhardingsbreedte) moet worden betrokken.
Onderscheiden naar dagvandeweek ishetverkeer op hetWilhelminapark gelijkmatiger
verdeeld:63%vanallepassagesvanmotorvoertuigenvindt plaatsopwerkdagen, 13%
opzaterdagen en24%opzon-plusfeestdagen. Deovereenkomende uitkomsten voor
het Ermerzand zijn49,17 en34%.Voor (brom)fietsenop hetWilhelminapark isdat 62,
11en27%;ophetErmerzand52,14en34%.Vergelekenmetwegenmeteen niet-direct
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recreatieve functie zijn de gemiddelde intensiteiten op zon- plus feestdagen relatief
hoog.
Afgaande op de variatie in ligging van de dagelijks waargenomen spitsuren is op
werkdagen en zaterdagen het verkeersverloop van motorvoertuigen over de uren van
de dag op het Wilhelminapark meer "stabiel"van dag tot dag dan op het Ermerzand.
Vreemd genoeg isdit op zon-plus feestdagenjuist andersom.Vergeleken met wegen
met een niet-direct recreatieve functie komen op werkdagen op beide projecten meer
"vroege" spitsuren (14-15 en 15-16 uur) voor; ook zijn de spitspercentages hoger (op
het Ermerzand: veel hoger) dan op "gewone" wegen voor motorvoertuigen. Bij het
(brom)fietsverkeer is opvallend dat op het Wilhelminapark op werkdagen spitsuren
voorkomentussen 8en9uur; dezezijnwaarschijnlijk veroorzaakt door utilitair verkeer.
Naast de beschouwing over de afzonderlijke spitsuren per waarnemingsdag wordt
ingegaan op dedagpatronen: hetverkeersverloop over de urenvandedag, uitgedrukt
in percentages per uur. Dedagpatronen zijn berekend per seizoen en over het gehele
jaar, voor de drie dagtypen afzonderlijk. Voor motorvoertuigen valt op het vroegere
spitsuur en het hogere spitspercentage in na- en winterseizoen op het Ermerzand en
de geringe verschillen tussen de seizoenen op het Wilhelminapark. In voor- en
hoogseizoen isop beide projecten opwerkdagen sprakevan een hoger aandeel tussen
19 en 22 uur, zowel bij motorvoertuigen als bij (brom)fietsen. Dit betekent dat de
langere daglengte tevens een verschuiving van de recreatieactiviteiten met zich mee
brengt. In het weekeinde treedt dit verschijnsel veel minder duidelijk op.
Inhoofdstuk 4worden de resultatenvandevisueletellingen besproken.Waar mogelijk
en zinvol geschiedt dit zowel op telpunt- als op project-niveau. Er zijn op basis van
de visuele tellingen enkele grootheden berekend om de nauwkeurigheid van de
mechanische tellingen na te gaan en/of om deze tellingen om te rekenen van
gepasseerde assenparen tot gepasseerde voertuigen. Deze grootheden zijn de
tellercoëfficiënt, de assencoëfficiënt en de omrekeningsfactor fietsen. Voor beide
projecten wordt geconcludeerd dat de mechanische telapparatuur zeer bevredigend
heeft gewerkt: de tellercoëfficiënten wijken nergens sterk van 1,00 af. Ook de
assencoëfficiënt ligt steeds dicht bij 1,00; dit is overeenkomstig de verwachting dat
nagenoeg uitsluitend twee-assige motorvoertuigen passeren. De omrekeningsfactor
fiets is op beide projecten op deverschillende visuele teldagen aan sterke fluctuaties
onderhevig; een direct verband van de uitkomst met dagtype en/of seizoen lijkt niet
aanwezig te zijn.
Om het aantal voertuigen om te kunnen rekenen naar aantallen bezoeken is de
gemiddelde bezetting van motorvoertuigen en (brom)fietsen vastgesteld. Op beide
projecten wordt voor motorvoertuigen -per seizoen gerekend- de hoogste bezetting
op zondagen gemeten en de laagste op werkdagen. Het verschil is op het Ermerzand
circa 0,9 persoon, op het Wilhelminapark circa 0,7 persoon. Inhetwinterseizoen is de
bezetting lager dan in het hoogseizoen. Voor werkdagen is het verschil op het
Ermerzand 0,75 persoon, op zaterdagen 0,96 persoon. Op hetWilhelminapark zijn deze
verschillen geringer: 0,09 persoon voor werkdagen en 0,30persoon voor zaterdagen.
Voor (brom)fietsen ligt op beide projecten de gemiddelde bezetting structureel hoger
dan1,0persoon per (brom)fiets.Inelkseizoenisdebezettingopwerkdagen eenfractie
lager dan tijdens het weekeinde. Op het Ermerzand is de zaterdag het dagtype met
de hoogste bezetting, op het Wilhelminapark is dat de zondag.
Om voetgangers in het bezoek te kunnen verwerken, wordt bij de visuele tellingen
vastgesteld hoeveelvoetgangers hettelpunt passeren per passerende (brom)fiets. Dit
aantal voetgangers fluctueert sterk, zonder dat een samenhang met dagtype en/of
seizoenteonderkennen valt.Deuitkomst op project-niveau isvoor het Ermerzandveel
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lager dan voor het Wilhelminapark, wat verklaard wordt uit het verschil in ligging ten
opzichtevandebebouwdekomenbeterewandelvoorzieningenophetWilhelminapark.
Oplaatstgenoemdprojectwordengroteverschillenaangetroffentussentweetelpunten
grenzend aan de bebouwde kom en drie "perifeer" gelegen telpunten.
Voor beide projecten zijndefiets ende autoverreweg de belangrijkste vervoerwijzen.
Alleen op het Ermerzand lijkt sprake te zijn van een zekere samenhang tussen de
aandelen per fiets c.q. auto en de combinatie van seizoen en dagtype. Op het
Wilhelminapark is het aandeel van devoetgangers doorgaans 2 à3 maal zo hoog als
op het Ermerzand.
Tenslotte wordt berekend hoeveel procent van het dagbezoek per uur op het project
aanwezig is. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het hoogst aangetroffen
percentage, het maximum momentbezoek (MMB),alsmede aanhettijdstipwaarop het
MMBoptreedt.Deberekeningenworden uitgevoerdvoorbezoekers per motorvoertuig
envoor bezoekersper(brom)fietsentevoet,alsmedevoorhettotalebezoek, ongeacht
de vervoerwijze. Voor het totale bezoek worden de hoogste waarden voor het MMB
aangetroffen tijdens het weekeinde in het hoogseizoen; de uitkomsten op het
Ermerzand (80%) zijn ruim twee maal zo hoog als die op het Wilhelminapark (circa
35%). Dit kan worden verklaard uit een langere gemiddelde verblijfsduur op het
Ermerzand. De laagste uitkomsten op het Ermerzand schommelen rond de 20%, die
op hetWilhelminapark rond de 10à 15%.Op beide projecten wordt het MMB meestal
om 15 uur bereikt.
In hoofdstuk 5 is de omvang van het bezoek aan beide projecten in aantal bezoeken
weergegeven. Bij de berekening van van de omvang van het bezoek is al het
geregistreerde verkeer beschouwd als recreatieverkeer. Hierdoor vindt een (geringe)
overschatting van de omvang van het bezoek plaats, omdat ook doorgaand nietrecreatief verkeer is geregistreerd. Op het Ermerzand bedraagt de omvang hiervan
minder dan 1%vanhettotaleverkeer enop hetWilhelminapark minder dan7%. Omdat
één bezoeker (persoon) meerdere bezoeken per tijdseenheid (dag, maand, seizoen,
jaar) aaneenproject kanbrengen,wordt bewust nietgesprokenover aantal bezoekers
maar over het aantal bezoeken of de omvang van het bezoek.
Gedurende de periode 1 september 1989 tot en met 31 augustus 1990 zijn op het
Ermerzand 108.809bezoeken geregistreerd.Hiervanwordt 53%gerealiseerd gedurende
de 20 drukste dagenvan hetjaar.Van deze 20 dagenvallen er 17in het hoogseizoen
(juli-augustus),wataangeeft hoezeerdeomvangvanhetjaarbezoekaaneendergelijke
surfplas afhankelijk is van een (beperkt) aantal (zomerse) dagen met mooi weer. Zo
was de topdag van het jaar (zaterdag 4 augustus 1990 met 6558 bezoeken) tevens
de warmste dag van dat jaar. In het totaal komt meer dan de helft van het jaarbezoek
(55%) gedurende de maanden juli en augustus naar het Ermerzand. Buiten de
zomerperiode wordt het Ermerzand slechts mondjesmaat bezocht. Zo zijn er op
jaarbasis 200 etmalen waarbij er minder dan 100 bezoeken zijn geregistreerd.
Gedurende de zeswintermaanden (november tot en met april) werd slechts 16%van
hetjaarbezoek geregistreerd, met alsdieptepunt de maandjanuariwaarin slechts 1%
van het jaarbezoek werd geteld. Alleen valt in de winterperiode bij schaatsweer een
plotselinge stijging in de omvang van het bezoek waar te nemen (1380 bezoeken op
zondag 3 december 1989).
AanhetWilhelminapark zijngedurende heteerstewaarnemingsjaar 359.647 bezoeken
afgelegd.HetWilhelminaparkwordtgedurende hetgehelejaargoedbezocht.Zo levert
het winterseizoen zelfs het grootste aandeel in het jaarbezoek (33%), wat twee keer
zo hoog is dan bij het Ermerzand. Zelfs de rustige maanden december, januari en
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februari hebben ieder nog een aandeel van 4% in het jaarbezoek. Zo zijn op de
rustigste dag van het jaar (maandag 26 februari 1990) nog meer dan 200 bezoeken
aan het Wilhelminapark afgelegd. Het topdagbezoek is daarentegen weer wat lager
(5401 bezoeken op zondag 15juli 1990) dan bij het Ermerzand. Detwintig topdagen
zijn gezamenlijk goed voor 19%van hetjaarbezoek. Tijdens het zomerseizoen (juli en
augustus) is in het totaal 29% van het jaarbezoek geregistreerd.
Bijdeverdelingvanhet bezoek over deseizoenen dient echterteworden aangetekend
datdewintervan1989/1990zeerzachtennatwas,terwijldezomervan 1990met name
in de maanden juli en augustus werd gekenmerkt door warm en droog zomerweer.
Er dient daarom rekening teworden gehouden met hetfeit, dat bij een strenge winter
eneennatte koudezomer de bezoekpatronen overdeonderscheiden seizoenen sterk
aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Het Ermerzand wordt met name op zon-enfeestdagen en op zaterdagen bezocht. Zo
worden gemiddeld opzon-enfeestdagen bijnaviermaal zoveel bezoeken waargenomen
alsopwerkdagen,enopzaterdagen ruimtweemaal zoveelalsopwerkdagen. Doordat
erechtervijfmaalzoveelwerkdagenzijnalszon-enfeestdagendragenwerkdagen toch
nog 44% bij aan het jaarbezoek. Op het Wilhelminapark dragen de werkdagen zelfs
bijna 60% bij aan het jaarbezoek. Zaterdagen worden op het Wilhelminapark dan ook
even druk bezocht alswerkdagen,terwijl zondagen slechts tweemaal zo druk worden
bezocht als werkdagen.
Op beide projecten worden dedrie onderscheiden dagtypen (werkdagen, zaterdagen
enzon-plusfeestdagen) het beste bezocht inhet hoogseizoen.Alleenzijnde absolute
verschillen ingemiddelde bezoekaantallen per dagtype per seizoen bij het Ermerzand
veel groter dan bij het Wilhelminapark. Op het Ermerzand zijn de zaterdagen in het
hoogseizoendebest bezochtedagenvanhetjaar metgemiddeld bijna 1900 bezoeken
per dag. Ook de zondagen in voorseizoen (mei-juni) en hoogseizoen (juli-augustus)
worden metrespectievelijk 1700en1100bezoeken perdaggoed bezocht. Werkdagen
inhetwinterseizoenworden hetslechtst bezocht metgemiddeld 38 bezoeken perdag.
OphetWilhelminapark zijndezondagen inhet hoogseizoendedrukst bezochte dagen
van het jaar met gemiddeld ruim 2900 bezoeken. Ook bij het Wilhelminapark worden
de werkdagen in het winterseizoen het minst druk bezocht, maar met ruim 500
bezoeken gemiddeld per dag is de terugval in bezoekaantallen veel geringer dan bij
het Ermerzand bij dezelfde combinatie van dagtype en seizoen.
Deauto isde belangrijkste wijzevanvervoer naar het Ermerzand, 61%van het bezoek
komt per auto, 33% per fiets en 6% te voet. De afgelegen ligging van het project ten
opzichte van grotere bevolkingscentra en het vrijwel afwezig zijn van wandel- en
fietspaden in het project vormen wellicht een verklaring voor het grote aandeel van
deautoop hetErmerzand.OphetWilhelminapark isdeverdelingoverde vervoerwijzen
vrijwel omgekeerd aan die op het Ermerzand. Zo komt 40%van het bezoek per auto
en 60%tevoet of perfiets (40%per fiets en20%tevoet).Toch is het aandeel van40%
van het autoverkeer hoog te noemen als wordt bedacht dat het hier gaat om een
stadspark gelegen inde bebouwde kom,waarbij ruim80%van het bezoek minder dan
5 km reist naar het project. De auto blijft daarom, ook voor recreatieprojecten die in
of dichtbij de wooncentra zijn gelokaliseerd, een belangrijk aandeel houden in de
vervoerwijze.
Bij beide projecten is het aandeel van de auto het grootst op zaterdagen en van de
fiets op werkdagen. Ook vertoont de wijze van vervoer bij beide projecten verschillen
per seizoen en per maand, hoewel de richtingvan deverschillen voor beide projecten
inhoofdlijnen overeenkomt. Zoneemt bijhet Ermerzandhet aandeelvandeauto vanaf
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hetnaseizoengeleidelijktoevanruim50%inseptembertot80%injanuari.Hiernadaalt
het aandeel van de auto tot 41% in juni. Het aandeel van de fiets vertoont een
tegengesteld beeld.Van 15%injanuaristijgt hetaandeelvandefietstot 50%injuni.
Ookhetaandeelvandevoetgangersvarieert,waarbijzicheenzelfdepatroonaftekent
als bij defiets. Een laag percentage gedurende dewintermaanden (4%) naar meer
danhet dubbele (9%) injuni.OphetWilhelminapark isbeduidend minderverschil in
dewijzevanvervoer over deseizoenenenmaandenvanhetjaar, hoewel ook bijhet
Wilhelminapark het aandeel van de auto in de wintermaanden licht stijgt en in de
zomermaandenenigszinsafneemt.OokophetWilhelminapark levertdefietsdoorde
maanden heen het omgekeerde beeld als de auto.Alleen vertoont het voetgangers
aandeel een tegengesteld beeld als bij het Ermerzand, een toename in het
winterseizoen eneenafname in het voor- enhoogseizoen.
Pas nadat gedurende enige jaren tellingen zijn verricht ontstaat meer duidelijkheid
omtrentdematewaarindenubeschrevenverdelingenvanvervoerwijzenoverhetjaar
vaste patronenvormen.
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1 INLEIDING

1.1 Doel en achtergronden van het onderzoek
In dit rapport worden de uitkomsten weergegeven van mechanische en visuele
verkeerstellingen,diezijnverricht inhetkadervanhettrendonderzoek naarhet gebruik
en niet-gebruik van openluchtrecreatieprojecten.
Algemene doelstelling van het trendonderzoek is:
vergroting van het inzicht in aard, omvang enachtergronden van participatie en nonparticipatie van openluchtrecreatieprojecten, voor:
- evaluatie van het tot dusverre gevoerde recreatiebeleid;
- onderbouwing van toekomstig recreatiebeleid;
- afstemming van planning, aanleg en inrichting van recreatieprojecten op specifieke
behoeften van doelgroepen:
- ontwikkeling van vraag-simulatiemodel(len).
Achtergronden, doel en opzet van het trendonderzoek worden uitvoerig beschreven
in een apart rapport (De Bruin en Van Hoorn, 1991).
Bij het trendonderzoek worden alleen die openluchtrecreatieprojecten (in het vervolg
ookwelrecreatieprojecten ofprojectengenaamd) inbeschouwinggenomen,waarvoor
de rijksoverheid meer dan 1 miljoen gulden subsidie heeft verstrekt voor aanleg en
inrichting. Er zijn in Nederland in de loop der tijd meer dan honderd van dergelijke
recreatieprojecten aangelegd. Omdat het uit praktische en financiële redenen niet
mogelijk is gebleken om alle in aanmerking komende recreatieprojecten bij het
onderzoek te betrekken, zijn drie min of meer representatieve recreatieprojecten
geselecteerd. Dedrieprojectendievoor hettrendonderzoek zijngeselecteerd zijn: het
Ermerzand (een eenvoudige surfplas gelegen in de omgeving van Emmen); het
Geestmerambacht (eengroot dagrecreatieproject bijAlkmaar) en het Wilhelminapark
(een stadspark gelegen binnen de bebouwde kom van Rijswijk). Het selectieproces
wordt eveneens beschreven door De Bruin en Van Hoorn (1991).
Voor het trendonderzoek worden gedurende drie jaren op de drie geselecteerde
projectenveldwaarnemingenverricht. Eenwaarnemingsjaar looptvan 1 september tot
en met 31 augustus van het volgende jaar. Het eerste waarnemingsjaar is begonnen
op 1 september 1989.
De veldwaarnemingen van het trendonderzoek bestaan uit mechanische en visuele
verkeerstellingen, objectinterviews en thuisinterviews. Over de uitkomsten van de
objectinterviews en de thuisinterviews wordt apart gerapporteerd. Zo is over de
uitkomstenvandeobjectinterviews vanheteerstewaarnemingsjaar reedseen rapport
verschenen (DeBruinetal., 1991b).Overdeopzet enverwerkingvande mechanische
en visuele verkeerstellingen is ook een rapport uitgebracht (De Bruin et al., 1991a).
Indit rapport worden de resultaten van de mechanische en visuele verkeerstellingen
van het eerste waarnemingsjaar van het trendonderzoek (1 september 1989 - 31
augustus 1990)weergegeven,vandeprojectenErmerzandenWilhelminapark. Ophet
Geestmerambacht zijn gedurende het eerste waarnemingsjaar alleen mechanische
verkeerstellingen afgenomen en geen visuele verkeerstellingen.
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Over de uitkomstenvandemechanische verkeerstellingen wordt verslag gedaan door
de Landbouwuniversiteit Wageningen, die in opdracht van het DLO-Staring Centrum
de mechanische verkeerstellingen uitvoert gedurende twee van de drie
waarnemingsjaren. Debeherende instanties en/of de betrokken provincies vande drie
projecten nemen elk de mechanische tellingen van het resterende waarnemingsjaar
voor hun rekening. Voor het Ermerzand is dit de provincie Drenthe, voor het Geestmerambacht zijn dit het recreatieschap Geestmerambacht in samenwerking met de
provincie Noord-Holland envoor het Wilhelminapark is dit de gemeente Rijswijk. Ook
over deze waarnemingen wordt in het kader van het trendonderzoek verslag gedaan.
Voor een overzicht van alle geplande rapporten over het trendonderzoek wordt
verwezen naar aanhangsel 1.
Tabel 1 geeft eenoverzicht vandegeplande mechanische envisuele verkeerstellingen
per project gedurende de drie waarnemingsjaren.
Tabel1

Waamemingsschemavandemechanischeenvisueleverkeerstellingengedurendededrie
onderzoeksjaren
1989-1990

Wilhelminapark
Geestmerambacht
Ermerzand

M+ V
M
M+ V

1990-1991
M
M+ V
M+ V

1991-1992
M+ V
M+V
M

M = Mechanische verkeerstellingen
V = Visuele verkeerstellingen

Inhetbovenstaande isinhetkortdecontextvandezedeelrapportage binnen het totale
trendonderzoek weergegeven. De doelstelling van dit rapport sluit hierop aan.
Doelstelling van dit deelrapport is,om naast verslaglegging van de uitkomsten van de
mechanische envisuele tellingen op beide projecten als zodanig, ook de uitkomsten
op beide projecten onderling te vergelijken. Voorts worden de uitkomsten van de
verkeerstellingen gebruikt om de omvangvan het bezoek per dag,maand,seizoen en
per waarnemingsjaar te bepalen.
De uitkomsten van beide projecten zullen derhalve indien relevant met elkaar worden
vergeleken, om zodoende onderlinge verschillen en overeenkomsten in het gebruik
van beide projecten te kunnen achterhalen.

1.2 Opzet mechanische en visuele verkeerstellingen
1.2.1 Opzet mechanische verkeerstellingen
Met behulp van mechanische verkeerstellingen kan de omvang van de ingaande en
uitgaandevoertuigstromen pertijdseenheid (kwartier,uur,dag) gedurende langeretijd
wordenwaargenomen.Deeenheidvanregistratieisbijmechanische verkeerstellingen
het aantal assenparen. De meeste voertuigen zoals personenauto's en (brom)fietsen
hebben één assenpaar. De motorvoertuigen en (brom)fietsen worden bij de
mechanische tellingen gescheiden geregistreerd. Omdat de omvang van het
recreatieverkeer aan grote schommelingen onderhevig is,vinden deze verkeerstellingen
continu, gedurende het gehelejaar plaats. Bovendien worden de mechanische tellingen
verricht op alle toegangen tot de recreatieprojecten (kordontelling). Hierbij wordt de
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lokatie van de mechanische verkeerstellers zodanig gekozen, dat doorgaand verkeer
zoveel mogelijk wordt buitengesloten.

1.2.2 Opzet visuele verkeerstellingen
Devisueleverkeerstellingendienenonder meeromdeuitkomstenvandemechanische
verkeerstellingen te kunnen omrekenen naar bezoekersaantallen. Hiertoe dient het
gemiddeld aantal personen dat per voertuig (auto, (brom)fiets) wordt vervoerd, te
wordenvastgesteld.Ookdienendevisueleverkeerstellingenomdebezoekerstetellen
die een project te voet binnenkomen. Deze bezoekers worden door de mechanische
verkeerstellers namelijk niet geregistreerd. Bijde berekening van bezoekersaantallen
per tijdsperiode, wordt er een relatie gelegd tussen de bezoekers die per fiets het
project binnenkomen ende bezoekers die dattevoet doen.Tevens dienen de visuele
verkeerstellingen om te kunnen vaststellen met welke nauwkeurigheid de in- en
uitgaande voertuigstromen worden geregistreerd door de mechanische verkeerstellers.
Hiertoe wordt ondermeer het aantal visueel getelde assenparen vergeleken met het
aantalmechanischgeteldeassenparen.Bovendienwordtvisueelvastgesteld, hoeveel
assenparen er gemiddeld per voertuigsoort aanwezig zijn, zodat het geregistreerde
aantal assenparen kan worden omgerekend naar het aantal voertuigen. Tenslotte
vervullen de visuele verkeerstellingen een rol bij herweging van de objectinterviews.
Om de objectinterviews te kunnen herwegen is het noodzakelijk om de steekproeffractie
van de objectinterviews per uur en per ingang nauwkeurig te kunnen bepalen.
Uit een voorstudie (De Bruin et al., 1988) is naar voren gekomen dat de gemiddelde
voertuigbezetting (aantalpersonen pervoertuig)vanmotorvoertuigen indetijdgezien,
geenszins stabiel is. Deze verschilt per seizoen en per dagtype. Onderscheid wordt
gemaakt invier seizoenen,namelijk in naseizoen (september-oktober), winterseizoen
(november-april), voorseizoen (mei-juni), en hoogseizoen (juli-augustus) en in drie
dagtypen (werkdagen, zaterdagen en zon- plus feestdagen). Om de gemiddelde
voertuigbezetting per seizoen per dagtype redelijk nauwkeurig vastte kunnen stellen
(met een tweezijdig betrouwbaarheidsinterval van 1,0 persoon per voertuig bij een
betrouwbaarheid van80%) dient dezegedurende minimaalééndagvisueelte worden
vastgesteld.Dithoudtindatvooreengeheelonderzoeksjaar,metdaarinvier seizoenen
gecombineerd met drie dagtypen, er twaalf visuele teldagen per project dienen te
worden afgenomen. Deze laatste worden dagsoorten genoemd, en worden derhalve
gevormd door de combinatie van dagtype en seizoen.
De visuele tellingen worden uitgevoerd op alle toegangen tot de projecten waar
gemotoriseerd verkeer binnenkomt. Bij ingangen waar de bezoekers uitsluitend met
de (brom)fiets of te voet binnenkomen is de fluctuatie in de gemiddelde
voertuigbezetting in de tijd veel minder groot dan bij ingangen waarop (ook)
gemotoriseerdverkeervoorkomt. Omechter enerzijds inzichtteverkrijgeninde relatie
tussen het aantal bezoekers dat per (brom)fietseenproject binnenkomt en het aantal
personen dat een project via dezelfde ingangen te voet bezoekt, wordt ook op deze
ingangen gedurende twaalf dagen visueel geteld. In principe worden ook op alle
ingangen met uitsluitend langzaam verkeer visuele verkeerstellingen verricht, tenzij
bekend is dat een ingang niet of nauwelijks wordt gebruikt.
De visuele tellingen vinden continu plaats gedurende de waamemingsdagen. In het
na- en winterseizoen worden de visueletellingen afgenomen van 10.00 uur tot 17.00
uur en in het voor- en hoogseizoen van 9.00 uur tot 20.00 uur.
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1.3 Opzet van het rapport
Na het inleidende hoofdstuk 1,wordt in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven
van het Ermerzand en het Wilhelminapark en worden de waarnemingslocaties
weergegeven. Ook worden deverrichte veldwerkzaamheden indit hoofdstuk besproken.
In hoofdstuk 3worden de uitkomsten van de mechanische verkeerstellingen weergegeven. De uitkomsten van de mechanische tellingen worden hierbij op projectniveau
weergegeven en niet op telpuntniveau. Zo worden ondermeer etmaalgemiddelden,
seizoen etmaalgemiddelden en jaarlijkse etmaalgemiddelden gepresenteerd. Ook
worden de uitkomsten van de mechanische tellingen van de projecten onderling
vergeleken.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de visuele tellingen op projectniveau weer. De
gemiddelde voertuigbezetting, de modal split en het maximum momentbezoek zullen
hierbij centraal staan,waarbij beide projecten ook weer onderling worden vergeleken.
Inhoofdstuk5wordendeberekendebezoekaantallenopprojectniveau gepresenteerd.
Zo worden ondermeer de bezoekaantallen per dag, per maand, per seizoen en op
jaarbasis weergegeven. Ookvindt ereen uitsplitsingvan de berekende bezoekaantallen
naar vervoerwijze plaats.
Inhoofdstuk 6tenslotte,worden de belangrijkste gevolgtrekkingen van de uitkomsten
van de verkeerstellingen verwoord.

22

2 BESCHRIJVING RECREATIEPROJECTEN EN VELDWERKZAAMHEDEN

2.1 Beschrijving Wilhelminapark en Ermerzand
Indeze paragraaf worden de beide projecten waarop gedurende het eerste waarnemingsjaar zowel mechanische verkeerstellingen als visuele verkeerstellingen zijn
afgenomen kort beschreven.
Het Wilhelminapark maakt deel uit van een groene bufferzone (het zogenaamde
"stadslandschap") die langs de oostkant van Rijswijk isaangelegd in het kader van de
Randstadgroenstructuur. Het stadslandschap fungeert enerzijds als groene buffer
tussen Rijswijk en Delft en anderzijds tussen Rijswijk en het landelijk gebied. Het
recreatiegebied ligt binnen de bebouwde komvan de gemeente Rijswijk, die ook zorg
draagt voor beheer en onderhoud. Figuur 1 geeft het Wilhelminapark weer.
Met de aanlegvan hetWilhelminapark, het eerstevan drie deelgebieden die tezamen
het stadslandschap vormen, is in 1968 begonnen. Het project is in 1986 gereed
gekomen en in 1990 officieel in gebruik gesteld. De aanleg van het project werd
mogelijk door een combinatie van zandwinning envuilstort, waarbij de stortplaatsen
in een later stadium zijn afgedekt, recreatief ingericht en beplant. In het project zijn
danookzowelwaterpartijen alsuitkijkheuvels (oudestortplaatsen) aanwezig.Detotale
oppervlakte van het project bedraagt 54,4 ha,waarvan 8,7 hawordt ingenomen door
water in de vorm van visvijvers en zwemwater. Het project kent een intensief stelsel
van voet- en wandelpaden. Daarnaast zijn er speel- en ligweiden, een naaktstrandje,
een heemtuin en een dierenweide.
Het parkwordt inhetwesten begrensd door de inaanlegzijnde RW19,inhet noorden
door de spoorlijn Rotterdam-Den Haag, in het oosten door eenvolkstuinenproject en
in het zuiden door de provincialeweg Rijswijk-Delft. Doordat het park geheel is omsloten
door min of meer onoverkomelijke barrières is het aantal ontsluitingspunten beperkt.
Zo is er slechts één ingang voor gemotoriseerd verkeer in combinatie met langzaam
verkeer (telpunt 2200A) enzijn ervijf ingangenvoor alleenvoetgangers en (brom)fietsen
(telpunt 2201F tot en met 2205F). In Figuur 1 zijn de waamemingslokaties van de
mechanische en visuele tellingen op het Wilhelminapark aangegeven.
In principe worden op alle zes de toegangen tot het project mechanische en visuele
tellingenverricht.Alleenoptelpunt2205Fvindenslechtsmechanischetellingenplaats,
omdat dit een zeer rustig punt betreft. In feite is het een doorsteekje tussen twee
fietspaden, waarvan sporadisch gebruik wordt gemaakt. In aanhangsel 2 staan de
waamemingslokaties nader omschreven. Dezes waamemingslokaties vormen tezamen
een gesloten kordon rondom het project. Gedurende alle drie de waarnemingsjaren
worden de mechanische tellingen op het Wilhelminapark afgenomen door de
Landbouwuniversiteit Wageningen. Devisueletellingen vinden plaats gedurende het
eerste en derde waarnemingsjaar.
Het Ermerzand (Figuur 2) ligt nabij het dorpje Erm op een afstand van 7 km van
Emmen. Het Ermerzand is aangelegd in het kadervan de ruilverkaveling Sleenerstroom.
Vanaf 1968 vormde het Ermerzand de centrale zandwinplaats voor de aanleg van
rijksweg 34 (Coevorden - Emmen). Met de recreatieve inrichting van het Ermerzand
is in 1970 begonnen. In 1972 is de inrichting reeds voltooid.
Het project heeft eenoppervlakte van85haenbestaat ondermeer uit een betrekkelijk
ondiepe zwem-surfplas van 27 ha met een aantal eilandjes en 12 ha zandstrand. In
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het oostelijk deelvan het project bevindt zicheen bungalowterrein, dat is afgezonderd
van het dagrecreatieve deel van het project. Er loopt vanaf de hoofdingang tot
halverwege het project een fietspad. Wandelpaden ontbreken in het project. In een
halve cirkel rond het project is een ontsluitingsweg gesitueerd waarlangs grote
parkeerterreinen zijn aangelegd. Op dagen met mooi weer wordt er in de zomermaanden parkeergeld geheven voor gemotoriseerd verkeer.
Hetproject isrondomafgezet meteenhekwerk.Erisééningangwaarvrijwel uitsluitend
snelverkeer het project binnenkomt (2100A) en er zijntwee ingangen voor uitsluitend
langzaam verkeer (2101F en 2102F). Lokatie 2102F vormt de achteringang van het
Ermerzand. Gezamenlijk vormen deze drie lokaties een gesloten kordon. De
mechanische verkeerstellingen worden op het Ermerzand gedurende alle drie de
waarnemingsjaren door de Landbouwuniversiteit verricht. Devisuele tellingen vinden
op het Ermerzand gedurende de eerste twee waarnemingsjaren plaats.
Figuur 2 geeft het Ermerzand en de waarnemingslokaties voor de mechanische en
visuele tellingen weer. In aanhangsel 3 worden deze waarnemingspunten nader
omschreven.

2.2 Beschrijving veldwerkzaamheden
2.2.1 Mechanische verkeerstellingen
Demechanische verkeerstellers zijninaugustus 1989opzowel hetWilhelminapark als
op het Ermerzand geïnstalleerd en hebben vanaf 1september 1989tot en met het einde
van het eerste waarnemingsjaar (31 augustus 1990) continu gefunctioneerd op alle
indevorige paragraaf beschreven locaties.Naast dewekelijksevisuelecontroles door
de beheerders van de projecten, op beschadigingen en dergelijke, is door de
Landbouwuniversiteit elketweetot drieweken een uitgebreide controle uitgevoerd op
het correct functioneren van de tellers. Voor een uitgebreide beschrijving van deze
controles en de werking van de verkeerstellers wordt verwezen naar De Bruin et al.
(1991a). Door deze intensieve controles konden storingenveelal ineenvroeg stadium
worden onderkend enverholpen.Al met alis het aantalstoringsdagen beperkt gebleven
tot 20telpuntwaarnemingsdagenvoor de zes telpunten op het Wilhelminapark en tot
26 telpuntwaarnemingsdagen voor de drie telpunten op het Ermerzand. De door
storingen ontbrekende telgegevens zijn vervolgens met van te voren vastgestelde
schattingsmethoden, achteraf alsnog ingevuld.

2.2.2 Visuele verkeerstellingen
Zoals reeds inhoofdstuk 1isbeschreven,worden ergedurende een waarnemingsjaar
per dagsoort (combinatie van devier onderscheiden seizoenen en de drie dagtypen),
op 1 dag visuele verkeerstellingen verricht, welke in combinatie met de afname van
deobjectinterviews plaatsvinden.Opjaarbasisvindenerderhalve op 12dagen visuele
tellingen plaats.Opwerkdagenwordt erinprincipeopdonderdagenveldwerk verricht,
met als vervangende dag de dinsdag, omdat deze dagen als meest representatief
worden beschouwd voor de werkdagen.
Indien door overmacht, zoals voortdurend slechte weersomstandigheden op een
bepaalde dagsoort ineenseizoen,geenvisueletellingen eninterviews konden worden

26

afgenomen, iser uitgeweken naar iseerste geschikte waarnemingsdagvan hetzelfde
dagtype inhetvolgende seizoen. Dezewaarnemingsdag isdantoegerekend aan het
voorgaande seizoen. Dezesituatie heeft zichvoorgedaan op zondagen inhet naseizoen
van 1989. Uiteindelijk hebben de veldwaarnemingen geldend voor zondagen in het
naseizoen alsnog plaatsgevonden op zondag 12 november.
Alleenalsdeweersvooruitzichten zeersiechtwaren,met kans op langdurige neerslag
zijn geplande onderzoeksdagen afgelast. Getracht is om zowel dagen met matig tot
redelijk weer te kiezen als dagen met redelijk tot goed weer. Ook zijn er een aantal
dagen met uitgesproken goed weer voor openluchtrecreatie-activiteiten uitgekozen.
In aanhangsel 4 staan de waamemingsdagen met een globale weersomschrijving
vermeld.
Bij devisueleverkeerstellingen wordt zowel het inkomende als het uitgaande verkeer,
gescheiden naar voertuigcategorie genoteerd,waarbij onderscheid wordt gemaakt naar
het aantal assen per voertuig. Ook wordt het aantal in- of opzittenden per voertuig
genoteerd,omzodoende degemiddeldevoertuigbezettingtekunnenbepalen.Aldeze
gegevenswordenperuurgeregistreerd.Vooreenuitgebreidetoelichtingopdeafname
van de visuele verkeerstellingen wordt verwezen naar De Bruin et al. (1991a).
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3 RESULTATEN EN ANALYSE MECHANISCHE TELLINGEN

3.1 Het waarnemingsmateriaal
Indit hoofdstuk worden de resultatenvan demechanische tellingen op project-niveau
in het eerste waarnemingsjaar besproken voor de openluchtrecreatieprojecten
ErmerzandenWilhelminapark. Dezewordengepresenteerdindevormvanzogenaamde
verkeerskarakteristieken. Onder verkeerskarakteristieken worden hier verstaan de
omvang van de som van de in- en uitgaande verkeersstromen, onderscheiden naar
motorvoertuigen en (brom)fietsen, op toegangswegen tot een recreatieproject, in
afhankelijkheid van plaats en tijd. De dimensie van de verkeerskarakteristieken is
motorvoertuigen per etmaal c.q. per uur (voor de M-telpunten) respectievelijk
(brom)fietsenperetmaalc.q.uur (voorde F-telpunten). Deze verkeerskarakteristieken
zijn ontleend aan een uitvoerige rapportage, zowel op telpunt-niveau als op projectniveau, respectievelijk inJaarsmaet al. (1991a) voor het Ermerzand en inJaarsmaet
al. (1991b) voor het Wilhelminapark.
Op het Ermerzand wordt op drie lokaties mechanisch geteld; één daarvan is voor
gemengd verkeer. Er zijn twee toegangen voor (brom)fietsen en voetgangers. De
resultatenzijngesommeerd opproject-niveau,waarbijonderscheid isgemaakt tussen
motorvoertuigen (telpunt 2121M) en (brom)fietsen (telpunt 2121F). Op het
Wilhelminapark zijn zes lokaties van de mechanische tellingen, waarvan één voor
gemengd verkeer. Ook voor dit project zijn de resultaten gesommeerd op project-niveau
(telpunten 2222M en 2222F). Op beide projecten is sprake van een gesloten kordon.
Omdat opbeidelokatiesslechts sprakeisvanééntelpunt voorgemotoriseerd verkeer,
is ergeenverschiltussen het resultaat voor motorvoertuigen optelpunt-niveau en die
op project-niveau.
Bij de bespreking van de verkeerskarakteristieken wordt een twee-deling gemaakt
tussenverkeersintensiteiten (somin-enuitgaandevoertuigen) peretmaal (paragrafen
3.2..) en per uur (paragrafen 3.3..). Voor beide intensiteiten komen zowel de afzonderlijke dagwaarnemingen als detot maand-,seizoen-enjaargemiddelde geaggregeerde resultaten ter sprake. Aansluitend bij de opzet van het trendonderzoek (De Bruin
en Van Hoorn, 1991) wordt onderscheid gemaakt tussen drie dagtypen: werkdagen,
zaterdagen en zon- plus feestdagen. Onder "weekdagen" zijn de drie dagtypen
samengevoegd. Het waarnemingsjaar wordt opgedeeld invier seizoenen: naseizoen
(september en oktober), winterseizoen (november - april), voorseizoen (mei en juni)
en hoogseizoen (juli en augustus). In de paragrafen 3.2.. en 3.3.. worden steeds
kwantitatieve conclusies per project getrokken, gevolgd door een vergelijking van beide
projecten. Tevens wordt -indien mogelijk- een vergelijking gemaakt met
verkeerskarakteristieken vanverkeer opwegen meteenniet-directrecreatieve functie.
Dit gebeurt eerst voor de motorvoertuigen en daarna met de overeenkomende
resultaten voor de (brom)fietsen. Ook opvallende (on)gelijkheden tussen het verkeer
met motorvoertuigen en dat met (brom)fietsen worden daarbij aangestipt. In een
afzonderlijke paragraaf (3.4) wordt getracht verklaringen aan te dragen voor de
gevondenverschillentussen de projecten.Opderelevantievande resultatenvoor het
beleid enerzijds en de inrichting en het beheer van de projecten anderzijds wordt
afzonderlijk terug gekomen (hoofdstuk 6).
Alle informatie in dit hoofdstuk over de projecten Ermerzand en Wilhelminapark is
ontleend aan Jaarsma et al. (1991a en b). Hetzelfde geldt voor de figuren en de
tabellen. Teneinde de resultaten van beide projecten -ondanks de verschillen in
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absoluut niveau- rechtstreeks te kunnen vergelijken, worden de uitkomsten veelal
gedeeld door de gemiddelde verkeersintensiteit over alle werkdagen van het jaar
(JEGw), waardoor zogenaamde relatieve uitkomsten worden verkregen.

3.2 Etmaalintensiteiten
3.2.1 Dagwaarnemingen
Eerst wordt ingegaan op de geregistreerde etmaalintensiteiten tijdens het eerste
waarnemingsjaar. Deze zijn op project-niveau voor motorvoertuigen opgenomen in
Figuur 3, die voor (brom)fietsen in Figuur 4.
UitFiguur3kunnenvoor deetmaalintensiteiten vanmotorvoertuigen op project-niveau
de volgende kwantitatieve conclusies worden getrokken:
- het aantal motorvoertuigen op het Ermerzand is met gemiddeld 167 per etmaal
beduidend lager dan op het Wilhelminapark met gemiddeld 472 per etmaal
(verhouding 1:2,8).
- op het Ermerzand komt eengrootaantaldagenvoorwaarop slechts geringeaantallen motorvoertuigen worden geregistreerd (140 dagen met minder dan 50
motorvoertuigen),terwijlophetWilhelminapark ookinde"stille"periodevan oktober
tot en met februari dagelijks rond de 250 motorvoertuigen passeren.
Bij vergelijking van de resultaten van beide projecten valt op:
- op beide projecten is sprake van een "drukke" en een "stille" periode, maar op het
Wilhelminapark issprakevaneenmeerevenwichtigeverdelingvanhetverkeer over
die perioden dan op het Ermerzand, waar in de stille periode dagelijks slechts
geringe aantallen voertuigen passeren.
- op het Ermerzand zijn de zondagen in de stille periode duidelijk te herkennen aan
de hogere intensiteiten; op het Wilhelminapark is dit veel minder het geval.
- de hoge uitschieter in begin december op het Ermerzand ten gevolge van het
schaatsen is op het Wilhelminapark niet terug te vinden.
In vergelijking met verkeerskarakteristieken van motorvoertuigen op wegen met een
niet-direct recreatieve functie (Jaarsma et al., 1989) onderscheiden de resultaten op
beide projecten zich door:
- een aantal dagen met hoge "uitschieters".
- de duidelijk hogere intensiteiten op zon- plus feestdagen ten opzichte van
werkdagen.
Uit Figuur 4 kunnen voor de etmaalintensiteiten van (brom)fietsen op project-niveau
de volgende kwantitatieve conclusies worden getrokken:
- het aantal (brom)fietsen op het Ermerzand is met gemiddeld 186 per etmaal
eveneens beduidend lager dan op hetWilhelminapark met gemiddeld 738 per etmaal
(verhouding 1:4); dit betekent dat de gemiddelde verhouding
motorvoertuig:(brom)fiets op het Ermerzand 1:1,1 bedraagt, tegen 1:1,6 op het
Wilhelminapark.
- op het Ermerzand komteengroot aantaldagenvoorwaarop slechts geringe aantallen (brom)fietsen worden geregistreerd (190 dagen met minder dan 50
(brom)fietsen),terwijl op hetWilhelminapark ook inde"stille"periodevan november
tot en met februari dagelijks rond de 250 (brom)fietsen passeren.
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Figuur3 Etmaalintensiteiten van motorvoertuigen voor het Ermerzand (boven) en voor het
Wilhelminapark(onder),van1-9-1989totenmet31-8-1990(verticaleschalenverschillen)

Bijvergelijking van de resultaten van beide projecten valt op:
- op het Wilhelminapark neemt defiets zowel absoluut als relatief een belangrijker
rol in dan op het Ermerzand.
- op beide projecten is sprake van een "drukke" en een "stille" periode; op het
Ermerzand passeren in die stille periode dagelijks slechts geringe aantallen
(brom)fietsen,terwijl op hetWilhelminapark sprake isvan een meer evenwichtige
verdeling van het verkeer over beide perioden.
Vergelijking metverkeerskarakteristieken van (brom)fietsen opwegen of paden met
eenniet-direct recreatievefunctieisbijgebrekaangegevensnietmogelijk.Hetisechter
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Figuur 4 Etmaalintensiteiten vanfietsen plus bromfietsen voorhet Ermerzand(boven)en voor het
Wilhelminapark (onder), van 1-9-1989 tot en met31-8-1990

aannemelijk dat ook voor (brom)fietsverkeer geldt dat zowel de op beide projecten
gevonden uitschietersalsdehogere intensiteitenopzon-plusfeestdagen op"gewone"
wegen veel minder of niet voorkomen.
Wanneer de etmaalintensiteiten worden gesorteerd naar afnemende grootte, ontstaat
deetmaaloverschrijdingskromme (EOK).Hetisgebruikelijk dezevoordedriedagtypen
afzonderlijkenvoor hettotaalvanalledagen (deweekdagen) weerte geven.Door elke
etmaalintensiteit te delen door de gemiddelde werkdag-etmaalintensiteit over het gehele
jaar (het zogenaamde jaarlijkse etmaalgemiddelde van dewerkdagen, JEGw) van het
betreffende project, ontstaan dimensielozegetallen,dievergelijking van verschillende
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