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1 Inleiding

1.1 Algemeen
Het wegverkeer en het wegennet zijn in onze maatschappij geworden: '...tot een
integrerend onderdeel van het socialeeneconomische levender mensheid, eentranssportorgaan welks kleinste vertakkingen levensscheppend en levensvoedend zijn in
culturele en materiele zin...' (WISSELINGH e.a., 1953). Tot die kleinste vertakkingen
behoren ongetwijfeld het landbouwwegennet en het landbouwverkeer. Van het
agrarisch wegennet zegt het JAARVERSLAG 1962, van de Cultuurtechnische Dienst:
'In de eerste plaats is het doel verlaging van de produktiekosten van het bedrijf.'
Voorts:'...moetwordengewezenophetsocialedesideratumvandeverhogingvande
leefbaarheid van het platteland. Dat plattelandsbewoners gedurendeenkele maanden
van hetjaar de communicatie met de buitenwereld niet of slechts met grote moeite
kunnen onderhouden, iseen sociaal verouderde situatie.' 'De voortgaande mechanisatieindelandbouwendetoenemendeverkeersintensiteittenplattelandebrengeneen
groeiende behoefte aan goede verharde landbouwwegen met zich mede' (JAARVERSLAG 1960,Cultuurtechnische Dienst).
In het huidige landbouwbeleid wordt een grote activiteit op het gebied van aanleg
van landbouwwegen in ruilverkavelingen en ontsluitingsplannen aan de dag gelegd.
Terillustratie kandienendatindelaatstetienjaar inNederland delengtevanhet net
vanverharde landbouwwegen toenammet bijna 0,4m/ha.jaar; dit betekent eenvermeerdering met gemiddeld ongeveer 1000km perjaar (JAARVERSLAG 1964, Cultuurtechnische Dienst).
Voorhettot standbrengenvaneendergelijk wegennetiskennisvanderelaties die
bestaan tussen deritproduktie van het verkeer en het grondgebruik, demotieven die
aanhetverkeertengrondslagliggen,detijdwaarinhetzichafspeelt endeaardvande
gebruikte vervoermiddelen, onontbeerlijk.

1.2 Het landbouwverkeer en het landbouwwegennet
Verkeer,in dealgemenezin,ontstaat door debevredigingvan demenselijke behoefte
aan, ofdenoodzaak tot het onderhouden vanrelaties (GOUDAPPEL, 1963). Deze bevrediging uit zich, althans wat het wegverkeer betreft, in het vervoer van mensen,
dieren,machines,werktuigenengoederenenwordttotstandgebracht door natuurlijke
krachtsinspanning of door mechanische voortstuwing. Men kan daarbij al dan niet
1

gebruikmakenvanvervoermiddelen. 'Verkeer ishetbewegenvanvervoermiddelen in
hun totaliteit' (VOLMULLER, 1962); onder het verkeer worden ook voetgangers in
beschouwinggenomen.
De Werkgroep 'Landbouwwegen' (1953), DE BOER en OOSTERBROEK (1961) en
FLACH (1964b) geven schematische indelingen van het verkeer op plattelandswegen
diein hoofdzaken met elkaar overeenstemmen;dievan FLACHwordt hier nader besproken enin het vervolg gehanteerd (fig. 1).
Fig. 1. Schematischeindeling van hetverkeer
VERKEER
TRAFFIC

I
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FARM-BOUND TRAFFIC

Fig.1. Schematicalclassification oftraffic

Onder landbouwverkeer wordt verstaan het deel van het totale verkeer, dat zijn
directe oorsprong en bestemmingvindt in grond en gebouwen, in gebruik bij enbewoonddoorpersonendiezelfstandig ofindienstverbandhunhoofdberoep indelandbouw uitoefenen, methun gezinnen.
Bedrijfsverkeer ontstaat ten gevolge van de uitoefening van het landbouwbedrijf.
Hetdraagteenextern karakter voorzover het wordt veroorzaakt door zakelijke contacten met de buitenwereld. Oorsprong of bestemming zijn daarbij het bedrijfsgebouw met bijbehorend erf of de grond. Deze laatste echter alleen wanneer de contacten nietvia het erf plaats vinden.
Externbedrijfsverkeer ontstaat bijvoorbeeld door:
aanvoer van grondstoffen
afvoer van produkten
inschakelingvan loonwerkers
tewerkstelling van bedrijfspersoneel
consult van eenveearts
bezoek aanveemarkt ofveiling.
Internbedrijfsverkeer vindt uitsluitend plaats tussen het bedrijfsgebouw en de tot

het bedrijf behorende grond entussen depercelen van het bedrijf onderling. Het betreft bijvoorbeeld:
- vervoer van zaaizaad
- transport vanmest
- vervoer van oogstprodukten
- melktransport (ophet bedrijf)
- omweidenvanvee.
Maatschappelijk verkeerontstaat door het onderhouden van relaties van de onder
'landbouwverkeer' gedefinieerde bevolkingsgroep onderling en met anderen, zoals
ieder gezin, afgezien van verkeer voortvloeiend uit de beroepen van de gezinsleden,
dit kent. Het omvat:
- de vervulling van levensbehoeften door bakker, kruidenier en andere leveranciers
- het ontvangen ofverlenenvandienstenzoalspost,arts,huishoudelijk personeel
- kerk- en schoolbezoek
- onderlinge sociale contacten, bezoek aan vergaderingen, feestelijkheden en dergelijke.
Maatschappelijk verkeer draagt dus een extern karakter.
Uiteraard komenbinnen degegevenindelingcombinatiesvoor:boodschappen tenbehoevevan het
bedrijf zullen dikwijls gecombineerd wordenmetdievoorhet gezin,depost brengtevenzeer zakelijkeals familieberichten.

Onderscheid tussen de gegeven indeling en die van DE BOER en OOSTERBROEK
(1961) is bijvoorbeeld gelegen in het door hen genoemde 'verzorgend verkeer':
leveranciers, post, arts, veearts, enz. In onze studie wordt deze groep verdeeld over
extern bedrijfsverkeer enmaatschappelijk verkeer.
Determen'verkeer' en'transport' zullendooreen gebruikt worden.Waar sprakeis
van een beschouwing van 6en landbouwbedrijf wordt in het algemeen het woord
'transport' toegepast, omdat van een totaliteit van vervoermiddelen nauwelijks gesproken kan worden. Het begrip 'boerderijverkeer' omvat zowel extern bedrijfsverkeer alsmaatschappelijk verkeer.
Het landbouwverkeer speelt zich in het algemeen af op een wegennet, waarvan de
aard onder Nederlandse omstandigheden vrij duidelijk omschreven is.In het rapport
vandeWerkgroep'Landbouwwegen' (1953)onderscheidtmentwee hoofdgroepen:
1. de wegen voor doorgaand verkeer, welke passen in een Rijkswegenplan, een
provinciaalwegenplan of eentertiair wegenplan;
2. de landbouwwegen, waaronder de overige wegen worden verstaan, voorzover zij
toegang geventot landbouwbedrijven (in deruimstezin).
Naar aanleidinghiervanheeft de Cultuurtechnische Dienst in 1954een landbouwwegenclassificatie opgesteld waarbij richtlijnen worden ingevoerd voor de tracering,
devereiste kruin- enverhardingsbreedte, enz. (SPAN, 1955),een en ander aangepast
aan het met dewegklasse overeenkomende verkeerstype enrekeninghoudend metde

te verwachten verkeersontwikkeling (DE BOER en OOSTERBROEK, 1961). Naar hun
functie onderscheidt men volgens VAN DUIN (1962) wegen die dienen voor de ontsluitingvan:
- een agrarisch gebied: verbindingswegen
- bedrijfsgebouwen: boerderijwegen
- kavels:kavelwegen
- percelen: bedrijfswegen.
Dezeindelingwordt in dezepublikatie aangehouden.

1.3 Specifiekeeigenschappen vanhet landbouwverkeer
Het is opvallend dat bij de gepubliceerde resultaten van onderzoek naar specifieke
eigenschappenvanhetlandbouwverkeer deaandachtvrijwel uitsluitendisgericht op
de ritproduktie van het intern bedrijfsverkeer. Het aantal publikaties is schaars.
LECLERQ en SINE (1962) schrijven zelfs: 'Bij ons weten bestaat er geen nauwkeurige
documentatie over de intensiteit van het landbouwvervoer'. Daarmee doen zij enig
onrecht aan KLEMPERT(1956)en SEUSTER (1958);vooral de laatste wijdt een uitgebreide studie aan de transportomvang tussen grond en bedrijfsgebouw voor verschillende bedrijfstypen, bedrijfsgrootten enmechanisatiegraden. Beide onderzoekers
ontlenen hun resultaten voornamelijk aan theoretische beschouwingen. Van later
datum zijn gegevens, vermeld door REINDS (1962), RIGHOLT en HARKINK (1963),
RIGHOLT(1964aenb);dezeonderzoekingen berusten deelsoptheoretische afleiding,
deels op verwerking van enquete-materiaal en hebben betrekking op het intern bedrijfstransport van gemengde-en graslandbedrijven.
Eveneens op transportboekhoudingen berust de publikatie van LINTHORST en
VAN DUIN (1964),waarin aandacht wordt besteed aan hetintern bedrijfstransport op
gemengdebedrijven.Theoretischafgeleid zijndetransportcijfers van SZESNYen WOLF
(1963) voor verschillende Oostduitse akkerbouw- en gemengde bedrijven. FLACH
(1962)vermeldtdeintensiteitvanhetinternbedrijfsverkeer diehijingraslandgebieden
door het houden van verkeerstellingen heeft waargenomen.
Hoeverschillendvanopzetdegenoemdepublikaties ookzijn,zijkomenin zoverre
overeendat het verrichtetransport overwegendalseentotaal aantalrittenperjaar of
over voor het landbouwbedrijf typische tijdsperioden wordt weergegeven. SEUSTER
(1958, 1961) onderscheidt binnen het jaar vijf van dergelijke perioden. In sommige
gevallen,bijvoorbeeld bij KLEMPERT(1956)en FLACH(1962), worden decijfers omgerekend tot per etmaal gemiddeldewaarden. FLACH(1964aen b) gaat nader in op de
afwikkeling van het intern bedrijfsverkeer over korte perioden, waarbij hij deverdelingvandedagelijkseverkeersomvangoverdeurenvandedaginbeschouwingneemt.
Algemeenkanmenuit degegevensafleiden dat hetintern bedrijfsverkeer, vergeleken
met het verkeer op grote wegen, zeer weinigintensief is; deze karakteristieke eigenschapwordt ookinde Richtlinien fur den landwirtschaftlichen Wirtschaftswegebau
(R.L.W., 1959)nadrukkelijk vastgesteld.

De relatief geringe verkeersintensiteit treedt op ondanks het feit dat het landbouwbedrijf als
transportintensief bekend staat. Van allewerkzaamheden bestaat 40 a 60%uit een of andere vorm
van transport (TERPSTRA, 1962; SZESNY en WOLF, 1963), waardoor een groot deel van de in het
landbouwbedrijf aangewende energie verbruikt wordt met verplaatsing (AGRARISCHE WINKLER
PRINS, 1954).

Het intern bedrijfsverkeer is vooral onregelmatig naar de tijd verdeeld; het is
seizoenafhankelijk (LECLERQ en SINE, 1962; SEUSTER, 1958). Veel transport moet
dikwijls onder ongunstige weersomstandigheden plaats vinden (KLEMPERT, 1956,
1964).Een ander typerend verschijnsel is,dat op bepaalde tijden van de daghet verkeerzichoverwegendineenrichtingbeweegt- vandeboerderij naarhetland oflater
andersom - waardoor ontmoetingen tussen beladen en ongeladen voertuigen verhoudingsgewijs weinigvoorkomen (R.L.W., 1959).
De omvang van het extern bedrijfsverkeer en het maatschappelijk verkeer zijn
alleendoor FLACH(1962 en1964aenb)endoor LINTHORSTenVANDUIN(1964)nader
naar bedrijfstype gedifferentieerd, namelijk voor weide-, respectievelijk gemengde
bedrijven.CONSTANDSE(1960)vermeldtenigegetallenomtrentdewijzevanvervoer bij
school- en kerkgang van in deNoordoostpolder wonende gezinnen.
Uithetbuitenlandzijn onderzoekingennaarhetverkeeropwegeninagrarischegebieden bekend (DARRELL e.a., 1958; TREACY, 1962),maar hierin wordt geen onderscheid tussen landbouw- en niet-landbouwverkeer gemaakt. Voor Nederlandseomstandigheden issinds 1949veelonderzoek ophet gebiedvandeverkeersintensiteit op
landbouwwegen verricht door de Cultuurtechnische Dienst, doch de resultaten zijn
in het algemeen slechts intern gerapporteerd; zij hebben in eerste opzet ook niet de
bedoelingvaneenonderzoeknaardeintensiteitvanhetlandbouwverkeer alleen,maar
omvatten hettotale,inhetalgemeen nietnader onderscheiden verkeer op landbouwwegen. Op grond van deze onderzoekingen constateert OOSTERBROEK (1963a en b)
dat het verkeer op sommige typen landbouwwegen een toename vertoont die ongeveer in dezelfde mate verloopt als dievan het verkeer op Rijkswegen.
Erblijken zichechter indefluctuatiesvan hetverkeer naar gelangvan het uur van
de dag, de dag van de week en het seizoen verschillen voor te doen die, al naar de
streek en het karakter van deweg,veelgroter zijn dan diebij hetverkeer op degrote
verkeerswegen. 'Als gevolghiervan zullen devoor delaatste categorie geldende wetmatigheden niet zonder meervoordelandbouwwegenkunnenworden overgenomen.'
(JAARVERSLAG 1960, Cultuurtechnische Dienst). Ook KLEMPERT (1956) en SEUSTER
(1961) komen tot deze conclusie. Het onderscheiden van een bepaald verkeerstype
biedt dus duidelijk grotere moeilijkheden dan het indelen van een wegenstelsel naar
wegtype. Het JAARVERSLAG 1960 van de Cultuurtechnische Dienst zegt tenslotte:
'Het verkeerstechnisch onderzoek moet van de grond af worden opgebouwd, omdat
vandespecifiekeeigenschappenvanhetplattelandsverkeer nogzeerweinigbekend is.'

1.4 Doelstelling en aard van het onderzoek
Het in deze publikatie te behandelen verkeers- en transportonderzoek beoogt een
bijdrage te leveren tot vermeerderingvan de kennis omtrent de ritproduktie van het
landbouwverkeer. Deze ritproduktie hangt, zoals reeds eerder is gesteld, samen
met het grondgebruik, de motieven die aan het verkeer ten grondslag liggen, de tijd
waarinhet zichafspeelt endeaardvan degebruiktevervoermiddelen.
Het begrip 'grondgebruik' isbeperkt tot weidebedrijven op veen-en klei opveengrond diehun bestaansvorm ontlenen aan het uitsluitend of overwegend houden van
melkvee. Een verdere beperking is nog in acht genomen waar het de verkavelingstoestand van dezebedrijven betreft: de onderzochte gebieden en bedrijven behoren
tot hettype dat uitsluitend of overwegend wordt gekenmerkt door een opstrekkende
verkaveling. Het aldus omschreven grondgebruik omvat in deze studie zowel woningen en bedrijfsgebouwen als cultuurgrond.
Hetbegrip'motieven' isonderscheidenintweecategorieen:deenecategorie houdt
verbandmetdeexploitatievanhetweidebedrijf alsbestaansbron, deanderevindt zijn
oorzaak in devervullingvan demaatschappelijke behoeften van demens.
Bij defactor 'tijd' is de aandacht gericht op de verdeling van het verkeer over de
dag, deweek,hetjaar enhet verschilvanjaar totjaar.
Het begrip'vervoermiddelen' houdt directverband methet gekozentypegrondgebruik; het omvat zowel vervoermiddelen in de strikte zin deswoords als landbouwmachines en werktuigen.
Hierna volgt per hoofdstuk een korte uiteenzetting over debehandelde stof, waaruit
deaard van het onderzoek moge blijken.
Hoofdstuk 2bevateenkorteverhandelingoverdeverschillendeonderdelen,waaruit
het onderzoeksobject is samengesteld. Behalve aan eenbeschrijving van de verschillendewaarnemingspuntenwordtaandacht besteedaan dewijzewaaropmetnamehet
kleiopveen-enveenweidebedrijfinZuidwest-Friesland indejaren 1962en1963werd
geexploiteerd, zulksmedeinhetlichtvandetoenheersende weersomstandigheden.
Hoofdstuk 3behandelt dedoelstellingvanhetonderzoekendeopdezedoelstelling
en deaard van het landbouwverkeer afgestemde onderzoeksmethodiek.
Hoofdstuk 4 gaat in op de door het onderzoek verkregen resultaten en op de
karakteristieke eigenschappen vanhetlandbouwverkeer, zoalszichdatbinnenweidebedrijven, op kavelwegen en op boerderijwegen afspeelt.
Hoofdstuk 5behandelteenfacetvanhetomrijden;hethoofdstuk heeft inhetkader
van dezestudieeen orienterend karakter. Metnamewordt aandacht geschonken aan
de wijze, waarop verschillende boeren bij aanwezigheid van een verharde kavelweg
hun keuzetussen transport overland of overdewegbepalen.

2 Gegevens betreffende de onderzochte gebieden

2.1 Ligging
Voorhetverrichtenvanhetverkeers-entransportonderzoek ingraslandgebieden zijn
in Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland een aantal objecten gekozen diedeels
gebieden, in gebruik bij verschillende boeren, deels het bedrijf van een gebruiker
omvatten (fig. 2).
a De woiiegaast
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Fig.2.Ligging vande onderzoeksgebieden
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Fig.2. Situation of the regionsof research

De proefobjecten bestaan, zoalshiervoor reeds isvermeld, uit weidebedrijven; zij
worden gekenmerkt door een opstrekkende verkaveling. In verband met de geringe
ervaringten aanzien van dit type verkeersonderzoek in delandbouw is de keuze op
het weidebedrijf gevallen, omdat de structuur van dit bedrijfstype, dat geen vruchtwisselingkent,inhetalgemeenoverzichtelijkerisdandievaneenakkerbouwbedrijf of
een gemengd bedrijf.
Het opstrekkend verkavelingstype isgekozen omdat hierbij nietalleenreeds eerder
mathematisch modelonderzoek heeft plaats gevonden (VAN DUIN, 1961; SPARENBURG, 1964a en b), maar ook omdat de transportproblemen, ontstaan door de dik-

wijlslangeafstanden (2a3km)dieoverlandmoetenworden afgelegd in de bedrijfsvoeringsterk op devoorgrond treden.Innet algemeenworden gebieden van dit type
gekenmerkt door eenijl stelsel van openbare wegen, waardoor ook voor het onderhouden van de externe verbindingen een beperkt aantal routes bestaat; veelal ontbreken geheelofgedeeltelijk verhardebedrijfswegen. Opderuim 2,5miljoen hectare
cultuurgrondinNederland makendezeweidegebieden,die voornamelijk gelegen zijn
opveen-enkleiopveengrond, ongeveer 18%uit,zoalsaan gegevensvan VAN DUIN
(1963)en VAN DUIN e.a. (1963)valt te ontlenen.

Fig.3.Liggingvandeverkeerstelpunten; voordegegevens van dewegvakken,zielabel1
Ruilverkaveling uD Et W O L LF t 3 A A c T (gedeeltelijk)
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w u u L t W A b i (partlyi
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- *-^v*
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Fig.3. Situation of thecountingstations;for dataontheroadsections, seetable1

Fig.4.Ligging vandebedrijven H, S, M en W; als waarnemingspuntengelden dedammenvanheterf

P r i m a i r e en secundaire wegen
Primary and secondary roads

Afrastermg
Wire fencing
Woning of bedrijfsgebouw
Farmbuildings
Perceel
Parcel

Fig.4.SituationoftheholdingsH, S, M and W; countingstationsarethedamsof thefarmyard
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Tabel 1. Gegevens betreffende de telpunten
Aantal
boerderijen

Brcedte
Wegtype/
Telpunt

Figuur

Wegvak

verharding1

verharding (m)

berm

Cm)

bedriiven 2

losse
woningen

. Gemidd.
bedr.
o p p . (ha)

Ontsl.
opp.3
(ha)

WaarneminKsperiode 4
1963

1962

1964

3/6-27/9
143,7 ( E :
6/4
\ •'i-'
41,6 1 9/3
11/4— 6/4
230,8
9/3 - - 1 1 / 4

Tx

3a

1

K/k

3,0

2,0

0

0

39,5

T5

3a
3a

11
1,11

K/k
K/k

3,0
3,0

2,0
2,0

0
0

0
0

25,3
31,8

T40

3a
3a
3b
3b

IV
V
VI
VII

B/k
B/s
B/g
B/g

3,0
3,0
2,7
2,7

2,0
>2,0
0,5
0,5

3
1
5
9

0
0
3
2

18,8
23,5
18,2
13,0

T39

3b

VIII

B/g

2,7

0,5

19

4

16,5

'35,14

3b

DC

B/g

3,0

0,5

2

1

16,2

T 3 7 , 38

3b

X

B/g

2,7

0,5

16

6

11,0

3c
3c
3c
3c
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
4
4
4
4

XI
XII

B/g
B/g
B/g
B/g
P/g
P/g
K/k
K/g
K/s
B/g
P/g
B/g
B,K/g
P/g
P/g

3,0
3,0
3,0
2,7
6,0
6,0
3,5
3,0
2,5
3,0
5,0
2,7
3,0
3,0
4,0

3,0
3,0
3,0
2,0
>2,0
2,0
>3,0
>3,0
2,0
2,5
0,2
0,5
0,5
1,0
0,5

4
3
2
1
l(Tr)
KTr)

0
0
0
0
0
0

17,4
17,8
24,3
21,4
46,4
28,3

25/9— 6/4
25/9— 6/4
9/4
3/12
9/4
3/12
2/9— 30/9
! E :
30/9
(11/12
20/8
9/4
30/9—30/9
E:
(
9/4
\ 3/12
27/9— 3/4
27/6— 3/4
4/10— 3/4
4/10— 3/4
46,4
1/4- - 3 1 / 3
28,3
1/4
31/3

KTr)

0

27,5

27,5

1/4

KTr)
KTr)
KTr)
KTr)

0
0
0
0

30,0
30,1
30,6
10,6

30,0
30,1
30,6
10,6

1/4
1/4
1/4
1/4

Mean
holding
size (ha)

Accesible
area9
(ka)

T l , 2,4

in

*21>4
'so

T„

T50
T45
T51

T6a
D
J

Br

H
S
M
W
Counting
station

Figure

xm

XIV
XV
XVI
XVII

xvni
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Road
section

1 VJfOt' \jt\t*tTitn*>

73#e of
roadl
type of
metalling1
. nf

metalling
(m)

Width 0}

holdings*

other
houses

Number of farms

- -31/3
--31/3
- -31/3
- -31/3

Period of observation*
1962

1963

1964

1

P = secundaire v/eslsecondaryroad
B = boetderiiweglroad with farms
K = kavelv/eslagricultural road
Verhardingstype/metalling
k = klmkeislbricks
g = gesloten wegdeklbituminous
s = seim-\erha.Tdlsemi-metalled
Table 1. Data regarding the counting stations

10

shoulder
(m)

31/3

(Tr): deelnemer transportboekhouding/pa/7/a/wif in trai
port-bookkeeping
' alleen met betrekking tot intern bedrijfsverkeer/A-ega/vfl
internal functional traffic
4
E: Econolite-teller/£co«o/;7e counter
Ononderbroken waarnemingsperiode
continuous periodof observation
Onderbroken waarnemingsperiode
broken period of observation

In het algemeen is het bijzonder moeilijk gebleken om gebieden te vinden, waarin
zuivere voorbeelden voorkomen van:
1. landbouwwegen die dienen voor toegang tot onbebouwde kavels en waarop uitsluitend intern bedrijfsverkeer voorkomt;
2. landbouwwegen die dienen tot ontsluiting van woningen en bedrijfsgebouwen en
waarop uitsluitend extern bedrijfsverkeer enmaatschappelijk verkeer voorkomen.
Voor deonder 1 genoemdecategorieiseenonderdeel vandein 1961gereedgekomen
ruilverkaveling 'De Wollegaast' gekozen, gelegen in Zuidwest-Friesland bij Tjerkgaast (fig. 3a).Gegevensomtrenthetinternbedrijfsverkeer zijnvoortsverkregen door
eenzestalweidebedrijven inhetonderzoektebetrekken.ZijzijngelegeninDeWollegaast (fig. 25), ten noorden van Lemmer (fig.4, Sen H), ten oosten van Oosterzee
(fig.26), ten westen van Oudeschoot (fig. 4, M) en ten zuiden van Donkerbroek
(fig. 4,W).Nadere gegevensvan dezeproefobjecten zijn vermeldintabel 1.*
Decategorie2is gevonden in een vijftal doodlopende boerderijwegen in de Krimpenerwaard, nabij Stolwijk en Lekkerkerk (Z.H.),een drietal eveneens doodlopende
wegen in de ruilverkaveling 'De Zeevang' ten noorden van Edam (N.H.) en in een
duidelijk te begrenzen gedeelte van een boerderijweg in De Wollegaast. De belangrijkste gegevens omtrent dezeproefobjecten zijn vermeld infig.3en tabel 1.
Bijeeneerste keuzevanproefobjecten leekhet mogelijkeengroter aantalgebieden
inhetonderzoektebetrekken.AlspoedigWeekditvoorsommigegebiedenopernstige
bezwaren te stuiten, zodat zij werden afgevoerd. Redenen hiervoor waren:
a. tijdens het onderzoek zeer sterk veranderde bedrijfsomstandigheden;
b. het optreden van storende invloeden alsbijvoorbeeld langdurige wegherstellingswerkzaamheden;
c tegroteennietduidelijk teonderscheiden vermengingenvanhet landbouwverkeer
met andere verkeerssoorten als bijvoorbeeld recreatief, doorgaand of woon-werkverkeer van niet-landbouwkundige aard.
Het onderzoek vond plaats in dejaren 1962, 1963en gedeeltelijk in 1964(tabel 1).

2.2 Weersomstandighedentijdens het onderzoek
Gegeven de grondsoort en de externeproduktie-omstandigheden als bedrijfsgrootte,
verkavelingstoestand, ontsluiting en ontwateringzijn hetvooraldeweersomstandighedenendeveranderingeninhetwerktuig-enmachineparkgeweest,diein 1962/63en
1963/64huninvloed ophet optredenvaninternbedrijfsverkeer hebben bepaald.
Infig.5zijnenigeaspectenvandeklimatologischeomstandighedentijdens dejaren
van onderzoek afgebeeld. De gegevens zijn ontleend aan het waarnemingsstation te
De Bilt (K.N.M.I., 1962, 1963en 1964).
Zowel1962als1963zijntebeschouwenalsjarendieinvergelijkingtothetgemiddel* Gespecificeerde gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding te Wageningen.
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Fig.5. Weersomstandigheden gedurende de onderzoeksperiode 1962, 1963en 1964in kwartaalcijfers
(bron:K.N.M.I., DeBilt); aneerslaginmm;btotaalzonneschijnuren; cgemiddeldetemperatuurin °C
(
gegevens 1962,1963,1964;
gemiddelde 1931 tot enmet 1960)
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300

Temperatuur (°C)
Temperature (°C)

Zonneschljn(uren)
Sunshine(hours)
600

500
+20

400-

200

*10

300-

-10

100-

I I

n mm

i n n

1962

1964

imn:

I E 1 1
1963

J_l

I I II
1964

1962

Fig. 5. Weatherconditions duringthe research period 1962,1963and 1964,quarterly figures (after:
K.N.M.I., DeBilt); aprecipitation inmm;btotalnumberofsunshinehours;cmeantemperaturein°C
(
data1962,1963,1964;
mean1931 through 1960)

de over 1931tot enmet 1960overwegend te koud waren; 1964wasvrijwel normaal.
Dewinter 1962/1963werdgekenmerkt door langdurigzeerkoud weer.Metuitzonderingvanhet derdeenvierdekwartaal 1962,heteerste envierde kwartaal 1963enhet
eersteenderdekwartaal 1964vielinalleanderemeerneerslagdannormaal.Hetvoor
het weidebedrijf zobelangrijke halfjaar apriltot enmet Septemberwaszowelin 1962
alsin 1963tamelijk somber; zijvertoonden beideeentekort aan zonneschijnuren. In
1964washet derde kwartaal aan dezonnigekant.
Vooral het voorjaar van 1962 stond blijkens mondelinge mededelingen van een
aantal boeren inZuidwest-Friesland te boek als koud endroog. Hoewelfig.5avoor
wat betreft dit laatste een andere indruk geeft, dient te worden vermeld dat het
K.N.M.I.inmaart 1962metnamehetnoordendeslandsnoemtalseengebied'aande
droge kant'. Ook in april en mei komen bijzonder droge decaden voor, terwijl juni
alseenzeerdroge maandwordt gekenschetst. Het voorjaar 1962werd gevolgd door
een slechte,vooral koude zomereneen redelijk tot goed najaar.
Deinvloedvanhetklimaat istenaanzienvanhet onderwerp 'transport enverkeer'
in het algemeentot uiting gekomen bij het winnen van kuilvoer (voorjaar) en bij de
hooiwinning(zomer);ookhettijdstip,waarophetveevoorheteerstpermanent inde
weideverbleef werd erdoor bepaald. Eerder genoemdeboeren schatten de oogst van
kuilvoerinhetvoorjaar van 1962opongeveer7 2tot2/3vanwatnormaalkanworden
geacht.Hetveeisdikwijlstotlaatinmei,beginjuninog'snachtsopstalgehouden,wat
deelsextra activiteitenmetbetrekkingtot het stalvoeren, anderszinsmindermelkver12
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keerveroorzaakte.Velenhebben,naarhunzeggen,hetgemisaankuilgrasinhetvoorjaar weervoor een dee!kunneninhaleninhet najaar.
Het praktijkoordeel over 1963en 1964is gunstiger dan over 1962;augustus 1963
was echter een bijzonder natte maand, waarin de werkzaamheden te velde ernstig
werdengestagneerd.

2.3 Enige aspecten van debedrijfsvoering in
Zuidwest-Friesland
Aangezienhet onderzoekten aanzienvanhetinternbedrijfsverkeer voornamelijkbetrekking heeft op Friese klei opveen-enveenweidebedrijven wordt hier vooral aan
dezebedrijven aandachtbesteed.
Aan de werkzaamheden en de arbeidsorganisatie van het weidebedrijf, zoals die
zichinhetalgemeenvoordoen,wordthiervoorbijgegaan.Verwezenkanwordennaar
publikaties vanVAN RIEMSDIJK(1960), POSTMA(1962), WESTRAenPOSTMA (1962) en
naar verschillende Gestencilde Mededelingen van het Rijkslandbouwconsulentschap
voorZuidwest-Friesland,verschenenvanaf 1958. Enkelebijzondere aspectengeldend
voor dejarenvan onderzoekverdienenechternadereaandacht.
BOERSTRA (1963, 1964) vermeldt dat vooral demaaipercentagesvoor inkuilen in
1962/63en 1963/64veellager waren dan in anderejaren (tabel 2).Het totaal maaiTabel2. Maaipercentage(in % vande oppervlakte) vanklei op veen-en veenweidebedrijven inZuidwest-Friesland(naar BOERSTRA, 1963 en 1964; BOERSTRA en BROUWER, 1965)

Gemaaide oppervlakte in %van

de totale oppervlakte

gedroogd vers gevoegras
derd gras

hooi

kuilgras

1960/61 klei op veen/c/ay onpeat
ween/peat
1961/62 klei op \een/clay onpeat
\eenjclay
1962/63 klei op veen/clay onpeat
ween/peat
1963/64 klei op \een/clay onpeat
veen/pea/

63
59
66
60
66
68
76
78

74
67
66
61
46
40
46
42

7
6
7
6
8
5
6
5

6
4
4
3
7
3
5
4

150
136
143
130
127
116
133
129

Yearof
entry

hay

ensilage

driedgrass

green
foddered
grass

total

Boekjaai

Bodemtype

Soil type

totaal

Area mowedin %of the totalarea
Table2. Area mowed (in % of the total area) of dairyfarms on clay onpeat andpeat soils inthe
SW-part of theprovinceFriesland(after BOERSTRA, 1963 and 1964; BOERSTRA en BROUWER, 1965)
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percentagevanhooien,kuilvoer,grasdrogenenstalvoerendaalde opdekleiopveenbedrijven van Zuidwest-Friesland in 1962/63 tot 127% van de bedrijfsoppervlakte
(gemiddeld 23,9 ha); op veenweidebedrijven zelfs tot 116% (gemiddelde bedrijfsoppervlakte23,7ha).
Behalvedoordegeringerevoorvoederwinninggemaaideoppervlaktezalde daarbij
komende geringere opbrengst per ha zeker van invloed zijn geweest op het intern
landbouwtransport.
In 1963/64trad eenzeker herstel op;vooral op deveenweidebedrijven toonde het
totaal maaipercentageeen stijging tot ongeveerhet niveauvan 1961/62,vooral dank
zijeensterketoenamevandevoorhooiwinninggemaaideoppervlakte (BOERSTRAen
BROUWER,1965).
Het mesten van stikstof in de vorm van kunstmest toonde in 1962/63 op beide
bedrijfstypen eensterkestijging. BOERSTRA(1964)noemtalsvermoedehjke oorzaakde
ongunstige weersomstandigheden in 1962. De stijging heeft zich echter in 1963/64
onder veel betere omstandigheden duidelijk voortgezet (tabel 3). De bemesting met
fosfaat enkalimeststoffen bleefindeloopderjaren vrijwel ongewijzigd.
Over de toediening van stalmest zijn geen gegevens bekend. Uit het feit, dat de
grootveebezettingperhaoverdejaren 1960 tot 1963 vrijwelconstantbleefmag worden
afgeleid, dat in diejaren geeningrijpende veranderingenin devoluminatoegediende
stalmest en gier zijn opgetreden. Hoewel verschillen in lengte van de stalperioden
hieropnogvaninvloedzoudenkunnen zijn, mag opgrondvaneigenwaarnemingen
worden aangenomen dat hun tijdsduur weiniguiteenhep.
Tabel3. Hoeveelheidtoegediendekunstmest(kgperha) en hetaantalgrootvee-eenheden(g.v.e.) perha
opklei op veen- enveenweidebedrijven inZuidwest-Friesland(naarBOERSTRA, 1963 en 1964; BOERSTRA
en BROUWER, 1965)

kg kunstmest/ha
Bodemtype

Boekjaar
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

klei op veen/clayon peat
veen/pea/
klei op veen/clayon peat
veen[peat
klei op veen/clayon peat
\een/peat
klei op xeen/clayon peat
\een/peat
Soil type

Yearof
entry

N

P2O6

K

g.v.e./ha

86
102
88
104
131
139
134
148

22
37
21
36
22
33
19
34

14
35
12
35
10
30
12
34

1,62
1,62
1,67
1,66
1,67
1,63
1,60
1,58

N

PtOs

K

b.l.u./ha

kgfertilizer/ha

Table3. Amount offertilizer (kgperha) andthenumberofbiglivestockunits(b.l.u.) per haondairy
farms on clayonpeatandpeatsoils in theSW-part oftheprovinceFriesland(after BOERSTRA, 1963 and
1964; BOERSTRAen BROUWER, 1965)
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Deveranderingeninnetmachine-enwerktuigenparkwordendoorBOERSTRA(1963,
1964)en BOERSTRAen BROUWER (1965)weergegeven in denieuwwaarde van dedode
inventaris der bedrijven. Ook de waarde van de levende inventaris wordt door hen
vermeld (tabel4).
De duidelijke stijging van de waarde van de dode inventaris is volgens BOERSTRA
(1963)niet alleen een gevolg van een gestegen prijsniveau, maar vooral van een opvoering van demechanisatiegraad. Dit laatste blijkt duidelijk uit tabel 5.
De genoemde stijging heeft zichin 1963/64wat het percentage bedrijven met trekkers betreft, duidelijk voortgezet. Het aantal paarden per bedrijf vertoonde daarentegen een duidelijke daling. Het percentage bedrijven, uitgerust met melkmachines
steeg,zelfstot rond 95%.Overanderewerktuigen enmachinesontbrekenvoor Zuidwest-Friesland gepubliceerde gegevens. Uit eigen waarnemingen valt echter op te
maken, dat verschillende boeren in dejaren 1962en 1963 zijn overgegaan tot aanschaf van bijvoorbeeld een lage-druk hooipers en van zelflossende wagens-stalmeststrooiers; daarbij heeft ook die met in tandem geplaatste wielstellen zijn intrede gedaan. Werktuigen als kunstmeststrooiers, maaibalken, luchtbandenwagens, hooibouwmachines, waaronder gras- en hooiladers, mogen in het algemeen tot de standaarduitrusting van deze weidebedrijven gerekend worden. Niet onvermeld mag
blijven dat het aanwerk door derden (loonwerkers)uitbetaalde bedragperhectare in
1962/63sterk daalde.Berekend alspercentagevandetotalebedrijfskosten opkleiop
veen-, respectievelijk veenweidebedrijven steeg het niveau sinds 1951 gestadig tot
2,06%,respectievelijk 1,66%in1961/62.In1962/63bedroeghetaandeelechter 1,59%,
respectievelijk 1,08%; deze daling wordt door BOERSTRA (1964) vooral geweten aan
deminder gunstige groei-omstandighedenvan hetjaar 1962/63.In 1963/64stegen de
kosten voor het gebruik van loonwerkers weer tot 1,96% (klei op veenbedrijven) en
1,47% (veenweidebedrijven).
Aangezien het voorgenomen verkeers- en transportonderzoek voornamelijk zou
wordenuitgevoerd doormetingenmetverkeerstellersmoesteenuitspraakwordengedaan over deplaats van telpunten. Het was bijvoorbeeld van belang om te weten in
hoeverredeverhoudingvandeoppervlaktederachterhettelpunt gelegenpercelentot
detotale bij debetreffende bedrijven in gebruik zijnde grond eneventueel de afstand
van dezepercelen tot debedrijfsgebouwen, deritproduktie vanhetintern bedrijfsverkeer zou kunnen be'invloeden.
Tot dat doel zijn tussen maart en december 1962 in De Wollegaast zogenaamde
gebruiksinventarisaties verricht, waarbij wekelijks is aangetekend opwelkewijze het
gebruikvan deverschillendebijeenbedrijf behorendepercelenplaatsvond.Daarbij is
speciaal gelet op het weiden van melkvee enjongvee, het hooien en het winnen van
kuilgras.Voor het strooien van kunstmest, moeilijk in het veldwaarneembaar, is op
adviesvan daartoe ondervraagde boeren aangenomen, dat in het voorjaar het gehele
bedrijf eenmaal envoorts na iederebeweidingsperiode en snedehooi- of kuilgras het
betreffende perceel van kunstmest is voorzien. Het strooien van gier en stalmest
leverdeindeopnameperiodeteweiniggegevensopomerbetrouwbareconclusies aan
15

diehet perceel,uit een oogpuntvan gebruik, binnen het bedrijf inneemt.
Onderjongvee zijn zowelkalveren, pinken, vaarzen alsdroge koeien begrepen.
De perceelsafstanden zijn berekend als een percentage van de gemiddelde, naar
oppervlakte gewogen perceelsafstand per bedrijf volgens de formule:
100 -Ap
[Ap-Fp]
Fb

D

(2)

waarin:
D = relatieve perceelsafstand (%) /relative distance ofaparcel tothefarm building
(%)
A = afstand perceel-bedrijfsgebouw /distance ofaparcel tothefarm building
F = oppervlakte (ha)/area (ha)
p,b = indices, respectievelijk aangevende 'perceel' of 'bedrijf / indices, respectively
for 'parcel' or 'holding'

Tabel6. Gemiddeldeintensiteitvanverschillendevormen vanperceelsgebmik,perafstandsklasseen voor
tweetypenopstrekkendevetkaveling(ruilverkavelingDeWollegaast);ameteen verharde wegop2Uvan
dekaveldiepte; bzondereendergelijke weg
Perceelsgebmik

Relatieve

i

m

beweiding m e t
jongvee (Ji)

winning van
kuilgras (ki)

hooiwinning
(hi)

b

a

b

%

a

b

a

b

a

1-10
41-80
81-120
121-160
161-200
201-240

1,13
1,52
1,89
0,56
0,25

0,81
1,50
1,19
1,20
1,06
0,39

2,04
0,61
0,53
1,27
1,12

1,85
0,46
0,57
0,68
1,35
2,40

0,47
1,80
1,07
0,50
1,51

2,00
0,00
0,00
1,20
2,80
3,20

0,26
0,00
0,47
1,74
2,01

0,00
0,00
0,50
1,30
3,68
2,25

1,00

1,01

1,20

1,26

0,98

1,60

0,94

1,22

0,48

0,58

0,78

1,12

0,82

2,42

0,87

1,67

a

b

a

b

a

b

a

b

Afstandsklasse

II

beweiding met
melkvee (mg)

IV
V
VI
gemidd./mean
I t/m VI
standaard afwijking/
standarddeviation
Distance class

Relative
parcel
distance
/o

grazing dairy
cattle (mi)

grazing
heifers (ji)

ensilage

(H)
Land use

hay

(H)

Aantal w
nemingerj i p e r
afstandsk lasse
a

b

9
8
5
12
6

7
2
5
3
5
2

a

b

Number •of
observations per
distance class

Table6. Mean intensityof the useofparcels,per distanceclass,andfor two types ofstrip-parcelling
(reallocation De Wollegaast);a with ametalledroadat 2U of lot-depth; b without sucha road
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Allereerst isvoor tweevormenvan opstrekkende verkaveling, namelijk:
type a:met eenverhardewegop2/3van dekaveldiepte (bijv.fig.3a)
type b: zonder een dergelijke weg(bijv.fig.4M)
nagegaan of zich een afstandseffect op de intensiteitswaarden van deverschillende
vormen van perceelsgebruik voordeed. Daartoe zijn de relatieve perceelsafstanden
gegroepeerdinklassenvan1-40,41-80,81-120%,enz.,zodatdegegevens,vermeldin
tabel 6,beschikbaar kwamen.
De per klasse gemiddelde intensiteiten blijken per gebruiksvorm voor een aantal

Fig.6.Relatietussengebruiksintensiteitenrelatieveperceelsafstandvoortweevormen vanopstrekkende
verkaveling;
a met eenverhardedwarswegop% vandekaveldiepte;
b zonderdwarsweg; voormi,j%> ki en hizie tabel6;
(8) aantalwaarnemingen vaneen intensiteitswaarde
m\
3
2
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1
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Relatieve perceelsafstand ( ° / o )
Relativeparcel distance C/ol

Fig.6.Relationbetween theintensityof exploitationandtherelativedistanceofparcelsontwotypes of
stripparcelling;
a witha metalledroadon*/3 of thelot depth;
b withoutsucharoad;for muji, ki andhiseetable6;
(8) numberof observations withthesamevalue of exploitation intensity
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klassen bij verkavelingstype a(weg op 2/3) onderling significant te verschillen; dit is
bijhet type balleenbij dehooiwinninghet geval.
Voortypeakan alduswordenvastgesteld dathet accentvan de melkveebeweiding
ligt tussen 80en 120%van de gemiddelde perceelsafstand. Het weiden van jongvee
geschiedt duidelijk vooraan en achter op bet bedrijf. Het winnenvan kuilgras vindt
zijnmaximumopeenrelatieveperceelsafstand van ongeveer60%;eenbelangrijk deel
vanhet kuilgraswordt evenalshet hooiop deachterstepercelen geoogst(fig. 6).
Voortypebvertoont dehooi-intensiteit eengelijk beeldalsvoor typea.Hoewelde
intensiteitswaarden voor de overige bewerkingen per afstandsgroep, zoals vermeld,
niet significant verschillen, kan men er toch een tendens aan ontlenen die met de
resultaten van type a overeenkomt.
De voor het verkeersonderzoek belangrijke vraag met betrekking tot het plaatsen
van telpunten isalsvolgtbeantwoord:vergeleken met deper bedrijf gemiddeldegebruiksintensiteit isberekend dat deintensiteit, gemiddeld over de afstandsgroepen II
tot en met VI (tabel 6), voor geen der gebruiksvormen significant verschilt. Dit
betekent datdetelpunten zodaniggeplaatst moetenworden, dattenminste alle grond
met relatieve perceelsafstanden van meer dan 40%over dezepunten bereikt wordt.
Daarbijiservanuitgegaandatbijdeverschillendeexploitatievormenvanpercelenmet
een relatieve afstand kleiner dan 40%,de hoeveelheid transport voor de gemiddelde
gebruiksintensiteit van diepercelenniet significant verschilt van de transporthoeveelheidvoor de op het gehele bedrijf geldende gemiddelde gebruiksintensiteit.
Menzoukunnen opmerkendatindegegevenbeschouwingenhetuitrijdenvangier
en stalmest niet in aanmerking genomen is. RIGHOLT (1964a),wiens onderzoekingen
omtrent de ligging van het zwaartepunt van verschillende bewerkingen op weidebedrijven indeAlblasserwaard in grote lijnen overeenstemmen met deintabel 6vermeldewaarnemingen,geeft aandat 53%vanhetaantalkerengierenen81%vanhet
aantal malen stalmest strooien op relatieve afstanden groter dan 50% plaatsvinden.
Nemenwij, geziendeovereenkomst deranderegetallen aan,dat dezecijfers ookvoor
De Wollegaast gelden, dan is er geen reden te veronderstellen dat de gedane uitspraak omtrent de gelijkwaardigheid van de over het gehele bedrijf gemiddelde gebruiksintensiteit endievoordeperceelsgroepen IItot enmetVItenietwordt gedaan.

Samenvatting
1. In dit hoofdstuk iseen beschrijving gegeven van de proefobjecten, alle bestaande
uitweidebedrijven, gekenmerktdooreenopstrekkendeverkaveling.Zijzijn gelegenin
deveenweidegebieden van Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland. (fig.2).
2. Na een bespreking van enkele klimatologische omstandigheden gedurende het
onderzoek (fig. 5) is de aandacht speciaal gericht op een aantal facetten van de
exploitatievanhet Friesekleiopveen-enveenweidebedrijf. Dit betreft vooral degemaaide oppervlakte (tabel 2), de hoeveelheid toegediende meststoffen (tabel 3), de
waardenvan delevendeen dodeinventaris (tabel4)en detoenemendemechanisatie
(tabel5).
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3. Aan de inventarisaties betreffende het perceelsgebruik zijn twee belangrijke conclusieste ontlenen (tabel6):
a. De gemiddelde gebruiksintensiteiten verschillenper gebruiksvorm voor verscheidene perceelsgroepen met verschillende relatieve afstand, voor wat betreft het opstrekkend verkavelingstype met een verharde weg op ca. 2/3 van de kaveldiepte,
onderling significant. Bij de opstrekkende verkaveling zonder dwarsweg is dit, met
uitzondering van dehooi-intensiteit h%, niethet geval.
b. Gemiddeld over het gehele bedrijf wijkt de intensiteit voor alle onderzochte
vormenvangebruiknietsignificantafvandegemiddeldeintensiteitvoorpercelenmet
eenrelatieveafstand, groterdan40%.Aannemendedatbij deverschillendeexploitatievormen van percelen met een relatieve afstand kleiner dan 40%, de hoeveelheid
transport voor degemiddelde gebruiksintensiteitvandiepercelenniet significant verschilt van detransporthoeveelheid voor deophetgehelebedrijf geldendegemiddelde
gebruiksintensiteit, dienen de waarnemingspunten binnen - globaal genomen - het
voorste derde deelvan debedrijven teworden geplaatst.
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3 Doelstelling en methodiekvan verkeersonderzoek

3.1 Algemeen
3.1.1 Berekeningvanverkeersstromen
Deontwerpervaneenwegenplan,ofditaanlegvaneengeheelnieuwstelselvanwegen
inhoudt, dan weluitbreiding of reconstructie, zal zich bij zijn berekeningen de voor
hem van belang zijnde eigenschappen van de af te wikkelen verkeersstromen voor
ogenmoetenstellen.Bestaandeverkeerspatronen kunnen in het algemeen getalmatig
doortellingwordengeanalyseerd. Benaderingvan eenteverwachten verkeersomvang
door middelvan berekening geschiedt vooral dan wanneer directe waarneming niet
mogelijk is.
De basis van iedere berekening moet worden gevormd door een onderzoek van
bestaande situaties. Men zal zich dan bij voorkeur richten op omstandigheden die
vergelijkbaar zijn met het toekomstigproject. Is dit niet mogelijk dan moet mengebruikmakenvanderesultatenvanonderzoekdatderelatietussenverkeerenrelevante
gebiedseigenschappen geeft. Men moet dan in het gebied van zijn ontwerp deze
eigenschappen vaststellen en opgrond daarvan het teverwachten verkeer afleiden.
GOUDAPPEL (1963) geeft een met veelliteratuur gedocumenteerd overzicht van recente, in binnen- en buitenland toegepaste methoden voor het berekenen van de
omvang van verkeersstromen. In het algemeen wordt gesteld dat een rekenproces
goedis,wanneer dit:
1. het aantal ritten bepaalt dat in de plan-situatie door een gebied wordt geproduceerd (ritfrequentie of ritproduktie);
2. de ritten vervolgens naar richting over het onderzoeksgebied verdeelt (ritbestemming);
3. deuit het voorgaande naar doelen grootte gevondenverkeersspanning ophetbestaande of te ontwerpen wegenstelsel brengt (ritdistributie).
Ondereen'rit' wordtindit onderzoek verstaan:eenverplaatsingvaneenvervoerseenheid van een uitgangspunt naar het eerstvolgend punt van bestemming; dit kan
zelfweerhet uitgangspunt vormenvan eenvolgende rit,hetzij verder,hetzij terug.
Onder een 'vervoerseenheid' wordt verstaan: een voertuig c.q. machine of rijdend
werktuigofeenophetmomentvantellingonverbrekelijke combinatievanvoertuigen,
machines of werktuigen.
GOUDAPPEL (1963)constateert dat de ritproduktie vooral onderzocht isin zijn relatie tot het grondgebruik, de motieven die aan het maken van ritten ten grondslag
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liggen, de tijd waarin deze ritten zijn ontstaan en deaard van de gebruiktevervoermiddelen.Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijntevindenbij deberekeningvan
de ritproduktie van steden of van stadswijken. Voor Nederlandse omstandigheden
zijn publikaties bekend van FEUCHTINGER (1958), SCHAECHTERLE (1961) en van
't HART(1964).
Vormt het onderzoek naar de ritproduktie de eerste fase van de berekening van de ornvang van
verkeersstromen, de tweede bestaat uit het vastleggen van deritbestemmingen m een^rel^epa r°on.
Deomvangvandebetrekkingentusseniederpaarvanverkeer-producerendeenaantrek^^^
kan daarb« wordenweergegevendoor zogenaamde 'wenslijnen' d» deverkeersspannmgtu entwee
polen uitbeelden.Bij hetvaststellen van de ritbestemming worden m het algemeen twee werkwijzen
T e n S l r m e t h o d e n , waarin op grond van het bestaande verkeersrelatiepatroon uitspraken
worden gedaan over de verkeersstromen op een toekomstigtijdstip;
vprWeersrelaties
b. analytische methoden, gebaseerd op mathematische modellen, waarmede de verkeersrelat.es
benaderd kunnen worden.
C o „ . _ nau^ Rii het
GOUDAPPEL (1963)noemt alsvoorbeeld van eenempirischemethode dievan^FRATAR (19SJ. By het
gebruik van wiskundige modellen heeft men veelal aanslmtmg gezocht
* ' ^ j ^ 8 ^
disciplines, zoals bijvoorbeeld de natuurkunde, bekend waren. Een van * m e e s t gebmrkte e i n
Nederland vooral voor interlokaal verkeer toegepaste formules in het zogenaamde zwaartekracht
model':

waarin:
Ri-j = de verkeersspanning tussen de gebieden ien j
P
= de potentie (bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, autobezit)
D
= de distantie (bijvoorbeeld afstand, rijtijd)
x eny = exponenten
i „„onder
n„Hprandere WIJERS (1959), ANGENOT(1961), VANVEEN(1962)
Toepassingen van dit modelAgeven
andere WIJEKS\m J>
en TANNER (1962).
, - • v o o r d e d e r d e fasevanberekening, nameRitproduktieenritbestemrmngvonnentezamendebas™^
^ ^
lijk die van de ritdistributie over een wegennet; GOUDAPPEL U » W ; noe
voorbeelden.

Toepassing van de genoemde berekeningsmethoden op ^
™
^
^
stelsels van Ldbouwwegen zijn niet bekend. Dt vmdt o n g e t w t j f e d ^ ^ r
zaak inhet feit, dat deproblematiekvanhetlandbouwverkeer«™W™*> e rde
,
• • ^ •*„,••wi HP vprkeerskundieen tot dusver met als urgent
gesignaleerde gennge ^
^
^
^
^
L e n t anders. Daar ismen bij
naarvoren isgekomen.In decultuurteclinieK nginci
W a p M 1 7;rh flan
hetmakenvaneenagrarischwegenplanweldegehjk
^
^
^
^
^
Z
r u ~e ™\flf«nelenDe door UOUDAPPEL {ivoi) geverkeer ot>dit tvt>ewegen afspeelt ol zal aispeien. i^c uu
^
talU**
£ l onge.wijf.ld voor he. o n ^ . v a n !andb « £
w ^ a — w a a ^ o . ^ ^
doeldeberekeningvanderitdistributieovereenwegcuu ,
vraagnaar het bepalen van deritproduktieenritbestemmingvoor.
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Deonderhavigestudieisbeperkttoteen onderzoeknaar deritproduktie vanweidebedrijven onder deinhetvorigehoofdstuk omschrevenverkavelingsomstandigheden.
Het dient tot het verkrijgen van eeninzicht in de omvangvan verkeersstromen enin
defactoren die deze omvang, in graslandgebieden, bepalen.
Bijdebeschouwingenomtrentderitproduktie wordt door onsvooral aandachtbesteed aan dehoeveelheid verkeer per tijdseenheid (intensiteit). Deze wordt medebepalendgeachtvoorhetvaststellenvandeafmetingen entraceringvanwegen(OOSTERBROEK, 1963a); voor de intensiteit hanteert men veelal de 'personenauto-eenheid'
(P.A.E.) als rekengrootheid.
Een personenauto geldt als 1 P.A.E. en bijvoorbeeld een trekker met een landbouwwagen als
2 P.A.E. Deze normen hebben echter voor verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld voor stadsverkeer of voor het verkeer op buitenwegen andere waarden (vergelijk WOODS, 1960; DYAS, 1963;
OOSTERBROEK, 1963a). Ook de juiste waarden die voor het landbouwverkeer moeten worden gehanteerd, staan nog niet geheel vast.

In ons onderzoek wordt de verkeersintensiteit bepaald door het aantal ritten van
de verschillende voertuigcategorieen, zonder daaraan gewichten (P.A.E.'s) toe te
kennen.Daarmedewordtinzekerezinaangesloten ophetgeendoor landbouwkundig
onderzoek, zoals in hoofdstuk 1werd vermeld, omtrent het landbouwtransport bekend is. Hetaspectvandezwaartevanhetverkeer(as-belasting),vanbelangvoorhet
berekenen van de constructie van een weglichaam, wordt in dit onderzoek niet in
beschouwinggenomen.
De hierboven omschreven intensiteit van het landbouwverkeer wordt vooral
onderzochtinzijnrelatietot het grondgebruik. Voor hetintern bedrijfsverkeer zalin
hoofdstuk 4 het grondgebruik gekenschetst worden door de oppervlakte van het
grasland,waaropditverkeerbetrekkingheeft endoorhetaantalbedrijven dathieraan
deelneemt. De hoeveelheid verkeer per tijdseenheid en per eenheid van oppervlakte
vertoonteenzekereanalogiemethetbegrip 'afvoerfactor' (bijvoorbeeld 1/sec.ha)dat
uit dehydrologie bekend isendaar alseender basisfactoren voor het ontwerpen van
waterlopen geldt.
Voor het boerderijverkeer zal in hoofdstuk 4het grondgebruik gekoppeld worden
aan het aantal boerderijen dan wel aan de samenstelling of grootte van de aldaar
wonendegezinnen.Alduswordtaansluitingverkregenbijhetdoor GOUDAPPEL(1963)
genoemde type ritproduktie-onderzoek.
Hetverbandtussendeverkeersintensiteitenhettijdsverloopkandoordeaardende
duur van het onderzoek slechts in beperkte mate worden gelegd. Uitspraken in deze
hebben, zoals ook voor deandere relaties geldt, slechtsbetrekking op het aan debeschouwingen ten grondslag liggende feitenmateriaal, dat gedurende ongeveer twee
jaren werdverzameld.Er is dusinzekere zin sprake van eenmomentopname, waardoor bijvoorbeeld eenuitspraak ten aanzien vandeontwikkelingvan deritproduktie
overeenreeksvanjaren,nietmogelijk is. Beschouwdwordenslechtstijdsperioden die
binnen een jaarvoorkomen;inhoofdstuk 4wordthieraannader aandacht besteed.
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3.1.2 Telmethoden
Voorhetverzamelenvan gegevensomtrentderitproduktiemaaktmenveelalgebruik
van verkeerstellingen.
Bij de opzet en de wijze van uitvoering van deze tellingen spelen de keuze van de
plaats en het aantal der waarnemingspunten en het bepalen van de tijdsintervallen,
waarover men de ritproduktie wilvaststellen eenbelangnjke rol.
Voor de keuze van de plaats en het aantal van dewaarnemingspunten, diegeheel
afhankelijk isvan de aard en het doelvan eenbepaald verkeersonderzoek, zijn algemene regels nauwehjks te geven; wel geldt dat de tellingen vrijwel steeds als steekproeftellingen worden uitgevoerd (WOODS, 1960; MURANYI, 1960; VOTAW en
LEVINSON, 1962). DedaartoeopNederlandserijkswegentoegepastemethodenworden
beschreven in de 'Geregelde verkeerstellingen van de Rijkswaterstaat en de Algemene verkeerswaarnemingen van de Rijkswaterstaat', die respectiveyk twee- en
vijfjaarlijks in samenwerkingmet het Centraal Bureau voor de Statute*wordengcpubliceerd. De op dezewegen meestrecent toegepaste techniekvan steekproeven in
ruimte en tijd'wordt vermeld door het C.B.S.(1963b).
Omtrent de opzet en uitvoering van verkeersmetingen op landbouwweg«j :zoa
die door de Cultuurtechnische Dienst plaats vinden, zijn slechts
^ f ^ f ™
bekend.Blijkens mondelingemededelingenwordendeplaatsenhet* f *
T ^
punten per project bepaald, zodanigdat eenrepresentatief beeldvanhetverkeer kan
W

^ i ; r : n detijdsintervallen,waarovermende * ^ £ £ £ >

hangt samen met de doelstelling van het voorgenomen onderzoek en met de plaats
waar en de periode waarin het wordt uitgevoerd.
VPr w Pers Algemeen wordt het etmaal gekozen als ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ n
omvangvaststelt.Menberekentzogenaamde'etmaalgemiddelden ^ ^ T A E
uitgedruktin aantallen rittenvanvervoerseenhedenper
^ . f ™ ^ ^
per etmaal. De belangrijkste van dezegemiddelden- dejaarlijks ^ ^ T ^
Lensiteit, door onsin het vervolg aangeduid alsJEG.™*^.%*™*
*
middeldewaardevan deintensiteitenvanalleetmalenvan^ ^ ™ % £ »
ternationaal gebruikte basis van vergelijking voor op
™ f ^ ™ ^ 2 L
meten verkeeLtensiteite, In Nederland gebruikt « j ° ° ^ £ % < £ ^
werkdag-etmaalintensiteit, door ons aangeduid alsJEGW.Dit is netg
deintensiteiten gedurende alle etmalen ^ ^ ^ Z ^ n Z ^ Z Z Z
echter met uitzondering van »
* J * E ^ ^ ^ * * * " " 1
tussenJEGenJEGWberustondermeerophe
fatdathrt
, ^ ^
^
alsomvangbetreft, opdeweekemden enduidehf ^
deze begrippen
durende de dagen van de werkweek (C.B.S., 19Wa;. AH »
d
worden in deze publikatie de wekelijks
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .
wekehjks gemiddelde werkdag-etmaalintensiteit ( W ™ ° > * ^ ^ % ^ *
rekeni alsgemiddeldevanweekwaarnemingen(van r ^ ^ J ^ ^ ^ t
spectievelijk als gemiddelde van werkweekwaarnemingen (van maandag tot
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vrijdag). Het verkeer dat per etmaal wordt gemeten, wordt door ons aangeduid als
DEG.Anderevoor hetverkeer gebruikelijke kengetallen, zoalsbijvoorbeeld seizoen-,
maand- of weekcoefficienten (MURANYI, 1960),waarmede men de verhouding van
degemiddeldeetmaalintensiteitoverdebetreffende delenvanhetjaartenopzichtevan
bijvoorbeeld JEG aangeeft, zijn alle gebaseerd op de keuze van het etmaal als tijdseenheid.
Dikwijls is men ook ge'interesseerd in het verkeersverloop gedurende een etmaal.
Daartoe worden de waarnemingen meestal per uur verricht en uitgedrukt in DEG.
Bijtellingen ter bepalingvan despitsuurintensiteit,datisdeintensiteit gedurende het
drukste uur van de dag,wordt dewaarnemingsperiode wel onderverdeeld in intervallen van 15, 10 of zelfs 5 minuten. Als maatgevende verkeersintensiteit voor een
wegontwerp wordt, naar Amerikaans voorbeeld, dikwijls de intensiteit van het
zogenaamde '30e drukste uur' aangehouden (WISSELINGHe.a., 1953).Dit is de spitsuurintensiteit, uitgedruktalspercentagevanJEG,dienietmeerdandertigmaalineen
jaar wordt overschreden. Geblekenisnamelijk datopbuitenwegen inAmerika boven
deze grens defrequentielijnen van deuurintensiteiten tot zeer hoge waarden kunnen
oplopen,daarbenedenechtereenveelvlakkerverloophebben. MURANYI(1960)vindt
voor Europese hoofdwegen het knikpunt ongeveer op het 50e drukste uur.
Bij het uitvoerenvan verkeerstellingen onderscheidt men devolgende soorten van
tellingen:
a. Herkomst- enbestemmingstellingen, waarmede men de onderlinge verkeersrelatie
tussen bepaalde gebieden kan kwantificeren. Zij worden in het algemeen gebruikt,
wanneer alternatieve routes mogelijk zijn enmen omtrent dekeuze daarvan gei'nformeerdwil zijn.
b. Doorsnede-tellingen, dieaangevenwelkaantalvoertuigeneenbepaald punt opeen
wegvak in een bepaald tijdsbestek passeert. Men verkrijgt aldus een inzicht in de
intensiteit vanhet opdezeplaats entijdens deze periode waargenomen verkeer. Men
noemt dezetellingen daarom ook wel intensiteitsmetingen.
c. Tellingen,waarbij anderegegevenswordenverzameld,afhankelijk vanhetgestelde
onderzoeksdoel. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld: reden van de reis, ritlengte,
aantalinzittendenvandevoertuigen,snelheid,brandstofverbruik, slijtage.Zijzijnmet
namevanbelangbijdebepalingvanheteconomischrendementvanhetvoorgenomen
project. Dezesoorten tellingen zullen, alsniettoegepast in onsonderzoek buiten beschouwing blijven.
Het uitvoeren van herkomst- en bestemmingstellingen en van doorsnedetellingen
vereist voor iedere soort van telling een of meer specifieke werkwijzen; overgangsvormenzijn mogelijk.
Demethode diebij het herkomst- enbestemmingsonderzoekmeestalwordt toegepastberustophethoudenvaneenenquete,waarbij eendeelnemeraanhetverkeereen
aantal vragen betreffende zijn reis te beantwoorden krijgt. Hoewel van verschillend
karakter,alnaargelanghetspecifieke doelvanhet onderzoek, zijn onder dezevragen
steeds dienaar deherkomst enheteinddoel van dereis,meestal metvermeldingvan
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dedaarbij gevolgde route. Men kan de geenqueteerde gedurende dereisaanhouden en
ondervragen, dan wel een vragenlijst ter invulling meegeven. Ook kan men hem na
afloop van de reis een bezoek brengen en devragenlijst voorleggen. Dezelijst kan ook
de vorm hebben van een transporfboekhouding, waarbij de verkeersdeelnemer zelf
over een bepaalde periode zijn verkeersverrichtingen noteert. Behalve door net
houden van een enquete bestaan er andere mefhoden, zoals bijvoorbeeld het waarnemen van ken- en merktekens. Deze laatste blijven, alsniet toegepast in ons onderzoek, buiten beschouwing.
.
Herkomst-en bestemmingstellingenhebben hetvoordeel,dat mendoor enquetenng
behalve over de verkeersintensiteit en de gebruikte voertuigen geinformeerd kan wordenover demotieven die aan het makenvan deritten tengrondslaghggen Een nadeel
van deze meetmethode is echter, dat het verkeer door de ondervraging tijdens de reis
in zijn bewegingen wordt gehinderd. Bij e n q u i r i n g aan huis, voorafgaande aan ot
na afloop van gemaakte reizen loopt men onder andere het gevaar dat er onnauwkeurigheden in de verstrekte gegevens binnensluipen, vooral wanneer de vraagstelhng
betrekking heeft op verkeersverrichtingen gedurende perioden langer dan ^ n week
Men loopt daarbij de kans dat de ondervraagde schattingen maakt of m sterke mate
uit zijn herinnering moet putten. Dit werd ook op grond van eigen ervanngen vastgesteld. (Hoofdstuk 4).
Bij de doorsnede-tellingen onderscheidt men in hoofdzaak:
a. De persoonlijke telling, waarbij men het aantal passerende voertuigen visueel
waarneemt.
.
. .
ta„ J;_ t,_*
b. De automatische telling, waarbij men gebruik maakt van instrumenten die het
aantal voertuigpassages automatisch registreren.
De persoonSce telling behoort ongetwijfeld tot de oudste v ^ t o t o
van voertuigen. Bij deze methode tekent een waarnemer op een d a a ^ ™ * m d for
mulierdoor middel van 'turven' aan welkevoertuigen hem passeren (WISSELINGH e.a.,
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Om vergeHjkbaarheid van visuele tellingen te
^
f
^
^
^
X
formulier de voertuigen in vaste categorieen -gedeeld^ Rajksw f ^ ^ o
bijvoorbeeld een formulier dat is
^
^
g
S
T
^
?

^
^

daarbii sterk ziin toeeespitst op het meten van landbouwverkeer; dit komt met name
aaarbij sterJczijn toegespiist op
, K m , w t r e k k e r s m e t en zonder aanhangwagens,
tot uiting in het ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
landbouwwerktuigen
bespannen voertuigen en zelfnjdende of getroKKen DIJ
als maaidorsers, hooipersen en derge"J ke m a x i m a a i ongeveer 800 voertuigen
Door middel van 'turven' kan een waarnemer maximaai.aa&
/T .. io«n Rii erotere aantallen worden handtelapparaien ge
per uur opnemen (LIMAN,T1959). By groieic a «
bruikt

• •« A* Hirprte moeeliikheid om het verkeer
Een voordeel van de visuele ^ T ^ ^ J ^ Z L ^
kunnen de voerin categorieen in te delen en de W^°%**£
J e t be nvloeden. Een nadeel is getuigen zelf de nauwkeurigheid van de registratie met Demvioe
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legen in de betrekkelijk geringe opnamecapaciteit van een enkele waarnemer, zodat
zowel voor het tellen over langere perioden als op drukke punten veel mankracht
wordt gevraagd.
Men is daarom ook overgegaan tot het gebruik van telapparaten, waarbij het verkeer automatisch wordt geregistreerd. Van deze telapparaten, die vrijwel steeds uit
drie onderdelen bestaan,namelijk eendetector, heteigenlijketelapparaat eneen afleesen/of registreermiddel, bestaan vele uitvoeringen (SCHWARZ, 1962; 1963). De in
Nederland meest gebruikelijke typen behoren tot de groep instrumenten waarbij de
detector bestaat uit eenrubberslang, die dwars op derijrichting over dewegwordt gelegd. Door het passeren van eenvoertuig ontstaat in de slang een plotselinge drukverhoging, welke impulsvia een instelbaar membraan langs elektrische wegnaar een telwerk wordt overgebracht (pneumo-elektrisch ofpneumatischtelapparaat). De stroom
wordt door batterijen geleverd.Tot dittype behoort onder andere dein ons onderzoek
toegepaste ELMEG, ZGlb-teller. SCHWARZ (1962)vermeldt eenmaximum capaciteit van
1800 asindrukken per minuut. Van dit type instrument bestaat een zelfregistrerende
uitvoering, waarbij deverdelingvanhet verkeer over detijd grafisch op een roterende,
ronde schijf wordt vastgelegd. Tot dittype behoort de door ons gebruikte ECONOLITEteller (SPAARGAREN, 1963). Gebruikelijk is dat het passeren van een voertuigas als een
halve eenheid wordt geteld. Meer literatuur is onder andere vermeld bij WISSELINGH
e.a. (1953);VAN GILS(1954);ZELL (1959); HILLIER (1961)en in devaktijdschriften die
zich met verkeer en verkeersmeters bezighouden.
Pneumatische tellers hebben onder andere de volgende voordelen:
- Het instrument isbetrouwbaar enis eenvoudig te plaatsen en te onderhouden (geen
ingreep in het wegdek).
- Het instrument isgeschikt voor plaatsing op tijdelijke en op permanente telpunten.
- De bediening is eenvoudig.
- Het instrument is niet kostbaar.
Het bovengenoemde typevan zelfregistrerende tellersheeft ten opzichte van de nietzelfregistrerende apparaten het voordeel, dat men binnen de eenmaal gekozen omlooptijd van de registratieschijf, de tijdsintervallen waarover men de ritproduktie wil
bepalen, kan instellen op vijf minuten of een veelvoud ervan. Het gebruik van deze
tellers maakt het dus mogelijk om zonder tussentijdse aflezing van een telwerk gegevens over korte tijdsintervallen te verzamelen. Toepassing van normale pneumatische tellers voor dit doel zou veel meer mankracht vragen; de zelfregistrerende
instrumenten zijn echter kostbaarder.
Bij het gebruik van de pneumatische tellers moet een aantal nadelen worden geaccepteerd (SCHWARZ, 1962):
- De detector, i.e.derubberslang isgevoeligvoor beinvloedingdoor sneeuw en ijs en
voor vernieling door slepende of scherpe voorwerpen (hoefbeslag, ijzeren wielen,
sneeuwschuivers).
- Zonder bijzondere maatregelenishet moeihjk om het verkeer in twee tegengestelde
richtingen te onderscheiden.
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- Het gebruik van de detector blijft beperkt tot verharde en behoorlijk vlakkewegoppervlakten zonder scherpe uitsteeksels.
- Aangezien de slang loodrecht op de rijrichting moet worden aangebracht omdat
anders een te groot aantal wielindrukken per voertuig wordt geregistreerd, is de
toepassing in bijvoorbeeld bochten oftoegangsdammenuitgesloten.
- De gevoeligheidvan het dikwijls uit rubber bestaande membraan, hoewel meteen
micrometerschroef regelbaar, is bij het niet zelfregistrerende instrument in het
algemeen te gering om bij een afstelling zowel depassages van lichte rijwielen als
van zware aslasten betrouwbaar aan te geven. Bij het in het onderzoek gebruikte
zelfregistrerende instrument, dat een metalen membraan bevat, is de gevoeligheid
voldoende groot, doch de afstelling van de puntcontacten, waarmede een uitslag
van het membraan wordt omgezet in een elektrische stroomstoot is dan zonauw,
datbijtrillingen,veroorzaakt door hetpasserenvanverkeer opeenwegmetslappe
ondergrond, spoedig kortsluiting ontstaat. Ook de inwerking van vocht kan dit
effect teweeg brengen. Op de hierdoor ontstaande tellerfouten en de in verband
daarmede ter controle uit te voeren persoonlijke tellingen, wordt in paragraaf
3.2.3.anader ingegaan.
- De tellers registreren bij juiste opstelling uitsluitend een aantal gepasseerde voertuigassen. Ook om deze reden zal een serie pneumatische waarnemmgen altijd
moeten worden aangevuld door een of meer persoonlijke tellingen, waaruit bhjkt
welkevoertuigcategorieen tothetresultaat bijdroegen. Hieropwordtteruggekomen
in paragraaf 3.2.3b.
- Deinstrumentenvereiseneenregelmatigeaflezingofverwisselingvanderegistratieschijven;voorhetniet-zelfregistrerende typeisdetijdsruimte tussentweeaflezmgen
nagenoeg onafhankeUjk vanhet instrument, voorhetzelfregistrerende typeishym
verband met de omloopsnelheidvan de schijf doorgaans maxxmaaleenweek
Zowel de persoonlijke als de automatische doorsnedetelling hebben het voordeel,
dathetverkeergeheelofvrijwelongehinderdzijnwegkanvervolgen.Menheeft echter
geen persoonlijk contact met de verkeersdeelnemers, zodat deze metingen in het
algemeen slechts bruikbaar zijn voor het verkrijgen van gegevens omtrent verkeershoeveelheden, bepaald naar tijd en voertuigtype.

3.2 Degekozenwijzevan onderzoek
3.2.1 Telmethoden
Bijhetvaststellenvandeopzetenuitvoeringvanonsonderzoek
^
^
^
vraag voor, over welke tijdsperioden men deritproduktie van het landbouwverkeer
zou L e t e n bepalen; nauw cLrmee samenhangendmoest een * ^ ™ ^ £
daan over het aantal en de plaats van de waarnemingspunten, de te volgen meetmethodiek en dete gebruiken hulpmiddelen.
vprmP lH
• Op grond van de schaarse gegevens die, zoalsreedsin hoofdstuk 1 werdvermeld,
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bekendwaren,mochtmenverwachtendatdetemetenverkeersintensiteitengemiddeld
relatieflageetmaalwaardenzoudenhebben;vanhetinternbedrijfsverkeer wasbovendien bekend dat dezewaarden in deloop van eenjaar aan sterke wisselingen onderhevig waren. Voor het boerderijverkeer kon op grond van reeds verrichte waarnemingen(FLACH, 1962)wordenaangenomendathetjaarlijksverloopregelmatigerzou
zijn, doch ook hier bestond vooralsnog de indruk 'dat de voor het verkeer op grote
wegen geldende wetmatigheden niet zonder meer voor de landbouwwegen konden
worden overgenomen' (JAARVERSLAG 1960,Cultuurtechnische Dienst).
Uitgangspunt van de gekozen onderzoeksmethodiek was dewens om een zojuist
mogelijk beeldteverkrijgen van deritproduktie voor deonderscheiden soortenlandbouwverkeer in deloop vaneenjaar. Om dit te kunnen vaststellen moest een keuze
worden gedaan uit twee werkwijzen:
1. het verzamelen van een ononderbroken reeks gegevens op een betrekkelijk klein
aantal waarnemingspunten;
2. het steekproefsgewijs verrichten van periodieke waarnemingen, gebruik makend
van een groter aantal waarnemingspunten.
Dekeuzevielopwerkwijze 1,waarbij vooralwerdoverwogendat opgrondvanhet
gebrek aan gedetailleerde kennis omtrent de ritproduktie van het landbouwverkeer
moeilijk kon worden vastgesteld in hoeverre een steekproef in de tijd representatief
zou zijn. Hoeweluiteraard bij het meten volgens dezemethode die een steekproef in
'ruimte' betekent, moest worden afgewacht in hoeverre de resultaten voor 'het'opstrekkendweidebedrijf representatief zouden zijn, bestondhetvoordeeldatopdeeenmaalgekozenwaarnemingspuntenhetjaarlijksverkeersverloopgeheelbekendzouzijn.
De voor deze methode meest wenselijke periode van ononderbroken metingen
werd bij de aanvang van het onderzoek op eenjaar gesteld.
Een tweede punt dat aandacht eiste was de reeds in hoofdstuk 2 gesignaleerde
moeilijkheid van het vinden van waarnemingspunten, waarop het intern bedrijfsverkeer enhetboerderijverkeer voldoende scherp konden worden onderscheiden. Plaats
enaantalvandepunten zijn inhet genoemdehoofdstuk reedsvermeld; dezemoeten,
binnen deeisendieopgrondvanhetverkavelingstype reedszijn gesteld,voldoen aan
devolgende voorwaarden:
- Op ieder waarnemingspunt moet zo mogelijk slechts een soort verkeer (intern bedrijfsverkeer of boerderijverkeer) plaatsvinden. In gevalvan vermenging moet een
onderscheid in dezesoorten bij voorkeur visueelwaarneembaar zijn.
- Het totaal aan waarnemingspunten moet verscheidenheid inhouden:
a. voorhetinternbedrijfsverkeer: ten aanzienvandeontsloten oppervlakten grasland en degemiddelde bedrijfsgrootten;
b. voor het boerderijverkeer: ten aanzien van de aantallen boerderijen.
- In verband met de werkorganisatie en de voor het onderzoek beschikbare mankracht moet het verkeer over detelpunten liefst vanaf grote afstand (tot 500a600
meter)duidelijk waarneembaar zijn, opdathetvisueelwaarnemenvanmeer punten
door eenpersoon mogelijk zij.
- Omredenenvandezelfde aardmoetendepuntenperobject nietteveruiteenliggen,
30

opdat zij door een persoon, kort na elkaar, kunnenworden afgewerkt.
- Op die waarnemingspunten, waar de ritproduktie door middel van een enquete
wordt gemeten,moet de ondervraagde bereid zijn omgedurendelangetijd (1 jaar)
betrouwbare gegevens te verstrekken.
Nadat aldusde keuze van dewerkwijze wasbepaald, werdvervolgens beslist over
welketijdsintervallen, binnen eenjaar, deintensiteit van netverkeerzouwordengemeten. Daarbij speelden factoren van tweeerlei aard eenrol, namelijk:
a. dewenstot aansluiting op resultaten van andere onderzoekingen endus dewijze,
waarop onder enigszins vergelijkbare omstandigheden door anderen te werk wordt
gegaan;
b. devoorhetverrichtenvanmetingenbeschikbarehoeveelheidmankrachtenmechanischehulpmiddelen.
ad a. Uit andere onderzoekingen was het volgende bekend:
- Internationalgebruiktmendejaarlijks gemiddeldeetmaalintensiteit(JEG)alseen
maat voor de intensiteit van verkeer.
- Ter berekening van JEG gaat men uitvan steekproefsgewijs vernchte waarnemingen,waarbij overwegend tijdsintervallen van eenetmaalworden gebruikt
- Voor een inzicht inhet verloop van de verkeersintensiteit gedurende het etmaal
worden in het algemeenperioden van eenuur gebruikt.
- Slechtsvoor zeer specialedoeleinden pastmen korteretijdsintervallen daneenuur
toe.
ad b. Het onderzoek kon worden gebaseerd op:
- Zeven boeren die een transportboekhouding bijhielden
- Eigen(geschoolde)mankracht, gevormddoortweeman,diehunvolledige^w rktijd
aan het verrichten van persoonlijke tellingen, herkomst-en * f < « ^ ^
hetplaatsenenverzorgenvanverkeerstellersenaanhetuitwerkenvandeverkregen
gegevens konden geven.
w„i:„„ woarvnn
- (Ongeschoolde) mankracht van 'vreemde' arbeidskrachten,
^
^
^
eenbeperkt budget aanwezigwas.Zij konden worden
^
^
^
^
van verkeerstellers en voor hulpverlening bijhetverrichten van persoonlijke
tellingen en het bewerken van gegevens.
. „„„„™ n „» n
- Mechanischtelmateriaal(maximaal17 tellers),waarvandeplaatsmg,verzorgingen
aflezing een deelvan de genoemdemankracht opeiste.
Voora,opgrondvandeonderV ^ ^ £ £ £ 5 T p T £ 2
kavelwegen als op boerderijwegen deintensiteit van hetlandDouwver
y
produktievanhe, > a " e r k e e , w a h ^ ^ ^ f ^ o m v a n g van de„
gegevens teverzamelend,e behalve o m t t e n , < * £ * ' « o n t s t a a n e r v a n . D a a r .
produktieookeeninzichtzoudengeven,mderedenenvan
omisvoorhe,vas«s,ellenvander>,pn>d»k<- ^ ^
" ^ ^ L e M e boeren
vandeherkoms,-enbestemrmngstetag» » - ; - " " t o
,
^
hieldeneenlijst bij waarop zij dagelykshetaantai
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genotenverrichterittenaantekenden,voorzover dezeveroorzaakt werdentenbehoeve
van de exploitatie van de tot net bedrijf behorende kavels en percelen. Tevens vermeldden zij de middelen waarmee de rit werd uitgevoerd, het doel van de rit en de
afgelegde route.Ditlaatstegegevenwerdvooralvanbelanggeachtvoor hetin hoofdstuk 5te behandelen 'omrijden'. Dit type telling kreeg de naam 'transportboekhouding'.
Opboerderijwegen werd,tervaststellingvan deritproduktieperetmaal,gebruikgemaakt van automatische doorsnedetellingen door middel van twee zelfregistrerende
pneumatischeEcoNOLiTE-tellersdieomlater tenoemenredenen zodanigwaren afgesteld,dat zijhetverkeerper uurregistreerden.Doordat somsaandezetellers defecten
optraden werden, als hoogste aantal voor een waarnemingspunt, de dagwaarnemingen van een achttiental werkweken verkregen, verdeeld over de jaren 1963 en
1964.
Er is verschil gemaakt tussen de meetmethoden voor het intern bedrijfsverkeer en die voor het
boerderijverkeer. De relatie tussen grond en bedrijfsgebouw blijft namelijk in het algemeen beperkt
tot individueleverkeersverrichtingen dieper bedrijf zelfstandig worden uitgevoerd en dusper bedrijf
kunnen worden gemeten.Hetboerderijverkeer kent, zoalsinhoofdstuk 4nogwordt uiteengezet, een
aantalverkeersverrichtingen datgemeenschappelijkwordtuitgevoerd,bijvoorbeeld doorleveranciers.
Individuele vraagstelling per boerderij, geschikt voor het meten van intern bedrijfsverkeer, houdt
voor het boerderijverkeer demogelijkheid van dubbeltellingen in diemen door eenjuiste keuze van
verkeerstelpunten kan vermijden.

Als aanvulling op de volgens bovenvermelde methoden verkregen werkelijke etmaalwaarden, werden vijftien pneumatische, niet-zelfregistrerende ELMEG-tellers
ingezet die, evenals bij het gebruik van dezelfregistrerende tellers, dienden voor het
houden van automatische doorsnedetellingen. In verband met de reeds eerder beschreven beschikbare hoeveelheid mankracht werden de afleestijdstippen van deze
tellersweliswaarruim,maartochzodaniggekozendatnaarverwachtingeenredelijke
benaderingvandegewensteritproduktie peretmaalzouwordenverkregen. Ditresulteerde in aflezingen aan het begin en einde van de werkweek, waardoor tevens gegevensoverhetweekeindeen overdeheleweekter beschikkingkwamen.
De pneumatische tellingen hadden ter controle noodzakelijkerwijs hethoudenvan
persoonlijke tellingen tot gevolg, diein de eerste plaats dienden voor het vaststellen
vantellerfouten enassencoefficienten (paragraaf 3.2.3).Depersoonlijke tellingenverschaften bovendien als een tweede variant op het herkomst- en bestemmingsonderzoek inlichtingen over de routes die door de voertuigen op kavelwegen werden gevolgd. Dit was van belang voor het onderzoek naar het 'omrijden' (hoofdstuk 5).
Tevens kon tijdens deze tellingen de samenstelling van het verkeer worden vastgesteld. Opgrond hiervan isbijvoorbeeld deintensiteit van het rijwielverkeer bepaald,
aangezien deze door de eerder vermelde eigenschappen van het membraan der
pneumatische tellers niet ofnietnauwkeurig kon worden gemeten.
Persoonlijke tellingen werden op de voornaamste telpunten eens per veertien
dagen uitgevoerd; deze frequentie werd bepaald aan de hand van de voor automa32

tische tellingen gekozen waarnemingsperioden en in verband met de voor het uitvoeren van persoonlijke tellingen beschikbare mankracht. Tot dezewerkwijze droeg
tevens bij dat door de Cultuurtechnische Dienst, blijkens interne rapportering, een
methode wordt toegepast, waarbij in het algemeen gedurende perioden van veertien
dagen, gemiddeld drie a vier maal per jaar, pneumatische etmaalwaarnemingen
worden verricht. Per periode wordt dan optweewerkdagen visueelgeteld.
Tenslotte werd als derde variant op een herkomst- en bestemmingstelling een
enquete gehouden bij een dertigtal aan de onderzochte boerderijwegen woonachtige
gezinnen.Zijwerdenondervraagdnaardefrequentie vanhetmaatschappelijkverkeer
datineenjaar door entenbehoevevanhetgezinwordtveroorzaakt; devraagstelling
richtte zich eveneens op de frequentie van het extern bedrijfsverkeer. DeenquStes
dienden voor een globale orientatie omtrent deze verkeerssoorten en werden gedurende het gehele onderzoek een maal gehouden. In par. 3.2.2 wordt hierop nader
teruggekomen.
Herkomst- enbestemmingstellingen door enquetering vanvoertuigbestuurders gedurendehun reis
zijnnietgehouden.Hetisnamelijk opdeinhetalgemeenzeerweinigintensief beredenkavelwegenen
boerderijwegen zonder doorgaand verkeer weliswaar gemakkelijk een ieder staande te houden en te
ondervragen, doch waar de ondervraagde dikwijls enigemalen per dag dewaarnemer passeert, ontmoet men een duidelijke tegenzin om te stoppen en te antwoorden. Dit bezwaar doet zich te meer
gelden op waarnemingspunten die,zoalsin ons onderzoek, gedurende langetijd in gebruik zijn.

Het onderzoek werd volgensdehiergeschetstemeetmethodiek begonnen. Vooruitlopend op hetgeen verder in dit en in de volgende hoofdstukken zal worden behandeld, wordt hier vermeld dat de gevolgde methode voor ons onderzoek aan de
verwachtingen beantwoordde.
De periode van ononderbroken metingen die oorspronkelijk op eenjaar was gesteld,werdlaterteruggebrachttoteenhalfjaar;voorinternbedrijfsverkeer wasdithet
zomerhalfjaar (mei tot en met oktober), voor boerderijverkeer het winterhalfjaar
(oktobertotenmetmaart).Ookdeedzich,medeopgrondvanvisuelewaaraemingen,
devraag voor hoe het verkeer over het etmaal verdeeld was.Dit leidde tot dereeds
genoemde afstelling van dezelfregistrerende tellers opwaarnemingen per uur.

3.2.2 Telperioden
Op alle waarnemingspunten, gevormd door de zeven boeren die aan de transportboekhoudingdeelnamen,werdvan 1 april1962totenmet31maart1963dagelijksaantekeninggehoudenvanhetverrichteinterneenexternebedrijfsverkeer; opeenviertal
puntenwerddeenquetenogeenjaar voortgezet tot enmet31maart 1964(tabel1).
De automatische doorsnedetellingen, verricht met devijftien Ei.MEG-tellerszijn op
alletelpunten overtijdruimten vaneenhalfjaar oflangeruitgevoerd.Deeerstetellers
werden, opkavelwegen, geplaatst inmaart 1962. Naeenmaandexperimenterenwerd
de serie tellingen aangevangen in april 1962. Op boerderijwegen werden de eerste
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metingen in oktober 1962verricht. Het meetprogramma werd eind September 1964
beeindigd,nadatreedsinapril1964eentweejarige doorlopendetelperiode op telpunt
Tiwasafgesloten. Eenoverzichtvandetijdsduurdertellingenisopgenomenintabel1.
De twee zelfregistrerende EcoNOLiTE-tellerswerden oorspronkelijk op verschillende
telpunten geplaatst met eenminimale duur van veertien dagen, steeds in combinatie
met deELMEG-tellervanhet betreffende telpunt. Tussenjuni enSeptember 1963werd
eenvandebeidetellersgeinstalleerdoptelpunt Ti (fig.3a);vanaf September 1963tot
en met September 1964stond eenteller optelpunt T39(fig.3b),de andere op telpunt
T37,38 (fig. 3b).
Vanapriltotoktober 1962werdenalleingebruikzijndeniet-zelfregistrerendetellers
opmaandag8 uurenvrijdag 18 uurafgelezen. Dithieldverbandmetdeverdelingvan
detoenmaals voor dit doelbeschikbare mankracht over het gehele meetprogramma.
Zo werd getracht een zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen werkweek en
weekeinde.Naoktober 1962kon,dooreenuitbreidingvanhetaantalwaarnemers,op
alletelpuntendevrijdag-aflezing vervangenwordendoor eenopzaterdag8uur, zodat
- met name van belang voor de boerderijwegen - een duidelijk onderscheid tussen
werkweekenweekeindewerdverkregen.Deregistratieschijven van de zelfregistrerendetellerswerdenwekelijks gewisseldopdagen,afhankelijk vanhettijdstip vanplaatsingvan detellers.
Persoonlijke tellingen werden op de belangrijkste telpunten steeds om de veertien
dagen gehouden. Tot oktober 1962 geschiedde dit voor een bepaald telpunt in het
algemeensteedsopdezelfdewerkdag,dochnadiedatumkoneenprogramma worden
uitgevoerd, waarbij in eenperiode van14dagen steeds op een andere werkdag werd
waargenomen.Detellingomvatteinhetalgemeeneentijdsduur van8.30tot 17.30uur
met een onderbreking tussen 12.30 en 13.30 uur. Zodoende werden telkens twee
periodenvanieder4uurwaargenomen. Omgeinformeerd tezijn overhetverkeer dat
zichvoorennadezeurenafspeelde,werdop5en7juni 1962optelpuntTi (kavelweg)
eenpersoonlijke tellingvan5 uurtot22uurverricht; ophetweekeindevan31augustusen 1 September 1963werd oppuntT39(boerderijweg) van 7uur tot 22uur waargenomen.
Deenqueues,waarbij eendertigtal langs dein het onderzoek betrokken boerderijwegenwoonachtige gezinnenwerden ondervraagd, werden gehouden in de maanden
februari enmaart 1964;zij hadden betrekking ophet in 1963verrichte boerderijverkeer.

3.2.3 Discussie
De voren geschetste werkwijze roept een aantal vraagpunten op, waarvan de voornaamste behandeld zullenworden. Deze betreffen:
a. defouten in deautomatische tellingen
b. dewaarde van dezg. assencoefficient
c. devraagin hoeverre het verrichten van slechtstwee aflezingen per week in plaats
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van dagelijkse waarnemingentoch een goed beeldvan dedagelijkse verkeersomvang
geeft.
a.Tellerfouten
Zoals reeds is vermeld, wordt door een pneumatische teller hetzij in getal hetzij
grafisch een aantal gepasseerde assenparen aangegeven. Het membraan, dat dein de
rubberslang ontstane luchtstoten overbrengt op het elektrischcontactvanhettelwerk
isechter slechtsbinnen bepaalde grenzen zodaniginstelbaar dat passagevanvoertuigenfoutloos wordt aangegeven.
SCHWARZ (1962) schrijft dan ook: 'Der Spielraum der Empfindlichkeit ist nicht so gross, dass
schwereund leichteFahrzeuge gezahlt werdenkonnten.EsistkaummoglichFahrrader und schwere
Lastwagenzurgleichen Zeit mitder notigen Genauigkeit zuerfassen'. Gelijkwaardige ervaringen zija
opgedaan door de Rijkswaterstaat en Cultuurtechnische Dienst (mondelinge mededelingen). De
oorzaak is gelegen in het ontstaan van 'resonantie' en daardoor meervoudig uitslaan van het membraan, wanneer een zwaar voertuig passeert over de slang van eenteller die oplicht verkeer is afgesteld.

Opgrond van ervaringen,opgedaandoordeCultuurtechnischeDienstenneergelegd
ineenaantalinternerapporten, zijn deniet-zelfregistrerendetellerszodanig afgesteld,
dat alle verkeer exclusief het rijwielverkeer werd geteld. De zelfregistrerende tellers
konden 'inclusief rijwielen' worden ingesteld. Het verkeer van voetgangers werd niet
geteld.
Vooralwaarhetdeeerstgenoemdesoorttellersbetrof,diendemennategaanofhet
telapparaat niet ontregeld raakte. Deze controle is uitgevoerd door middelvan persoonlijke tellingen.
De tellerfout werd gemeten als de afwijking van het pneumatischbepaalde aantal
dubbele asindrukken ten opzichte van het visueel bepaalde aantal en uitgedrukt als
percentage van devisueletelling.
Bij het vaststellen van detellerfout issteedshet systeemgevolgd dat gedurende de
morgenurenvandeteldag,dustot demiddagpauze,degroottevandefout werdvastgesteld zonder aan de meetapparatuur veranderingen aan te brengen. Bedroeg de
afwijking tussen het pneumatisch geregistreerde en het visueel bepaalde aantal
dubbele assen meer dan 10a 15%,afhankelijk van de verkeersintensiteit, dan werd
steedsbij het begin van demiddagdeteller bijgesteld. Vervolgenswerd defout over
demiddagperiodeberekend. Indien bijstelling plaatsvond, werd detellerfout voor de
week waarin een dergelijke teldag vielberekend uit de 'ochtendfout' en de 'middagfout'. Dit gebeurdenaar evenredigheidvanhetaantal etmalendat dezefouten zichin
de week voordeden, volgens de ligging van de dag in de week, waarop de visuee
telling geschiedde. Voor de week die gelegen was tussen de twee waann visuele
tellingen plaatsvonden, werd detellerfout van beide gemiddeld;voorzover de tellers
niet opnieuw waren afgesteld, werd aldushet rekenkundig gemiddeldegenomenvan
detellerfouten, zoalsbepaald overperiodenvan8uur.Wasechtergedurendeeenvan
deteldagenofopbeideeenwijzigingindeapparatuur aangebracht,danwerdvoorde
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bepalingvan hetrekenkundig gemiddeldewaar noodzakelijk de middagfout van de
voorafgaande telweekof de ochtendfout vandevolgendetelweekc.q.beidegebruikt.
Een indruk van de waarde van opgetreden tellerfouten kan worden verkregen uit
fig. 7. Het betreft hier de telpunten Ti, T9* en T39(fig. 3a en 3b); de gegevens zijn
ontleend aan detellers2en 19opTi, deteller 15opT9en detellers 18en 8opT39.
De tellerfouten zijn bepaald voor devisuele teldagen in de perioden april tot en met
September 1962en1963.
Deze maanden lenen zich volgens eigen ervaring en 00k volgens VAN GILS (1954) het beste voor
telling met pneumatische apparaten. De door SCHWARZ (1962) gemaakte opmerking, dat deze
instrumenten gevoeligzijn voor ijs en sneeuw, en deuitlating van VAN GILS (1954), dat de maanden
december tot en met februari zich in het algemeen slecht voor het werken met pneumatische tellers
lenen, is in de strenge winter 1962/63 duidehjk naar voren gekomen. Evenwel konden in de zeer gematigde winter 1963/64 demetingen op demeestetelpunten betrouwbaar worden voortgezet.

Wanneer mendewaardendertellerfouten zodanigrangschikt, dat de bijbehorende
aantallenassenparen,waargenomenpervisueletelling,wordeningedeeldindeklassen
1-40, 41-80, 81-120, enz. (fig. 7), dan geven de frequentieverdelingen van de tellerfouten, per klasse,aanleiding tot devolgende opmerkingen:
- De grootste tellerfouten in absolute waarde komen voor op die wegen, waar het
geringste aantal asindrukken per visueletelperiode wordt gemeten.
- Reedsbij 40-80assenparen per 8-urige teldag bevindt 80% van het aantal tellerfouten zichbinnen degrenzen +7 en - 5 % ; dezebegrenzing wordt nognauwer bij
grotere aantallen assenparen per telperiode. Bij de beoordeling van deze waarden

Fig.7. Verbandtussen deteller/out(E) enhet
aantalassenparen (N), per visueleteldaggemetenop Ti, r„ en7\)9
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* Het telpunt T„,gelegen opeendoorgaande,niet bebouwdelandbouwwegin denabijheid vanEemnes, isoverigensvanhetmeetprogrammaafgevoerd omdathetnietWeektevoldoenaan deoppag.30
gestelde eerstevoorwaarde voor een waarnemingspunt.
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dient men uiteraard te bedenken dat een afwijking van 1eenheid bij een gering
aantalvisueelgeteldeaspassageseenprocentueelgrotergetalbetekentdanbijgrote
aantallen.
- Geziendeliggingvandemedianen,voordeklassen0-40,41-80,81-120, respectievelijk op ca. + 3 % , - 1 %en -2,5%, is men blijkbaar geneigd op stille wegen de
tellers aan de ruime kant, op drukkere wegen aan de krappe kant af te stellen.
Evenwelkanmen, metSCHWARZ(1962),besluitendatdepneumatischetellersinnet
algemeenzeer betrouwbareresultatengeven.
b. De assencoefficient
Deuitkomsten van depneumatischetellersdiezijn gecorrigeerdmet de tellerfouten,
gevenhetaantalassenparenweer,dat geachtwordthettelpunttezijn gepasseerd.Om
uit dit getal het aantal vervoerseenhedente berekenen,wordt dezogenaamdeassencoefficient toegepast. De waarde van deze coefficient is evenals de tellerfout aan de
visueletellingen ontleend.
De assencoefficient wordt bier gedefinieerd als de verhouding van het aantal vervoerseenhedenen het aantal daarbij behorendeassenparen.
Aangetekend moetworden dat Rijkswaterstaat onder deassencoefficient verstaat het getal waarmedeelketeluitkomst van een apparaat moet worden vermenigvuldigd terverkrngmgvanhet aantal
gepasSeerdemotorrijtuigen(C.B.S.,1963a)ofwel<de v e r h o u d i n g ^ ™ * f ™ n f ^ ™ T L T * l
motorrijtuigen tot het halveaantalassenvolgensmechanischetellingen' (VAN G O * 1 9 5 4 ) . M d »
definitie wordt de invloed van de tellerfout op het telresultaat eveneens als onderdee van A^assencoefficient beschouwd. Men gaat er blijkbaar van uit, dat bij een nauwkeunge afste hngvan h *
telapparaat en bij de optredende grote intensiteiten van het wegverkeer op denjkswegen demvloed
van de tellerfout verwaarloosbaar is.
~~n\,-\Ama
Volgens onzedefinitie geeft echter bijvoorbeeld het gelijktijdlg passeren van voertuigenaanle.dmg
tot het optreden van eentellerfout, doch het bemvloedt dewaardevan de ^ ° ^ ^ . ^
Overigensligthetvoor dehand dathetverschijnsel van degehjktydigeP »
^ £ £ ™ £
op zeer druk bereden wegen; op de in het onderzoek betrokken landbouwwegen was het een grote
zeldzaamheid.

Deassencoefficient, alsdoor onsgedefinieerd, kaninalgemenevormwordenweergegeven door:
C= — l — ;
p+ y.q + -

<4»
2

waarin:
C = assencoefficient / axlecoefficient
/•,„„„•„„
P = fractie van detwee-assigevervoerseenheden(excl.raw.)inhetverkeerIfraction
of two-axledtransportation units(excl.bicycles) inrural traffic
a = fractie vandemeer-dan-twee-assigevervoerseenheden(excl.njw.) mhe verkeer
[fraction of three-and-more-axled transportation units (excl. bicycles) in rural
traffic
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r = fractievan deeen-assige vervoerseenheden in net verkeer/fraction ofone-axled
transportation unitsinrural traffic
v. = net gemiddeld aantal assenparen van het meer-dan-twee-assige verkeer/mean
number ofaxle-pairs, belonging tothree-and-more-axled transportation units
Berekeningvolgensdemethodevan dekleinste kwadraten wijst uit, dat voor onze
gegevensdiezijnontleendaandetelpuntenTi,Tg,T36,T37, 38,T39enT40*(fig.3a,3b)
geldt:
r = 0,012 enx = 2,26
Aangezien desomvanfractiesp, qenr gelijk isaan 1,is
# = 0,988-/7
Toepassingvandezewaardeninformule4,waardoorruim88%vandevariantievan
C wordt verklaard, geeft:
p + 2,26(0,991—p)
Voor het verkeer op deonderzochte landbouwwegen kan defractie r = 0,012 van
een-assigevervoerseenheden (b.v.paarden meteen-assigewagen,handkarren)wegens
zijn geringe waarde als constante worden ge'introduceerd. De factor x = 2,26 betekent dat het meer-dan-twee-assige verkeer gemiddeld bestaat uit 2,26 assenparen.
Dit verkeerwordt blijkens persoonlijke tellingenin overwegende mate gevormd door
trekkers met eenvierwielige aanhangwagen.
Formule 5geeft alduseen direct verband tussen de assencoefficient enhet aandeel
vandetwee-assigevervoerseenheden inhetverkeer (fig. 8).Despreidingvan depunten in dezefiguuris het grootst bij de laagste waarden van de assencoefficient. Een
nader inzicht in de grootte van deze spreiding kan worden verkregen door de assencoefficienten in te delen naar het wegtype, waarop zij zijn gemeten, zonder daarbij
rekeningtehoudenmetdefractie vandetwee-assigevervoerseenheden inhetverkeer.
Van de C-waarden, verkregen uit 49 visuele waarnemingen op boerderijwegen
(fig. 8)iseenfrequentieverdeling opgesteld; dezeblijkt door eennormale verdelingte
kunnen worden benaderd. De gemiddelde assencoefficient is 0,93; met 95% kans
liggendeassencoefficienten opditwegtypetusser dewaarden 1,01en0,85.Degrenzen
vanditintervalliggendusopruim ± 8%vandegemiddeldewaarde.Ookde23 assencoefficienten (fig. 8) gemetenvoor hetintern bedrijfsverkeer opkavelwegenzijn normaal verdeeld. Hun gemiddelde bedraagt 0,61,waarbij 95%van het aantal waarnemingen ligt binnen de waarden 0,82 en 0,40. Dit betekent een interval, waarvan de
grenzen liggen opruim ±34% vanhet gemiddelde.
* DetelpuntenTa„gelegenopeenboerderijwegnabijOldelamer(Fr.)enT3„3S,gelegen op een
boerderijwegnabijStolwijk(Z.H.)zijnoverigensvanhetmeetprogrammaafgevoerdinverbandmet
reconstructievandezewegen.
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(5)

Fig. 8. Verbandtussende assencoefficient (C) en het aandeeltweeassige vervoerseenheden (p) inhet
verkeer opeenverbindingsweg enopboerderij- enkavelwegen (alle verhard)
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Fig.8.Relationbetweentheaxle coefficient (O andthefraction (p) oftwo-axledtransportationunitsin
thetotalruraltraffic, onaconnectingroad, onroadswithfarms andonagriculturalroads(allmetalled)

Behalve dat er een significant verschil bestaat tussen de assencoeffiaenten die op
beide wegtypen zijn gemeten, blijkt ook uit deze berekeningen dat de spreiding het
grootst is op de wegen met lagegemiddeldeassencoefficient, dus op kavelwegen. Op
dezewegen,waarhetverkeerzichinhetalgemeenmeteengeringeintensiteitafspeelt,
treden relatief sterkewisselingen op inhetvoorkomenvan deverschillendevoertuigcategorieen(FLACH,1964b;pag.947).Ditheefttotgevolgdatvoordittypelandbouwwegenmoeilijkeenvaste C-waardevoorhetdagelijks optredendeverkeerkanworden
gegeven. Er isgeenaanleiding omteveronderstellen dat met eengroter aantal waarnemingeneen beter inzicht in despreidingvan deassencoefficienten zouwordenverkregen dan met de door ons uitgevoerde veertiendagelijkse waarnemingen Met
betrekkingtot het bepalenvan deassencoefficient magdan ook worden^aangenomen
datvooronsonderzoekdemethodevaneenveertiendagehjksevisueletellmgheeftvoldaan.
c. Wekelijkse of dagelijkse aflezing van depneumatische **««*
Hetisvoor dewegontwerper vooral van belang om behalve over ^ ^enms van de
gemiddelde verkeersintensiteit gedurende langere penoden, te besclukken over een
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inzicht in defrequentie vanvoorkomen en dewaarde van hoge verkeersintensiteiten.
Daaropwijstbijvoorbeeld deeerdervermeldevaststellingvandeintensiteit gedurende
het 30edrukste uur alsnorm in de ontwerptechniek.
Debij deautomatischetellingen gevolgdewerkwijze, waarbij steedshettotaal aantal gepasseerde vervoerseenheden gedurende de werkweek, het weekeinde en de geheleweek zijn berekend, roept de vraag op of met deze manier van tellen eenjuiste
indruk van dedagelijkse verkeersomvangwordt verkregen. Dit nu iszowelvoor het
intern bedrijfsverkeer alsvoor het verkeer op boerderijwegen nagegaan.
Voor eenbeschouwing overhetintern bedrijfsverkeer zijn alsvoorbeeld drie waarnemingspuntengebruikt,waarvandebedoeldedagcijfers bekendwarenvanapril1962
tot april 1963.Het waren depuntenJ, H en S(resp.fig.26,4H en4S),gelegen nabij
Oosterzee en Lemmer, die qua bedrijfsgrootte en grondsoort vergehjkbaar werden
geacht.Vooriederedagzijn perwaarnemingspuntdeverhoudingen van de dagelijkse
ritproduktie (DEG), verkregen uit transportboekhoudingen, tot het bijbehorend

Fig. 9.Aantaletmalen (e) perjaar, waarin voorhet internbedrijfsverkeereen bepaalde waarde (V) van
DEGjJEG of WEG/JEG wordt overschreden; waarnemingspunten J, S en H (
DEG/JEG;
WEG/JEG)

Fig.9. Number(e) offull daysper year, inwhichfor internalfunctional traffica certainvalue(V) of
DEG/JEG or WEG/JEG is exceeded;countingstations J, S and H (
DEG/JEGWEG/JEG)
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jaarlijks etmaalgemiddelde (JEG) berekend. Het berekenenvanverhoudingscijfers is
noodzakelijk om de invloed van eventueleverschillen in detotaal perjaar verrichte
hoeveelheidinternbedrijfsverkeer op deintensiteitvanhetdagelijksverrichteverkeer
te elimineren. Deze berekeningswijze levert aldus een voor de verschillende waarnemingspuntenvergelijkbare parameter DEG/JEG. Vandezequotientenzijn deoverschrijdingskansen berekend. Vervolgens is op de wekelijkse etmaalgemiddelden
(WEG) dezelfde handeling toegepast. De aldus ontstane frequentieverdehngen zijn
vergeleken en hun overeenstemming getoetst met (Chi)*. Nu blijken er significante
verschillen tussen de dagelijkse en de wekelijkse gemiddelde cijfers te bestaan voor
waarden > 5,2 X JEG.Dezewordenmaximaal 12,7 Xperjaar (ca. 1Xpermaand)
overschreden(fig.9). Deconclusiemagduszijndatmenmetdemethodevanwekelijks
metenofwel hetrekenenmetwekelijks gemiddeldeetmaalintensiteitendieintensiteitswaarden verwaarloost, die minder dan gemiddeld 1Xper maand voorkomen.
Overigens treden ook significante verschillen tussen dagelijkse en wekelijkse gemiddeldeintensiteiten opvoorwaarden < 1,2 XJEG.Indittraject isdecumulative
frequentie van de wekelijks gemiddelde cijfers steedshoger dan dievan de dagelijks
bepaalde;alsantwoord opdevraagnaaroverschrijdingskansenvanhogeintensiteiten
isdittraject echter niet interessant,terwijl mendaarin methet gebruikvan wekelijks
gemiddelde etmaalintensiteiten steeds aan deveiligekant blijft.
Op grond van deze resultaten is de gevolgde methode voor het meten van intern
bedrijfsverkeer als goed bruikbaar beschouwd.
Vanhetexternboerderijverkeer warengeendagelijksewaarnemingenoverhetvoUe
jaar bekend. Wei konden deze cijfers voor een zevental werkweken yerdeeW _over
1963,aan de EcoNOLiTE-tellingenworden ontleend. Dehiervoor geschetstetoetsing methode is ook op deze gegevens toegepast. Daaruit blijken geen s l f " e v e f '
schillen in de waarden van intensiteiten, berekend uit dagelijkse- excl. zaterdaen
zondag) ofwerkweekwaarnemingente bestaan. Gezien ditresultaat"»« ~ " w r d e
conclusiewordengetrokkendatdemethodevanmeten,waarbijdetellersopmaandag
en op zaterdag werden afgelezen voor onze doelstelling heeft voldaan.
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3. Eenmiddeltothetbepalenvanderitproduktieishethoudenvan verkeerstellingen.
Verschillende algemeen gebruikelijke telmethoden en de daarbij toegepaste hulpmiddelenworden besproken. De in het onderzoek toegepaste methoden berusten op
dewenseenjuistinzichtteverkrijgen inhetverloopvanderitproduktievanhetlandbouwverkeer gedurendeeenjaar. Rekeninghoudend met debeschikbare mankracht
en hulpmiddelen en met de moeilijkheden die optreden bij het vinden van geschikte
waarnemingspunten, is een werkwijze toegepast waarbij op een betrekkelijk gering
aantalvandezepuntengedurendeeenjaareenononderbrokenreekswaarnemingenis
verricht. In deloopvanhet onderzoekisdezeperiodeteruggebracht tot een halfjaarlijkse; voor het intern bedrijfsverkeer isdit het zomerhalfjaar, voor het boerderijverkeerhet winterhalfjaar.
4. Er zijn drie varianten van de herkomst- en bestemmingstelling uitgevoerd; twee
ervan berusten op enquetering van boeren en hun gezinnen na afloop van verrichte
reizen, de derde op waarnemingtijdens persoonhjke tellingen.
5. Doorsnedetellingen zijn verricht door het houden van automatische tellingen. De
daarbij gebruikte instrumenten behoren tot het pneumo-elektrische type met en
zonder zelfregistrerende uitrusting.Deniet-zelfregistrerende tellerszijn opmaandagen zaterdagochtend afgelezen, waardoor etmaalintensiteiten zijn berekend als gemiddelden overvijf, tweeenzeven dagen. Met dezelfregistrerende tellerszijn bovendien dagelijkse verkeershoeveelheden gemeten.
6. Metzelfregistrerende tellerszijn bijeenafstellingallevoertuigcategorieen gemeten,
bij deniet-zelfregistrerende tellersishet rijwielverkeer noodzakelijkerwijs uitgezeefd.
De ntensiteit van het rijwielverkeer is door persoonhjke tellingen bepaald.
7. Persoonhjke tellingen zijninhet algemeen omdeveertien dagen gehouden met als
voornaamste doelhetvaststellenvan detellerfout envan deassencoefficient voor het
betreffende telpunt.
8. Depneumo-elektrischetellersblijken zeerbetrouwbaartewerken.Weischijnt men
geneigd op stille wegen de niet-zelfregistrerende tellers iets aan de ruime kant af te
stellen;detellerfout heeft daar eenoverwegend positief karakter. Opdrukkerewegen
ishet tegendeel het geval(fig.7).
9. De assencoefficienten blijken in hoge mate een samenhang met de fractie tweeassige vervoerseenheden in het verkeer te vertonen (form. 5;fig.8).De assencoefficienten van het verkeer op kavelwegen en op boerderijwegen verschillen in waarde
significant; de spreiding van de coefficienten is op kavelwegen het grootst. De veertiendagelijkse bepaling van de assencoefficient heeft voor ons onderzoek voldoend
bruikbare resultaten opgeleverd.
10. Demethodewaarbij depneumatischetellersopmaandagenzaterdagworden afgelezenblijkt voordeberekeningvandeetmaalintensiteit op kavelwegen enop boerderijwegen goed bruikbaar. Voorkavelwegen geldtdat menopdezewijze slechtsgemiddeld ongeveer 12 x perjaar een telageetmaalintensiteit berekent, wanneer men
deoverschrijdingskans vandagelijksbepaaldeenwekelijks gemiddeldeetmaalintensiteitenvergelijkt (fig.9).Voorboerderijwegentredengeensignificante verschilleninde
cumulatievefrequentieverdelingen van dezeetmaalintensiteiten op.
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4 Ritproduktie vanhetlandbouwverkeer

4.1 Intern bedrijfsverkeer
4.1.1 Algemeen
Hetintern bedrijfsverkeer ontstaat door de behoefte aan transport van mensen,dieren,machines,werktuigenengoederenenhoudtdirectverbandmetdeexploitatievan
het bedrijf. Het gehele proces speelt zich af tussen bedrijfsgebouw en grond; voorzoverhetzichvoordoet opheterf, binnenhetbedrijfsgebouw ofopentussendekavels
enpercelen onderling blijft het in deze studie buiten beschouwing.
De bedrijfsvoering op een weidebedrijf valt uiteen in een aantal handelingen die
naar analogie van de indeling door WESTRA en POSTMA (1962) kunnen worden gegroepeerd in werkzaamheden ten behoeve van:
a. het weiden en verzorgen van melkvee(bijvoorbeeld melken,omweiden);
b. het weiden en verzorgen van overigvee(bijvoorbeeld omweiden, controleren van
het aantal stuksjongvee);
c debemesting (kunstmest, stalmest, gier,mengmest);
d. devoederwinning (kuilen, hooien, stalvoeren, grasdrogen);
e. degraslandverzorging (bijvoorbeeld rollen, bossen maaien);
f. het algemeen onderhoud endiversen (bijvoorbeeld reinigenvan sloten,onderHoud
van dammen en hekken).
,
t;
Een aantal van deze werkzaamheden enhet daarmee gepaard gaandetransportis
sterk gebonden aan de hoeveelheid toe te dienen produktiemiddelen of tewmnen
produkten en daardoor in dit bedrijfstype aan deoppervlakte.Tot deeerstebehoren
bijvoorbeeld hetbemestenmetstalmestengier,totdetweedehet™
™J™"*
hooienversgras.Hetligtdusvoor dehand om,alsuitgangspunt, de njP™dukta<*
eenweidebedrijf inverband tebrengenmetdeingebruikzijnde oppervaktegrasland
en als parameter ter vergelijking van gegevens verkregen °P verschiUende « mingspuntenmet uiteenlopende bewerkte ('ontsloten') oppervlakten de n t ^ o ^
Per eenheid van oppervlakte te berekenen. Deze zienswijze ™ ^ " ^ " f J " ™
katiesvan SEUSTER (1958, 1961) die een
^
^
^
Z
^
^
Z
Z
internbedrijfsverkeer endetebewerken oppervlakte,hijberekentaev*
•inrittenperha.Ook KLEMPERT(1956,1964)wijstopeenrelatietussenntproduktie
oppervlakte; hij bepaalt de ritproduktie per : ^ ^ ^ ^ L n ^ s ^
Inonsonderzoekwordt deintensiteitvanhet m t e n ^ « ™
aantalritten van vervoerseenheden per etmaal,per 100hagrasland.nev
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Hetetmaalgemiddeldeperwaarnemingspunt(kol.6)neemt,zoalsverwachtwerd,in
het algemeen toe bij een toename van de totale ontsloten oppervlakte (kol.3). Berekend alsJEGper 100ha grasland (kol.7) kan aan de hand van deze gegevens de
volgende relatie met de gebruikersdichtheid (kol.5)worden afgeleid (fig.10):
Y = 4,0d+ 6,3(correlatiecoefficient r = 0,93)

(7)

waarin:
Y = JEGper 100ha grasland, vanhetinternbedrijfsverkeer /JEGper100 haarea of
accessiblegrassland, ofinternalfunctional traffic
d = gebruikersdichtheid / density oflandusers
De door FLACH (1962, 1964a en b) gedane uitspraak, waarbij voor het intern bedrijfsverkeer eenJEGvan 17ritten per 100ha grasland werd gegeven, moet duszodanigworden ge'interpreteerd dat dezemaatstaf geldtvoor bedrijven met een oppervlakte van omstreeks 35a 40ha.
Alsvoorwaarde voor het gebruik vanformule 7geldt, dat steedsd > 0moet zijn.
De gegevens,waarop deformule berust, zijn slechtsweinigin derf-richtinggespreid,
zodat toepassing voor waarden 10< d< 2 moet worden ontraden. De waarde van
deevenredigheidsfactor 9wordtduidelijk beiinvloeddoorhetpunt d = 9,4.Eenregelmatiger spreiding van depunten in derf-richtingzou ongetwijfeld kunnen leiden tot
een betere uitspraak over 9. Voortgezet onderzoek, (FLACH en VAN KEULEN, 1965),
nietbeschreveninhetkadervanhetindeze publicatie weergegeven onderzoek, ondersteunt overigensdeinformule 7gegeven samenhang tussen JEGper 100ha grasland
en de gebruikersdichtheid.
De /£G-waarden per 100ha grasland gelden, zoals in paragraaf 2.3 werd uiteengezet, slechts dan wanneer zij worden toegepast als gemiddelde verkeersintensiteiten
van gehele bedrijven ofvanallepercelen dietenminste het achterste % deelvan een
bedrijf omvatten. Dit betekent dat menbijhetbeschouwen van de verkeersintensiteit
dieveroorzaakt wordt doorhetgebruikvanaparte kavelsenperceleninhetalgemeen
geen geldigheid aan formule 7mag toekennen.
Hoewel JEGals karakteristiek vanhet verkeer opplanwegen internationaalwordt
aanvaardalsuitgangspuntbijverschillendeverkeerskundige beschouwingen, kanmen
zich afvragen of dezevoor het hier onderzochte intern bedrijfsverkeer een geschikte
maatis.Immersdeetmaalintensiteiten, zoalszijwerkelijk perdagzijn waargenomen,
varieren van nihil tot eenveelvoud van hetjaargemiddelde (fig. 9).Het gebruik van
JEG als karakteristiek van het intern bedrijfsverkeer verschaft ons dus slechts een
beperkt inzicht in hetgeen zich dagelijks tussen bedrijfsgebouw en grond afspeelt.
Daarom is,zoals in devolgende paragrafen wordt uiteengezet, nagegaan of men dit
inzicht door een keuze van kortere tijdsperioden, waarover de etmaalintensiteit als
gemiddelde wordt berekend, kan vergroten.
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4.1.3 Het halfjaarlijks etmaalgemiddelde(meitot enmetoktober)
Alstijdseenheiddieaandeexploitatievaneen^ ^ ^ f ^ T S ^ ^
-rfte
instantiede zesmaandelijkse periode gekozen, gelegen mhet ndvavanaf de
weekvanmeitot enmet delaatsteweekvanoktober;mhetalgemeenvande18e
enmet de 44e week van hetjaar.
-JAM* miFG) van
Voornegenwaarnemingspuntenishethalfjaarhjks
^ f ^ ^ Z l Z
vervoerseenheden per 100 ha grasland en de gebnnkersdichthejd weergegeven
ta

Opgrond van deze gegevensisdevolgendeformule afgeleid (fig.10):
(8)

Y = 3,5d+ 18,7(correlatiecoefficient r= 0,86)
waarin:
,
1 A „ m Vipt intern bedrijfsverY = HJEG(meitot enmet oktober)per 100h j £ j * £ - ™
«
Q/
keer/ HJEG (May through October) per 100 haarea oj
internalfunctional traffic
d = gebruikersdichtheid/ density of landusers

intern bedrijfsverkeer endege~
Tabel 8.HJEG (mei tot enmet oktober) per 100hagras^van
het
bruikersdichtheidvanwaarnemingspunten inFnesland(ivo ^

Waarnemingspunt
Tx
T5
Tl,2,4

J
M
S
H
D
W
Counting
station

Gemidd.bedrijfsgrootte
Figuur

Ontsloten
opp. (ha)

3a
3a
3a
26
4
4
4
25
4

143,7
41,6
230,8
28,3
30,6
30,1
30,0
46,4
10,6

Figure

Accessible
area (ha)

Gebruikersdichtheid

(ha)
x

HJEG
(ritten/
etm.)per
100ha
Y

39,5
25,3
31,8
28,3
30,6
30,1
30,0
46,4
10,6

2,5
4,0
3,1
3,5
3,3
3,3
3,3
2,2
9,4

28,4
40,8
30,2
25,3
22,5
29,2
30,4
29,5
51,6

x
Mean area
ofholdings
(ha)

d
Density
ofland
users

Y
HJEG
(trips/24
hours) per
100 ha

—
•
'
aZhZd~oflnZrluVfuZtional
00 $
Table8. HJEG (May through October) per} ^^ Friesiand
(1962; 1963)
densityof landuserson countingstationsintheprovi

trafficand the
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Vergelijkt men in de formules 7en 8dewaarden van de constanten (zieformule 6),
respectievelijk:
q(1) = 6,3
4(8)= 18,7

arp = 2,94
<7<p = 3,64

dan blijken zij significant te verschillen. De waarden van de evenredigheidsfactor<p,
respectievelijk:
9(7) = 4,0
<P(8) = 3,5

ffcp

= 0,66
s<p = 0,84

verschillennietsignificant. Derelatietussendetoenamevande verkeersintensiteit per
100ha grasland en de toename van de gebruikersdichtheid verandert blijkbaar niet
ingrijpend, wanneer men zich als tijdsperiode baseert op het halfjaar meitot en met
oktober inplaatsvan ophetjaar.Weibestaatereenduidelijk niveauverschil,dat kan
wordenverklaarduithetfeit, datbijdeberekeningvanhetjaarlijks etmaalgemiddelde
hetverkeergedurendedewintermaanden, datinhetalgemeeningeringerematevoorkomt,wordt meegerekend.
Dekeuzevanhethalfjaar meitotenmet oktoberberust ophetfeit datditdoorgaans deperiodeis,
waarin in Nederland het melkvee in de weide verblijft (MINDERHOUD, 1952). Hoewel enigszins
afhankelijk van grondsoort enklimatologische omstandigheden bedraagt deweideperiode omstreeks
170a 180dagen. Het melken betekent met zijn 's ochtends en 's avonds weerkerende regelmaat een
belangrijk onderdeelvandewerkzaamheden ophetweidebedrijf indattijdvak.Tussenmeien oktober
valt tevens de volledige voederwinning, zowel het ensileren als het hooien. De door SEUSTER (1958)
vermelde ritaantallen, geldend voor de werkbare dagen in de teeltperiode op Duitse bedrijven die
overwegend uit grasland bestaan tonen een met formule 8 overeenstemmend verloop.

4.1.4 Het etmaalgemiddelde over kortere tijdsperioden
In het voorgaande bleekvoor het intern bedrijfsverkeer een duidelijke samenhang te
bestaan van JEG/100 ha, respectievelijk HJEG/100ha met de gebruikersdichtheid.
Daaromisvoorts onderzocht ofookdoor hetberekenenvanverkeersintensiteiten als
etmaalgemiddelden over perioden van 8, 4, 2en 1weken of als per etmaal gemeten
ritproduktie (DEG),het verkeerspatroon op deverschillende waarnemingspunten op
enigerlei wijze wiskundig kan worden geformuleerd.
Vooruitlopend op hetgeen in paragraaf 4.3 over het gebruik van de verschillende
parameters,zoalsbijvoorbeeld JEGenDEG zalwordengezegd,wordenhieralsvoorbeeldde berekeningentenaanzienvaniXEG-waardenbehandeld;dezezijnomredenen
van onderlinge vergelijkbaarheid op de per waarnemingspunt bijbehorende waarde
van JEGbetrokken. De berekeningen zijn uitgevoerd met de gegevens van de waarnemingspunten J (fig.26),H (fig.4)enS(fig.4), waaraan dievanhet punt W(fig.4)
zijn toegevoegd. Zoals hier en in het vervolg zijn J, H en S dikwijls samengevoegd,
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omdat deze punten qua ligging, grootte en grondsoort vergelijkbaar worden geacht
(paragraaf 3.2.3, sub c). Het punt W is afzonderlijk gehouden, omdat het uit een
oogpunt vanligging(inhetZuidoosten vanFriesland)enbedrijfsgrootte sterkvande
andereafwijkt. Degrondsoort(veen)komtvrijgoedovereen.Deanderewaarnemingspuntendiein detabellen 7en 8zijn vermeld, zijn nietinbeschouwing genomen.Van
Ti, T2, T4 en T5 ontbreken volledige gegevens omtrent de dagelijkse ritproduktie,
terwijl dezevan MenD nietreproduceerbaar zijn alsgevolgvan dewijze,waaropde
boerennuntransportenquetes hebbeningevuld.Zijnoteerdeninperiodenvandrukke
werkzaamheden voornamelijk weektotalen.
Deverhoudingen tussenDEGenJEGzijninklassenmeteenbreedtevan0,40ingedeeld; de op basis hiervan opgestelde frequentieverdelingen worden alle door een
scheveverdeling gekenmerkt (tabel9).
Berekening van de mate van overeenstemming van de verdelingen van J, Sen H
Tabel9. Frequentieverdeling DEG/JEG-waarden, in aantal dagen per jaar, voorhet intern bedrijfsverkeer(1962)
Waarnemingspunt
DEG/JEG

J
(28,3 ha)

S
(30,1 ha)

H
(30,0 ha)

W
(10,6 ha)

>15,00
13,01-15,00
11,01-13,00
9,01-11,00
7,01- 9,00
5,01- 7,00

1
0
1
1
3
1

0
1
2
0
2
9

2
0
0
3
2
7

0
0
0
1
4
7

4,61- 5,00
4,21- 4,60
3,81- 4,20
3,41- 3,80
3,01- 3,40
2,61- 3,00
2,21- 2,60
1,81- 2,20
1,41- 1,80
1,01- 1,40
0,61- 1,00
0,21- 0,60
< 0,20

3
0
4
4
8
5
13
30
0
39
72
22
158

0
3
1
2
7
7
10
18
19
46
60
9
169

1

6

2
1
3
5
3
6
10
17
25
103
8
167

7
3
0
2
3
11
9
15
23
66
94
114

DEG/JEG

(28,3 ha)
J

(30,1 ha)
S

(30,0 ha)

(10,6 ha)

H

W

Counting station
Table9.FrequencydistributionofDEG/JEG, numberofdaysperyear,internalfunctionaltraffic(1962)
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door toepassing van de (Chi)2-toets wijst uit dat zij significant verschillen. Deze
significant^wordtechterveroorzaaktdoordiegedeeltenvande frequentieverdelingen
diedeDEG/JEG-waatden < 1,81bevatten.Daarinbevindenzichgemiddeld 84%van
het aantal dagelijkse gegevens.Deboven deze klassegelegengedeelten van deverdelingen zijn niet significant verschillend. Blijkbaar zijn er dusvoor ieder van de waarnemingspunten J, Sen H 'verkeersintensieve' handelingen (verhoudingDEG/JEG >
1,81) die gemiddeld slechts 60dagen perjaar (ca. 16%) voorkomen en waarin men
eenzelfde gedragspatroon volgt.
Betrektmenallefrequentieverdelingen vantabel9inzijnberekeningen,dusookdie
vanhetpuntW,danblijken significanteverschillenreedsvoortekomenbij DEG/JEG
< 5,01.Dedagelijkse omvangvanhetinternbedrijfsverkeer isdusbijzonder afhankelijk van dewijzewaaropdeboeren,wellichtuithoofde vanhunpersoonlijk inzichtin
deaanpak vanhetwerk,hetdaarmeeverbonden transport verrichten. Bezien overde
loop van het gehelejaar verschilt de dagelijkse ritproduktie van bedrijf tot bedrijf
sterk.
Analoogaanhetvoorgaandezijn, zoalsreedswerdvermeld,voor dewaarnemingspuntenJ,S,HenWdefrequentieverdelingen vanhetquotientvanwekelijksgemiddeldeetmaalintensiteit (WEG) enJEGop onderlinge overeenstemming onderzocht met
de(Chi)2-toets.Dezegegevenszijnvermeldintabel 10.Ooknublijken deverdelingen
significantteverschillen;deweekisgeentijdseenheidwaarover,gemiddeldperetmaal,
het intern bedrijfsverkeer door de verschillende boeren op overeenkomstige wijze
wordt uitgevoerd. Per waarnemingspunt verschillen de frequentieverdelingen van
DEG/JEGen WEG/JEGvanelkaar. Binnendeweekisdusdedagelijkse omvangvan
hetintern bedrijfsverkeer wisselvalligverdeeld.
Gelijksoortige berekeningenvoorperiodenvantwee,drie,vierenachtwekenleiden
steeds tot hetzelfde resultaat. Op grond van deze gegevens kan niet wordenaangetoond dat zelfs de verdelingen van de etmaalintensiteiten als gemiddelden over
perioden van ca. tweemaanden (namelijk 8weken) in hun verhouding tot hetbijbehorende JEGvoor deverschillendewaarnemingspunten gelijk zijn. Hoezeer bijvoorbeeldhetverloopvanhetquotient WEG/JEGgedurendeapril1962totapril1963voor
dehier behandelde waarnemingspunten J, S,H enWverschilt, komt tot uitdrukking
in fig. 11. Herinneren wij aan de per waarnemingspunt geldende /EG-waarden per
100hagrasland (tabel7)dan krijgen deverschilleninhetwekelijks etmaalgemiddelde
enuiteraard ookdiein deeerderbesproken dagelijkse verkeersomvang,te berekenen
uit WEG/JEG respectievelijk DEG/JEG^ een nog duidelijker accent.
Ondanks deze verschillen kan toch van een globale overeenstemming worden gesproken, wanneer mennagaat in welke mate dejaarlijkse ritproduktie van ieder bedrijf zichopeenbepaaldetijd inhetjaarheeft afgewikkeld. Wanneer mennamelijk de
quotienten WEG/JEGvanafjanuari cumulatief uitzet, blijkt dat in mei25%van het
jaarlijks aantalteverrichten ritten isvolbracht, ondanks eenverschillend tijdstip van
aanvang, doch dank zij het verschillend 'werktempo' (fig. 12;in dezefiguurzijn ter
illustratie ook de gegevens van M en Ti verwerkt). Tussen mei enjuli verlopen de
curven vrijwel gelijk; eindjuliisdan ook overal 50%vanhetjaarlijks transport ver50

Tabel10.Frequentieverdeling van WEG/JEG-waarden inaantalwekenperjaar, van hetintern bedrijfsverkeer(1962)
Waarnemingspunt
WEG/JEG

J
(28,3 ha)

S
(30,1 ha)

H
(30,0 ha)

W
(10,6ha)

>5,40
5,01-5,40
4,61-5,00
4,21-4,60
3,81^1,20
3,41-3,80
3,01-3,40
2,61-3,00
2,21-2,60
1,81-2,20
1,41-1,80
1,01-1,40
0,61-1,00
0,21-0,60
<0,20

0
0
0
0
1
0
3
0
2
4
6
7
7
3
19

0
2
0
0
1
0
0
1
1
3
6
7
5
6
20

0
1
0
0
0
0
2
4
0
5
0
7
10
1
22

0
0
0
1
0
0
1
4
2
6
3
13
16
6

WEG/JEG

(28,3 ha)
J

(30,1 ha)
S

(30,0 ha)
H

(10,6 ha)
W

0

Countingstation
Table10. Frequencydistributionof WEG/JEG, numberof weeksper year, internalfunctional traffic
(1962)

richt.Hetovereenkomstigverloopvandecurvenkanwordenverklaard,doordatinde
periodemeitotenmetjulihetgrootstedeelvandevoederwinningplaatsvindt,hetgeen
vaniedereboer blijkbaar ten opzichtevanhetjaarlijks transport eenzelfdepercentage
ritten vereist. Het tijdstip, waarop 75%van het transport is verreden, is duidehjk
meergespreid envaltinaugustus enSeptember. Bind oktober isechtervryweloveral
90a95%volbracht; onderlingeverschillenzijn vooralteverklaren uitdeomstandigheid dat op sommige bedrijven in de winterperiode regelmatig stalmest wordt uitgereden,terwijl opandereboerderijen demestopheterf bewaardwordtendanpasinde
loop van hetjaar wordt verwerkt.
. . .
Gezien de per waarnemingspunt optredende verschillen m de aanvangsdatum der
werkzaamhedenendeverschilleninhettempovandeopeenvolgingdertransportsis
er geen aanleiding om voor het intern bedrijfsverkeer in het algemeen, seizoen-,
maand- of weekcoefficienten te berekenen. Weizijn met betrekking tot deverdelmg
van het dagelijks verkeer over deweek gegevensvan punt T l onderzocht Op grond
van verkeersmetingen die aldaar in deperiode vanjuni tot September 1963met zelfregistrerende tellers zijn verricht, is vastgesteld dat de ntproduktie van het intern
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Fig.11. Verloop van WEG/JEGvanhet internbedrijfsverkeer opde waarnemingspunten J, S, H en W
(april1962 tot enmet maart1963)
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Fig.11.Distribution of WEG/JEGofinternalfunctional trafficonthecountingstationsJ, S, Hand W
(April 1962 through March1963)
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L

Fig. 12. Verloop van WEG/JEGvanjanuaritot enmetdecember, cumulatiefpermaand, van het intern
bedrijfsverkeer op waamemingspunten in Friesland
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Fig. 12. Distribution of WEG/JEGfrom Januarythrough December, cumulatedmonthly, ofinternal
functional trafficon counting stationsintheprovince Friesland

bedrijfsverkeer, althans voor de genoemde periode, op zaterdag gemiddeld 80%van
dieopeengemiddeldewerkdagbedroeg;deritproduktie opzondagslechts43/ Uit
deze gegevens kan worden afgeleid dat de verkeersomvang per gemiddeld werkdagetmaal ongeveer 1,1X zo groot isalsdieper gemiddeldweekdagetmaal.

4.1.5 Overschrijdingskansen van relatieve dagwaarden
Hoezeer uiteenlopend de afwikkeling van het intern bedrijfsverkeer als dagelij^
hoeveelheid gemeten, zich op deverschillende waarneimngspunten ook bhjkt te voltrekken, toch isdevraag interessant in hoeverredekans op oversowing v a h o g
BEG/JEG-^rden wellichtvoorallepuntengelijkehjk bestaat.Naaranalog*vande
methode,toegepast bijhetbepalenvandeverkeersintensitertvanhetzogenaamde30e
53

drukste uur (hoofdstuk 3)zijn degegevens,vermeld intabel 9,wederom in beschouwing genomen.
Allereerst zijn daarbij deDEG/JEG-qaoti&nten van dewaarnemingspuntenJ, Sen
H onderzocht.'Geziendevraagstellingnaardeoverschrijdingskansvantopwaardenin
de dagelijkse verkeersomvang, is berekend hoe frequent de in tabel 9 aangehouden
intervalgrenzenvandeverhoudingDEG/JEGwordenoverschreden.Uitgaandevande
hoogstvoorkomende intervalgrens is stapsgewijs met de (Chi)2-toets berekend, bij
welkeintervalgrens significante verschillen tussen dealdus ontstane driecumulatieve
frequentieverdelingen optreden. Zij zijn, bij toepassing van deze berekeningsmethodiek, echter niet geconstateerd. Men kan dus stellen dat, hoewel de onderlinge verschillen in de mate van voorkomen van DEG/JEG-waarden < 1,81 significant zijn
(par.4.1.4),dezeverschillenkennelijk nietzogrootzijndatzij,cumulatief beschouwd,
ook tot een significant verschillend resultaat leiden. Uiteraard geldt voor de hoge
intensiteiten (DEG/JEG> 1,81) datdegevolgtrekking uittabel9,waarbij op dedrie
waarnemingspunten overeenkomst in de frequenties per intensiteitsklasse werd geconstateerd, door het beschouwen van de cumulatieve frequentieverdelingen wordt
bevestigd. Fig. 13 brengt de cumulatieve verdelingen van DEG/JEG-v/aarden voor
J, Sen H in beeld, alsmedenun gemiddelde.Aan deze figuur isbijvoorbeeld te ont-

Fig.13.Aantaletmalen (e)perjaar, waarin voorhetinternbedrijfsverkeereenbepaaldewaarde(V) van
DEG/JEG wordtoverschreden opwaarnemingspunten in Friesland
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Fig.13.Number(e) offull daysperyear, inwhichfor internalfunctional traffica certainvalue(V) of
DEG/JEG isexceededoncountingstationsin Friesland
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9.6 V

lenen dat een dagelijkse intensiteit > 1,81 maal hetjaarlijks etmaalgemiddelde naar
verwachtinggemiddeld 5maalper maand zalvoorkomen.Dewaardevan HJEGten
opzichtevanJEG,dieblijkens tabel8voorJ, SenHligtop 1,6,wordtgemiddelddus
ongeveer 1 maal per zes dagen overschreden, het jaarlijks etmaalgemiddelde zelf
1maal per drie dagen.
Vergelijking van de cumulatieve frequentieverdelingen van de bovengenoemde
waarnemingspunten met dievan het punt Wgeeft alsresultaat dat indit gevalsigmficante verschillen optreden inhetvoorkomen van dagelijkse intensiteiten,dieslechts
gemiddeld 19dagenperjaar (ruim 1 maalindrieweken)eenbijbehorendeverhoudmg
tot JEGvan 3,80 overtreffen. Beneden die waarde heeft de gemiddelde cumulative
Z)£G/./£G-verdeling dus een ruimere geldigheid dan voor de eerste drie genoemde
waarnemingspunten alleen.
4.1.6 De verdeling van de intensiteit van het intern bedrijfsverkeer over de
uren van de dag
Zoalsdejaarlijkse periodevoor detotaletransportcyclusvandeboer bepalendbleek
eninhethalvejaar mei-oktoberdaarvanhetovergrotedeelplaatsvond, m a g « n o o
binnen de engebegrenzingvandedagmetzijndaarinvoorkomendevastetydstppen
voormelkenenschaften eenbepaaldewerkindelingeneendaarmedeverbandhoudendetransportverrichting verwachten.
.
„„,;„,!,, mn
Voor het waarnemingspunt T l zijn de verkeersmetingen, dje in deM^odevmi
13juni tot 25 September 1963per uur met zelfregistrerende tellers werden verncht,
^ u T r i n t e n s k d t e n zijn uitgedrukt alspercentage van debijbehorende etmaalhoeveelheid omde invloed van verschillen in absolute waardete ™ i j d e n
Deprocentueleverdelingen van deuurintensiteit over devnf ^ ^ ^ l ^ n
tot enmet vrijdag vertonen inhun dagehjks verloop,volgens detoetsvan^Fnedman
zeer grote overeenkomst. (De bij deze toetsing gebruikehjk te
^™™™«
stemmingscoefficient W, diemaximaal 1 kan zijn, bedraagtvoor onzegege-n 0,80
Voordegemiddeldewerkdaggevendecijfers uittabel 11danoo^een g o e d £ e £ D *
zaterdagendezondagwijkenbehalveindeo^tend ^spectievehjkvoor9- r ^ ™
af(fig. 14). Erbestaatechtergeensignificantverschiltussenhetbeeldvandegemiddel
deweekdagen dat ^
^
^
^
^
o p wer kdagen tussen '. morgens
Het spitsuur van het intern b e d n j f ^ ^ a l \
d e etoaaihoeveelheid.
8 en 9uur; in dat uur bedraagt de ntproduktie ca. lU/„van
Vermeldenswaard isdat op Rijkswegen ditpercentageongeveer evengroot is, zij
dat daar het spitsuur tussen 17en 18uurvalt(C.B.S., lywa;.
Duidehjkblijkt uittabel 11
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ van het vdd
gint; blijkens visuele waarnemingenZ
^
^
^
^
^
"
verkeerveroorzaakt. Devooralleboeren^
^
^
komensterktotuiting. Na
werk na de eerste schaft van 9uur enna demiddagpauzeKOI
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Fig. 14. Verloop vandegemiddelde uurintensiteit (iu) ahpercentagevanderitproduktieperetmaal(ie)
van hetinternbedrijfsverkeer op telpunt7i;juni tot enmetSeptember 1963
;(i U =4,3)
maandag t / m vrijdag
Monday throughFriday
.(i u = 4.5)

i u .100/'l e
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/\/ V \
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L
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24*Y 3
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Uren
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daily(24hours) traffic(ie) atcounting stationTz, Junetnrougn o y

het avondmelken valt deverkeersintensiteit sterk ^ \ ^ ^ Z
wordt vrijwel geheelbepaald door het ochtend- enavondmelken.Tussen
vindt dan vrijwel geen intern bedrijfsverkeer plaats.

t

^

l

4.1.7 Rijwielverkeer
A mM moesten de gegevens omtrent het rijwielZoals reeds inhoofdstuk 3werd verm d m^este
gg
^
^ ^
SOOnhik t
verkeer ontleend worden aan ^
' ^;omJng
(exclusief rijwielen) van
aantalrijwielenwerd als P « " f ^ ^ ^ ^ t o * e tellingen bepaalde
die dag berekend enaldus betrokken ophetuit auu»
bijbehorend WEG.
. vasteesteldvoordetelpunten
Deintensiteitvanhetrijwie^^
^^ ^ ^ de
T l enT 5 ;v a n d e o v e r i g e i n v o o r g a a n d e p a ^
ditnietbekend. Gezienhet genngeaantal (2)waarnem g *
. b draa^
berekeningvaneenjaarlijks g e m i d d e l d p e r c e n t a g e ^ W * ? * £
^
^
ten opzichte van hetverkeer exclusief rijwielen 19/., ten opz
verkeer 16%.
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4.2 Boerderijverkeer
4.2.1 Inleiding
Hetboerderijverkeer vindtin hoofdzaak plaats opboerderijwegen. Dezedienenvoornamelijktot ontsluitingvanbedrijfsgebouwen enwoningenvanhendiezelfstandig of
in dienstverband hun hoofdberoep in de landbouw hebben, met hun gezinnen.
Boerderijwegen worden meestal als verbindingswegen aangelegd en vormen aldus
mededekleinste mazenvaneendoorgaand wegenstelsel.Hierdoorwordt het verkeer
op deze wegen dikwijls voor een deel gevormd door eenheden die een doorgaand
karakter hebben.
Voor eengoedbegripzijhierdan ookvastgesteld,datindezestudieslechtsgesprokenwordt overhetverkeer dat zichricht op ofuitgaatvan delangseen boerderijweg
gelegenwoningen enbedrijfsgebouwen. Het aandeelvanhetverkeerten behoeve van
niet tot deze eenheden behorende kavels ('los land') en het aandeel niet-landbouwverkeerinhet totaleverkeeris,voorzover aanwezig,door visuelewaarneming onderkend en als zodanig van het boerderijverkeer gescheiden. Deze correcties bedroegen
perwegvak gemiddeld8a 13%van deper daggemetenverkeersomvang.
Zoals in hoofdstuk 1reeds vermeld werd, omvat het boerderijverkeer het maatschappelijk verkeer enhet extern bedrijfsverkeer. Aangezien onder Nederlandse omstandigheden bij veeteeltbedrijven de woning en het (de) bedrijfsgebouw(en) vrijwel
steeds bij elkaar zijn gelegen, wordt ter aanduiding van deze combinatie het woord
'boerderij' gebruikt. Het onderscheid met woningen zonder bedrijfsgebouw ('losse'
woningen), dieeveneens op de onderzochte objecten voorkomen (zie tabel 1)wordt,
tenzij anders vermeld, verwaarloosd.
Enige aspecten van het boerderijverkeer zijn in hoofdstuk 3 reeds ter sprake gekomen. Wij zagen dat desamenstellinguittwee-enmeerassigevervoerseenheden vrij
constant is, getuige de nauwe begrenzing van de waarden der assencoefficienten.
Tevens isvastgesteld dat er geen significante verschillen optreden tussen de cumulatieve frequenties van dagelijks bepaalde en wekelijks gemiddelde werkdagetmaalintensiteiten. Ook dit duidt op een zekere gelijkmatigheid.
Bijzonder veel onderzoek isinAmerikaen Duitsland verricht naar de ritproduktie
van stedelijke agglomeraties. Ook voor Nederlandse objecten zijn dergelijke studies
bekend. GOUDAPPEL (1963) geeft hiervan,zoalsinhoofdstuk 3isvermeld, een overzicht. Hoewel de omstandigheden uiteraard niet vergelijkbaar zijn, kan men aan de
beschreven resultaten voor de studie van het boerderijverkeer enige gedachten ontlenen.
Voor het uitgaand- eninkomend verkeer van bepaalde stadswijken wordt behalve
met de sociale structuur van de bevolking, ingedeeld naar inkomensklasse, een
duidelijkerelatiegevondenmethetinwonertalenhetaantalwerkgelegenheidsplaatsen.
Ombeideondereennoemertebrengenwordenzijdikwijlsberekendin eenhedenvan
vloeroppervlakte,hetgeenblijkbaar eenkwestieisvangrondgebruikinniet-agrarische
zin.'t HARTe.a.(1964)vindeninAmsterdamdatdeaantalleninwonersenwerkenden
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nauwer betrokken zijn bij de ritproduktie dan de door hen ingenomen vloeroppervlakte.
,
Nemen wij voor de boerderijwegen in graslandgebieden vooralsnog aan dat de
socialestructuur vandeaanwonendenongeveergelijk is,danzullenwijeenverklarmg
voordeomvangvanhetboerderijverkeer dusvooralkunnenzoekeninhetmwonertal
enindewerkgelegenheid.Inditverbandkanwordenopgemerktdatdittypebedryven
gemiddeld 0,4a0,8 niet-inwonende arbeidskracht perbedrijf kent (RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAPvoor Z.W.-FRIESLAND, 1961).Hetinwonertalendewerkgelegenheid
wordeninhoge mate bepaald door het aantalboerderijen langsdeweg.Daarby kan
menzichhet verkeer uit tweecomponenten samengestelddenken. In deeersteplaats
is er het aandeel dat de grondgebruikers (bewoners en eventueel vreemde arbeidskrachten) veroorzaken. Dit aandeel zal nagenoeg lineair met het aantal boerderijen
verlopen.Detweede component kanmenzichgebonden denkenaanhendievooi: de
geestelijke en materiele verzorging van gezin en bedrijf verantwoordelyk zijn b.y
leveranciers). Hier is sprake van een zekere 'klantenkring'; naarmate het aantal e
verzorgen objecten langs een wegtoeneemt, zalhet aantal verzorgers metevenredig
behoeventoetenemen.Dedoor FLACH(1962)geconstateerdeafnamevandev keer
intensiteit perboerderij bij eentoenemendaantalboerderijen perwegvakondersteunt
" M e T k T n ^ L t S a g e n of deintensiteit vanhet boerderijverkeer niet zoals datbjj
het intern bedrijfsverkeer het gevalwas, tevens een
^ ^ Z t n M
grootte.Het isdenkbaar dat dezemetnameophetextern^ 7 ^ ™ ™ £ £
is.Metbetrekkingtotbijvoorbeeld deaanvoerenafvoer ™ / T ^ ^ S ^ l
tenzoumen kunnen veronderstellen dat dezevoor grote^ ^ ^ ^ f gestdd
dan voor kleinere; op grotere bedrijven kunnen ook meer arbeider r ^ * J ^
zijn.Anderzijds magmenverwachtendathetvoordentprodukti° ^
^ J ^
men grote of kleine vrachten transporteert zolang deze h o e v e e l h e d ^ ^
,,
u -A«;<*tp hoven eaan. Beschouwen wij net ooeraenj
mogen van een vervoerseenheid met * * ™ » ^
e y e n t u e l e sarne nhang metde
verkeer in zijn geheel, dan zalvoor het bestaanvan eeneven
pdriifsverkeer en
bedrijfsgroo tedeverhoudingtussenderitproduktie van^ . « ^ ^ S n ^ £
dievanhet maatschappelijk landbouwverkeer vanbelang ^ e t ^ e k t a n g t o t
laatstgenoemdeligteenverband met debedrijfsgrootte met^
^
^
^
Dezeoverwegingenenhetfeitdatindeeerdergenoe^^^^
(1964)een duidelijker relatie met^
X
^
^ ^
^
tevertalen als een aantal boerdenjen, uitgaande:varie S
vloe roppervlakte
gezinsgrootte en arbeidsbezetting)dan met dedoor^™f»°
^ ^ b b e n ons
(te vergelijken met de gemiddelde bedrijfsgrootte) wordt ^ ^ ^
beschou.
ertoebewogenderitproduktie vanhetboerderijverkee •
te nsta
wen als een functie van het ^ » « % ^ J ? £ Z L ^ aandacht zal
wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2.3, terwiji aan u g
worden,besteed in paragraaf 42.6.
h n e r d e r i i v e r k e e r enhetaantal boerderijen
Derelatietussen deritproduktie vanh e t b o e r d e n ^ * r 2 e g e v e n m e t de formule:
kanopgrondvanvorenstaandegedachtengangwordenweergegeven me
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y = axfi

(9)

waarin:
y = gemiddeld aantal ritten van vervoerseenhedenper tijdseenheid/mean number
of trips of transportation unitsperunitoftime
a = aantal boerderijen /number offarms
a,(J= respectievelijk evenredigheidsfactor en exponent / resp.proportionfactor and
exponent
Deintensiteit vanhet boerderijverkeer wordt in het vervolg, tenzij anders vermeld,
gegeven als een aantal ritten van vervoerseenheden exclusief rijwielen per werkdagetmaal. Het verkeer van voetgangers wordt buiten beschouwing gelaten. Het verkeer
op debeide dagen van het weekeinde isniet in de berekeningen betrokken. Daartoe
heeft vooral deoverwegingbijgedragen, dat elders opwegen dieniet inhoofdzaak of
uitsluitend voor intern bedrijfsverkeer dienen, de samenstelling van het verkeer gedurendehetweekeindeduidelijkverschiltvandat op de gemiddelde werkdag (C.B.S.,
1961; MURANYI, 1960). Dit feit wordt ondersteund door visuele waarnemingen op
telpunt T39gedurende het weekeinde 30augustus-1 September 1963,waarbij vooral
decategorie 'verzorgend verkeer' bleekte ontbreken. Voorts is overwogen datin het
weekeindedeplaatselijke omstandigheden(weersgesteldheid,liggingten opzichtevan
een recreatiegebied, geloofsovertuiging van de bevolking) van grote invloed op de
verkeersontwikkeling kunnen zijn.
Aan het rijwielverkeer zalapart aandacht worden besteed (par. 4.2.6).In detotale
ritproduktie vaneengezinspeeltditvervoermiddeleen belangrijke rol (GOUDAPPEL,
1963).
4.2.2 Hetjaarlijks werkdag-etmaalgemiddelde
Voor drie waarnemingspunten (fig. 3b)is dein hoofdstuk 3omschrevenjaarlijks gemiddelde werkdag-etmaalintensiteit (JEGW)berekend enweergegeven in tabel12.
Tabel12.JEGW vanhet boerderijverkeer op wegen met verschillendaantalboerderijen

Waarnemingspunt
T35,14
T40
T39

Counting station

Fig.

Aantal
boerderijen
a

JEGw
ritten/etmaal
y

JEG w/boerderij
y/a

3b
3b
3b

3
11
23

34,8
70,5
127,0

11,6
6,4
5,5

Fig.

a
Numberof
farms

y
JEGW
(trips/24 hours)

y/a
JEG w perform

Table12.JEGW offarm-bound traffic onroadsonwhich differentnumbersoffarms are situated
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Op grond van dit geringe aantal gegevens kan voorlopig slechts geconstateerd
wordendat de intertijd door FLACH(1962)voor Frieseboerderijwegen aangetoonde
tendens van een per boerderij afnemende verkeersintensiteit bij toenemend aantal
boerderijen langs een wegvak ook voor Zuidhollandse wegen blijkt te gelden. In de
volgendeparagraaf wordtingegaanopdesamenhangtussenformule9ende gegevens
uittabel12.
4.2.3 Hethalfjaarlijkswerkdag-etmaalgemiddelde(oktobertotenmetmaart)
Evenalsditbijhetintern bedrijfsverkeer het gevalwas,is ook voor het boerderijverkeereenhalfjaarlijkse periodealstijdseenheidgenomen,waaroverdewerkdag-etmaalintensiteit als gemiddeldewerdberekend (HJEGW). Hiervoor ishet halfjaar oktober
tot enmet maart (1963-1964)gekozen.
Dezekeuze berust op de overweging dat, misschienmet uitzondering van de maandIoktober het
melkveeindittijdvak op stalstaat.Hetexternbedrijfsverkeer ,sdusgeheelop
f*™*™*^^
Bovendien pleegt men juist in het winterhalfjaar ten plattelande veel ^ n d a c h t *e b e S e "
zaken die b u L s h u i s worden georganiseerd (vergaderingen,
^
f
^
^
^
r
^
komt het feit, dat op verschillende waarnemingspunten g e d u r e n d e ^ [ ^ ^ Z o l Z l v a n
vloeden optraden (wegopbrekingen, recreatief verkeer),waardoor ook mt dit oogpunt tot keuze
het winterhalfjaar moest worden besloten.

Dewerkdag-etmaalintensiteiten,gemiddeldovergenoemdwinterhalfjaar, zijnvoor
10waarnemingspunten weergegevenin tabel13.
Zij blijken te voldoen aan deformule (fig. 15):
y = 13,9a1 »,«

(10)

waarin
7-HJEOw (October ,o, e„ me, ma a r„ vanhe,boerderijverKeer/ Hm.
<OC*r
through March)offarm-boundtraffic
f f ^v roanrdin<r v
a = aanta!boerderijen waaropy betrekkingheeft /number offarms, regardmgy
Doordezeformule wordt ruim95% vandevariantievanvverklaard.
HJFG Coktobertotenmetmaart)ende
Aan degegevensvan tabel 13 kan ookeenv e r b a n d ^ "
! " .
w o r d e n ont leend. Deze
ontsloten oppervlakte, behorend bij deachter een telpunt gelegen bednjven,
relatieluidt:

n n
U )

, = l,13;c°.82
waarin:

^ . i. „wiiverkeer /HJEGW(Octoberthrough March)
y = HJEGW(oktober tot en met maart)van het boerdenjverkeer / tu
offarm-bound traffic
, e e n t e l p u n t gelegen bednjven /accessible
x = ontsloten oppervlakte (ha), behorend bij de achter e'
»
area(ha), belonging to theholdings situatedbehindacountingstation
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Tabel13.HJEGw(oktober totenmetmaart) vanhetboerderijverkeeropwegenmet verschillendaantal
boerderijen, degebruikersdichtheidendeontslotenoppervlaktevandeaandezewegengelegen bedrijven.
Aantal boerderijen
Waarnemingspunt
T20
T62
T6i
Tai,4
Ts5,14
T45
TEO

T41
T40
T39

Counting
station

Figuur

losse
bedrijven woningen

totaal
a

3a
3c
3c
3a
3b
3c
3c
3b
3b
3b

1
1
2
3
2
3
4
5
9
19

0
0
0
0
1
0
0
3
2
4

1
1
2
3
3
3
4
8
11
23

Figure

holdings

other
houses

a
total

Number otjarms

Ontsloten
oppervlakte
(ha)
X

HJEGw
Gebruikersdichtheid
(ritten/etm.)
d
y

24
21
49
56
32
54
70
91
117
310

4,2
4,7
4,1
5,3
6,2
5,6
5,7
5,5
7,7
6,1

14,3
13,1
15,4
35,0
32,1
36,5
21,6
61,1
62,0
115,3

X

Accessible

d
Density of

y
HJEGW

area (ha)

landusers

(trips/24
hours)

Table13.HJEGw(OctoberthroughMarch) offarm-boundtrafficonroadsonwhichdifferentnumbersof
farms aresituated, thedensityof landusers andtheaccessible area, belonging to theholdings

Door dezeformulewordt89%vandevariantievany verklaard.Afgezien vandit,tenopzichtevanhet
bijformule 10behorende,geringerepercentage,wordt door onsdevoorkeur gegevenaanformule 10.
Deze voorkeur berust voornamelijk op de overweging dat bij een samenhang tussen de verkeersintensiteit en de ontsloten oppervlakte van de bij dit verkeer betrokken bedrijven, geen aandacht
wordt geschonken aan 'losse' woningen, waarvan debewoners 00k een deelvan het verkeer veroorzaken.
Analoog aan devoor hetintern bedrijfsverkeer geldendeformule 8isberekend inhoeverrevoor de
verschillende waarnemingspunten, HJEGW per 100 ha ontsloten oppervlakte van de betreffende
achter een dergelijk punt gelegen bedrijven een samenhang vertoont met de bij deze bedrijven behorende gebruikersdichtheid (tabel 13).Hieruit resulteert de formule (fig. 16):
Y = 3,0d + 40,7(corr.coeff. r = 0,15)
(12)
waarin:
Y = HJEGw(oktober tot en met maart) van het boerderijverkeer, per 100ha ontsloten oppervlakte
van de achter een telpunt gelegen bedrijven / HJEGW (October throughMarch) offarm-bound
traffic,per 100ha accessible area,belonging to theholdings situatedbehinda counting station
d = gebruikersdichtheid van de bij Y betrokken bedrijven / density of land users of the holdings
regarding Y
Gezien dezeer geringe waarde van decorrelatiecoefficient mag men eenlineair verband tussen de
ritproduktie per 100 ha ontsloten oppervlakte van de achter een telpunt gelegen bedrijven en de
gebruikersdichtheid van diebedrijven nauwelijks aanwezig achten.Evenmin alsin form. 11wordt in
form. 12de aanwezigheid van 'losse'woningen tot uitdrukking gebracht.
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Fig. 15. Verbandtussen het gemiddeldaantal ritten van het
boerderijverkeer,per etmaal (y) en het aantal ontsloten
boerderijen (a) voor JEGW enHJEGwvanoktober tot enmet
maart

Fig.16. Verbandtussen HJEGW van
oktober tot enmet maart, vanboerderijverkeer,per 100haontslotenbebedrijfsoppervlakte (Y) en de gebruikersdichtheid (d) van deontsloten bedrijven
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Fig. 15. Relation betweenthe mean numberof tripsof farmboundtraffic,per 24 hours (y) and the number ofaccessible
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thedensityof landusers (d) ofthose
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WanneermenJEGWvandriewaarnemingspunten(tabel 12)afbeeldt infig.15,dan
blijken dezepuntenhetverloopvandevoorHJEGW(oktobertotenmetmaart)vastgestelderelatiemethetaantalboerderijengoedtevolgenenerweinigvanaftewijken.
Stelt menopbasisvan dewaarnemingenuittabel 12eenformule vandezelfde vorm
op, dan luidtdeze:
;, = 14,8
flO.<57
(13)
waarin:
y — JEGW van het boerderijverkeer/ JEGWoffarm-boundtraffic
a = aantal boerderijen, waaropy betrekkingheeft /number offarms regardingy
Uit hetfeit dat dewaardea = 14,8(formule 13)groterisdana = 13,9(formule 10)
zoumenkunnenafleidendatdefactora, geldendvoorhetzomerhalfjaar (apriltoten
met September) ongeveer de waarde 14,8+ (14,8- 13,9) = 15,7 moet hebben. Dit
wordt ondersteund door metingen op zeswaarnemingspunten over deperiodeapril,
meienjuni, weergegevenin tabel 14.Dezevoldoen aan deformule (zieook FLACH,
1964a):
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Tabel14. Werkdag-etmaalgemiddeldeoverhet kwartaalapril- juni (KEGW) vanhetboerderijverkeer
(1963)

Waarnemingspunt
T35.11

T„
T40

2

T37,38

3b
3b

Counting
station

1

3b
3b
3b

T 36
Ts9

8

Figuur

)

Figure

Aantal
boerderijen
a

KEGu)
(ritten/etmaal)

3
81)
11
18
22
23

34,2
78,2
73,9
92,2
130,7
139,4

a
Number of
farms

y
KEGW
(trips/24 hours)

y

in dezcperiode 1boerderij onbewoond j inthisperiod1farm unoccupied
nadien wegens wegconstructie vervallen / laterclosed-down afterroadreconstruction

Table14. Working-day(24 hours) volume, asa meanof April,May andJune 1963(KEGW) of farmboundtraffic

y = 16,2a0-67
waann:
y = KEGW (werkdag-etmaalgemiddelde over het kwartaal april tot en met juni /
working-day (24hours) volume, asameanofApril,May andJune)
a —aantalboerderijen, waaropy betrekking heeft /number offarms regardingy
Uiteraard moetmenmethettrekkenvan conclusies op grond van deformules 10,13
en 14voorzichtig zijn. Formule 10ishet meestbetrouwbaar; hij isgebaseerd op het
grootste aantal gegevens.
Degeringeverschillenindewaardenvana duiden opeen gelijkmatig karakter van
het boerderijverkeer. Wij herinneren aan de reeds in paragraaf 3.2.3 geconstateerde
geringespreidinginassencoefficienten endevoorhetboerderijverkeer nietsignificante
verschillen in het verloop van dagelijks bepaalde en wekelijks gemiddelde werkdagetmaalintensiteiten die eveneens op een gelijkmatig verkeersverloop wijzen.

4.2.4 Het werkdag-etmaalgemiddelde over kortere tijdsperioden
VoordedriewaarnemingspuntenT35,14,T40enT39(tabel 12)waarvan over degehele
jaarhjkse periode april 1963-maart 1964 wekelijkse werkdag-etmaalgemiddelden
(WEGW) bekend zijn, zijn de frequentieverdelingen van deze waarden nader onder64

(14)

Fig. 17. Cumulatieve frequentieverdelingvan WEGw-waarden van boerderijverkeer, per boerderij;
I telpuntr 3 5 j l 4 (3 boerderijen); II telpuntTl0 (II boerderijen);III telpuntT&(23 boerderijen)
Cum. freq. %>
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Fig. 17. Cumulativefrequency distribution of the values of WEGWoffarm-bound traffic,perfarm; I
countingstationT3ifli (3farms); II countingstationTl0 (11farms); III countingstationT3>(23 farms)

zocht.Zijblijken goeddooreennormaleverdelingtekunnenwordenbenaderd;uitgezet op kanspapier verlopen decumulatieve verdelingen nagenoegrechtlijnig (fig. 17).
Dezeeigenschapbiedt demogelijkheid omdeintensiteit van het boerderijverkeer op
degenoemdewaarnemingspunten doorhetberekenenvaneengemiddelde wekelijkse
werkdag-etmaalintensiteit (dit komt uiteraard overeen met JEGW)en de daarbij behorende standaardafwijking te karakteriseren. Om de gegevens van de drie waarnemingspunten onderlingvergelijkbaar temaken,zijn de ^£G«,-waarden gedeeld door
het bijbehorend JEGW.
Uit deze gegevens volgt een drietal cumulatieve frequentieverdelingen van de
quotienten WEGW/JEGW die de in tabel 15 vermelde overschrijdingspercentages te
zien geven; tevensisberekend dat 95%van het aantal quotienten gelegen zalzijn in
eeninterval, dat isweergegeven intabel 16.
Doortoetsingmet(Chi)2blijken deintabel 15vermeldeverdelingenonderlinggeen
significante verschillen te tonen. Het gemiddeld verloop van de drie verdelingen is
afgebeeld in fig. 18;in dezefiguurzijn de overschrijdingskansen vanWEGw/JEGur
waarden > 1,5 door extrapolatie verkregen.
Wij vonden reeds (par. 3.2.3, sub c) dat tussen de overschrijdingskansen van
dagelijks bepaalde en wekehjks gemiddelde werkdag-etmaalintensiteiten geen
significante verschillen bestaan.
Evenmin alsvoorhetinternbedrijfsverkeer zijnvoor hetboerderijverkeer seizoen-,
maand- of weekcoeflicienten berekend. De waarnemingsduur en het aantal van drie
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Tabel15.Overschrijdingskansen (%) vandequotientenWEGwjJEGw! boerderijverkeer
Overschrijdingskans
WEGw/JEGu,
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

1

35,14

95
91
84
75
63
50
37
25
16
9
5

99
97
92
82
69
50
31
18
8
3
1

97
93
87
77
65
50
35
23
13
7
3

WEGwjJEGu
Probabilityofexceedance
Table15.Probability ofexceedance (%) of WEGwjJEGw-values;farm-boundtraffic

e
365

W

Fig. 18.Aantal weken(w) en aantaletmalen
(e) perjaar, waarin voor het boerderijverkeer
een bepaalde (V) van WEGW/JEGW wordt
overschreden
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Fig.18.Number of weeks(w) andnumberof
full days(e) peryear,inwhichforfarm-bound
traffica certainvalue(V) of WEGwjJEGw is
exceeded

Tabel16. Interval,waarbinnen95%vandequotienten WEGwlJEGwzichzalbevinden;boerderijverkeer

Waarnemingspunt
Tg5> u
T40
T39

Counting station

Figuur

Aantal boerderijen
a

Interval95%

3b
3b
3b

3
11
23

0,40-1,60
0,58-1,42
0,49-1,51

Figure

a
Numberoffarms

Interval95%

Table16.Interval,covering 95% of WEGW/JEGWvalues;farm-boundtraffic

waarnemingspunten (T39,T40enT35,i4)waarvan een volledigejaarcyclus bekendis,
is daartoe te gering geacht. In fig. 19isechter het verloop van het quotient WEGW\
JEGWvoor deze waarnemingspunten in beeld gebracht. Duidelijk blijkt dat de quotienten invergelijking met dievan het intern bedrijfsverkeer (fig.11)in het algemeen
dicht bij de waarde 1,0 liggen.

Fig. 19. Verloopvan WEGW/JEGW vanhet boerderijverkeer op drietelpunlen(april1963tot en met
maart1964)
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Fig. 19. Distribution of WEGJJEGu, offarm-bound traffic on three countingstations (April 1963
through March1964)
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Tabel17. Gemiddelde uurintensiteit opwerkdagen alspercentagevandeHtproduktieper etmaalvan het boerderijverkeerinclusiefrijwielen (telpuntenr 39 enTs7>ss)
Waarnemingspunt/
Countingstation

Periode/Penorf

1

T39
ma t/mvr/Monday through Friday 0,4 0,2
T37j38
mat/m\r/Monday through Friday 0,2 0,0
gemiddeld//7Kwi ma t/mvr/Monday through Friday 0,30 0,10

2
0,1
0,2
0,15

3

4

0,2 0,6
0,6 0,6
0,40 0,60

5

6

0,8
0,8
0,80

2,3 4,5
2,4 4,6
2,35 4,55

Table17.Mean hourlyfrequency of thevolume offarm-boundtrafficinclusive bicycles asapercentageofmean
working-day (24 hours)traffic(counting stationsT3,and r 37j38 )

4.2.5 Deverdelingvan deintensiteit van het boerderijverkeer over deuren
van dedag
Het verloopvandeverkeersintensiteitperuur overdewerkdagenisaan dehandvan
waarnemingen gedurende 18werkweken,verdeeld over hetjaar, onderzocht voor de
telpuntenT39enT37,38 respectievelijk met23en22boerderijen. Hetbetreft hierverkeer inclusief rijwielen (tabel17).
Voor beide waarnemingspunten blijkt het verloop van de uurintensiteiten als
percentagevan debijbehorende DEGW voor dewerkdagen maandag tot en met vrijdag een zeer grote overeenstemmingte vertonen (toets van FRIEDMAN: W = 0,91).
Fig.20. Verloop van degemiddelde uurintensiteit (iu) alspercentagevandeHtproduktieperwerkdagetmaal(ie) vanhetboerderijverkeerinclusiefrijwielen opdetelpuntenT3, en T<nt3a
iu.100/ie
10|—

maandag t / m vrijdag
Monday through Friday

Fig.20.Meanhourlyfrequency(iu) ofthevolumeoffarm-boundtrafficinclusivebicyclesasapercentage
of meanworking-day (24hours)traffic(ie) at countingstationsr 3 9 andTaj>3S

7

8

UurjHour
9

10

6,6 7,0
7,8 5,6
7,70 6,30

11

12

13

14

15

16

7,1
5,8
6,45

6,8
6,0
6,40

6,4
8,0
7,20

5,3
6,4
5,85

7,0
5,9
6,8 10,0
6,35 8,50

17

18

19

20

21

22

23

24

6,5
7,2
6,85

6,9
8,2
7,55

6,7
6,2
6,45

6,6
5,2
5,90

5,3
3,0
4,15

3,5
2,2
2,85

2,4
1,6
2,0

0,9
0,6
0,75

Het over de beide telpunten gemiddeldverloopisweergegeveninfig.20.Het gelijkmatig karakter van het boerderijverkeer, waarop reeds enige malen werd gewezen,
komtinhetverloopvandeintensiteitperuurwederomnaarvoren.Invergelijkingmet
hetinternbedrijfsverkeer (fig. 14)komt het boerderijverkeer later in de ochtend op
gang; het zet zich echter in de avond langer voort. De spitsuurintensiteit ligt, omstreeks 16 uur, opgemiddeld 8,5%vandedagelijkse verkeersomvang.Mendientechter te bedenken dat infig.20sprake is van het boerderijverkeer inclusief rijwielen
(getrokken lijn; de streeplijn geeft het boerderijverkeer exclusief rijwielen aan, voorzover het percentage rijwielen uit visuele tellingen is vastgesteld). Fig. 14 geeft het
intern bedrijfsverkeer, exclusief rijwielen weer.
4.2.6 Maatschappelijk verkeer enextern bedrijfsverkeer
Doormiddelvaneenenquetezijnbijdertigaanboerderijwegen woonachtigegezinnen
enigegegevensverzameldomtrent desamenstellingvanhetverkeeruitmaatschappelijk verkeer en extern bedrijfsverkeer; het betreft bier gezinnen, in Zuid-Holland en
Friesland woonachtig. Slechtsvijftien van deze enquetes zijn uitgewerkt; de overige
zijn wegens onnauwkeurige of onvoldoende beantwoording der vragen ter zijde gelegd.Deverkregeninformatiesmoetendan ookuitsluitend alsillustratief wordenbeschouwdendienen eerderter bepalingvaneengrootte-orde dantoteennauwkeunge
kwantificering.Zijzijnweergegevenintabel18enhebbenbetrekkingopallegemiddeld
per gezin in eenjaar gemaakte ritten, inclusief die met rijwielen maar exclusief het
voetgangersverkeer. •
Bij de vraagstelling is, wat het maatschappelijk verkeer betreft, onderscheid gemaaktinverkeer,veroorzaakt tervervullingvanlevensbehoeften, doorhetvernchten
van diensten, door schoolgang,kerkgangenverenigingsleven. Het extern bedrijfsverkeerisnietnaderuitgesplitst.Aandegeenqueteerdeisgevraagdomvoorhet frequente
verkeer weektotalen te schatten, voor het minder frequente eenjaarlijkse som.
In het algemeen komt bij deritaantallen, veroorzaakt ter vervulling vanlevensbe69

Tabel18.Procentueelaandeelpergezinvan hetmaatschappelijk- enextern bedrijfsverkeer inhettotale
jaarlijkseboerderijverkeer inclusiefrijwielen, inrelatietotdegezinsgrootte
Maatschappelijk verkeer

schoolgang
5

kerkgang;
verenigingsleven
6

totaal
maatsch.
verkeer
7

Extern
bedrijfsverkeer
8

JEG
(ritten/
etm.) incl.
rijwielen
9

20,2
17,3
15,1
12,5

7,3
13,5
27,9
29,5

4,3
5,1
8,1
4,1

47,4
55,8
67,4
64,2

52,6
44,2
32,6
35,8

15,5
16,9
20,6
19,5

4
rendered
services

5
going to
school

6
going to
church; social
life

7
total
social
traffic

Aantal
geenqueteerde
gezinnen
1

Gezinsgrootte
2

levensbehoeften
3

diensten
4

4
3
4
4

2
3a4
5a6
7a8

15,6
19,9
16,3
18,1

/

2

Number of
questioned
families

Size of

3
necessities
of life

family

9
JEG
(trips/
24 hours)

8
External
functional
traffic

Social traffic

incl. bicycles

Table18.Socialtrafficandexternalfunctional traffic (perfamily) aspercentageof annualfarm-bound
trafficinclusive bicycles(perfamily), relatedtothesizeof family

hoeften,voorhetverrichtenvandienstenentenbehoevevanhetextern bedrijfsverkeer
een belangrijk deeltenlastevangemeenschappehjke verkeersverrichtingen (bijvoorbeeld leveranciers,poste.d.),zoalsreedsinparagraaf 4.2.1isuiteengezet. School- en
kerkbezoekvormen,pergezinbeschouwd,eenindividueledeelnameaanhetverkeer.
Uitdegegevensvantabel 18 blijkteenduidelijketendensnaareentoenemendaandeel
van hetmaatschappelijk verkeer (kolom 7)inhet totale verkeer bijtoenemendegezinsgrootte; bij grote gezinnen is het maatschappelijk verkeer gemiddeld ongeveer
tweemaalzogrootalshetexternbedrijfsverkeer. Invroegeronderzoekisookhetdrievoudwelgeconstateerd (FLACH,1964b).
Het aandeelvandeschoolgaandekindereninhetjaarlijks aantal ritten pergezinblijkt zeer duidelijk
toetenemenbijtoenemende gezinsgrootte (kolom5).Opgrond hiervaniseenpoginggedaan omhet
aantalrittenvanhetrijwielverkeer opwerkdageninverbandtebrengenmethetaantal schoolkinderen
per gezin (fig. 21).Voor de vijftien geenqueteerde gezinnen zijn twee relaties berekend; voor het
werkdagetmaalgemiddelde vanhetrijwielverkeergeldt:
y = 1,5s + 5,1(corr.coeff. r = 0,07)

(15)

waarin:
y = JEGwper gezin van het rijwielverkeer, behorend tot het boerderijverkeerIJEGW perfamily of
trafficof bicycles, belonging tofarm-boundtraffic
s = aantal schoolgaande kinderen per gezin/ number of school-childrenper family.
Daarnaast isvoor hetverkeer inclusief rijwielen berekend:
/ = 1,2s + 18,3(corr.coeff. r = 0,42)
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(16)

y
r

.
,

Fig. 21. VerbandtussenJEGWpergezin(y) enhetaantalschoolgaande
kinderen per gezin (s); • boerderijverkeer inclusief rijwielen;
O boerderij-rijwielverkeer

24 h

20 |-

16

r .

12

8

r
Fig. 21. Relation betweenJEGW perfamily (y) and the numberof
childrenperfamily, goingtoschools(s); •farm-boundtrafficinclusive
bicycles;0farm-boundbicycle traffic

waarin:
y = JEGW per gezin van het boerderijverkeer, inclusief rijwielen / JEGa perfamily offarm-bound
traffic,incl. bicycles
..
s = aantal schoolgaande kinderen per gezin/ number ofschool-childrenper family
Geziendewaardendercorrelatiecoefficientenzijndeindeformules 15 en 16 vastgelegde relaties
" g e m t d d d d aantal schoolkinderen per gezin, woonachtig aan de onderzochte
b w ^
bedraaj 1,5. Stellen wij dus , - 1,5 in deformules 15en 16 dan blijk,:het ^
™ £ ^ £
verkeer in de totale ritproduktie van de gemiddelde werkdag 74:201 =0,37. D « r d e v a
y - y = 20 1- 74 = 127 zijndeJEGWvanhetboerderijverkeer exclusiefrijwielen veroorzaaktdoor
L
L,i
n T l^komtredeliikovereen metJEGWexclusiefrijwielen,zoalsdat
envooreengemiddeld gezin (, = 1,5),komt redelik ove
^ ^
uit formule 13 valt te berekenen, namehjk y = 14,8 (a - i;, ZUIKS, gcici ^
materiaal, waarop de verschillende formules berusten.

Uit de op deze boerderijwegen gehouden persoonlijke tellingen ishet sanded van
hetrijwielverkeerindetotaleritproduktie vanhetboerdenjverkeer opde B ^ d d d e
werkdagbepaald op0,46.Uiteenoogpuntvanteltechmekwordtdoor onsd,^getalm
vergelijking met hetgeen hiervoor uit de enqueteswerd berekend (namehjk 0,37)als
juister aangehouden.

4.3 Gebruik van deparameters inde ontwerptechniek
In de rarasrafen 4 11 tot enmet 4,1.6 zijn ten aanzien vanhetintern bedrijfsverkeer
L J Z ^ l ^ r s ^EG, HJEG, WEG enDBG)behandeld; omtrenthet gebru*

bij het ontwerp van een stelsel van landbouwwegen kan het volgende worden opgemerkt.
ZowelJEGalsHJEGvertonen eenbinding met deontsloten oppervlakte grasland
en met de gemiddelde bedrijfsgrootte. Met behulp van de formules 7 en 8 die deze
relaties weergeven kunnen dus etmaalgemiddeldenals maat voor de totale verkeersomvangovereenjaar, respectievelijk halfjaar in absolute waarden worden berekend.
Kennisvan dezebasisgegevens betreffende detotale verkeersomvang kunnen vanbelangzijnbijvoorbeeldbijdebeoordelingvanhetnoodzakelijke onderhoud vanwegen.
Voorhetbepalenvandeafmetingenvaneenwegiseeninzichtindeverkeersintensiteitvereist.JEGnochHJEGwordendooronsbeschouwdalsgegevens,waarmedemen
een oordeel kan vellen overdeoverschrijdingskansen van bepaalde dagwaarden.Wil
mendezegegevensgebruikenvoor hetvaststellenvan bijvoorbeeld een maatgevende
verkeersintensiteit, dan dienenzijteworden aangevuld met kennis,waartoein ditgeval vooral de frequentieanalyse van DEG/JEG-waaTdsn en ook die van WEG/JEG
kunnen dienen.
Deparameters WEGenDEGzijn steedsinhunverhouding tot JEGbesproken. Er
zijn zowel bij onderlinge vergelijking van deze verhoudingen als bij de analyse van
DEG/JEG inzichtenverkregen (fig. 9en 13)waarmede het mogelijk is om ondertoepassingvanformule7vooreenbepaaldwegontwerp deteverwachten absolutewaardenvan WEGenDEGteberekenen. Eenbehandelingvan dezeabsolutewaardenzelf
heeft onsinziensindezestudieweinigzin,omdat zijperwaarnemingspunt, geziende
samenhangmetgebiedsoppervlakte engemiddelde bedrijfsgrootte, sterk kunnenverschillen.
Ookbijdebesprekingvandeverdelingvandeintensiteit vanhetintern bedrijfsverkeeroverdeurenvandedag(par.4.1.6)zijndeuurintensiteitenalspercentagesvande
bybehorende etmaalhoeveelhedenuitgedrukt. Met deze gegevens is het mogelijk om
bmnen de dageen spitsuurintensiteit vast te stellen.
Voor het boerderijverkeer gelden ten aanzien van de parameters JEGW, HJEGW,
WEGW, DEGWen van de verdeling van de verkeersintensiteit over de uren van de
werkdag(paragrafen 4.2.2tot enmet4.2.5)in grotelijnen dezelfde toepassingsmogenjkheden alsvoor het intern bedrijfsverkeer.
AangezienHJEGW enJEGW duidelijk methet aantal ontsloten boerderijen samenhangen(formules 10en 13),zijn ^G w -waarden inhunverhoudingtot JEGWbehandeld (paragraaf 4.2.4). Omdat de overschrijdingskansen van WEGW/JEGW niet
significant verschillen van die van DEGW/JEGW mag men de uit werkweektotalen
(maandag tot en met vrijdag) verkregen etmaalgemiddelden gebruiken voor het bebepalen van overschrijdingskansen van i)£GW^Gw-quotienten (fig. 18).De waarde
van,JEGW client afgeleid te worden met behulp van formule 13.Met de procentuele
verdeling van deuurintensiteiten over de gemiddelde werkdag (fig.20) kan men een
inzicht verkrygen in de spitsuurintensiteit van het boerderijverkeer op werkdagen.
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Samenvatting
1. Indithoofdstuk worden deritproduktiesvanhetintern bedrijfsverkeer envanhet
boerderijverkeer, bestaandeuitexternbedrijfsverkeer enmaatschappelijkverkeer,aan
eenbeschouwing onderworpen.
2. Voor het intern bedrijfsverkeer, exclusief rijwielen en voetgangers, zijn de weekdag-etmaalintensiteiten bepaald als gemiddelden over perioden die uiteenlopen van
1etmaaltot 1 jaar. JEGen HJEGvertonen inhet algemeeneentoenamediesamengaatmeteentoename van deontsloten oppervlakte.Daarnaast bestaatervoor beide
parameters,berekend per 100ha ontsloten grasland,eenduidelijk lineairverbandmet
degebruikersdichtheid (form. 7 en 8;fig.10).Afgezien van eenniveauverschil is er
tussen hetverloopvan dezerelaties geen significant verschil.Voor het niveauverschil
iseenverklaringgezochtinhetfeitdatbijdebepalingvanJEG/100hadentproduktie
gedurende het winterhalfjaar, die in het algemeen een zeer gennge waarde heeft, is
meegerekend.
,
. ,
3. Beschouwd als gemiddelden over perioden dievan 1dagtot 8wekenuiteenlopen
blijken deetmaalintensiteitenzoalszijopdrieindeomgevingvanLemmerenOosterzee (Fr.) gelegen waarnemingspunten voor overeenkomstige perioden zijn gemeten,
zeerteverschillen. Defrequentieverdelingen van deperwaarnemingspunt berekende
quotientenvanDEGenhunbijbehorend JEGzijnallescheefenverschillen significant
(tabel9). Deze significance wordt veroorzaakt door het aandeel in de frequentieverdelingenvanDEG/JEG-warden < 1,8. Vergelijking van degegevensvan dedriegenoemdepunten met dievan eenwaarnemingspunt inZuidoost-Fneslandlevertreed
significante verschillenvoorDEG/JEG-^rdcn < 5,0.Dedagehjkse omvangvanhet
internbedrijfsverkeer blijkt dusbijzonder afhankelijk vandewyzewaaropdeboeren,
welhchtuithoofde van hunpersoonlijk inzichtindeaanpak vanhunwerk,het daarmeeverbonden transport verrichten.
_
„„„.,..
4. Het verloop van het quotient WEG/JEG blijkt voor devier onderzochewaa nemingspunten te verschillen (tabel 10;fig.11). Toch kar.van een ^ W t e o ^
stemminggesprokenworden,wanneer men nagaat in welkemate dej
"M"&£_
1januari) ritproduktie van iederbedrijf zich opeenbepaaldetijd inhrtjaar h eft a
gewikkeld. In mei blijkt 25%van hetjaarlijks aantal te verrnden J t o M ^
bracht,eindjuliisdit50%;aanheteindvanoktoberheeft vnjwelieder90a95/ o vol
T t ^ l quot^ten van DEG ^
^
^
^
d
^
S
—
quentieverdelingenworden weergegeven,bhjken n, - a J ^ ^
degegevens
driewaarnemingspunten- overeentekomen(fig. 13). Byvergehjkng met g g
van het vierde waarnemingspunt behoudt deze ^ ^ \ Z S ^ f Z T Z r ^ JEG quotienten < 3,8. Op basis van deze
^
T
^
^
Z
^
schillende waarden van de quotienten overschnjdmgskans en ^° rae
6. Indeweideperiodevertoont deafwikkehnglvan hetintern h f ^ ^ ^
dedeurenvan de dageenzeer grote overeenstemmingvoor d ^ ^ l ^ Z l
(fig. 14).Hetbeeldvandezaterdagis zodanigdattydensdeochtendurennog
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'werkdag' gesproken kan worden. Het intern bedrijfsverkeer op zondag wordt voornamelijk doorhetmelkenbepaald.Despitsuurintensiteitisopdegemiddeldewerkdag
ongeveer 10% van de dagelijkse ritproduktie. Het werkdag-etmaalgemiddelde bedraagt, althansindezomermaanden, ongeveer 1,1 X hetweekdag-etmaalgemiddelde.
7. Gemiddeld over hetjaar bedraagt de ritproduktie per etmaal van het rijwielverkeer 19%van dievan het intern bedrijfsverkeer exclusief rijwielen; ten opzichte van
het verkeer inclusief rijwielen is het 16%.Deze percentages zijn bepaald op twee in
De Wollegaast gelegen telpunten.
8. Het boerderijverkeer verschilt door zijn gelijkmatig karakter duidelijk van het
intern bedrijfsverkeer. Een eerste aanwijzing daarvan gaf de berekening van de
assencoefficienten diein hoofdstuk 3ter sprake kwamen.
9. De werkdag-etmaalintensiteit van het boerderijverkeer exclusief rijwielen en voetgangers, bepaald alsgemiddelde over dehalfjaarlijkse winterperiode (oktober tot en
metmaart)blijktineersteinstantieduidelijk samentehangenmethet aantal ontsloten
boerderijen (form. 10;fig.15). Ook met de ontsloten oppervlakte, behorend bij de
achter een telpunt gelegen bedrijven bestaat een verband (form. 11). Aan de relatie
tussen HJEGW(oktober tot en met maart) en het aantal boerderijen wordt de voorkeur gegeven omdat hierdoor het verkeer, veroorzaakt door de bewoners van 'losse'
woningen (zonder bedrijfsgebouw), mede wordt verklaard. Het HJEGW per 100 ha
ontsloten oppervlakte vertoont nauwelijks enige samenhang met debijbehorende gebruikersdichtheid (form. 12),zulks in tegenstelling tot de relatie die voor het intern
bedrijfsverkeer gevonden is. Dit wordt eveneens verklaard door het voorkomen van
'losse' woningen langseenweg.
10. Voor drie waarnemingspunten, waarvan gegevens over eenjaar zijn verzameld,
blijkt hetverloopvanJEGWweinigvandatvanHJEGW(oktobertotenmetmaart)af
tewijken.Tochzijneraanwijzingen datdehalfjaarlijkse werkdag-etmaalgemiddelden,
berekend over deperiodeapriltot enmetSeptember, hogerewaarden opleveren, hetgeenondersteundwordt door formule 14,afgeleid uit metingen over april tot en met
juni 1963.
11. De quotienten DEGW/JEGW van dezedriewaarnemingspunten zijn normaal verdeeld; hun frequentieverdelingen verschillen niet significant. Gemiddeld voor de drie
puntenis95%vanhetaantalaldusberekendequotientengelegentussen 1,0 ± 0,5;op
grond van deze eigenschappen kunnen de overschrijdingskansen voor verschillende
waardenvandezequotienten gemakkelijkwordenbepaald(fig. 18).Eerderisvoorhet
boerderijverkeer aangetoond dat de cumulatieve frequentieverdelingen van DEGW\
JEGWen WEGw/JEGw-qvioti<inten geheel overeenkomen (hoofdstuk 3); dit in tegenstellingtot hetgeen bij het intern bedrijfsverkeer het gevalis.
12. Het verloop van het boerderijverkeer, inclusief rijwielen, gedurende de uren van
de werkdag toont voor allewerkdagen een overeenkomstig beeld (fig.20). De spitsuurintensiteit bedraagt op de gemiddelde werkdag ongeveer 8,5%van de dagelijkse
verkeersomvang.
13. Over de samenstelling van het boerderijverkeer uit extern bedrijfsverkeer en
maatschappelijk verkeer zijn ter illustratie enige gegevens verzameld (tabel 18). Bij
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toenemende gezinsgrootte neemt het aandeel van het maatschappelijk verkeer in het
totale verkeer, inclusief rijwielen, per gezin toe.Daarvoor isvooral de schoolgaande
jeugd verantwoordelijk. Op de onderzochte boerderijwegen, waar gemiddeld drie
kinderenper tweegezinnen een school bezoeken, bestaat, zoalsblijkt uitdeveertiendagelijkse persoonlijke tellingen46%van het boerderijverkeer uit rijwielverkeer. Dit
percentageishogerdanhetgeenaangezinsenqueteringkanwordenontleend, namelijk
37%;uiteenoogpuntvanteltechniekwordtheteerstgenoemdepercentagejuistergeacht.
14. Vandeindithoofdstuk behandeldeeigenschappen vanhetintern bedrijfsverkeer
enboerderijverkeer kunnenvooraldegeschetsterelatiestussengrondgebruik (respectievelijk gebruikersdichtheid en aantal boerderijen) en (half)jaarlijks gemiddelde
etmaalintensiteit, de overschrijdingskansen van dagelijks bepaalde of wekelijks gemiddeldeetmaalintensiteitenendewaardenvandepiekuurintensiteitenvooreenwegontwerp van belangworden geacht.
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5 Keuzebepaling bij alternatieve routes

5.1 Algemeen
Inhoofdstuk4iseenrelatiegevondentussenderitproduktievanhetintern bedrijfsverkeer opkavelwegen, dedoor dewegontsloten oppervlaktegrasland endegebruikersdichtheid (fig. 10).Deze laatste is eenvoudig vast te stellen met de reciproke waarde
van de gemiddeldebedrijfsgrootte in het beschouwdegebied. Devraagwelke oppervlakte grasland door eenbestaande ofeenaan teleggenkavelweg ontsloten wordt of
zalworden, ismoeilijker te beantwoorden. Men kan binnen een gebied onderscheid
maken in:
1. gronden die uitsluitend via een bedrijfsweg over land toegankelijk zijn;
2. gronden dieuitsluitend via eenkavelwegkunnen worden bereikt;
3. gronden die behalve over land ook over eenkavelweg bereikbaar zijn.
Degronden,behorendtotheteersteenhettweedetypeleverengeen, respectievelijk
eenvolledigebijdragetotdeintensiteitvanhetinternbedrijfsverkeer opeenkavelweg.
Bijdeontsluitingvankavelsenpercelenvanhetderdetype,waarbijvoordegebruikers
eenkeuzemogelijkistussenalternatieveroutes,waarlangszijhunlandwillenbereiken,
doet zich het verschijnsel van het zogenaamde 'omrijden' voor. De keuze uit de
alternatieve mogelijkheden berust op een waardering en onderlinge vergelijking van
routesvanverschillendehoedanigheid.Indithoofdstuk zalopdezeverschillenworden
ingegaan.
In hetvolgendewordt onder eenroute verstaan: het totaal aan onverharde enverhardewegen,datgebruiktwordtbijhetmakenvaneenrit.Eendirecteroutevormtten
opzichtevanandereroutessteedsdekortsteverbinding,gemetenalsabsolute afstand,
tussen uitgangspunt en eerstvolgend punt van bestemming. Bij het omrijden bepaalt
met zijn keuze op een omrij-route, meestal via een kavelweg, in plaats van op een
directe route, diemeestalover land voert. Dezekeuzemogelijkheid kan men bijvoorbeeldna wegenaanlegineengebied dat door eenopstrekkende verkavelingwordtgekenmerkt aantreffen. Het daarbij dikwijls toegepaste wegontwerp bestaat uit een
stelselvaneenofmeeropgaandewegenindelengterichtingderkavels,aangevuldmet
eenofmeerdwarswegendieopbepaaldeafstanden totdebestaandeboerderijweg,min
ofmeerevenwijdig aan dezewegendus dwarsop dekavelrichtingworden aangelegd
(VAN DUIN, 1962; SPARENBURG, 1964a; voorbeelden in verschillende jaarverslagen
van de Cultuurtechnische Dienst). Ook het in onze studie betrokken gebied De
Wollegaast vertoont dit patroon (fig.3a).
Hetverzamelenvangegevensoverhetomrijden inweidegebiedenmet opstrekkende
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verkaveling biedt moeilijkheden. Voor dit type onderzoek dient men te beschikken
over bedrijven die liefst weinig ofniet versnipperd zijn. Dehuiskavelmoet bij voorkeur en de veldkavel(s) in ieder geval via een verharde weg bereikbaar zijn, echter
zodanig dat deze niet de enige ontsluitingsmogelijkheid vormt. Het verrichten van
automatischeverkeerstellingenisuitgesloten.Alsmeetmethodiekismenoptransportboekhoudingen aangewezen (paragraaf 3.2.1). Het noteren van het aantal verreden
rittenendedaarbij gebruikteroutesdientnauwkeurigtegeschiedenenliefst zodanig,
dat allegedurende eenjaar opeenbedrijf voorkomende bewerkingen enhandelingen
eronder zijn begrepen. Ook debodemkundige toestand, deweersomstandigheden en
de onderlinge beiinvloeding van werkzaamheden zullen tot in detail moeten worden
aangetekend. Het vereist een duidelijke instructie aan de waarnemer (boer) en een
overzichtelijke coderingvan derijmogelijkheden.Mendientdaarbij tevermijden, dat
de boer door zijn deelname aan het onderzoek mogelijk in zijn routekeuze wordt
bei'nvloed.
Bij ons onderzoek isgebruik gemaakt van degegevensvan devolgende bedrijven,
waarvan degebruikers ten behoeve vanhet reedsbeschrevenverkeersonderzoek hun
medewerking aan de transportboekhoudingen verleenden:
D, gelegen in De Wollegaast (fig.2en25);
J, gelegen nabij Oosterzee (fig.2en26);
Br, gelegenin de Krimpenerwaard (fig.2en27).
De betreffende boeren zijn tevoren niet op dehoogte gesteld van het doel van de
door hen aangegeven routecoderingen.
Degebieden,waarindeonderzochtebedrijvengelegenzijn,wordennietgekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan wegkwaliteit; erzijn enkeleverharde landbouwwegenmaarvoor het overigeishetintern bedrijfsverkeer aangewezen oproutes over
hetland diemeestalworden gevormd door onverharde bedrijfswegen(paden).

5.2 Wegkwaliteit en afstand
Bijhetmakenvan eenkeuzetussenhet gebruikvaneenkavelweg,dieindedoor ons
gebruikte voorbeelden steeds verhard en openbaar is, en een route over eigen land
spelenvolgens VAN DUIN(1962)eenaantalfactoren eenrol.Tweeervanzulleninhet
hierna volgende vooral ter sprake worden gebracht, namelijk:
1. dekwaliteit, die men aan deter keuze staande routes toekent en dievoor eenbepaald bedrijfstype onder andere afhankelijk is van wegconstructie, grondsoort en
klimatologische omstandigheden;
2. deafstand tussen bedrijfsgebouw en grond, dievoor ieder der routes geldt.
Erisinbinnen-enbuitenlandvrijveelonderzoekverrichtnaardewijzewaaropmen
dekwaliteitvaneenwegkanwaarderen.Inhet MEERJARENPLANvoor ruilverkaveling
enandere cultuurtechnische werken inNederland (1958)wordt een groot aantal verspreideopvattingen dienaangaandesamengevat.Uitgangspunt bijdebeoordelingvan
dekwaliteitvaneenwegenstelselis,dathieraaneencijfer (q)wordttoegekend,datuit77

eenloopt tussen 1(zeer slecht) en 5(zeer goed). Een toename van het beoordelingscijfer, bijvoorbeeld door verharding van het wegdek, komt aldus tot uiting als een
scbijnbare afstandsverkorting vanderoutesoverdezewegen;dezeisgroter naarmate
het verschil in kwaliteitsklasse groteris.
AlsparametervoordegemiddeldekwaliteitvaneenwegvoertVAN DUIN(1962)een
wegingsfactor 'g'in,waarvoorhijverschillendewaardenaanneemt.Indeloopvanhet
jaar isgnietconstant; zijnwaardeismedeafhankelijk van deaard endeomvangvan
hetvervoer. VAN DUIN steltvooreenverhardewegvanzeergoedekwaliteitg = 1 en
geeft aan dat voor slechte wegen bijvoorbeeld g = 0,5 kan worden gebruikt. De
reciprokewaardevangkomtovereenmetdewegingsfactor inhetMeerjarenplan; het
quotientvandeafstand vanbedrijfsgebouw tot grondendefactorgwordt 'scbijnbare
weglengte'genoemd.Medeopgrondvandezetheorieen berustdewijze,waaropsinds
1962internbijdeCultuurtechnischeDienstaandeontsluitingvan landbouwbedrijven
aandacht wordt besteed. Bij de beoordeling van de wegkwaliteit (q) worden vijf
klassen onderscheiden, waaraan devolgende omschrijving wordt gegeven:
1. dewegispraktisch overdegehelelengtegedurende een betrekkelijk langeperiode
slecht te berijden;
2. dewegispraktischoverdegehelelengteperiodiekslechtteberijdentengevolgevan
regenbuien of droogteperioden (mul);
3. dewegis op een beperkt aantal plaatsen na regenbuien (of droogte) slecht te berijden. Voortsvallenhieronder dewegen,waarop ten gevolgevan diverse omstandigheden (b.v. slechtwegdek) slechtslangzaam gereden moet worden;
4. de weg is goed berijdbaar, doch heeft tekortkomingen, bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen ten gevolge van kwaliteit wegdek, uitwijkmoeilijkheden bij passeren en
dergelijke;
5. dewegisin elk opzicht goed bruikbaar.
Als maatstaf voor de gemiddelde kwaliteit van een weg worden coefficienten gehanteerd die in waarde varieren van 1,bij optimalewegcondities, tot 3bij de minst
goede wegen. Tussen dezewegkwaliteitscoefficient (s) en de bovenomschreven wegkwaliteitsklassen (q) bestaat de relatie: s = 3(5-«>/4 (RIGHOLT, 1963). Ook bij deze
methode worden de afstanden gewogen met een factor die groter is naarmate de
kwaliteitsbeoordeling slechter is; wegverbetering uit zich in een schijnbare afstandsverkorting. SPARENBURG (1964a en b) past in zijn theoretische beschouwingen over
een ontsluitingsstelsel voor gebieden van het opstrekkende verkavelingstype een
wegingsfactor a toe voor de kwaliteit van de wegen, die van dezelfde aard is als de
kwahteitscoefficient s. RIGHOLT (1963) brengt op grond van praktijkonderzoek de
waarderingvandewegkwaliteitvooralinverbandmetderijsnelheid vanverschillende
voertuigcategorieen. Onder verwijzing naar het werk van REINDS en VAN HEMERT
(1962)vermeldthijeengoedeovereenstemmingmetdekwaliteitswaardering, dieinde
toepassingvan het MEERJARENPLAN (1958)wordt gegeven.Voor trekkertractie onder
ongunstige omstandigheden constateert RIGHOLT een transportduur die ongeveer
driemaal zo groot is als onder optimale wegcondities. Verwijzend naar SEUSTER
(1961)meent hij dat ook hetviervoudvan dezetijd kan optreden. Uit hetfeit dat de
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verbindingen over landin depraktijk worden gekozen,kanmen opmaken dat degenoemde 'ongunstige omstandigheden' niet alszo abnormaal worden beschouwd dat
gebruik van deze routes achterwege blijft.
De probleemstelling bij de in dit hoofdstuk weergegeven analyse van het omrijden
spitst zichtoe op het bepalen van eenwegingsfactor z > 1 voor dekwaliteit van een
onverharde weg,wanneer men diefactor voor eenverharde wegvan goede kwaliteit
gelijk stelt aan 1.
Voorafgaande aan de per waarnemingspunt te behandelen onderzoeksresultaten
volgtthans een korte beschrijving van derekenmethodediebij deze analyse van het
omrijden istoegepast.
Op basisvan het beschikbare waarnemingsmateriaal zalzworden bepaald alseen
waarde, geldend als gemiddelde voor alle in een jaar verrichte werkzaamheden.
Blijkens de in het voorafgaande genoemde literatuur kan men een zekere mate van
spreidinginz-waardenronddegemiddeldezverwachten.Ookuiteigenwaarnemingen
is vastgesteld dat de beoordeling van eenzelfde route door een bepaalde boer kan
wisselen.Dit hangt onder andere samenmetdefysische toestand van deweg,met de
aardvanhet transport, metdetransport- entractiemiddelenenmetdeweersomstandigheden. Voorts kan bijvoorbeeld worden genoemd dat het weiden van vee inpercelen,waardoorheen eenrouteoverlandzouleiden,eenbeletselvoordekeuzevandie
routevormtinverband methet openenensluitenvan hekken, het veroorzaken van
onrust onderhetveeenhetvretendoorhetveeaandeladingbijvervoervan bijvoorbeeld versgras.
Aangenomenmoetworden datdewegingsfactor diedooreenboerbewust ofonbewustaan het rijden overlandwordttoegekend met deafstand tussen bednjfsgebouw
enperceelbepalend isvoor dematewaarinhijvaneenroute gebruik maakt.
Deaardvan deprobleemstelling brengt metzichmeeombij deverwerkingvande
verzameldegegevensvooriedergebruiksperceelvaneenbedrijf hetineenbepaaldjaar
daarheenafgelegde aantalrittenop100%testellen.Hetaantalritten,verredenviaeen
omrij-route wordt als percentage o> van het totaal aantal ritten uitgedrukt. meruit
wordt zafgeleid.
.
Bijdeanalysevanhet omrijden wordendevolgendeuitgangspunten gebezigd:
A. Indiendeafstand viaeenomrijroute,waarbij delengtevaneenonverhard gedeelte
gewogen wordt met z > 1, gelijk is aan de afstand via de directe route, waarbij de
lengtevaneenonverhardgedeelteeveneensgewogenwordtmetz> 1,danzalhetaantal ritten dat via de omrij-route wordt afgelegd gelijk zijn aan het aantal dat via de
directe route wordt verreden. Het omrij-percentage (<o)vormt dus 50% van het in
totaal naar het betreffende perceel verreden aantal ritten; dein dit geval optredende
waarde vanz wordt Z50 genoemd.
B. Indien in bepaalde omstandigheden de gewogen omry-afstand verschilt van de
gewogen directe afstand, kiest degebruiker voor het afleggenvan zijn ritten de route
met dekortste gewogen afstand.
Een en ander kan aan dehand vanfig.22nader worden toegehcht. Nemenwij als
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Fig. 22.Mogelijkeroutesnaaree/tperceel van een opstrekkend
bedrijf

Omrijroute verhard
(O v )
" Indirect route metalled
. Omrijroute onverhard
, Q»
Indirect route non-metalled *
Directe route verhard
._ .
v
' Directroute metalled
Directe route onverha;d ,Q>
Direct route non-metaled

Fig.22. Possibleroutesto aparcel of astrip-parcelledholding

voorbeeldperceel 3,dan bedraagt hetverschilvan degewogen afstanden tot hetperceel,tussenbeideroutes:
Ov + zOi— (Dv + zDi) = (Ov — Dv) — z(Di — 0%) = y 3—zS3

(17)

waarin:
wciann:
0V = lengte van de omrij-route, verhard gedeelte (hm)/ lengthof theindirectroute,
metalledpart (hm)
Oi = lengtevandeomrij-route, onverhard gedeelte(hm)/ lengthoftheindirectroute,
non-metalledpart (hm)
Dv = lengte van de directe route, verhard gedeelte (hm)/ lengthof thedirect route,
metalledpart (hm)
Di = lengtevandedirecteroute,onverhard gedeelte (hm)/ lengthofthedirectroute,
non-metalledpart (hm)
2
= wegingsfactorvoordewegkwaliteitvandeonverharderoutegedeelten / weighing
^factor ofroadquality of thenon-metalledparts ofroutes
Y3 - lengteverschil tussen de verharde gedeelten van omrij-route en directe route
naar perceel 3 {hm)Idifference of lengthof the metalledparts of indirect and
direct route toparcel3 (hm)
3 = lengteverschil tussen de onverharde gedeelten van omrij-route en directe route
naarperceel3 (hm)/ differenceoflength ofthenon-metalledpartsofindirectand
direct route toparcel3 (hm)
80

Gesteld dat z slechts een waarde kan aannemen, bijvoorbeeld:
z= ^

h

dan zou dit tot uiting komen in:
1. eenaantalomrij-ritten naarperceel3 gelijkaanhetaantaldirecteritten:to= 50%;
z = ^5o;
2. verkeer naar de percelen 4, 5 en 6, waarvoor y—Z50S< 0 uitsluitend via de
omrij-route: co= 100%;
3. verkeer naar depercelen 1 en2,waarvoory—Z50S> 0uitsluitend viade directe
route:w= 0%.
Alduszoudenermaximaal slechts drie waarden voor wkunnen bestaan, namelijk
0%. 50%en 100%.In werkelijkheid vindt men echter percelen, waarvoor het omrijpercentage groter isdan 0% enkleiner dan 100%,maar tezelfder tijd niet gelijk aan
50%.Ditduidterdusopdatzgeenconstanteis,maardatdezegrootheid afhankelijk
van de omstandigheden en het oordeel van de boer gedurende bepaalde periodenof
voor bepaalde werkzaamheden hoger of lager gewaardeerd wordt.
Een eenvoudig verband tussen w,de gemeten grootheid en z, dete analyserenwegingsfactor bestaat echter niet. Waarden vanw,gelegentussen 0% en 100%kunnen
op zeer verschillende manieren tot stand komen. Nemen wij alsvoorbeeld dat voor
een bepaald perceel gevonden werd:w= 50%.Dit kan betekenen:
a. de gewogen omrij-afstand was gedurende het gehelejaar gelijk aan de gewogen
directe afstand (veronderstelling A: Z50= y/&);
b. gedurendeeenbepaaldeperiodevan hetjaar ofvoor bepaaldewerkzaamheden (I)
is de waarde van z50 = y/S geweest, doch gedurende een tweede periode of voor
andere werkzaamheden (II) was z < Z50,terwijl in een derde periode of voor weer
anderewerkzaamheden (III) z> z50 werd gewaardeerd.
Wanneer wij aannemen dat tijdens I in totaal 20ritten werden verreden, tijdens II
40entijdens III eveneens40ritten, dankunnen devoorbeelden a en b alsvolgtwordenvoorgesteld:
Voorbeeld a/ Examplea

Periode
I
II
III

Waardering
z
Z = 2so

z = z5o
Z = -Z6o

totaal/tota/
Period

Estimation
of z

Verreden ritten
via directe route

via omrij-route

10
20
20

10
20
20

50

50

viai directroute

viaindirect route

Number of trips
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Voorbeeld b/Exampleb

Waardering
z

Periode
I
II
III

Z = ^60

z < zm
z > zso

totaal/total
Period

Verreden ritten
via directeroute

via omrij-route

10
40

10
40

50
Estimation
ofz

50

viadirectroute

viaindirectroute

Number of trips

Dehiergegevenvoorbeelden zijnuiteraard metandereaantevullen.Hetinternbedrijfsverkeer valtimmersuiteenineengroot aantalonderdelen,afhankelijk vandeop
een perceel te verrichten werkzaamheden, waarbij de boer onder invloed van de op
pag.79aangeduideomstandighedentelkenseenwegingsfactor aanhetrijden overland
toekent en daarmede uit alternatieve routes kiest. Aldus geldt voor de gezamenlijke
verkeersverrichtingeni = 1 totenmetn,eenwaardevoor dewegingsfactor gelijkaan
n
SZi/n.
l

Omeenindrukteverkrijgenvandewaardendiedooreenboeraandewegingsfactor
worden toegekend, is als aanvulling op de eerder genoemde uitgangspunten A enB
eenderde veronderstelling ingevoerd, die luidt:
C r Hetpercentageritten,verredenviaeendirecteroutegeeft aanmetwelkefrequence een bepaalde waarde zx is onderschreden.
Opdezeveronderstellingberusteeneerstebenaderingvandesamenhangtussenhet
omnj-percentage toen dewegingsfactor zu waarbij met name demogelijke spreiding
indezefactor deaandacht heeft. Hierin betekent bijvoorbeeld to = 20%,datin80%
van deineenjaar opeenbepaald perceelvoorkomendewerkzaamheden (omstandigheden)eenzrwaardeisonderschreden dieafgeleid kanwordenuitdevoordatperceel
geldendegehjkheid Ov+ ziOl =DV + ZiDh Fig.23 geeft deze berekeningsmethode
gransch weer; van twee routes zijn de gewogen lengten als functie van z*afgebeeld.
Koute Oisdeomnj-route (absolute lengte bij zt = 1 het grootst); hiervoor geldteen
omnj-percentageco%. InhetsnijpuntderlijnenO =Ov+ ZiOt enD=Dv + ztDi leest
men de^-waarde af, die met (100-to)% kans wordt onderschreden. Het is aldus
mogelijkomopgrondvaneengrootaantalperceelsgegevensperbedrijf dez*-waarden
en deverdelingvan dezewaarden vast te stellen.
r i t S l I 6 f r e q u e n t i f v e r d e l i n 8 OP"neaireschaaleenrechtelijn geven,dan kan opeenvoudigewijzede
ntverdehng over alternatieve routes waarvan de lengten (in hm) bepaald zijn door Ov + ztOi en
Dv + ZiDi worden berekend volgens:
(100-to) =
(zoo
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^-(zso-Az)
100%
+Az)-(z5o-Az)

Fig.23. Verbandtussen degewogen routelengte(L) ende
wegingsfactor voorhet onverharde routegedeelte(zi)

Fig.23.Relation betweenthe weightedlength of a route
(L) andtheweighingfactorfor thenon-metalledpart ofthe
route (zi)

waarin (fig. 23):
(100—to) = percentage ritten, verreden via de directe route
zs = dezj-waarde, behorend bij het snijpunt van twee route-lijnen
£50= de uit alleperceelsgegevens afgeleide waarde van zj, die met een frequentie van 50%
wordt onderschreden
Z50—Az = de grootste z<-waardediemet een frequentie van 0% wordt onderschreden
Z50+ Az = de kleinste Zj-waarde diemet eenfrequentie van 100%wordt onderschreden

Dehier behandeldeberekeningsmethode kan ook worden toegepast indien er meer
dan twee routes per perceel bestaan. Immers is het dan mogelijk, zoals uit waarne-

4

route D
„ Oi
„ o2

100 1-

Fig. 24. Routekeuze. a naarperceel
4vanhetbedrijfintabel19;binvloed
van verschillende waarden van de
wegingsfactorzv, zie tabel19;L gewogenafstand

3

di
|2

>
ill

in

•

Fig.24. Choiceof routes,a toparcel
4 of the holding in table 19; b in6z
i fluence of different values of the
weighingfactor zi; see table 19;
L weightedroute length
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Tabel19. Veronderstelde routes,route-lengten enritpercentagesvoorperceel4 vanhet bedrijfin figuur
24a
Lengte(hm)
Route

verhard

onverhard

Absolute lengte
(hm)

Ritpercentages
P

D
Ox

6
16
32

20
12
6

26
28
38

10
60
30

metalled

non metalled

Absolute length

o2
Route

Length (hm)

Percentage oftrips

(hm)

P

Table19.Supposedroutes,routelengthandpercentage of trips,pertaining toparcel 4 of the holding
infigure24a

mingenook blijkt, dat eenboer zijn ritten over meerroutes verdeelt. Een voorbeeld
van deze situatie isgegeven infig.24a en intabel 19.Uitgezetindezefiguur,analoog
aanfig.23,blijkt danonderinachtnamevanderitverdeling over de routes D, 0\ en
0 2 , dater10% kansbestaat dat zt < zsX = 1,25 endat er70%kansisdatz«< zs2 =
2,67. Uitgaande van een gelijke kans van voorkomen voor iedere waarde vanz<
liggen degrenzenf50—Azenz50 + Azzodanig dat 1,00 < z<< 3,40.
Zou men, in een ander geval, z so en de op lineaire schaal rechtlijnig verlopende verdeling van
zf-waarden kennen, dan zouden de ritpercentages (p) voor de routes D, Oi en 0 2 als volgt kunnen
worden berekend:
route D: p = ( 1 0 0 - « i ) = fs__ f 1 " , ^ 5 0 " ^
(Z50 + Az) — (Z50— Az)

100%

1,25 — 1,00
100% = 10%;toi = 90%
3,40—1,00'
route Of. p = ( 1 0 0 - c o i - w a ) = , . *"~Zn
•coi%=.(Z5Q+Az)—Zsl
_ 2,67—1,25
90% = 60%
3,40—1,25
route 0 2 : p = (100— 10— 60) % = 30%

Eentweedemethodewaarmedehetomrijdenkanwordengeanalyseerd.gaatevenals
devongeuitvanhetbestaanvaneenz50-waardeenvanAz,dochlegtvooralnadrukop
de mvloed van de via ieder der alternatieve routes bestaande afstanden tussen bedrrjfsgebouw en perceel op het omrijden. Deze methode wordt allereerst besproken
voor het gevalwaarin per perceel een directe en een omrij-route voorkomen.
Inaansluiting opdeeerder genoemdeuitgangspunten A enBwordt verondersteld:
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C 2 . Het verschiltussen demet£50gewogenperceelsafstanden van deomrij-route en de
directe route isrecht evenredig met het verschiltussen het voor het betreffende perceel
gemeten omrij-percentage coen 50%; £50is volgens deze veronderstelling deaan alle
percelen van een bedrijf te ontlenen zj-waarde waarbij geldt dat y —£508 = 0 , voor
co= 5 0 %
De in punt C2 genoemde evenredigheid verliest zijn geldigheid voor to = 0% en
to = 100%. Wanneer immers alle ritten via de directe route verreden worden of wel
alle via de omrij-route, is het slechts mogelijk om vast te stellen dat een bepaalde
(grens)waarde y —£508 > 0 respectievelijk y —£508 < 0 is over- of onderschreden.
Het traject tussen deze grenswaarden kan nu, ingevolge onze veronderstellingen A,
B en C2 als volgt in formule worden beschreven:
y —Z5o8= —^(co —50)

(18)

waarin:
y = het lengteverschil tussen de verharde gedeelten van de omrij-route en de
directe route naar een bepaald perceel / the difference of length of the metalled
parts of the indirect and direct route to a parcel
8 = idem voor de onverharde routegedeelten / likeyfor thenon-metalledparts of the
routes
£50 = wegingsfactor voor de onverharde routegedeelten, geldend als gemiddelde voor
een bedrijf/ weighingfactor of the quality of non-metalled roads, derived from
allparcels of a holding
ty = evenredigheidsfactor /proportion factor
co = percentage omrij-ritten van het totaal aantal ritten per perceel / indirect trips as
apercentage of the total number of tripsper parcel
Formule 18kenttwee onbekenden, namelijk <\> en £50, waarbij <J» een niet nader bepaalde maat is voor het traject, waarbinnen de waarden van z< gelegen zijn (zie
paragraaf 5.3.3). Met behulp van deze formule kunnen, indien de gegevens y, Senco
van twee of meer percelen per bedrijf bekend zijn, de waarden voor £50en <\> als gemiddeld voor een bedrijf optredende waarden worden berekend.
Eveneenszijndegedachtenuitgegaannaareenformuleringdieberustopdeaannamedatderitverdelingoverdeterbeschikkingstaanderoutesomgekeerdevenredigzouzijnmetdedoorfsogewogen
lengtenvandezeroutes.Volgensdezeopvattingzou
Dv+ zsoDi

UJ

(iv)

to

Dezegedachtengang,waarinaanderoutesinzekerezin'weerstanden'wordentoegekend,verklaart
echter niet het voorkomen van een waardew= 0%,tenzij Ovdan wel Oj->00Bij waarden van
f50 ->00neemthetlinkerlidvandevergelijkingeindigewaardenaandienaderentotOi/Di.
Voorto= 100%geldtdatOv+ Z50O1 = 0;daartoezoufso <0moetenzijn,hetgeennietmogelijk
is. De tweedemogelijkheid is: Dv + zsoDi ->-oo; omdat de omrij-route langer is dan de directe
route,nadertdan00kOv+ zsoOi-*•00,hetgeenreedswerdverworpen.
Aandezebezwarenwordttegemoet gekomendooraanhetweerstandsmodel devorm
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Dv + zsoDi

(20)

lc«>

te geven,waarin: (k > 1)
Schrijft men deze formule als:
(Ov + zsoOi)— (Dv + fsoDO =

woo-(A? £u
_a— (Ov + fso Oi)

kl0Q

(21)

dan ontstaat
y—fso8 = (Ov + fso Oi) {1 —W" - so)}

(22)

Deze formulering heeft echter het bezwaar dat voor dezelfde positieve en negatieve waarde van
(<o 50) het linker lid (y—f50 8)respectievelijk negatieve en positieve waardengaataannemendie,
absoluut, verschillen. Deze uitkomst is, mede gelet op de later te behandelen onderzoeksresultaten
niet aanvaard. Het weerstandsmodelmet een gelijktijdige verdeling van de verkeersstroom over alle
beschikbare routes beantwoordt ook niet aan de fysische eigenschappen van landbouwverkeer.

Tot nog toewerd een berekeningsmethode van z50 beschreven, waarin sprake was
van een directe en een omrij-route per perceel. Deze methode behoeft aanvulling
indien eenperceellangsmeerdan tweeroutes bereikt kan worden, als aangegevenin
figuur 24aentabel 19.In het kader van het orienterend onderzoek, dat in dit hoofdstuk isweergegeven, isvoor dit gevalaan een methode gedacht waarbij de waarden
van <]> eni5oworden berekend door de afstandsverschillen tussen alternatieve routes
stapsgewijs te bepalen.
Uitgegaan wordt van eenvolgorde van voorkeur voor alternatieve routes, waarbij
deze volgorde voortvloeit uit de gewogen lengten van de routes bij toenemende zt.
Dekortstelengtebepaalt dan debij toenemende zt gemaakte keuze van de routes,in
figuur24b dusachtereenvolgens D, Oi en 02.
Hetafstandsverschiltussendeeersteroute(D) endetweede(Ox)isvolgensformule
18in verband gebracht met een bijbehorend omrij-percentage co,datwordtberekend
door het aantal over Oxen 02 verreden ritten uit te drukken als percentage van alle
over D, Oxen 02 verreden ritten. Bij de volgende stap is voor het afstandsverschil
tussen deroute Oxen de daarop volgende (02) de bijbehorende waarde van toberekend en weldoor het aantal over 02 verreden ritten uit te drukken als percentage
van het aantal over Oi en 02 verreden ritten. Bij aanwezigheid van meer dan drie
routesperperceelkandezestapsgewijzeberekeningwordenvoortgezet.Bijvierroutes
bijvoorbeeld, in devolgorde D,Ou 02 en03 met ritpercentages p,pi, p2 en p 3 wordt
dan eerst het gewogen afstandsverschil van (Oi — D) in verband gebracht met
{(pi+ P2+ p 3 ; / rp+ pi+ p2+ p3)}. 100% = (oi%; vervolgens wordt het gewogen
afstandsverschilvan(02 - Ox)in verbandgebrachtmet{(p2 + ps)/ (pi + P2+ Ps)}
.100% -W2% en tenslotte het gewogen afstandsverschil van (03 — 02) met
{P3/(P2 + P3)}.100%. De stapsgewijs verkregen afstandsverschillen en omrijpercentages (tabel 20)worden uitgewerkt volgens formule 18.
Omgekeerd geldt dat bij bekende $ enf50deritverdeling over een aantalalternatieveroutesstapsgewijs kan wordenberekend, wanneer men devolgorde derroutes eerst (grafisch) bepaalt.
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Tabel20.Afstandsverschillen enomrij-percentages, stapsgewijs berekenduitdegegevens vantabel 19

Routecombinaties
OrD

o2-o,
Route combinations

Gewogen afstandsverschil
(hm)

Omrijpercentage

10-S.zM
16-6.z60

90
33

Difference of weightedlengths
(hm)

Percentage ofindirect
trips (<a)

(»)

Table 20.Differences of weightedlengths andpercentages of indirect trips, calculatedby a step-by-step
method withdataof table 19

Indevolgendeparagrafenwordendegegevensenderesultatenvandeberekeningen
voor de drie in paragraaf 5.1 genoemde bedrijven behandeld. Daarbij dient nog het
volgende te wordenvermeld:
1. Percelenwaarvanhetgebruikplaatsvindtandersdanoverdewegofoverlandzijn
buiten beschouwing gelaten;
2. Slechts die ritten zijn in aanmerking genomen die met paarden- of met trekkertractie zijn ondernomen. Ritten te voet, per rijwiel, bromfiets of personenauto, die
op de betreffende waarnemingspunten eveneens zijn uitgevoerd, zijn niet in de berekeningen opgenomen omdat dekeuzemogelijkheidtussen eenroute over dewegof
over land voor deze categorieen in het algemeen niet relevant wordt geacht;
3. De afstand tussen het bedrijfsgebouw en een gebruiksperceel is gemeten tot de
perceelsdammen;
4. Routes,waarover het ritaantal < 5%van het totaal aantal naar een perceel verredenrittenbedraagt, zijnnietindeberekeningen opgenomen. Deindrukis namelijk
verkregen dat een boer in enkele gevallen routes kiest om redenen die geen verband
houden metwegkwaliteit, zoalsbijvoorbeeld een bespreking met eenloonwerker die
op andermans perceel aan het werk is;
5. Percelen dieuitsluitend via66n routeworden bereikt, zijn niet in de berekeningen
volgensdemethodevangewogenafstandsverschillen betrokken.Zijzijn ter illustratie
welin defiguren30tot enmet 32weergegeven.

5.3 Deritverdeling overalternatieveroutes
5.3.1Waarnemingen
BedrijfD (fig. 25;tabell)
Opdit bedrijf kanvoor het verrichten van intern bedrijfsverkeer gebruik wordengemaakt van een klinkerweg en van een onverharde bedrijfsweg (pad) over land. De
klinkerweg heeft een verhardingsbreedte van 3.00 meter en is voorzien van brede
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Fig.25.Ligging vanbedrijfD

Secundaire weg
Secondary road

^=^,

Weg van plaatselijk belong
Road of local interest
Sloot
Ditch

m

1 6 1

1. 1
|srT

Woning of b e d r i j f s g e b o u w
Farmbuilding
Perceel
Parcel
Wegvak
Road section

Fig. 25. Situation of holding D

bermen;hijverkeertineenzeergoedestaat.Deonverharde bedrijfsweg isinhetalgemeenvanredelijk goedekwaliteit,omdathijgelegenisopeenouddijkje, datenigszins
verhoogd in het land ligt.
Als bijzonderheid geldt voor dit bedrijf, dat op de veldkavel een permanente
zomerstalisgeplaatst (perceel 12),waaropzichindeweideperiodevrijwel alleverkeer
ten behoevevan het melken concentreert.
Intabel21 zijndeafstanden tussendepercelenenhetbedrijfsgebouw dieopdeverschillende mogelijke routes optreden vermeld en onderscheiden naar een verhard en
een onverhard deel. Tevens is vermeld de verdeling van de ritaantallen over de verschillende routes, die in 1962zijn uitgevoerd.
Volgensdeindezetabelweergegevenritverdelingenperperceeliserduidelijk sprake
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Tabel21. Afstand en ritaantallen, geldendvoorde verschillende routesnaardegebruikspercelen van
bedrijfD (fig. 25), gedurende hetjaar 1962
Afstand (hm)
1

Perceel

Route via

1

e
v-8-7-5-3-2
1
v-8-7-5-3
1-2
v-8-7-5
1-2
v-8-7-6
1-2-3
v-8-7
1-2-4
v-8-7
1-2-3-5
v-8
1-2-3-5-7

Code

11

1-2-4-6
v-11-10
1-2-4-6-9
v-11
1-2-4-6-9-10

12

1-2-3-5-7-8

13

1-2-3-5-7-8-12
v-12
1-2-3-5-7-8
v
1-2-3-5-7-8-14
v-14
1-2-3-5-7-8-12
v-12
1-2-3-5-7-8-12-13
v-12-13

D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O

Routevia1

Code2

2
3
4
5
6
7
8

V

9
10

V

V

14
15
16
17
Parcel

8

verhard

onverhard

0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
0,2
33,5
1,7
35,0
1,7
35,0
0,2
33,5
0,2
33,5

_

19,1
1,1
18,5
0,5
23,4
5,4

14
0
71
0
76
0
88
0
100
1
99
1
76
9
29
23
207
7
47
3
9
58
0
393
1
18
1
31
1
31
1
38
0
6

metalled

non-metalled

Number

Ritaantal

15,5
2,6
12,0
4,6
9,5
5,5
9,0
8,6
6,5
7,2
6,0
11,8
1,2
16,1

11,0
6,0
12,8
3,5
15,4

18,0

19,5
1,5
18,0

-

of trips

Length (hm)
1

e = eit/farmyard
v = verhardev/eg/metalledpartofthe route
8-7 = viaperceel 8en7/v/aparcel8and7
' D = directeroute/directroute
O = omrij-route/iWi'recfroute
Table21.Lengthsandnumberoftrips,regardingthedifferentroutestotheparcelsofholdingD(fig. 25)
during 1962
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vaneenkwaliteitswaarderingvandeonverhardegedeeltenderroutesdienietconstant
is; devoorkeur voor een bepaalde route isbij een aantal percelen blijkbaar aanverandering onderhevig. Ten aanzien van het hoge ritaantal van perceel 9 kan worden
vermeld, dat dit perceel in de waarnemingsperiode in het bijzonder met stalmest is
voorzien.
BedrijfJ (hg.26;tabel 1)
Het patroon van wegen, dat dit bedrijf voor hetverrichten van intern bedrijfsverkeer
ten dienste staat, issamengesteld uit:
- Een klinkerweg met een verhardingsbreedte van 3,50 meter en met brede bermen.
Fig.26.Ligging vanbedrijfJ

BEDRUF
HOLDING

Secundaire weg
Secondary road
Weg van plaatselijk belong
Roadof local interest
Sloot
Ditch
Woning of bedrijfsgebouw
Farmbuilding

Fig.26. Situation ofholdingJ
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Het wegdekverkeert in goede staat.
- Eensemi-verhardesintelweg;ingoedestaatverkerenderijbaanmeteenbreedtevan
2,5meter, goedebermen.
- Onverharde bedrijfswegen (paden) over dekavelsenpercelen (veengrond).
Intabel22zijn deafstanden tussenhet bedrijfsgebouw en depercelen dievoor de
Tabel22. Afstanden enritaantallen, geldendvoor deverschillende routes naardegebruikspercelen van
bedrijfJ (fig.26), gedurende dejaren 1962 en 1963
Afstand (hm)
1

Code

verhard

D
D
D
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D
O
D

V

D
O
D
O

0,5
0,5
0,5
0,5
18,7
0,5
18,7
0,5
18,7
0,5
18,7
1,8
19,8
1,8
19,8
0,5
18,7
0,5
18,7
30,1
3,3
30,1
20,6
47,4

Route via1

Code2

metalled

Perceel

Route via

1
2
3
4

e
e
e
3
v-6
3-4
v-6-7
3^
v
3-4-6
v-6
v-overpad
v-10-9
8

5
6
7
8
9/10

V

11

3-4-6

12

3-4-6-11
v-11

V

V

13

3-4-6-11-12

14

3-4-6-11-12-v

V

Parcel

8

o,
o2

onverhard

_
2,6
6,4
2,9
9,6
6,1

6,5
1,0
2,0
6,4
5,9

12,5

17,6
5,1

25,0
0,5
24,5

non-metalled

Length (hm)

Ritaantal
1962

1963

106
296
88
70
0
88
0
36
44
30
42
168
0
44
58
0
124
0
18
44
0
110
0
224

62
158
18
72
0
117
0
52
59
57
71
199
0
51
90
0
91
0
24
65
0
130
0
218

1962

1963

Number of trips

1

e = erflfarmyard
v = verhardeweg,eventueel in combinatiemet semi-verharde weg/metalledpartof theroute,
eventually in combination with asemi-metalledpart
3_4 = viaperceel3enAlviaparcel3and4
overpad = rightofway
' D = directeroute'directroute
O = omrij-route/iWiVecrroute
Table22.Lengthsandnumberoftrips,regardingthedifferentroutestotheparcelsofholdingJ (fig. 26),
during1962 and1963
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verschillende routes gelden verzameld en onderscheiden naar verharde (eventueelin
combinatiemetsemi-verharde)enonverhardegedeelten.Eveneensisdeverdelingvan
de ritaantallen over de verschillende routes aangegeven, zoals die in 1962 en 1963
heeft plaatsgevonden. Evenalsbijbedrijf D blijkt ookhierdat dewegingsfactor voor
de kwaliteit van onverharde routegedeelten geen constanteis.
Ten aanzien van de percelen 9en 10geldt, dat zij in overwegende mate gecombineerdgebruikt zijn,zowel gedurende 1962alsin 1963. Deritverdeling voor de onderscheiden percelen isin detransportboekhouding onvoldoende tot uitinggekomen.In
tabel 22enin daaruit afgeleide gegevenszijn deritaantallen enroutelengten dan ook
voor de gecombineerdepercelen 9/10in rekening gebracht.
BedrijfBr(fig.27;tabel 1)
Dit bedrijf wordt aandevoorzijde ontsloten door dedijkweg opdenoordelijke oever
vandeLek;voortskanmenvoorhetbereikenvandepercelengebruikmakenvaneen
drietal, opverschillendeafstanden ongeveerevenwijdigaan dedijk verlopende dwarswegen(wegvakkenxxn,xxinenxxiv).DeverbindingtussendeLekdijk (wegvakxxi)
endedriedwarswegenwordt gevormddoordeweg(wegvakxxv)dieLekkerkerkmet
de provinciale weg Schoonhoven-Krimpen aan de IJssel verbindt. Alle genoemde
wegvakkenzijn verhard, meteenbitumineuswegdek.Bijeenroutekeuzeviaxxidient
men de steile helling vanaf de voet van de dijk tot aan de weg boven op de dijk te
overwinnen, hetgeen door de betreffende boer voor paardentractie als nagenoeg onmogehjk wordt beschouwd. Bovendienmoethij doorhetdorp Lekkerkerk rijden. De
invloedvandezehindernissenisbijdeanalysevanderoutekeuzeinrekeninggebracht
door (zietabel 23)deafstanden van deroutesvia traject xxi met eenfactor X tevermeerderen.Zoweldewegvakkenxxialsxxv zijn, gezienin hetlicht vanhun belangrijke functie voor doorgaand, niet-landbouwverkeer, smal; zij hebben vrijwel geen
bermen,zodat langsxxv enigeuitwijkplaatsen zijn aangebracht. Het langzamelandbouwverkeer en het snellere doorgaande verkeer op deze wegvakken ondervinden
hindervanelkaarhetgeenderoutekeuzekanbeinvloeden.xxnenxxmzijnechtelandbouwwegen; langsbeidestaan boerderijen enanderewoningen. Hun verharding verkeertingoedestaat,althansoverdewegvaklengten dievoorhetbedrijf Brvanbelang
zijn.xxuenxxmzijnrespectievelijk 2,7en3,0meterbreed,vrijwel zonderbermen;de
toegang tot de percelen vanaf deze wegen ondervindt door de geringe verhardingsbreedte,het nagenoeg ontbreken van bermen endebetrekkelijk nauwe,loodrecht op
dewegliggendeperceelsdammenmoeilijkheden; hetzelfde geldtvoorhetbereikenvan
dewegenvanafdepercelen.Dezemoeilijkheden doenzichvooralvoorbijhet gebruik
van vervoerseenheden, die uit meer dan een transportmiddelen en/of machines bestaan(b.v.paardoftrekkermettweelandbouwwagens).Hetwegvakxxiv,eenparallelweg langs de eerder genoemde provinciale weg en als zodanig tevens bestemd voor
rijwiel- en bromfietsverkeer, voldoet als landbouwweg aan alle eisen: verhardingsbreedte 3meter, bredebermen, egaalwegdekengoedetoegangsmogelijkheden totde
percelen.
Voor het bereiken van de percelen over land staan onverharde bedrijfswegen
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Fig.27.LiggingvanbedrijfBr
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Tabel23. Afstandenenritaantallen, geldendvoor de verschillende routesnaardegebruikspercelen van
bedrijf Br (fig.27), gedurende dejaren 1962 en1963
Route via*
e
L-K-T
1
L-K-T
1-2
1-T-K-W
L-K-W
1-2-W
1-T-K-W
L-K-W
1-2-5
l-T-K-W-5
L-K-W-5
1-T-K-R
L-K-R
1-2-5-7
1-T-K-R
L-K-R
1-2-5-7
1-T-K-R
L-K-W-5-7
L-K-R
1-2-W
1-T-K-W
1-T-K-R
L-K-W
1-2-W
1-T-K-W
L-K-W
L-K-R
1-2-W
1-T-K-W
1-T-K-R
L-K-R
1-2-W
1-T-K-R
L-K-R
Route via*

Perceel
1
2
5

6

7

8

10

11

12

15

16

Parcel

Code**
D
O
D
O
D

ox
o2

D
Ox

o2

D
Ox

o2
o3
o4

D
Ox

o2

D
Ox

o2
o3

D
Ox

oa
o3

D
Ox

o2

o3

D
Ox

o2
o8
D
Ox

o2
Code**

Afstand (hm)
verhard
onverhard
_
0,2
—
24,0+X
0,2
5,7
24,0+X
0,2
13,8
22,7
5,7
31,5+X
0,7
13,8
22,2
5,7
31,0+X
0,2
20,5
22,7
12,2
31,5+X
6,5
37,7
5,7
46,5+X
0,2
28,8
37,2
5,7
46,0-fX
0,2
29,3
37,7
5,7
31,5+X
15,0
_
46,5+X
6,4
20,3
16,5
12,2
32,2
5,7
25,3+X
6,5
2,5
20,3
20,4
12,2
29,2+X
6,5
44,0+X
3,5
4,4
20,8
26,9
12,7
41,9
5,7
50,7+X
4,4
29,3
41,9
5,7
50,7+X
metalled
non-metalled
Length (hm)

*
ti n

XXI

W - w e X T^ I I ' I T * T °
K = I ! ! x £ v r°°f SeC'i0n XXU1
.> =em™™lr°adSeCti0nXXV
**D = directexovteldirectroute
O = omrii-route/mrffrec/ route
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T
R

-

w e
we

Ritaantallen
1962
1963
208
74
0
0
184
148
0
0
105
115
5
3
62
87
140
87
7
8
58
2
19
2
2
65
9
4
127
86
18
34
6
3
90
68
10
6
3
1
80
78
16
4
27
4
0
0
51
20
0
47
18
36
0
0
18
106
50
4
0
2
7
0
36
29
158
126
103
2
0
0
0
41
0
2
1963
1962
Number of trips

^ k XXII/roadsectionXXII
*vak XXW/road sectionXXIV
™-™»&l**VParcella»d2

(paden) op slecht ontwaterde veengrond ter beschikking.Als bijzonderheid van het
bedrijf Brgeldt,datsommigepercelenuitsluitendofinoverwegendematevarend,per
schouw,worden bereikt. Dezepercelen, denummers3,4,9en 14,waarvoor hetverkeer overwegendtewatergeschiedt,zijn- zoalsreedsinparagraaf 5.2isvermeld- bij
de thans volgende berekeningen buiten beschouwing gelaten. Perceel 13 is in de
onderzoeksperiode niet bij Brin gebruik geweest; hetzelfde geldt voor perceel 16 gedurende 1963.
Degegevensbetreffendedeperperceelmogelijkeroutes,deroutelengtenenhetdaarlangs afgelegde aantal ritten zijn vermeld in tabel 23;zij hebben betrekking op de
jaren 1962en1963.

5.3.2 Analysevan deroutekeuze
Bij deanalyse vanhet omrijden isallereerst deberekeningsmethode toegepast dieberust op de in paragraaf 5.2 beschreven uitgangspunten A, B en Ci. Aan de berekeningen liggen de gegevens ten grondslag van bedrijf D (tabel 21), van bedrijf J
(tabel22)envanbedrijf Br(tabel23).Volgensdeindefiguren23en24bweergegeven
grafischemethodezijnvooralleindetabellen21totenmet23genoemdepercelende
bijdeomrij-percentages behorendez*-waardenvastgesteld.Terillustratieisdesamenhangtussendegewogenroutelengte(hm)endezj-waardevooreenaantalpercelenvan
bedrijf Br (tabel 23)afgebeeld infig.28.
Beziet men in deze figuur bijvoorbeeld het routeverloopvanperceel5,dankanmenhieruiten op
grond van deritverdeling 1962(tabel23)opmakendat, aangezien Oxnogweleenenkelekeer wordt
gebruikt, Oz zodanig dient teliggendat het snijpunt vanDmet Oxnagenoegsamenvaltmet het snijpunt van Dmet 02. Onderverwaarlozingvanritpercentages < 5% geldt dan dat:
a. in 57%van het aantal verkeersverrichtingen z<< 2,8 moetzijn geweest(snijpunt .0,01);
b. de vermoedelijke waarde vanX voor de oprit naar de Lekdijk (route 0 2 ) voor dit perceel wordt
bepaald door het snijpunt D, Ox,0 2 (immershet ritpercentage over Ox—0%) en aldus7,l hm kan
hebben bedragen.
Bij toepassing van deze grafische methode zou men voor sommige percelen (zie bijvoorbeeld in
fig. 28,percelen7en 15)gebruikvanroutesafleidendatinwerkelijkheid nietisopgetreden.Intabel23
worden bijvoorbeeld voor perceel 7 in 1962bijna geen ritten over route D vermeld, doch wel over
0lt 03 en 0 4 . Aangezien de gewogenroutelengte in het snijpunt van D, Oxgroter is dan diein het
snijpunt vanD,OzzoumeneenritverdelingonderandereoverDen03 verwachten; dittreedt in1963
inderdaad op.Deritverdeling 1962kanerevenwelopduiden dateenboerbepaalderoutesniet kiest,
omdat zij bijvoorbeeld tijdelijk onberijdbaar zijn geweest (ontoegankelijke perceelsdammen, afgeslotenwegvakkeninverband metreparatieofreconstructie).Bijhetverzamelenvangegevens,zoalsin
dit onderzoek door eentransportboekhouding, zaltot indetailaandacht aan devastleggingvan deze
tijdelijke invloedenmoetenworden geschonken.
Uit het feit dat naar perceel 7in 1962en 1963vrijwel geen ritten over O a verreden zijn, kan men
opmaken dat dewaardevanXzodanigmoetzijn geweestdat het snijpunt D, 02 boven dat van D,Oz
heeft gelegen; ook geldt dat degewogenroutelengte in het snijpunt Os, 0 4 groter moet zijn geweest
dandieinhetsnijpuntD,03 of0lt Ot; hieruitkanwordenafgeleid datXgroterisgeweestdan5,6hm.
Wanneer wij voor perceel 7 de voor perceel 5 gevonden waarde van X = 7,1 aanhouden, kan met
zekerheid worden vastgesteld dat in 1962 81%van het aantal verkeersverrichtingen naar perceel 7

95

Fig. 28. Verbandtussen degewogen routelengte (L) ende wegingsfactor voor een onverhardroutegedeelte
(n) voor negenpercelen van bedrij/Br (label 23); D directe route; 0 omrij-routes
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optredendewaardevandewegingsfactor gelijkisaan2,7.Degrenswaarden£50—Az
en£50+ Azliggenop 1,8respectievelijk op3,6;ditbetekent datonderdeomstandighedendiein 1962en 1963opdedrieonderzochtebedrijven zijn opgetreden,deboeren
aan een onverhard routegedeelte een schijnbare weglengte hebben toegekend die
tussen 1,8 en 3,6 maal dewerkelijke lengte bedraagt.
Als tweede benadering van de waarde van de wegingsfactor is de methode uitgewerkt die berust op de in paragraaf 5.2 genoemde uitgangspunten A, Ben C2. Met
formule 18kunnen debeschikbare gegevensvan het omrijden per bedrijf wordengeanalyseerd.
Deberekeningentenaanzienvandegemiddeldvoorhetbedrijf Dgeldendewaarde
van dewegingsfactor £50 envanderelatietussen gewogenafstandsverschillen en percentages omrij-ritten zijn gebaseerd op deintabel24vermeldegegevens.
Tabel24.Afstandsverschilperperceeltussenomrij-routeendirecterouteenhetpercentageomrij-ritten;
bedrijfD (fig. 25),1962

Perceel
7
8
10
11

Parcel

Afstandsverschil (hm)
T - s - fso
33,3 - 10,6 • f60
33,3-16,1 -£6o
33,3 - 9,3 • 26„
33,3-15,4-250
Y-

8

" f 50

Difference inlength (hm)

Percentage
omrij-ritten
(&>)

11
44
6
87
Percentage of
indirecttrips
(<*)

Table24.Differenceinlengthbetweenindirectanddirectroutetoaparcelandthepercentageofindirect
trips;holdingD (fig.25),1962
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Berekendvolgensformule 18leiden dezecijfers tot het volgende resultaat:
ty = 0,185
Z50 = 2,37

04, = 0,08
Oz50 = 0,21

Gemiddeld voor alle werkzaamheden in 1962 is de schijnbare weglengte van een
onverhard routegedeelte dus als2,37 maal zijn werkelijke lengte gewaardeerd.
Formule 18kan nu geschreven worden als
Y—2,37S= —0,185w+ 9,25

O < a>< 100

(23)

Wanneerwijdeafstandsverschilleny—2,378 aanduidendoorZ/2,37,danwordthet
traject van afstandsverschillen waarbinnen deinformule 23gegevenrelatie geldt,begrensddoorL'2>37= 9,25voorw= 0%enL'2,37 = —9,25vooro = 100%.Ditbetekent dat de boer in het geheel niet omrijdt wanneer het gewogen afstandsverschil
tussen omrijroute en directe route gelijk is aan, of meer bedraagt dan 925meter; hij
maakt echter volledig gebruik van de omrij-route, wanneer de gewogen afstandsverschillen gelijk zijn aan of kleiner zijn dan —925meter, zulks steeds onder de voorwaarde dat £50= 2,37 (fig. 30;in dezefiguurzijn 00k depunten w = 0enw= 100
voor £50= 2,37weergegeven).
De berekening van de in 1962 op bedrijf J geldende waarde van de wegingsfactor
£50en van de daarmede verband houdende relatie tussen de afstandsverschillen van
omrij-route endirecteroutemethetpercentageomrij-ritten, isuitgevoerdaandehand
van de gegevensvan tabel25.
Berekendvolgensformule 18worden deonbekendentyen£50 alsvolgt bepaald:
<[i = 0,263
250 = 3,36

a* = 0,12
<Ji50 = 0,24
Fig.30. Verbandtussen hetgewogen afstandsverschil (L') van omrij-routeen directe route, per
perceel, enhetpercentageomrij-ritten (<a);bedrijf
D.1962;L'
=y-2,378
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Fig.30.Relationbetweenthedifferenceofweighted
lengths(L'J of indirectrouteanddirectroute,per
parcel, and thepercentage of indirecttrips(v>);
holding D, 1962;£,' = y- 2.378
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Tabel25.Afstandsverschilperperceeltussen omrij-routeendirecterouteenhetpercentageomrij-ritten;
bedrijfj (fig. 26; 1962,1963)
Percentage
omrij-ritten (i to)

Afstandsverschil (hm)
Perceel

code 2

Y - 8 • ho

1962

1963

6
7
9/10
12

O-D
O-D
O-D
CVOi

1 8 , 2 - 6 , 1 • z 60
18,2-5,5 -z80
1 8 , 0 - 5 , 9 • zm
1 1 , 4 - 5 , 1 • zw

54
58
57
70

53
68
64
73

Parcel

code*

1962

1963

Y-

S -

*50

Difference in length (hm)

1

Percentage of
indirect trips (at)

zietabel22/ seetable22

Table25. Differenceinlength,perparcel,betweenindirectanddirectroutetoaparcelandthepercentage
of indirect trips;holdingJ (fig. 26; 1962, 1963)

Dithoudt in dat deschijnbare lengtevan een onverharde wegop bedrijf J in 1962
gemiddeldruimhetdrievoudheeft bedragenvandewerkelijkelengte.Formule 18kan
nu geschreven worden als
y—3,368= —0,263w+ 13,15

O < w< 100

(24)

Duiden wij het afstandsverschil y— 3,368 aan met 1/3,36, dan wordt het traject
waarbinnen formule 24geldt begrensd doorL'3,36 = 13,15voorto = 0%en1/3,36 =
—13,15voor w= 100%.De boer rijdt in het geheelniet omwanneer het gewogen
afstandsverschil tussen omrij-route endirecteroutegelijk isaanofmeerbedraagt dan
1315meter;hijmaaktuitsluitendgebruikvandeomrij-route wanneerhetgewogen afstandsverschilgelijkisaanofkleinerisdan-1315meter, steeds onder de voorwaarde
dat z50 = 3,36 (fig.31a)
Ookvoorhetjaar 1963isbovenstaandeberekeningvoorbedrijfj uitgevoerd. Daarbij isuitgegaan van de betreffende in tabel 25vermelde gegevens.Zij leiden volgens
formule 18tot hetvolgende resultaat:
«Ji = 0,117
£50 = 3,22

cty= 0,15
a*50 = 0,43

Naar analogie van het voorgaande wordt de relatie tussen gewogen afstandsverschillenenpercentages omrij-ritten thans weergegeven door:
y—3,22S= L'3,22= —0,117<a + 5,85

O < o>< 100

(25)
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Fig.31. Verbandtussenhetgewogenafstandsverschil(L,')vanomrij-routeendirecteroute,perperceel,en
hetpercentageomrij-ritten (co); bedrijfJ; a 1962,L' = y- 3,368; b 1963, U = y - 3,228
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Fig.31.Relationbetween thedifferenceof weightedlengths (L'J of indirectroute and direct route,per
parcel,andthepercentageofindirecttrips(<£>);holdingJ;a1962,L' = y- 3.36S;b 1963,U = y- 5.22S

Voor 1963kan men evenals voor 1962 constateren dat op bedrijf J de schijnbare
lengtevaneenonverhardweggedeeltegemiddeldruimhetdrievoudige (namelijk 3,22)
bedraagt van zijn werkelijke lengte. Er wordt in het geheel niet omgereden, wanneer
het gewogen afstandsverschil tussen omrij-route endirecteroute gelijk isaan ofmeer
bedraagt dan 585meter; erwordt uitsluitend omgereden, wanneer deze afstandsverschillen gelijk zijn aan of kleiner zijn dan -585 meter (fig.31b).
Voor de berekeningen van de voor bedrijf Br geldende waarde van de wegingsfactor Z50 en dedaarbij behorende relatie tussen gewogen afstandsverschillen en percentagesomrij-ritten zijn degegevensuittabel26gebruikt, diewerd afgeleid uittabel
23, naar het voorbeeld van tabel20.
Eenmoeilijkheid biedthierbij deinvloedvan deoprit in deroutes over de Lekdijk,
weergegeven door Xals een constante vergroting van de verharde weglengte; X is
daaromalsconstanteinformule 18 ingevoerd. Deberekeningen zijnineenaantalbewerkingenuitgevoerd.Bijdeeerstebewerkingiseenwaardevoor£50endebijbehorende relatie tussen (y—2508) en to berekend op grond van afstandsverschillen tussen
routes, waarin de oprit en dus defactor X niet voorkomt (tabel 26,percelen 6, 7 en
15,voor 1962; percelen7en 15,voor 1963).Indetweedebewerkingisdoor substitutie
vandeze£50en^inalleafstandsverschillen,waarinXvoorkomt,uitdealdusberekende
relaties een gemiddelde waarde voor X bepaald. Deze is vervolgens, in de derde bewerking, in alle gegevens van tabel 26 ingevoerd, waarna opnieuw een waarde van
£50en<|/ zijnberekend.Metbehulpvandezenieuwewaardenishetrekenproces vanaf
detweedebewerkingherhaald, tot de waarde van X in de eerste decimaal constant
bleef.
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Tabel26.Afstandsverschilperperceeltussenomrij-routeendirecterouteenhetpercentageomrij-ritten;
bedrijfBr (fig. 27) 1962,1963
Percentage
omrij-•ritten(to)

Afstandsverschil (hm)
Perceel

code2

Y-S-^50

1962

1963

5
6

0 2 -D
Oj-D
0 2 -D
0 3 -D
Os-Ox

31,3+X-13,8-z 60
21,5
- 8,1-z60
30,3 +X-13,8-z 6 0
37,5
- 14,8•£6„
15,0
- 6,5-z60
8 , 8 + X - 5,7-z60
8 , 8 + X - 5,7-z50
8,8 + X - 5,7-z60
8 , 8 + X - 5,7-zso
6,9 - X- 0,8-z60
8,8 + X - 5,7-z60
15,0
- 7,0-z5„
8 , 8 + X - 5,7-z5o

43
8
O1
1001
65
29
8
O1
81
57
O1
82
01

37
01
29
88
1001
12
10
22
26
01
74
88
40

1962

1963

7

O4-O3

8
10
11

CVOi
Oa-O!
03-0!

12
15

0 2 -Oi
0,-Oi

o 2 -o 3
o 3 -o 2
Parcel

code*

Y-

s

-

Z50

Percentage of
indirecttrips((a)

Difference inlength (hm)
1
nietinberekeningbetrokken/ notcalculated
' zietabel23/ seetable23

Table26. Differenceinlength,perparcel,betweenindirectanddirectroutetoaparcelandthepercentage
of indirecttrips;holding Br (fig. 27) 1962, 1963

Voor 1962 leiden deze berekeningen tot een constante waarde van X= 4,8hm,
waarbij volgensformule 18:
i> = 0,024
f50 = 2,47

CT* = 0,02
<7Z50= 0,07

Steltmenopgrondvandezecijfers derelatietussengewogenafstandsverschillen en
percentages omrij-ritten op,dan wordt dit verband weergegeven door:
T_

2,47S= L'2,47= —0,024w+ 1,20

O < to< 100

(26)

Volgensdezevergelijking bestaat er een zeer nauw traject van gewogen afstandsverschillen (tussen + 120 meter en - 120 meter), waarbinnen de boer in verschillende mate, afwijkend van 0%, respectievelijk van 100% omrijdt (fig. 32a).
De schijnbare weglengte van een onverhard routegedeelte wordt gemiddeld als 2,47
maaldewerkelijke lengtebeoordeeld; daarbij komtdeopritnaar deLekdijk overeen
met het afleggen van 480meter verhardeweg.
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Fig.32. Verbandtussen hetgewogen afstandsverschil(L') vanomrij-route endirecteroute,perperceel,
enhetpercentageomrij-ritten(<a);bedrijfBr;a1962,L' = f- 2,478, X = 4,8;b1963,L' = y- 2,618,
X = 6,5
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Fig.32.Relationbetweenthedifferenceof weightedlengths(V) of indirectrouteand direct route,per
parcel, and thepercentageof indirecttrips(m);holdingBr;a1962,L' =y- 2.47S, X = 4.8;b1963,
L' = v- 2.61S, X = 6.5

De gegevensuit 1963 (tabel 26) leiden volgens de in het voorgaande genoemde
bewerkingen tot een constante waarde van X = 6,5hm, waarbij volgens formule 18:
<\> = 0,029
z50 = 2,61

CTf5o

a*= 0,01
= 0,04

Ten aanzien van dezecijfers blijkt dus in 1963deschijnbare lengte van een onverhardweggedeeltegemiddeldop2,61 maaldewerkehjkelengtetezijngewaardeerd.De
relatie tussen gewogen afstandsverschillen en percentages omrij-ritten wordt weergegeven door:
Y—2,61 S= L'iM = —0,029w+ 1,45

O < to < 100

(27)

Bij een gewogen afstandsverschil tussen omrij-route en directe route, gelijk aan of
groterdan +145 meterwordtuitsluitendviadelaatstgenoemdegereden;bijeenverschil,gelijk aan of kleiner dan -145 meter wordt uitsluitend de omrij-route gebruikt.
De oprit naar de Lekdijk komt in 1963overeen met het arleggenvan 650meter verharde weg(fig.32b).

5.4 Nabeschouwing
Omtrent de in het voorgaande behandelde berekeningsmethoden en hun resultaten
kunnen nog devolgende opmerkingen gemaakt worden.
De analyse van het omrijden die berust op deveronderstelling dat het percentage
over een directe route verreden ritten overeenkomt met de frequentie waarmee een
zekere waarde van de wegingsfactor z% wordt onderschreden, heeft als voordeel dat
men zich op deze wijze een inzicht verwerft in de waarde van £50en in het traject
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Z50 ± Az.Hoe ook devormvan defrequentieverdeling van z^-waardenzalblijken te
zijn, inprincipegeeft degenoemdeberekeningsmethode eengoedmiddelomhet omrijdenteanalyseren.Eennadeelisdatmenvoordejuistevaststellingvandefrequentieverdeling van Z{ moet beschikken over gegevens die voldoende in ritpercentages en
Zj-waardengespreidzijn.Ditisookdereden,waaromhetnietgoedmogelijkisgeacht
om opgrondvan deonsterbeschikkingstaandegegevensdegemiddeldewaardevan
dewegingsfactor envanzijn grenswaardenperbedrijf vasttestellen.Ofzjeencelijke
kans van voorkomen heeft binnen het traject £50± Az, kan slechts worden beoordeeldwanneermenbeschiktovergegevensbetreffende hetomrijden dieen/of opmeer
bedrijven en/of overeenlangere reeksvanjaren verzameld zijn.
Ten aanzien van de methode die berust op de evenredigheid tussen gewogen afstandsverschillenenpercentages omrij-ritten kanwordenvastgesteld dat dehiermede
uitgevoerde berekeningen in vergelijking tot de vorige aanvaardbare waarden van
£50 geven.Aantrekkelijk bij debenadering van het omrijden door gewogen afstandsverschillen is de mogelijkheid om op grond van terreinwaarnemingen, waarbij men
vaststelt tot welkeafstanden men geheel omrijdt envanwaar men uitsluitend directe
routesvolgt, door substitutie van dezegegevensin formule 18eeninzicht in devoor
eengebiedgeldendewaardenvan£50en<\ikanverkrijgen;dezeparameterskunnen op
hun beurt bij debeoordelingvan deteverwachten ontsluiting door eennieuwstelsel
vanwegenwordentoegepast. Bijde'frequentiemethode' isdit alleenmogelijk bijeen
rechtlijnige verdeling van zj-waarden. Men kan echter bij de methode van gewogen
afstandsverschillen degrenzenvanhettraject van deverschillen,waarbuiten eenboer
slechts van een route gebruik maakt, niet in absolute waarden van £50± Azweergeven.Ditwordtgeillustreerdinfig.33.Ophetpunt,waarnogjuistuitsluitendvande
directeroute Dwordt gebruik gemaakt isvolgensde frequentiemethode:
Ov + (z50 + Azj Oi= Dv + (z50 + Azj Dt
(legenda, zie form. 17)
(Ov —Dv) —£50(Di— Oi) = Az(Di—Oi)
T—£50S = Az. S

(28)

Fig. 33. Verband tussende gewogenroutelengte(L) ende wegingsfactor voor het onverharde routegedeelte(zi)
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Fig. 33. Relation between the weighted
-jl2 | lengthofaroute(L) andtheweighingfactor
for thenon-metalledpart of theroute (n)
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Volgens formule 18wordt deze situatie in de methodevolgens gewogen afstandsverschillen, voor to = 0weergegeven door:
Y—z 50 8 = <J/.50

(29)

Degrensvanhettraject, waarbuiten eenboervolledigvan dedirecteroute gebruik
maakt, heeft dus volgens defrequentiemethode (form. 28) een veranderlijke waarde,
aangezienAz.8onderinvloedvan8iederewaardekanaannemen.Volgensdemethode
vangewogenafstandsverschillen (form. 29),waarbij <J>vooreenbedrijf in een bepaald
jaar een constante grootheid is, heeft de genoemde grens een constante (drempel)
waarde 50.^. De redenering voor de grens van het traject, waarbuiten uitsluitend
wordt omgereden (to = 100),verloopt analoog aan het hier besprokene. De factor ip
isdus,zoalsreedseerder werd opgemerkt, eenniet nader vast testellenmaatvoorde
grenswaarden van z%, volgens:
* =

Az.8
50

(30)

De beide methoden, waarmede het omrijden is geanalyseerd, zijn gevoelig voor
kleine waarden van ip,wanneer men uit deverdeling van zj-waarden, respectievelijk
uit gewogen afstandsverschillen omrij-percentages tussen 0 en 100wil bepalen. (zie
fig. 34; in dezefiguuris het assenstelsel vanfig.29 over 90° gedraaid). Een geringe
waarde van <]> betekentnamelijkeenscherpomslagpunt tussenniet ofuitsluitend omrijden, zodat een geringe verandering binnen het bijbehorend traject van 2Az of
100tp een grote verschuiving op de<o-asteweeg brengt.

Fig.34. Verbandvandewegingsfactor vooronverharde routegedeelten (z^ enhetgewogenafstandsverschilvan omrij-route endirecteroute(y - z60S; methetpercentage omrij-ritten (v>)
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z50*Az

Y-z 5 0 6=-l(j(u)-50)
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Fig.34. Relationof the weighingfactorfor the non-metalledparts of routes(zi) andthe differenceof
weightedlengthsofindirectrouteanddirectroute(y - z608) withthepercentageofindirecttrips (a)
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Samenvatting
1 In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het zogenaamde omrijden, waarbij een
boer omeen perceel tebereiken gebruik maaktvan een omrij-route, inhetalgemeen
viaverhardewegen,inplaatsvaneentenopzichtehiervankorteredirecteroutediein
het algemeen via onverharde paden over land voert. De keuze tussen deze routes is
belicht vanuit een oogpunt van:
a. dekwaliteit die aan deroutes wordt toegekend;
b. deafstand tussen bedrijfsgebouw enperceel,dievoor ieder derroutes geldt.
2. De vraagstelhng richt zich vooral op het bepalen van een wegingsfactor z<> 1
voor dekwaliteitvan eenonverhardeweg,wanneermendiefactor voor eenverharde
weggelijk stelt aan 1.
, ., . .
3. Eentweetal uitgangspunten, berustend opeenconstantewaardevan*, leidtto de
gedachte dat bij het bestaan van alternatieve routes naar een perceel ^ J e r g d n t e
route inhet geheelniet ofmetuitsluitingvanalleandere g e b ^ ^ ™ * £ ^ * *
ieder der routes gelijkelijk met verkeer zalworden belast. In werkel«kheid *eft men
een veel genuanceerder beeld aan, dat slechts kan worden verklaard door het voorkomen van een traject van z«-waarden.
J„„*„II;„„
4 Teraanvullingvandegenoemdetweeuitgangspunteniseenderdeveronderstelhng
geJ t w a a S het percentage ritten dat via een directe route wordt verreden geacht
wo"dt ovLen te komen met de frequentie waarmede
^
^
^
^
wegingsfactor wordt onderschreden. Een frequentieverdeling van ^ ™ r d e n kan
onde/meer grafisch uit routelengten en
^
^
^
^
.
^
^
^
28en 29) Aan de gegevensvan een drietal daartoe in 1962en 1963onderzochte be
d ^ e n ng 25, 26en27) isontleend, datde * > ° ^ ^ ^ ™ ^
z j - 27 bedraagf de z^-waarden zijn gelegen in een traject tussen 1,8 en 3,6 Dit
b e t e k e n t ^ Z ^ n J , weglengtevan een onverhard routegedeeltetussen 1,8 en
3,6 maal dewerkelijke lengtebedraagt.
_ n e m d e twee
5 Volgens een andere analyse van het omnjden is
^ ^ ^ ° J ^ Z
schiltussen deomrij-route ^ ^ ^ ^ ^ d
van het percentage omnj-ntten dat naar aitperceel

t

^

< foraL ^

functie verliest zijn geldigheidvoorpercelen,waarheenin J ^ ^ ^ ^
sluitend wordt omgereden.In deberekeningenztjnz50en^
^
^
^
gemiddeld voor een
^
^
6
^
^
^
^
^
:
Z

::z^^^^^-^^^

vormt een met naaer u y
fig. 33,34).Wanneereenperceel
bereiktkanwo
ter bepahngvan' ^ ^ W B K ^ ^ ^ ^
routes opgesteld bijtoenemendewaardevanz*.nieroy
E

mger

**"
J

,
".
^
^

Zi(form 2 9 30
T -f ' d;
^
tweg routes> w o r d t

v e r s c h i l l e n de
wordt deinpunt 4genoemde

t „ T ^ e t « h : r r E e w o g e n af^verschMe,, bsdraag,desehijnbareweg105

van dewerkelijke lengte. Opgrond hiervan kan eentraject van gewogen afstandsverschillen worden berekend, waarbinnen een boer in toenemende mate omrijdt bij afnemend afstandsverscb.il. Dit traject wordt enerzijds begrensd door een positief gewogenafstandsverschil, waarboven deboerinhetgeheelnietomrijdt, anderzijds door
eennegatief gewogen afstandsverschil, waarbeneden hij uitsluitend omrijdt (form.23
tot en met 27; fig.30tot en met32).
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Samenvatting

Hetindezepublikatiebeschrevenonderzoekhoudtzichbezigmetdentproduktievan
landbouwverkeer inzijnrelatietot hetgrondgebruik, de,motieven ^ ^ \ ^
ten grondslagliggen,detijdwaarinhetzichafspeeltendeaarddergebruiktevervoermiddelen.Het beperkt zichdaarbij tot weidegebiedenenveeteeltbednjven diegekenmerktworden door een opstrekkendeverkavehng.
Landbouwverkeer vindt zijn directeoorsprong enbestemming;mgron^engebou
wen,dieingebruikzijnofbewoondwordendoorpersonendie ^ ^ 1 ° ^ ^
verband hun hoofdberoep in delandbouw uitoefenen, met hun gezmnen Het wordt
^ ^ ^ t o n c h e i d L in intern enextern bedrijfsverkeer en in maatschappehjk
verkeer; de laatste twee^
^
^
^
n
landbouwwegen,diekunnen
Landbouwverkeer vmdtvooralpiaats opecuu«
,„,w„„ n Pt1 heHriiftworden onderscheiden inverbindingswegen,boerdenjwegen k a v ^ « J * ^
wegen;zijdieneninhoofdzaak tot ontsluitingvanrespectievehjk agranschegebieden,
bedrijfsgebouwen enwoningen, kavelsenpercelen.
voornameliik
vt £ l i t e r a l b » d a , » e . • " ^ • ^ g S S T J ^ ^ S S

T n t e r

f

l

van

"

Z

Z

Z

^

^

^

Z

^

^

scheiden. In dit onderzoek wordt ecnter zowci•»
het boerderijverkeer aandacht * * " * •
^ ^
^ een aantal
Metbetrekkingtothet ^
^
^
^
^wddegeWed van Zuidwestproefgebieden, die voornamehjk gelegen zijn m
Noofd_
Friesland; voor het ^ a S i ^ m ^ £ » ^ e n d onderzoek opeen
Holland in beschouwinggenomen T™^"™
i n h o e v e r r e de gebruikers de
drietal in deze streken gelegen^ ^ ^ ^ e r via verharde wegen naast
mogelijkheid tot het vemchten van ^ J ^ S e s mt het onderzoek worden hier
die over land benutten. De ^ T ^ ^ ^ ^ samenvattingen,waarmede
nogmaalsvermeld;zij zijn uitvoengerweergegevenin
dehoofdstukken zijn afgesloten.
, „ m t ™ t deritproduktie van verkeer vindt in het algeHet
verzamelen
van
f
^
^
Gebruikelijk toegepastemethoden
meenpiaatsdoorhet h o u d e n v a^ n j ^r ^ .
k

~

£ ^ S S S S S c - £ van e n u r i n g toegepast; ook zijn
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persoonlijke en automatische doorsnedetellingen verricht. Waar als parameter voor
deintensiteit vanhetlandbouwverkeer deritproduktie per etmaalisgekozen, blijken
de toegepaste telmethoden, waarbij overwegend gegevens als werkweek- of weektotalen zijn verzameld,tevoldoen.Degebruiktepneumatischetellerswerkenzeerbetrouwbaar; reedsbij40-80assenparen peracht-urigeteldagbevindt 80%vanhetaantal tellerfouten zich binnen de grenzen + 7 % en - 5 % . Deze begrenzing wordt nog
nauwer bij grotere aantallen assenparen per telperiode.
De samenstelling van het verkeer uit twee- en meer-dan-twee-assige vervoerseenhedenverschiltopkavelwegen enboerderijwegen significant; ditblijkt uitdegemiddeldewaarden en defrequentieverdelingen van de assencoefficienten.
Deritproduktieperetmaalvanhetinternbedrijfsverkeer exclusiefrijwielen envoetgangers,gemiddeldovereenjaar (JEG) endie,gemiddeldoverhetzomerhalfjaar mei
tot en met oktober (HJEG) nemen in het algemeentoe bij een toename van de ontsloten oppervlakte grasland, waarop het verkeer betrekking heeft. Berekend per
100ha grasland vertonenJEGenHJEG(meitot enmet oktober) een lineaire samenhang met de gebruikersdichtheid. Deze isbepaald als functie van de gemiddeldebedrijfsgrootte in een gebied.Het verloopvan derelatietussen degemiddeldeverkeersintensiteit per 100ha grasland en degebruikersdichtheid verandert niet wanneermen
zich alstijdsperiode op eenjaar of op het zomerhalfjaar baseert. Weiblijkt het halfjaarlijks etmaalgemiddeldeduidelijk hogerinwaarde;ditwordttoegeschrevenaanhet
feit dat gedurende de wintermaanden het intern bedrijfsverkeer in het algemeen in
geringerematevoorkomt.Wordt deritproduktie peretmaal berekend alsgemiddelde
over perioden die uiteenlopen van twee maanden tot een dag, dan blijken de frequentieverdelingen van deze intensiteiten voor verschillende waarnemingspunten
significant teverschillen.Eenvergelijkingvandefrequentieverdelingen van wekelijkse
etmaalgemiddelden op drie inelkaarsnabijheid gelegenwaarnemingspunten metdie
van de dagelijks waargenomen ritprodukties geeft als resultaat dat men gemiddeld
slechts zestig dagen per jaar een aantal 'verkeersintensieve' handelingen verrichtte,
waarin eenzelfde gedragspatroon werd gevolgd. De dagelijkse omvangvanhetintern
bedrijfsverkeer blijkt dus bijzonder afhankehjk van de wijze waarop de boeren,
wellicht uit hoofde van hun persoonlijk inzicht inde aanpak van het werk, het daarmeeverbondentransport verrichten. Overdeloopvanhet gehelejaar wisseltdedagelijkse ritproduktie sterk. Toch blijkt, op zeswaarnemingspunten, dat eind mei 25%
van het transport (per kalenderjaar) is verricht; eind juli is dit 50%. Eind oktober
heeft vrijwel ieder 90a 95%van hetjaarlijks aantalritten volbracht.
Decumulatievefrequentieverdelingen vandegegevensvanvier waarnemingspunten
blijken significant te verschillen voor dagwaarden die een bijbehorende verhouding
tot hetjaarlijks etmaalgemiddelde van 3,8 overtreffen; dit treedt gemiddeld 19dagen
perjaar op.
Deafwikkelingvanhetinternbedrijfsverkeer gedurendehetetmaalvertoont opalle
werkdagen in de zomerperiode een zeer overeenkomstig beeld. De zaterdag en de
zondag wijken hiervan, behalve in de morgenuren respectievelijk voor 9 uur, af.
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De spitsuurintensiteit bedraagt op werkdagen ongeveer 10% van de etmaalhoeveelheid en valt 's morgens tussen 8en 9 uur. Deze gegevens zijn ontleend aan een in
Zuidwest-Friesland gelegen telpunt.
Vanhetrijwielverkeer, behorendtothetinternbedrijfsverkeer kondenslechtsweinig
gegevensverzameld worden. Gemiddeld overhetjaar isdeintensiteit van dit verkeer
ongeveer een vijfde deel van die van het overige intern bedrijfsverkeer; omtrent het
verkeer van voetgangers zijn geen gegevens verzameld.
De ritproduktie van het boerderijverkeer vertoont, bepaald als werkdagetmaalgemiddeldeovertijdsperioden vaneenjaar envanhetwinterhalfjaar oktober totenmet
maart, een duidehjke relatie met het aantal ontsloten boerderijen; hieronder worden
zowel bedrijven als 'losse' woningen verstaan. Ook is een goede samenhang met de
ontsloten oppervlakte grasland geconstateerd, doch aan de relatie tussen de ritproduktie en het aantal boerderijen wordt devoorkeur gegeven, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met het verkeer, dat door en ten behoeve van de bewoners
vanlossewoningenwordtveroorzaakt.Eenlineairverbandtussenderitproduktieper
100 ha ontsloten bedrijfsoppervlakte en de gebruikersdichtheid kan op grond van
onzegegevensvoorhet boerderijverkeer niet worden aangetoond.
Vandriewaarnemingspuntenzijnwekelijksewerkdagetmaalgemiddelden gedurende
eenjaar bekend;zijvarierenperwaarnemingspunt ongeveertussen 50%en 150%van
hetjaarlijkswerkdagetmaalgemiddelde (JEGW). Tussendeoverschrijdingskansen van
dagelijks bepaalde enwekelijks gemiddeldewerkdagetmaalintensiteiten bestaan geen
significante verschillen.
Het verloop van deritproduktie per uur alspercentage van deetmaalhoeveelheid
toont voor alle werkdagen grote overeenstemming. De spitsuurintensiteit van het
boerderijverkeer inclusief rijwielen ligt omstreeks 16uur op gemiddeld 8,5% van de
dagelijkseverkeersomvang.Dezegegevenszijn ontleendaantweeinZuid-Hollandgelegen telpunten.
Een globaal onderzoek naar de samenstelling van het boerderijverkeer uit maatschappelijk verkeer en extern bedrijfsverkeer, beide inclusief rijwielen, wijst bij toenemendegezinsgrootte opeentoenemendaandeelvanhetmaatschappelijk verkeerin
het totale verkeer; dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van het schoolbezoek.
Het aandeel van het rijwielverkeer in de totale ritproduktie op de gemiddelde
werkdag, bepaald op grond van persoonlijke tellingen, bedraagt 46%.
Van de onderzochte eigenschappen van het intern bedrijfsverkeer, respectievelijk
het boerderijverkeer worden vooral:
a. de relaties tussen grondgebruik (gebruikersdichtheid, respectieveUjk aantal
boerderijen) en(half)jaarlijks gemiddelde etmaalintensiteit,
b. deoverschrijdingskansen van dagelijks bepaalde of wekelijks gemiddelde etmaalintensiteiten, en
c. de waarden van de piekuurintensiteiten, voor het maken van een ontwerp van
landbouwwegen van belang geacht.
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Opgrondvangegevensdieaantransportboekhoudingen, alseenvandevariantenvan
het eerder genoemdeherkomst- en bestemmingsonderzoek ontleend zijn, isvoor een
drietalbedrijven getracht hetverschijnsel vanhet omrijden kwantitatief tebenaderen.
Omrijden ontstaat doordat een boer uit alternatieve routes tussen bedrijfsgebouw
enperceeleenomrij-route kiest,inhetalgemeenviaverhardewegen,inplaatsvaneen
ten opzichte hiervan kortere directe route die in het algemeen via onverhardepaden
over land voert. Deze keuze wordt belicht van uit een oogpunt van de kwaliteit die
aan derouteswordttoegekendenvandeafstand tussenbedrijfsgebouw enperceeldie
voor ieder derroutes geldt.
Er zijntweemethodenontwikkeld omhet omrijden teanalyseren. Deeersteberust
onderandereopdeveronderstelling dathetpercentageritten,verredenviaeendirecte
route naar een perceel, aangeeft met welke frequentie een bepaalde waarde van de
wegingsfactor voor de kwaliteit van onverharde wegen wordt onderschreden. Deze
wegingsfactor heeft voor verharde routegedeelten vangoedekwaliteit eenwaardegelijk aan 1 envoor onverharde gedeelten,afhankelijk vanhunhoedanigheid,eenwaarde gelijk aan of groter dan 1.
Op grond van debeschikbare gegevensisdeover 1962en 1963envoor alle onderzochtebedrijven gemiddeldewaardevan dewegingsfactor op2,7bepaald; het traject
waarbinnen dewegingsfactor is gelegen wordt begrensd door 1,8 en3,6.
Alstweede benadering iseenrekenmethode gebruikt, waarbij voor ieder perceeleen
lineair verband wordt verondersteld van de met dewegingsfactor gewogen afstandsverschillen van omrij-route en directe route met het percentage naar dat perceelverreden omrij-ritten. Volgens deze methode is het echter niet mogelijk om het traject
vanwaarden, waarbinnen dewegingsfactor isgelegen,in absolute zinte bepalen. De
lineaire relatieverliest zijn geldigheid voor percelen, waarheen in het geheelniet dan
weluitsluitend wordt omgereden. Uit de gegevensvan een tweetal bedrijven, waarin
vooriederperceelslechtsmaximaaltweeroutesmogelijk zijn,isberekenddatvoorde
veengebieden, waarin de bedrijven gelegen zijn, de schijnbare weglengte van een
onverhard routegedeelte hetruimtwee-tot ruimdrievoudige bedraagt van dewerkelijkelengte.Opgrondhiervanzijntrajecten bepaaldvangewogen afstandsverschillen,
waarbinnen eenboerintoenemendemateomrijdt bij afnemend gewogen afstandsverschil.
Wanneer de berekeningsmethode in enigszins gewijzigde vorm, door het opstellen
van een volgorde van voorkeur-routes, wordt toegepast op de gegevens van een bedrijf, waarinvooreenaantalpercelenmeerdantweeroutesmogelijk zijn, leidtdit tot
resultatendiemetdevoorgaandeovereenstemmen.Bijdeanalysevanderitverdelingen
binnen dit bedrijf kondeinvloed opderoutekeuzevaneenhinderlijke oprit naar een
wegopeenrivierdijkwordenuitgedruktalsequivalentaaneenverhardewegterlengte
van 480meter, respectievelijk 650meter in 1962,respectievelijk 1963.
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Summary

Chapter 1.Introduction
The growing volume of traffic in rural areas increases the need for good, metalled,
rural roads. In order to construct a system of such roads it is necessary to have an
insight in the relationswhichexist between the extent oftraffic and theland use,the
motives that underlie traffic, theperiod in which it takesplace and the kind of used
vehicles.
Rural traffic has its direct origin and destination in land and in farm buildings,
buildingsthat areby definition used or occupied bypeople,withtheir families, who
have as entrepreneurs or labourers their main profession in agriculture. The traffic
classification usedhereisgiveninfig.1.
Functional traffic is a natural result of farm management. It has an external
character if it is caused by business contacts with the outside world. Its origin or
destinationarethefarmbuildingsandaccessoryfarmyard ortheparcels.Inthelatter
caseonly,however, ifthecontacts arenot madebyway ofthe farmyard.
Internalfunctionaltraffic exclusivelytakesplacebetweenthefarmbuildingsandthe
parcelsbelongingto theholding,aswellasbetweentheparcels ofoneholding.
Social traffic proceedsfrom maintaining mutual socialrelations, business contacts
therefore excluded,betweenthepeopleasdefinedaboveunder'ruraltraffic', and from
their relationswithothers.
Farm-bound traffic consists ofexternalfunctional traffic and social traffic.
Thisruraltraffic generallytakesplaceonasystemofruralroads,makingaccessible:
theagriculturalarea(connectingroads),thefarmbuildings(roadswithfarms),thelots
(agricultural roads) andthe parcels (field roads andfieldroutes).
As literature shows, the research on rural traffic has been mainly restricted to the
volumeofinternalfunctional traffic. Asfar asattentionispaidtoothertraffic onrural
roads,theruraltraffic isingeneralnotclearlydistinguishedfrom total traffic.
Thepresentinvestigation, mainlycarried outin 1962and 1963,occupiesitselfwith
thetripproduction ofruraltraffic in grassland areaswhicharecharacterized by strip
parcelling (meanlength/widthratio ofthelots > 8).Suchareastakeup about 18 per
cent of cultivated land in the Netherlands.
The investigation proper on the trip production of internal functional and farmbound traffic (chapter 4)ispreceded by data ontheregions ofresearch and of some
externalfactorswhichhavepossiblyinfluenced thetraffic volumeduringtheresearch
period (chapter2).
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Inchapter 3 themethodswhicharegenerallyusedinthiskindoftraffic researchare
reviewed.Inthe samechapterthepurpose ofthepresent investigationisgivenaswell
as an exposition of the applied methods.
Finally, chapter 5dealswith questions on theuse of alternative routesto a parcel.
Attentionisparticularlypaidtothefactors onwhichafarmer baseshischoicebetween
transportation via a direct, mostly non-metalled, field route and via an indirect,
mostly metalled, agricultural road.
Chapter 2. Dataontheregions ofresearch
It appeared very difficult tofindgrassland areas with pure examples of:
1. agricultural and field roads on which exclusively internal functional traffic takes
place;
2. roadswithfarms onwhichexclusivelyexternal functional and social traffic occurs.
In connection with the first category of roads, seven objects were chosen in the
province Friesland (fig.2, 3a, 4, 25 and 26).The second category was found infive
dead-end roads situated in the Krimpenerwaard, province Zuid-Holland (fig.2,3b),
in three also dead-end roads in the reallocation 'De Zeevang', province NoordHolland (fig,2,3c) and in one road situated in the reallocation 'De Wollegaast',
provinceFriesland (fig.2, 3a).Aconspectus oftheseobjectsispresented intable 1.
Theweather conditions duringtheresearch period are giveninfig.5; according to
the general opinion of the farmers, the conditions during 1962were unfavourable,
especially in spring. People were particularly speaking of much smaller volumes of
ensilage and hay than normal; in the autumn, however, the losses could be regained
for the greater part. The opinions on 1963 and 1964 were much more favourable;
August 1963,however,wasaverywetmonth,inwhichtheworkinthefieldsseriously
stagnated. Theinfluence ofweather conditions can befound inthepercentage of the
grassland area mowed for fodder supply (table2).
The number of big livestock units and the amount of given fertilizer per ha is
presented in table 3. The value of implements (table 4) and the equipment of the
holdings with horses, tractors and milking-machines (table 5)give agoodimpression
of increasing mechanization.
Since our investigations wereto be donemainly bytraffic counts, itwasinviewof
theselectionoftheplaceofthecountingstationsnecessarytoknowtowhat extentthe
volume of internalfunctional traffic passinga certainpoint isinfluenced bythe ratio
betweenthearea oftheparcelsaccessibleviathatpointandthetotalareaofgrassland
of the holdings concerned, and by the distance form the parcels in question tothe
farm buildings. For that reason inventories of land use were made during March
throughDecember 1962inDeWollegaast(fig. 3a);everyweekitwasnoteddownhow
thevariousparcelsbelongingtoacertainholdingwereused.Theintensitiesoftheuse
ofparcelsfor grazing dairy cattle and heifers (eq. 1)or for winninghay and ensilage
(inawaysimilarto eq. 1)werecalculated, aswellastherelativedistancesto the farm
building (eq.2) of the parcels concerned.
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For one type of strip parcelling, viz.with a metalled road at 2/3of lot depth (see
fig. 3a),theintensity of allkindsoflanduseproved to differ significantly for someof
the distance classes of the parcels.This was not the case for strip parcellingwithout
such a2/3road, except for themaking ofhay (fig. 6).Themean intensity ofland use
(and it is taken therefore, of traffic intensity) of the total area of a holding does not
differ significantly from the mean intensity for the distance classes II through VI
(relative distances > 40%)for both types of strip parcelling (table6).
On the ground of these results it was concluded that for these types of parcelling
the counting stations ought to be placed in such a way that the traffic of, roughly
speaking, at leasttheback 2/3rdspart oftheholdingareawould becounted.
Chapter 3. Purpose andmethodology of traffic research
Computing the volume of traffic streams includes, as literature shows, three operations:
1. determination of the trip production of a certain area;
2. analysis ofthe trip destination;
3. ascertainment,based ontheabovementionedoperations,ofthetripdistributionon
a road system.
Inourstudywedefine atripasthegoingofonetransportation unitfrom astarting
pointtothefirstpointofdestination;thispointcaninitsturnbeastartingpointfor a
nexttrip,eitherproceedingorreturning.Atransportation unitisdefined aseitherone
vehicle, wheeled machine or implement, or an at the moment of being counted
indissoluble combination ofvehicles,wheeled machines or implements.
The present investigations on the trip production of rural traffic had to start with
theacquiringofbasicdata, sincein generalhardly anywereknowninliterature.The
collectionofdata,concerningtripproductionofcertainareasis generally carried out
by taking traffic counts. In the present study werestricted ourselves to:
a. origin-and destination surveys,whichhadthe purpose to developinformation on
the number of trips between various area units and which have also been usedfor a
study on the choice of alternative routes;
b. volume counts, giving information on the number of transportation units that
passed a certain point on a road section during a certain period.
The purpose of the investigation was mainly to correlate traffic intensity (volume
per unit of time) and land use.As regards internal functional traffic, the land use is
characterized by the area of grassland and by the number of holdings per 100 ha
(247.1 acres) of grassland, to which this traffic ispertaining. As regards farm-bound
traffic, thelanduseiscoupledeithertothenumberoffarms ortothecomposition and
size offamilies, livingin those farms.
As an internationally accepted base of comparison of traffic volumes counted on
different roads,oneusestheannualaveragedailytraffic volume (AADT);in our study
this is denoted by JEG, the mean value of the traffic volumes during all full days
(24 hours) of a year. In the Netherlands also the annual mean working-day traffic
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volumeiscalculated,heredenoted byJEGW- Thismeansthemeanvalue ofthe traffic
volumes during all full days from Monday through Friday, of a year, except for
generalholidays.Inourcalculationsweusedalsothemeanvalueofthetraffic volumes
during allfull days of sixmonths (summer respectively winter),HJEG,aswellasthe
mean value ofthe traffic volumes during allfull working-days of sixmonths, except
forgeneralholidays,HJEGW.Inanalogytothiswealsocalculatedmeantrafficvolumes
duringallfull daysofaweek, WEG, orduringallfull working-daysofaweek,WEGW.
Thedailycountedtraffic volume,per24hours,isdenotedbyDEG. Thehighesthourly
traffic volume iscalledthe peak-hour volume.
Origin- and destination surveys are often carried out by interviews and questionnaires. In the present investigation three variants ofthese methods were applied:
1. a transport-bookkeeping: seven cattle-farmers daily wrote down the number of
trips theyperformed and themeans oftransport theyused; they also gavethe routes
from farm to field that had been followed and the destination and purpose of the
trips;
2. an inquiry into the annual volume of social and external functional traffic: thirty
families, livingin farms along the roads under investigation, wereinterviewed once;
3. manual counts on agricultural roads, during which the origin and destination of
internal functional traffic were observed.
Volumecounts were performed mechanicallywiththeaidoffifteennon-recording
pneumatictraffic countersandtwoportablerecordingcounters;bothtypesregistered
a pair of axles as one unit. With these instruments the volume of bicycle traffic
generallycouldnotbeestablished.Forthatreason,aswellasforcheckingmechanical
counting, manual counts were carried out. The pneumatic counters were read at
Monday andSaturday at 8.00a.m., duringacontinuousperiod ofat least sixmonths
(table 1). Manual counts were performed once every fortnight on a working-day
between 8.30 a.m. and 17.30p.m., with a break from 12.30to 13.30p.m.
To establish the reliability of the counters, a counting error was calculated as the
difference between the number of axle-pairs counted pneumatically, and the number
counted manually, both during eight hours, and expressed as a percentage of the
manually counted number of axle-pairs.With observations of40to 80axle-pairs per
manual counting day (8 hours), 80 per cent of the number of counting errors was
lyingbetween + 7 % and - 5 % ; thisinterval being smaller with an increasing number
of axle-pairs per countingperiod (fig.7).
Data obtained from pneumatic counters were, besides for counting errors, also
correctedwiththeso-calledaxlecoefficient, defined astheratiobetweenthenumberof
transportation units and thenumber of axle-pairs belonging to them.
The axle coefficient isexpressed in a general form by equation 4; itsvalues turned
out to behighly correlated with the fraction of two-axled transportation units in the
totaltraffic volume(eq.5).Themeanvalueoftheaxlecoefficients oftraffic onagriculturalroadsdiffered significantly from that oftraffic onroadswithfarms (fig.8).
The method of reading the pneumatical counters on Monday- and Saturday morning proved to be well usable.As regardsthe traffic volume on agricultural roads it
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appearedthatwiththismethodonewouldasameancalculateabout 12timesayeara
too low traffic volume, if one compares the probability of exceedance of weekly
averaged daily traffic with that of daily counted volumes (fig.9). As to the traffic
volume on roads with farms, no significant differences were found between the
cumulativefrequency distributionsofdailytraffic volumescalculatedwithbothabove
mentioned methods.
Chapter 4.Tripproduction ofthe ruraltraffic
Thetripproduction ofinternalfunctionaltraffic hashenceforth beencalculated asthe
number of trips of transportation units per 24 hours. The traffic of bicycles and
pedestrians wasnot taken into account, ifnot statedto the contrary.
Itproved(table7,table8)thattheannualmeandailytraffic volume(JEG) andthe
semi-annualmeandailytraffic volume(HJEG) generallyincreasedwithanincreasing
accessible area of grassland.
Many other investigators stated an increasing volume of internal transport with
decreasing holdingsize.
Aswasalready shownwiththe aidoffig.6andtable6,themeanintensity ofland
use of at least the back 2/3rdspart of a holding area did not differ significantly from
the mean intensity of land use of the total holding area. By situating our counting
stationsasmentionedinchapter2,itwasnotnecessarytotaketheparceldistanceinto
account.
Onaccount oftheseconsiderationsweintroduced alinearrelationbetweenJEGof
internal functional traffic per 100ha of accessible grassland and the density of land
users,the latter beingthereciprocalvalueofthemeansizeofholdingsinaparticular
regionofresearchmultipliedby100ha(table7,eq.6,fig.10).Asimilarrelationholds
for HJEG (table 8,eq.7,fig.10).The slope of bothlinesdid not show a significant
difference; therewas,however, a significant difference inlevelsofJEGand HJEG.
Trip production per 24 hours, as means of periods diverging from one to eight
weeks,calculatedforidenticalperiodsatthreecountingstationsintheneighbourhood
ofLemmerandOosterzee(fig.2)differed. Thefrequency distributionsofthequotients
of daily counted traffic volumes (DEG) and the accessory JEG were all askew and
differed significantly (table9).Thissignificant difference wascausedbythose partsof
thefrequency distributions thathad DEGjJEGvalues < 1.8, comprising 84%of the
number of data.When the data ofthese three counting stationswerecompared with
thoseofastationinDonkerbroek(fig.2),significantdifferences appearedatDEG/JEG
values < 5.0. So the daily volume of internal functional traffic proved to be very
dependentonthemannerinwhichparticularfarmers,perhapsowingtotheirpersonal
insight in farm management, performed their transport (fig.11).
Theweekly period alsodid not proveto bea unit oftime,inwhichthevolume of
internalfunctional traffic, asameanper24hours,wasperformed inthesamemanner
bythedifferent farmers (table 10).However,onthefour mentionedcounting stations
and ontwo others(Ti and M),25%oftheannual(1January through 31December)
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number of trips had been performed at the end of May; at the end of July this percentageamountedto 50%.Nearlyeverybody hadperformed 90to95%oftheannual
number of trips at the end of October (fig. 12).
The quotients ofDEGand JEG,when presented ascumulative frequency distributionsdid showtotalconformity for atleastthethreefirst mentioned counting stations
(fig. 13). If these distributions were compared with the one on the fourth counting
station, conformity existed onlyfor DEGIJEGvalues < 3.8.On the ground ofthese
curves,theprobabilities ofexceedance,useful asa basisfor the design ofrural roads,
could be calculated for different values ofDEG/JEG.
The distribution of hourly volumes of internal functional traffic over the day
agreedverywellfor thedifferent working-daysintheweeksduringthegrazingperiod
(May through October). During morning hours, the picture of the average Saturday
resembled that of an average working-day. Internal functional traffic on Sunday was
mainly determined by milking activities (fig. 14).Earlier investigations ofthe present
author proved already that the traffic volume on Saturday is, as a mean, about 80%
ofthat onanaverageworking-day; on Sundaythispercentage amounted to 43%,the
working-daytraffic itselfbeing 1.1timesthemeandailytraffic. Thepeak-hour valueof
anaverageworking-day amountedtoabout 10percentofthedailytraffic volumeand
wasreached between 8.00 and 9.00 a.m. (table 11).
The volume of internal functional bicycle traffic could be ascertained only at two
countingstations.Anannualmeanpercentageofthiskindoftrafficwascalculated;this
percentageamounted to 19 oftraffic exclusivebicyclesandto 16 ofinternal functional
traffic inclusive bicycles.
Farm-bound traffic, existingof socialand external functional traffic (seechapter 1)
had by definition its origin or destination in the farm buildings situated along the
roads under investigation. The part of traffic performed to reach odd land (land
belongingtoholdingsofwhichthefarm buildingswerenot situatedbehindacounting
station) and the fraction of non-rural traffic in the total traffic was, as far as it was
present, determined by manual counts and separated from farm-bound traffic.
Together they amounted asa mean per road section to 8to 13%ofDEGW.
As already mentioned, in the present investigation the trip production of farmbound traffic was calculated as the number of trips of transportation units per full
working-day and thetraffic ofbicyclesand ofpedestrianswasnot taken into account,
ifnot mentioned to the contrary. Thuscalculated, thetrip production of farm-bound
traffic wasrelatedtothenumberoffarmsaccessibleviatheroadsinquestion(eq.9).
The largest number of our data concerned a six-month period from October
through March (table 13).The working-day traffic volume (HJEGW) as a mean of
this period, proved to be very well correlated with the number of accessible farms
(eq. 10,fig.15).A good correlation also existed between HJEG«, and the accessible
area situated behind acountingstation (eq. 11),but preference wasgivento equation
10becausethisequation takes alsointo account thetraffic caused bypeoplelivingin
houses without farm land. A linear relation between the trip production of farmbound traffic perfull working-dayper 100ha ofaccessibleholding area, asameanof
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the above mentioned six-month period, and the density of land users could not be
established on the ground of our data (eq. 12,fig.16).
Farm-bound traffic differed from internal functional traffic by its more even
character. A first indication of this fact was given by the calculation of the axle
coefficients (fig.8).
The relation of the annual mean working-day traffic volume (JEGW) and the
number of farms, calculated with the data of three counting stations (table 12,
eq. 13),fittedwellwiththecurveofHJEGW(OctoberthroughMarch)andthenumber
of farms (fig. 15). Still, calculations gave some indication that HJEGW of the sixmonthperiodAprilthroughSeptember,wouldgivesomewhathighervalues;thiswas
supported by countings during Aprilthrough June (table 14,eq.14).
The mean weekly working-day volumes (WEGW)per farm, of farm-bound traffic,
derivedfrom thedataofthethreeabovementionedcountingstations,showednormal
frequency distributions(fig. 17).Thisbeingthecase,theprobabilities ofexceedanceof
different valuesofthequotient WEGW\JEGWcouldbederived(table 15,fig.18).Itwas
demonstrated before (chapter 3)thatthecumulativefrequency distribution ofWEGW\
JEGW and DEGW/JEGWwere similar (this in contrast to the values for internal
functional traffic). It couldtherefore beestablishedthat, asamean,95percentofthe
number of DEGwjJEGwvalueswaslyingbetween 1.0 ± 0.5 (table 16).
Someexamplesofthedistribution ofweeklymeanworking-daytraffic volumesare
given infig.19.
The distribution of hourly volumes of farm-bound traffic, inclusive bicycles, over
the day agreedverywellfor thedifferent working-daysintheweek(table 17,fig.20).
Thepeak-hour value ofthe averagefull working-day amounted to about 8.5per cent
ofworking-day traffic volume and fell at 16.00p.m.
The interviews of thirty families regarding the annual volume of social traffic and
external functional traffic gave only rough information. Fifteen questionnaires were
considered to givereliable answers (table 18,eqs. 15and 16,fig.21).The fraction of
social traffic per family in total farm-bound traffic inclusive bicycles, per family,
increased with an increasing size of the family. For this fact the number of schoolchildren seemedto be responsible.
Bicycletraffic amountedto 46percentoftotalfarm-bound traffic. Thispercentage
was calculated as an annual mean, based on data which were obtained by manual
counts at the particular roads,where as an average 3children per 2families went to
school.Thispercentageof46washigherthanthatobtainedfromtheinquiries,viz.37;
from the point ofview of counting methodology thefirstmentioned percentage was
considered to bemore correct.
Summarizing it was stated that of the mentioned properties of internal functional
traffic respectively farm-bound traffic:
a. the established relations between land use (expressed as density of land users,
respectively number of farms) and (semi-)annualmean daily traffic volume,
b. the probabilities of exceedance of different traffic volumes, daily counted or as
weeklyfull day means, and
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c. thepeak-hourvaluesofrural traffic,
couldbeusedwhenplanningasystemofruralroads.
Chapter5. Choice ofalternative routes
In strip parcelled areas a road system often exists of roads with farms, of some
agricultural roads parallel to the longitudinal direction of the lots, often completed
with some agricultural crossroads situated at various distances from the roads with
farms. With this accessibility pattern of agricultural areas, the use of alternative
routesispossible.Whenafarmer choosesalonger (mostlymetalled)roadinsteadofa
shorter one(generally anon-metalledfieldroute)toreachhisland,thelonger routeis
calledtheindirectroute,theastoabsolutelengthclosestshorterroutethedirectroute.
The choice between an indirect route and a direct route willbe discussed from the
point ofview of:
1. thequalityoftheroads,whichdependsamongotherthingsonfarm type,soiltype,
construction of the road and the weather conditions,
2. the length of the routes.
The following propositions now are made:
A. For the farmer the choice of the alternative routes will depend upon the length
oftheroutesweighted accordingtotheirquality.Theweighingfactorforthequalityof
the non-metalled part of the route is zt > 1; the factor for the metalled part of the
route is alwaystaken to equal 1.
B. When the weighted lengths of alternative routes are equal, these routes will be
used for the same percentage of trips. When there are differences in the weighted
lengths, the farmer will use the route with the shortest weighted length (eq.17,
fig. 22).
Cj. Itisnowsupposedthatthegivenpercentageoftripsperformed viaadirectroute,
equals the frequency of occurrence of a value of zj smaller than a certain amount
(fig.23). ThisamountistheZj-valuegivinganequalweightedlengthoftwoalternative
routes to a parcel, of which one isthe route inquestion.
A cumulative frequency distribution of z*-values can be calculated or graphically
determined (fig.29) from weighted route lengths (fig.23, 24; table 19) and trip
percentages(table 19,20).Fromthedata ofthreeholdingssituated onpeat soil(table
21, 22,23;fig.25,26,27,28)it could be derived that the mean value of zj(£50)over
the years 1962and 1963equalled 2.7,the zj-range lying between 1.8 and 3.6 (fig.29).
Anothermethod ofanalysisdependsuponthementioned propositionsAand B,to
which isadded that:
C2. The difference of the weighted lengths between the indirect route and the direct
route to a parcel isa linear function of the percentage ofindirect trips to that parcel
(eq. 18).Thisfunction loosesitsvaliditywhenalltripstoaparcelareperformed either
exclusively via a direct route or exclusively via an indirect route.
Inequation 18,£50isthemeanvalue ofz*for aholdingatwhichtheadjusted mean
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oftheweightedlengthsoftheindirectroutesequalstheadjusted meanoftheweighted
lengths of the direct routes. From eq. 18and fig.29,the equations28,29and 30are
derived.Itisclearfrom equation 30that i|* isameasurefor thezj-range existing on a
holding (fig.34).When aparcelcan bereachedviamorethan tworoutes,a sequence
ofpreferences for the variousroutes withincreasingz< isgraphically made (table26,
fig.28),withtheaid ofwhichtheconsecutive differences inweightedlengths between
the routes are determined.
Fromthedata,presentedintable24,25,26,wasderivedthattheweightedlengthof
the non-metalled part of a route was approximately 2.5 to 3.5 times the absolute
length (eq.23, 24,25,26,27).With these equations it was possible to calculate the
range ofdifferences ofweightedroutelengths,within whichafarmer with decreasing
difference inweighted route lengthincreasingly chooses anindirect route (fig.30, 31,
32).
Both methods give values of £50,the first method (propositions A, B, Ci) giving
absolute values over the Zf-range and the second method (propositions A, B, C2)
givinganabsolutevalueoftherange ofdifferences ofweightedroutelengths,beyond
which a farmer exclusively chooses oneroute.
Withthe second method itis,on the ground of field observations determining the
distances at which only direct routes and at which only indirect routes are followed,
possible,by substitutingthesedataintoequation 18,togetaninsightinthevaluesof
£50andtyof a region. With the first method this isonly possible when the z^-values
have a linear distribution.
Theparameters£50andtycanbeusedwhenmakingnewsystemsofrural roads,or
when comparing the accessibility values of alternative road plans.
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