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WOORDVOORAF

Dit rapport maakt deeluitvaneenreeksvanrapporten,waarinverslagwordt gedaan
overeenmeerjarigtrendonderzoek, dat momenteeldoor hetDLO-StaringCentrum
wordt uitgevoerd,naardeaardendeomvangvanhet gebruik enniet-gebruikvan
openluchtrecreatieprojecten. Door middelvaninterviewsenmechanischeenvisuele
verkeerstellingenwordendebenodigdegegevensverzameld.
Hetveldwerkvanhetonderzoekwordt uitgevoerd indeperiodeseptember 1989augustus 1992.Delenvanhetveldwerk zijndoor het DLO-StaringCentrum uitbesteed
aanrespectievelijk deLandbouwuniversiteit Wageningenenhet onderzoeksbureau
NSS-marktonderzoekbv.
DeLandbouwuniversiteit draagt zorgvoordeopnamevandemechanischetellingen
endeverwerkingvandemechanische envisueletellingen,terwijl NSS-marktonderzoekdevisueletellingenverricht endeinterviewsafneemt.
HetDLO-StaringCentrumrapporteert insamenwerking metde Landbouwuniversiteit
overdeuitkomstenvandemechanische envisueletellingen. Daarnaast berust de
verwerking enrapportagevande interviews bijhetDLO-StaringCentrum,evenalsde
algehele projectleiding.
Hetvoorliggende rapport iséénvandedrierapporten meteeninhoudvanalgemene
aardover het onderzoek. Indezepublikatiewordendeopzet enverwerkingsaspecten
vandemechanischeenvisueleverkeerstellingenbesproken.
Overdedaadwerkelijke uitkomstenvandeverkeerstellingenwordt in afzonderlijke
rapportenverslaggedaan.

SAMENVATTING

Indeafgelopendecennia iseengroot aantalgrootschalige openluchtrecreatieprojectenaangelegd metsubsidievande rijksoverheid.Voor evaluatievanhetgevoerde
beleidenvoor deontwikkelingvantoekomstig beleidopdit beleidsterrein,is
onderzoek naaraardenomvangvanhetgebruik vandergelijke projectenonontbeerlijk.Ook hetniet-gebaiikmakenvandergelijkevoorzieningen endeachterliggendeoorzakenhiervanzijninditverbandvanbelang.
HetDLO-StaringCentrumisinhet najaarvan 1989begonnen meteen meerjarig
onderzoek (ookweltrendonderzoek genaamd) naaraardenomvangvanhetgebruik
enhet niet-gebruik vaneendrietalvandergelijke openluchtrecreatieprojecten.
Indit rapportwordtdeopzetenverwerkingvaneendeelvanhetveldwerkvanhet
trendonderzoek beschreven.Hetbetreft dat deelvanhetveldwerk dat betrekking
heeft opde bepalingvandeomvangvanhet bezoek aandedrie recreatieprojecten.
Deverkeerskundige begrippendie inhet rapportwordengehanteerd,zijnineen
afzonderlijk hoofdstuk gedefinieerd enindienmogelijk, ineenformuleweergegeven.
Deomvangvanhet bezoek aandergelijke recreatieprojecten wordt bijhettrendonderzoekvastgestelddoor eencombinatievanmechanischeenvisueleverkeerstellingen.
Bijmechanischeverkeerstellingenwordt deomvangvandeingaande enuitgaande
voertuigstromenvastgestelddoor middelvaneenoverdeweggespannentelslang,
welkeisverbonden meteenverkeersteller. Bijhettrendonderzoek wordttelapparatuur gebruikt,waarmee het mogelijk isommotorvoertuigen en (brom)fietsen
afzonderlijk teregistreren.
Devisueleverkeerstellingen dienenervoor omhetaantalmechanischvastgestelde
voertuigente kunnenomrekenennaar bezoekaantallen.Hiertoewordt ondermeer het
aantalin-ofopzittenden pervoertuigvisueelgeteld.Ookwordendebezoekersdie
het projecttevoet bezoekenvisueelgeteld,omdat dezeinprincipe niet automatisch
door eenmechanischeverkeersteller wordengeregistreerd.
Demechanischeverkeerstellingenvindencontinuplaats,gedurende driewaarnemingsjarenopallevanbelangzijndetoegangentot dedrierecreatieprojecten. Bijhet
trendonderzoek loopt eenwaarnemingsjaar vanseptembertot enmetaugustus.Een
waarnemingsjaar wordt opgedeeld invier seizoenenendriedagtypen.Bijde
seizoenenwordt onderscheidgemaakttussenhet naseizoen(september-oktober),
hetwinterseizoen (november-april),hetvoorseizoen (mei-juni) enhet hoogseizoen
(juli-augustus). Dedagtypenwordenonderverdeeld inwerkdagen,zaterdagenen
zon- plusfeestdagen.
Devisueleverkeerstellingenwordengedurende ééndagop iederecombinatievan
dagtypeenseizoenverricht,zodatergedurendetwaalf dagenopjaarbasisvisuele
verkeerstellingen plaatsvinden.
Develdwerkzaamhedendiebeidetellingen metzichmeebrengenzijndoor hetDLOStaring Centrumuitbesteed.Zowordendevisueletellingenverricht door het
onderzoeksbureau NSS-Marktonderzoek b.v., terwijlde mechanischetellingendoor
de Landbouwuniversiteit Wageningenworden uitgevoerd,gecontroleerd enverwerkt.
Het DLO-StaringCentrumverzorgt insamenwerking metde Landbouwuniversiteit het
combinerenvande uitkomstenvanbeidetellingen ende bewerking ervantot
aantallenbezoekers.
Deuiteindelijke berekeningvandeomvangvanhet bezoekvindt plaatsmetbehulp
vaneenmacrodie isgeschrevenvoor hetspreadsheet programmaLOTUS.

Alseerstestap inde berekeningwordt deomvangvanhet bezoek per ingang per
etmaal berekend.Hierbijwordt onderscheid gemaakttussen ingangen met uitsluitend
gemotoriseerdverkeer, met uitsluitend langzaamverkeer eningangen met gemengd
verkeer. Elktype ingang kent eenaparte berekeningsmethode waarmeedeomvang
vanhet bezoekwordt bepaald.Vervolgenswordendeuitkomsten peretmaalvanalle
ingangentot eenproject gesommeerd.Tenslottewordt door sommatievande
projecttotalen peretmaal,deomvangvan het bezoek berekend per maand,per
seizoenenopjaarbasis.
Omdat uit de mechanische envisueleverkeerstellingen ook devervoerwijzevande
bezoekers bekend is,kandeomvangvanhet bezoek pertijdseenheid ook naarwijze
vanvervoer worden uitgesplitst.
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1 INLEIDING

1.1Achtergrondvanhettrendonderzoek
Derijksoverheid heeftvanaf het beginvandejarenzestigeen recreatiebeleid
gevoerd,waarindeaanlegvan (grootschalige) openluchtrecreatieprojecten (hierna
ookwelrecreatieprojecten of kortwegprojectengenoemd),eenbelangrijk thema
vormde.Metdit beleidwerdgeanticipeerdopdeverwachtegroeiindevraagnaar
dergelijkevoorzieningen,diezouwordenveroorzaakt door detoenemendewelvaart,
eengroeiende bevolkingsomvang,eentoenamevandehoeveelheidvrijetijdende
groterwordende mobiliteit.
Inmiddelszijnruimhonderdopenluchtrecreatieprojecten inNederlandaangelegd,
waarbijderijksoverheidminstens 1miljoenguldensubsidie per project heeftverstrekt
voor aanlegeninrichting.
Voorevaluatievanhettot dusverregevoerde beleid,voor deontwikkelingvan
toekomstigopenluchtrecreatiebeleid,voordeaanlegenplanningvannieuwe
recreatieprojecten,alsmedevoor aanpassingenherinrichtingvan bestaande
projectentengevolgevanveranderingen inhetrecreatiepatroon en-gedrag,is
informatieover het gebruikvandebestaande projectenonontbeerlijk. Dezeinformatie
dient eenreeksvanjarenteomvatten,teneindetrendmatige ontwikkelingente
kunnensignaleren.Zulkegegevenszijnechtertotdusverre nietop systematische
wijzeverzameld.Zozijneronvoldoende gegevensvoorhandenover deaardende
omvangvanhet bezoekaandergelijke projecten.Ookoverdebezoekerszelf
ontbrekenopsystematischewijzeverzamelde gegevensomtrent hunachtergrond,
wensenenvoorkeuren.
Tevenszijnernauwelijksgegevens beschikbaar over niet-bezoekers(non-participanten) ende redenenvoor het niet-bezoekenvandergelijkeprojecten.
Het DLO-StaringCentrumis,nadat in1988eenvoorstudieaangaandedeopzetvan
dergelijk onderzoekwasafgerond (DeBruinetal., 1988),inseptember 1989begonnenmetdeuitvoeringvanhetzogenaamdetrendonderzoek naar het gebruik enhet
niet-gebruik vanmetrijkssubsidieaangelegde openluchtrecreatieprojecten.
Omdat het uitfinanciëleenpraktische overwegingen niet mogelijk isgeblekenomop
alle, meerdanhonderd inaanmerking komende projectenonderzoekteverrichten,is
ervoor gekozenhetonderzoekteconcentreren opeendrietal,minof meerrepresentatieveprojecten.
Ditrapport maakt deel uitvanderapportage overgenoemdtrendonderzoek. Hierin
wordt deopzet enverwerkingvaneendeelvanhetveldwerk vanhettrendonderzoek
beschreven,namelijk datdeeldatvanhetonderzoek dat betrekking heeft op
bepalingvandeomvangvanhet bezoek aanrecreatieprojecten.

1.2Probleem-endoelstellingvanhettrendonderzoek
Deaanleidingvoor hetverrichtenvaneenmeerjarig trendonderzoek naar het gebruik
enniet-gebruik vanopenluchtrecreatieprojecten wordt gevormddoor hetontbreken
vangestructureerde (basis)gegevensomtrent hetgebruik enniet-gebruikvan
openluchtrecreatieprojecten, waardoor evaluatievangevoerdbeleidenonderbouwingvantoekomstig beleid,niet goedmogelijkis.
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De algemene doelstellingvan het trendonderzoek luidt als volgt:
vergrotingvan het inzicht omtrent aard,omvangen achtergronden van participatie en
non-participatievan openluchtrecreatieprojecten, ten behoevevan:
- evaluatievan hettot dusverre gevoerde recreatiebeleid;
- onderbouwingvantoekomstig recreatiebeleid;
- afstemmingvan planning, aanleg en inrichtingvan recreatieprojecten op specifieke
behoeften vandoelgroepen:
- ontwikkelingvan vraag-simulatiemodel(len).
Voor een nadere uitwerking van de doelstelling in concrete onderzoeksvragen wordt
verwezen naar een algemene publikatie over dit onderzoek, waarin tevens de opzet
van het onderzoek uitvoerig wordt toegelicht (De Bruin en Van Hoorn, 1991).

1.3Opzet onderzoeksmethoden
1.3.1 Keuze onderzoeksmethoden
Voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het trendonderzoek naar het gebruik
van recreatieprojecten is begonnen, heeft een vooronderzoek plaatsgevonden met
als doel, om voor een onderzoek naar het gebruik van dagrecreatieprojecten de
meest geschikte onderzoeksmethoden en -opzet te bepalen (De Bruin et al.,1988). In
volgende subparagrafen worden de belangrijkste conclusies van deze voorstudie
aangaande de te hanteren onderzoeksmethoden kort samengevat.
Ten tijde van deze voorstudie was er echter nog geen sprake van onderzoek naar
non-participatie, zodat de in de voorstudie gepresenteerde onderzoeksmethoden en
onderzoeksopzet daarin niet voorzien. Duidelijk is echter wel dat voor onderzoek naar
non-participatie gebruik zal moeten worden gemaakt van thuisirrterviews (bron-onderzoek), omdat non-participanten per definitie niet op de recreatieprojecten zelf
aanwezig zijn.
Uit de voorstudie is gebleken dat er, om het gebruik van recreatieprojecten betrouwbaar te kunnen achterhalen, mechanische envisueleverkeerstellingen in combinatie
met objectinterviews dienen te worden afgenomen op de te onderzoeken projecten.
Met behulp van de objectinterviews kan de aardvan het gebruik worden vastgesteld,
terwijl door middel van mechanische en visuele tellingen de omvangvan het bezoek
kan worden bepaald.
In dit rapport wordt slechts ingegaan op de opzet en verwerkingvan de mechanische
envisueleverkeerstellingen. Over de opzet en verwerking van de objectinterviews en
de thuisinterviews wordt in een afzonderlijk rapport verslag gedaan.

1.3.2 Opzet mechanische verkeerstellingen
Met behulp van mechanische verkeerstellingen kan de omvang van de ingaande en
uitgaande voertuigstromen per tijdseenheid (kwartier, uur, etmaal) gedurende langere
tijd worden waargenomen. De eenheid van registratie is bij mechanische verkeerstellingen het aantal assenparen. De meeste voertuigen zoals personenauto's en
(brom-)fietsen hebben één assenpaar.
De motorvoertuigen en (brom-)fietsenworden bij de mechanische tellingen gescheiden geregistreerd.
Omdat de omvang van het recreatieverkeer aan grote schommelingen onderhevig is,
vinden deze verkeerstellingen continu, gedurende het gehele jaar plaats. Bovendien
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wordendemechanischetellingenverricht opalletoegangentot de recreatieprojecten
(kordontelling). Hierbijwordt delokatievandemechanischeverkeerstellerszodanig
gekozen,dat doorgaandverkeerzoveelmogelijkwordt buitengesloten.

1.3.3Opzetvisueleverkeerstellingen
Devisueleverkeerstellingen dienenonder meeromdeuitkomstenvandemechanischeverkeerstellingentekunnenomrekenennaar bezoekersaantallen.Hiertoedient
hetgemiddeld aantalpersonendat pervoertuig (auto,(brom-)fiets) wordtvervoerd,te
wordenvastgesteld.Ookdienendevisueleverkeerstellingen omde bezoekerste
tellendieeenprojecttevoet binnenkomen.Dezebezoekerswordendoorde
mechanischeverkeerstellers namelijk nietgeregistreerd.Bijdeberekeningvan
bezoekersaantallen pertijdsperiode,wordtereenrelatiegelegdtussendebezoekers
dieperfiets het project binnenkomenendebezoekersdiedattevoetdoen.
Tevensdienendevisueleverkeerstellingen omtekunnenvaststellen metwelke
nauwkeurigheid dein-enuitgaandevoertuigstromenwordengeregistreerd doorde
mechanischeverkeerstellers. Hiertoewordt ondermeer hetaantalvisueelgetelde
assenparenvergeleken methetaantal mechanischgetelde assenparen.Bovendien
wordtvisueelvastgesteld,hoeveelassenparenergemiddeld pervoertuigsoort
aanwezigzijn,zodat het geregistreerde aantalassenparen kanwordenomgerekend
naar het aantalvoertuigen.
Tenslottevervullen devisueleverkeerstellingen eenrolbijherwegingvandeobjectinterviews.Omdeobjectinterviewstekunnenherwegen ishet noodzakelijk omde
steekproeffractie vandeobjectinterviews per uurenper ingang nauwkeurigte
kunnenbepalen.Dezeherwegingwordt uitgebreid besproken inde rapportage
omtrent deopzet enverwerkingvandeobject-enthuisinterviews,dieindeloopvan
hetonderzoek zalverschijnen.
Uitdevoorstudie isnaarvorengekomendat degemiddeldevoertuigbezetting (aantal
personen pervoertuig) vanmotorvoertuigen indetijdgezien,geenszins stabielis.
Dezeverschilt perseizoenenperdagtype.Onderscheidwordt gemaakt invier
seizoenen,namelijk innaseizoen (september-oktober),winterseizoen(novemberapril),voorseizoen (mei-juni),enhoogseizoen (juli-augustus) enindriedagtypen
(werkdagen,zaterdagenenzon-plusfeestdagen).
Omdegemiddeldevoertuigbezetting perseizoenper dagtype redelijk nauwkeurig
vastte kunnenstellen (meteentweezijdig betrouwbaarheidsinterval van1,0persoon
pervoertuig bijeenbetrouwbaarheidvan80%) dient dezegedurende minimaaléén
dagvisueeltewordenvastgesteld.Dithoudt indatvoor eengeheel onderzoeksjaar,
metdaarinvierseizoenengecombineerd metdriedagtypen,ertwaalfvisuele
teldagen per project dienentewordenafgenomen.Dezelaatstewordendagsoorten
genoemd,enwordenderhalvegevormddoor decombinatievandagtypeenseizoen.
Devisueletellingenwordenuitgevoerd opalletoegangentot de projectenwaar
gemotoriseerdverkeer binnenkomt.
Bijingangenwaardebezoekers uitsluitend metde (brom-)fiets oftevoet binnenkomenisdefluctuatie indegemiddeldevoertuigbezetting indetijdveelmindergroot
dan bijingangenwaarop (ook) gemotoriseerdverkeervoorkomt.Omechter enerzijds
inzichtteverkrijgen inde relatietussenhetaantalbezoekersdat per (brom-)fietseen
project binnenkomt enhetaantalpersonendat eenprojectviadezelfde ingangente
voet bezoekt,wordt ookopdezeingangengedurendetwaalf dagenvisueelgeteld.
Inprincipewordenook opalleingangen metuitsluitend langzaamverkeervisuele
verkeerstellingenverricht,tenzijbekendisdateeningang nietof nauwelijkswordt
gebruikt.
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Devisuele tellingen vinden continu plaats gedurende de waarnemingsdagen. In het
na- en winterseizoen worden de visuele tellingen afgenomen van 10.00 uur tot 17.00
uur en in het voor- en hoogseizoen van 9.00 uur tot 20.00 uur.

1.4Keuze van te onderzoeken projecten
Bij de voorstudie (De Bruin et al., 1988) zijn alle ruim honderd openluchtrecreatieprojecten, waarvoor de rijksoverheid voor aanleg en inrichting meer dan één miljoen
gulden subsidie heeft verstrekt, ingedeeld in categorieën door middel van een
iteratief proces. Het doel van de indeling was om homogene categorieën van
projecten te krijgen. Hiertoe zijn indelingscriteria ontwikkeld, op basis waarvan de
projecten zijn ingedeeld. Vervolgens is de aldus ontstane indeling getoetst op homogeniteit, zijn de criteria aangepast indien er geen of een onvoldoend homogene
verdeling tot stand was gekomen en zijn de projecten opnieuw ingedeeld. Dit proces
ging door totdat er zodanige criteria waren ontworpen dat een zo homogeen
mogelijke indeling van de projecten in categorieën was bereikt.
Uiteindelijk zijn na een veldbezoek alle in aanmerking komende projecten in de
definitieve categorieën ingedeeld.Voor de keuze van de indelingscriteria en de
uiteindelijke indeling van de projecten in de onderscheiden categorieën wordt
verwezen naar de algemene publikatie over het onderzoek (De Bruin en Van Hoorn,
1991).
Daar het trendonderzoek maximaal drie projecten kan omvatten, is er voor de selectie
van de te onderzoeken projecten voor gekozen, om telkens één project te selecteren
uit elk van de drie categorieën die de meeste projecten bevatten.
Dit betreft de categorieën projecten met een lokalefunctie, projecten met voorzieningen voor zowel vormen van landrecreatie als waterrecreatie met een regionale functie
en de projecten met een functie voor kleine en/of grote watersport.
Om tot een keuze te kunnen komen zijn alle in aanmerking komende projecten
beoordeeld op hun geschiktheid om bij het trendonderzoek te worden onderzocht.
Hierbij is gelet op de volgende aspecten:
de technische onderzoekbaarheid van een project (aantal ingangen, percentage
voetgangers, aanwezigheid van doorgaand verkeer in het project e.d.);
de uitvoeringsstaat (is de aanleg al dan niet afgesloten) en de aanwezigheid van
ingrijpende uitbreidingsplannen of plannen voor ingrijpende wijzigingen in de
inrichting in de nabije toekomst;
de representativiteit van een project voor de in de betreffende categorie ingedeelde projecten (gelet is op de omvang, inrichting, voorzieningenniveau, situering
e.d.). Hierbij dient echter welte worden aangetekend dat de representativiteit in
dit verband slechts indicatief is, omdat er tussen de verschillende projecten
binnen elke categorie nog een vrij grote diversiteit blijft bestaan.
Behalve op basis van de hierboven vermelde criteria is er tenslotte ook nog gelet op
de geografische spreiding van de te onderzoeken projecten over het land en de
ligging ten opzichte van de bebouwde kom.Zo diende het zwaartepunt van het
onderzoek in het westen van het land (Randstad) te liggen, omdat daar de meeste
recreatieprojecten zijn gesitueerd. Ook dienden de te selecteren projecten verschillend te zijn gelegen ten opzichte van een bebouwde kom met een omvang van enige
betekenis. Dit laatste aspect zit overigens ook verwerkt in de functie van de projecten. Zo zijn projecten met een lokale functie voornamelijk in de bebouwde kom
gesitueerd, terwijl de overige projecten meer langs de randen van de bebouwde kom
liggen of helemaal in het landelijk gebied zijn aangelegd.
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Uitdecategorie projecten meteenlokalefunctieisgekozenvoor hetWilhelminapark,
gelegen indebebouwde komvanRijswijk,alsteonderzoekenproject.
Uitdecategorie projecten ingerichtvoorzowelland-alswaterrecreatie meteen
regionalefunctie isgekozenvoor hetGeestmerambacht,gelegentennoordenvande
bebouwde komvanAlkmaar.
Uitdeprojectendiemetnamezijningerichtvoor dekleineen/of grotewatersport is
hetErmerzandgeselecteerd.Ditproject isgelegeninhet landelijk gebiedopeen
afstandvanongeveer 7kmvanEmmen.
Inhoofdstuk tweezullendegeselecteerde projectenendewaarnemingslocaties
naderwordenomschreven.

1.5 Veldwerkschema mechanischeenvisueleverkeerstellingen
Omeniginzichtteverwerven intrends inhetgebruikvanrecreatieprojecten isin
eersteinstantievoor eenveldwerkperiodevandriejaargekozen.Eventueelkaneen
verlenging plaatsvindenvanéénof meerdereonderdelenvanhetveldwerk, alsde
resultaten hiertoeaanleidinggeven.Heteerstewaarnemingsjaar heeft eenaanvang
genomeninseptember 1989enloopttot enmetaugustus 1990.Hettweedeen
derdewaarnemingsjaar sluitenhieropnaadloosaan.
Omdat het DLO-StaringCentrumniet isuitgerust omopgroteschaal mechanische
envisueleverkeerstellingen aftenemen,isditveldwerk uitbesteed aaninstellingen
diedaarvoorweldebenodigdefaciliteiteninhuishebben.
Zoisdeafnamevandevisueleverkeerstellingen uitbesteedaanhetonderzoeksbureauNSS-Marktonderzoek,terwijldeafnamevandemechanischetellingenende
verwerkingvandemechanischeenvisueletellingen isuitbesteedaandeLandbouwuniversiteitWageningen.
Deonderstaandetabelgeeft eenoverzichtvandegeplande mechanische envisuele
verkeerstellingen per project perjaar.
Tabel Waamemingsschemavandemechanischeenvisueleverkeerstellingengedurendede
drieonderzoeksjaren
Waamemingsjaar
Waamemingsiaar
Waarnemingsjaar
1989-1990
1990-1991
1991 - 1992
Wilhelminapark
M+V
M
M+V
Geestmerambacht
M
M+V
M+V
Ermerzand
M+V
M +V
M
M= Mechanischeverkeerstellingen
V = visueleverkeerstellingen
Hetonderzoeksbudget biedt ruimteomdevisueleenmechanische verkeerstellingen
op elkvandedrie projectengedurendetweevandedriewaarnemingsjaren afte
nemen.Dithoudt indatvolgens eenroulerendschemaiederjaartwee projecten
wordenonderzocht,waarbijnaheteerstewaarnemingsjaar opéénproject de
waarnemingen door blijvengaanende plaatsvanhetandereprojectwordtingenomendoor hetderdeproject. Nahettweedejaarwordt het projectwaarop altweejaar
waarnemingenzijnverrichtvervangen door het projectwaardewaarnemingen nahet
eerstejaarzijngestopt. Dezeopzet leidt ertoedatvoor elkvandedrie projecten
gedurende éénjaareenonderbreking indemetingvandeomvangvanhetbezoek
optreedt, hetgeeneentrendanalyse nadeligbeïnvloedt. Daaromisaande beherende
instantiesvanderecreatieprojecten gevraagdomdemechanischeverkeerstellingen
gedurende hetontbrekendejaarvoor hunrekeningtenemen,zodat iniedergeval
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van elk van de projecten, de omvang van het verkeer gedurende drie jaren wordt
gemeten.

1.6Doel en opzet van het rapport
Inde voorgaande paragrafen is beschreven in welk verband de uitvoering van
mechanische en visuele verkeerstellingen ten behoeve van het trendonderzoek moet
worden geplaatst.
Dit rapport gaat nader in op de opzet en verwerking van de mechanische en visuele
verkeerstellingen. Onderzoeksresultaten worden in afzonderlijke rapporten weergegeven.
Het doel van dit rapport is derhalve:
het nader uitwerkenvande opzet en uitvoeringvan de mechanische envisuele
tellingen op de betrokken projecten,gegeven de geformuleerde randvoorwaarden en
het beschrijvenvan deverwerkingvandeverzamelde gegevens.
Het rapport is als volgt opgezet. Na het eerste inleidende hoofdstuk waarin de
achtergronden van het trendonderzoek en het doelvan het rapport zijn besproken,
wordt in hoofdstuk 2 een korte omschrijving gegeven van de drie bij het onderzoek
betrokken recreatieprojecten. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag op
welke lokaties binnen de projecten de mechanische en visuele tellingen plaats
vinden, welke voertuigcategorieën per lokatie worden waargenomen, etc.
In hoofdstuk 3 worden enige verkeerskundige begrippen en formules besproken. In
hoofdstuk 4 worden de mechanische verkeerstellingen nader uitgediept. Zo wordt de
toegepaste apparatuur beschreven, wordt het veldwerk belicht en worden de
bewerkingsfasen van de verzamelde data toegelicht.
De opname en verwerking van de visuele tellingen wordt in hoofdstuk 5 omschreven.
In hoofdstuk 6tenslotte, staat de berekeningsmethode weergegeven waarmee de
uitkomsten van de mechanische en visuele verkeerstellingen worden omgerekend tot
bezoekersaantallen per tijdseenheid (per dag, maand, seizoen,jaar).
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2 BESCHRIJVINGVANDETEONDERZOEKENPROJECTEN

2.1Onderzoekbaarheidvandeprojecten
Dedrieprojectendiebijhettrendonderzoek wordenonderzocht, zijngeselecteerduit
ruimhonderd inaanmerking komendeprojecten.Indealgemene publikatieoverhet
onderzoek (DeBruinenVanHoorn,1991)wordt hetselectieproces uitvoerigbeschreven. Inparagraaf 1.4iseenkortesamenvattingvandezeselectieprocedureweergegeven.
Belangrijk criteriumvoor de uiteindelijke keuzevandeprojecten isdeonderzoekbaarheidvandeprojecten.Onderdeonderzoekbaarheidwordtverstaandemate
waarinprojectenonderzoektechnisch geschiktzijnvoor hettrendonderzoek.De
navolgende puntenzijnhierbijvanbelang.
Omdat inprincipe bijalletoegangentot deprojectenvisueleenmechanische
tellingenwordenafgenomen,dient hetaantaltoegangen beperkttezijn.Tevensdient
deomvangvandoorgaand niet-recreatief verkeer (woon-werkverkeer e.d.) binnende
recreatieprojecten zokleinmogelijktezijn.Ook hetaandeelvandevoetgangersmoet
beperkt zijn,omdat dezenietautomatischdoor mechanischeverkeerstellersworden
geregistreerd.
Uiteindelijk zijnmedeop basisvandeonderzoekbaarheidsbeoordeling devolgende
drierecreatieprojecten geselecteerd:hetWilhelminapark, hetGeestmerambachten
het Ermerzand.Dezeprojectenzullenindit hoofdstuk naderwordenbeschreven,
waarbijookdekeuzevandewaamemingslokatieszalwordentoegelicht.

2.2HetWilhelminapark
HetWilhelminapark maakt deeluitvaneengroene bufferzone (hetzogenaamde
"stadslandschap") dielangsdeoostkantvanRijswijk isaangelegd inhet kadervan
de Randstadgroenstructuur. Hetstadslandschapfungeert enerzijdsalsgroene buffer
tussenRijswijk enDelft enanderzijdstussenRijswijk enhet landelijk gebied.Het
recreatiegebied ligt binnende bebouwde komvandegemeente Rijswijk,dieook
zorgdraagtvoor beheer enonderhoud.Afbeelding 1geeft hetWilhelminaparkweer.
MetdeaanlegvanhetWilhelminapark, heteerstevandriedeelgebieden dietezamen
hetstadslandschapvormen,isin1968begonnen.Het project isin1986gereed
gekomenenin1990officieel ingebruik gesteld.Deaanlegvanhet projectwerd
mogelijk door eencombinatievanzandwinning envuilstort,waarbij destortplaatsen
ineenlaterstadiumzijnafgedekt,recreatief ingericht enbeplant. Inhetproject zijn
danookzowelwaterpartijen alsuitkijkheuvels (oudestortplaatsen) aanwezig.De
totaleoppervlaktevanhet project bedraagt 54,4ha,waarvan8,7 hawordt ingenomen
doorwaterindevormvanvisvijvers enzwemwater. Het project kent eenintensief
stelselvanvoet-enwandelpaden.Daarnaast zijnerspeel-enligweiden,eennaaktstrandje,eenheemtuineneendierenweide.
Hetparkwordt inhetwesten begrensddoor deinaanlegzijnde RW19,inhet
noorden door despoorlijn Rotterdam-Den Haag,inhetoostendoor eenvolkstuinenproject eninhetzuidendoor deprovincialewegRijswijk-Delft.Doordat hetpark
geheelisomslotendoor minof meeronoverkomelijke barrières ishet aantalontsluitingspunten beperkt.Zoiserslechts ééningangvoor gemotoriseerdverkeer in
combinatie metlangzaamverkeer (telpunt 2200A) enzijnervijf ingangenvooralleen
voetgangers en(brom-)fietsen (telpunt 2201Ftot enmet2205F).
Inafbeelding 1zijndewaamemingslokaties vandemechanischeenvisueletellingen
op hetWilhelminapark aangegeven.
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Afb. 1 Plattegrondvan het Wilhelminapark metde lokaties vande mechanische en visuele
telpunten

Inprincipeworden opallezesdetoegangentot het project mechanische envisuele
tellingenverricht.Alleenoptelpunt 2205Fvindenslechts mechanische tellingen
plaats,omdat dit eenzeer rustigpunt betreft. Infeiteishet eendoorsteekjetussen
tweefietspaden,waarvansporadisch gebruik wordt gemaakt. Inaanhangsel 1staan
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dewaamemingslokatiesnader omschreven.Dezeswaarnemingslokatiesvormen
tezameneengesloten kordonrondomhetproject.
Gedurende alledriedewaarnemingsjarenwordende mechanischetellingen ophet
Wilhelminapark afgenomendoor deLandbouwuniversiteit Wageningen.Devisuele
tellingenvindenplaatsgedurendeheteersteenderde waarnemingsjaar.

2.3HetGeestmerambacht
Hetrecreatieproject Geestmerambacht isgesitueerdtennoordenvande bebouwde
komvanAlkmaar. MetdeaanlegvanhetGeestmerambacht isin 1968begonnen.In
detoenmaligegelijknamigevaarpolder werdinhet kadervande ruilverkaveling
Geestmerambacht zandgewonnenvoor deaanlegvannieuwewegen.Deplasdie
hierbijontstondwerdvanaf 1970ingerichttot recreatiepiasdiegeschikt isgemaakt
voor onder meersurfen,roeien,zeilen,zwemmen,duikenenvissen.Rondomdeze90
hagrote plaszijnspeel-enligweidenaangelegd,evenalswandel-enfietspaden.In
het project zijneendienstencentrum enrestaurant aanwezig.Bovendien iser
grenzendaandenoordzijdevanhetrecreatieproject eencampingaangelegd.In
1980isdeaanlegvanhet project ingrotelijnenvoltooid.Hettotale recreatieproject
heeft eenoppervlaktevan220ha.Afbeelding2geeft hetGeestmerambacht metde
waarnemingslokatiesweer.
Inhet noordenwordt hetdagrecreatieve deelvanhet project begrensddoor de
Wagenweg eneenafwateringskanaal naar het Noordhollandsch Kanaal,deoostgrenswordt gevormddoor deprovincialewegS3(Alkmaar -Schagen),dezuidgrens
wordt gemarkeerddoor eenlandbouwontsluitingsweg, de Nauertogt,terwijlhet
project inhetwestenwordt begrensddoor hetnatuurgebied Kleimeerenhet
Noordhollandsch Kanaal.Deontsluitingsweg aandezewestkant heet"HetVlasgat".
Het project heeft drieontsluitingspunten voorgemotoriseerdverkeer enlangzaam
verkeer (telpunt 2300A,2302Aen2305A) endrieingangenvoor uitsluitend langzaam
verkeer (telpunt 2304F,2308Fen2309F).Dezezestelpuntenvormeneengesloten
kordon.Gedurende hettweedeenderdewaarnemingsjaar verricht deLandbouwuniversiteitWageningenopdezelokatiesmechanischeverkeerstellingen enwordenop
dezelokatiesook devisueletellingenafgenomen.
Gedurende het eerstewaarnemingsjaar wordendemechanischetellingen ophet
Geestmerambacht verricht door de DienstWegenenVerkeervandeProvinciale
Waterstaatvandeprovincie Noord-Holland.Dezedienst beschikt nietoverde
mogelijkheidomauto'sen(brom-)fietsengescheiden opéénlokatietetellen.
Derhalvezijnergedurende heteerstewaarnemingsjaar opeenaantalandere
waarnemingslokaties mechanischetellingenverricht. Naast dedrie ingangenmet
gemotoriseerdverkeer (2300A,2302Aen2305A)wordenerinhet eerstewaarnemingsjaar mechanischetellingenafgenomenopdevolgende lokaties met uitsluitend
langzaamverkeer:2301F,2303F,2307F,231OF en2311F.Terwillevandevergelijkbaarheidzijnopdezevijf lokatiesookgedurende hettweedewaarnemingsjaar
mechanischetellingenverricht. Inaanhangsel2wordendewaarnemingslokaties
beschreven.
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Afb. 2 Plattegrond vanhet Geestmerambacht met de lokaties vande mechanische en visuele
telpunten

2.4 Het Ermerzand
Het Ermerzand ligt nabij het dorpje Erm op een afstand van 7 km van Emmen. Ook
het Ermerzand is aangelegd in het kader van een ruilverkaveling, namelijk de
ruilverkaveling Sleenerstroom. Vanaf 1968vormde het Ermerzand de centrale zandwinplaats voor de aanleg van rijksweg 34 (Coevorden - Emmen). Met de recreatieve
inrichting van het Ermerzand is in 1970 begonnen. In 1972 is de inrichting reeds
voltooid.
20

Hetproject heeft eenoppervlaktevan85haenbestaat ondermeer uiteenbetrekkelijk ondiepezwem-surfplasvan27hameteenaantaleilandjes en12hazandstrand.
Inhet oostelijk deelvanhet project bevindtzicheenbungalowterrein,dat isafgezonderdvanhetdagrecreatieve deelvanhet project. Erlooptvanaf de hoofdingangtot
halverwegehet project eenfietspad.Wandelpadenontbrekeninhet project.Ineen
halvecirkelrondhet project iseenontsluitingsweg gesitueerdwaarlangs grote
parkeerterreinenzijnaangelegd.Opdagenmetmooiweerwordt er indezomermaandenparkeergeld gehevenvoorgemotoriseerdverkeer.
Hetproject isrondomafgezet meteenhekwerk. Erisééningangwaarvrijwel
uitsluitendsnelverkeer het project binnenkomt (2100A)enerzijntwee ingangenvoor
uitsluitend langzaamverkeer (2101Fen2102F).Lokatie2102Fvormt de achteringang
vanhet Ermerzand.Gezamenlijk vormendezedrielokatieseengesloten kordon.De
mechanischeverkeerstellingenwordenopdezedrielokatiesgedurende alledriede
waarnemingsjaren door deLandbouwuniversiteit verricht. Devisueletellingenvinden
op het Ermerzandgedurendedeeerstetweewaarnemingsjaren plaats.
Afbeelding3geeft het Ermerzandendewaarnemingslokatiesvoorde mechanische
envisueletellingenweer. Inaanhangsel3wordendezewaarnemingspuntennader
omschreven.
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3 BEGRIPPENENFORMULES

Voorafgaande aandebesprekingvande mechanische envisueletellingeninde
volgende hoofdstukkenwordt indit hoofdstuk eersteenomschrijvinggegevenvande
belangrijkste gehanteerde begrippen (par.3.1). Daarnawordt eenaantal begrippenin
formulevormgepresenteerd (par.3.2).

3.1 Begrippen
Bijhettrendonderzoek wordt automatischeverkeerstelapparatuur ingezet,waarbij
gebruikwordt gemaaktvanoverdeweggespannen holletelslangen (ziehoofdstuk
4). Eenvoertuigpassageveroorzaakt indeslangeendrukimpuls,diewordt"gemeld"
aaneenaanheteindvandeslangaangesloten detector. Metbehulpvandeze
detectorishet mogelijk omfietsenenbromfietsen enerzijds en motorvoertuigen
anderzijdsafzonderlijk teregistreren,dezogenaamdeselectievedetectie.Bijde
besprekingvandemechanischetellingen inhoofdstuk4wordt hierop naderingegaan.
Elkepassagevaneenvoertuigasvaneenauto (ofvaneenwielbijeenfietsofeen
motortweewieler)veroorzaakt ééndrukimpuls indetelslang. Uitgaandevande
gedachtedat"gewone"twee-assigeoftwee-wieligevoertuigenalsééneenheid
moetenwordengeteld,wordendoor hettelapparaat elketwee impulsenvande
detector alsééneenheidgeteld.Dezeeenheidwordt assenpaargenoemd.Detelling
vandeassenparendoor hetapparaatverloopt cumulatief;desteedsoplopende
actuelewaardevandetellingwordt meetwaardegenoemd.Dezemeetwaarden
moetennogwordenvastgelegd indetijd. Hetvastleggen indetijdwordt registratie
genoemd.Dezevindt ieder kwartier plaats.Dithoudt indatdemeetwaardevandat
moment inhetgeheugenvanhettelapparaat wordt opgeslagen.Deregistratievan
de meetwaardenvoor (bromfietsenendievoor motorvoertuigenvindt plaats intwee
gescheidenwaarnemingskanalen,hetF-kanaalenhet M-kanaal1.Deinformatie inde
kanalenwordt periodiek overgebracht uit hetgeheugenvanhettelapparaat naarhet
kantoor,waar deverdere uitwerking plaatsvindt.
Bijdeuitwerkingvandegegevenswordenuit degeregistreerde meetwaarden
verkeersintensiteitenberekend,datwilzeggen:aantallenassenparen pertijdseenheid.Alskortstetijdseenheidfungeert het kwartier. Dekwartierintensiteiten worden
berekenddoor steedstweeopeenvolgende meetwaardenvanelkaaraftetrekken.
Dezebewerkingwordtvoorshands alleenvoorcontrole doeleinden uitgevoerd;de
kwartierintensiteitenworden nietverder bewerkt.
Opovereenkomendewijzekunnenuurintensiteiten (doorsteedstwee meetwaarden
dieopopeenvolgendevolleurenzijngeregistreerdvanelkaaraftetrekken) en
etmaalintensiteiten (hetverschilvantweeopeenvolgende meetwaardenom0.00uur)

1

Zoals inhoofdstuk 4zalwordentoegelicht, wordenomtechnische redenen
niet de motorvoertuigen, maar alle voertuigen, dus ook de fietsen en bromfietsen, op het tweede kanaal vastgelegd. Infeite is sprake van een A-kanaal.Het
aantal motorvoertuigen is een "afgeleide grootheid", berekend uit het verschil
van de aantallen op het A-kanaal (van alle voertuigen) en die op het F-kanaal
(voor de (brom)fietsen). Voor de uitwerking hebben de totale aantallen geen
betekenis,maar alleendesamenstellende (complementaire) delen:motorvoertuigenen(brom)fietsen.
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worden berekend. Op deze wijze ontstaan bestandenvan uur- en etmaalintensiteiten.
Wanneer deze een volledig waarnemingsjaar omvatten,worden ze jaarbestand
genoemd. Bij het trendonderzoek omvat een jaarbestand de periode september tot
en met augustus. Het jaarbestand voor de (brom)fietsenwordt aangeduid met Fbestand, dat voor de motorvoertuigen M-bestand. Als allewaarnemingen gecompleteerd zijn, zijn per waarnemingslokatie beschikbaar:
-jaar-etmaal F-bestand;
- jaar-etmaal M-bestand;
- jaar-uur F-bestand;
-jaar-uur M-bestand,
voor zover uiteraard deze voertuigcategorieën op de betreffende waarnemingslokatie
voorkomen.
Deze bestanden per waarnemingslokatie worden per project nog gesommeerd tot
totaal-bestanden van alle F- en van alle M-bestanden.
Uit de jaarbestanden van uur- en etmaalintensiteiten worden verschillende verkeerskarakteristieken berekend. Het gaat daarbij zowel om van hoogste naar laagste
intensiteit geordende reeksen (de zogenaamde overschrijdingskrommen, zowel van
uur- als etmaalintensiteiten) als om gemiddelden. Voor de berekening van gemiddelden is essentieel de lengte van het tijdvak waarover wordt gemiddeld. Voor etmaalintensiteiten zijn gemiddelden per maand, aangeduid met MEG, en gemiddelden per
jaar, notatie JEG, gebruikelijk. Voor de uurintensiteiten gaat de aandacht vooral uit
naar de spreiding over de dag, het dagpatroon, en naar het drukste uur van de dag,
het spitsuur. Dagpatronen en spitsuren kunnen per waamemingsdag worden
vastgesteld. Bij de presentaties wordt meestal uitgegaan van gemiddelden over een
langer tijdvak, bijvoorbeeld de maand of het jaar.
Bij het trendonderzoek wordt onderscheid gemaakt invier seizoenen en in drie
dagtypen (par. 1.3.3). De combinatie van dagtype en seizoen leidt tot het begrip
dagsoort Er zijn intotaal vier maal drie dagsoorten; de visueletellingen (zie hoofdstuk 5) worden op alle twaalf dagsoorten gehouden. Met het begrip telpunt-waarnemingsdagwordt bedoeld een visuele telling op één telpunt gedurende één dag; per
telpunt zijn per jaar 12waarnemingsdagen beschikbaar: op elke dagsoortéén.
Op basis van de uitkomsten van de mechanische en visuele tellingen worden enkele
grootheden berekend die zijn bedoeld om de nauwkeurigheid van de mechanische
tellingen nate gaan en/of om de uitkomsten van de mechanische tellingen uiteindelijk
om te kunnen rekenen naar de omvang van het bezoek. Deze grootheden zijn:
- tellerfout: het verschil tussen het door de teller geregistreerde aantal assenparen
en het visueel getelde aantal;
- tellercoëfficiênt: het getal waarmee het door de teller geregistreerde aantal
assenparen moet worden vermenigvuldigd om het werkelijk gepasseerde aantal
assenparen te verkrijgen;
- assencoëfficiënt: het getal waarmee het werkelijk gepasseerde aantal assenparen
moet worden vermenigvuldigd om het werkelijk gepasseerde aantal voertuigen te
verkrijgen;
- omrekeningsfactor fietsen: het getal waarmee het door de teller geregistreerde
aantal assenparen van langzaam verkeer moet worden vermenigvuldigd om het
werkelijk gepasseerde aantal (brom)fietsente verkrijgen;
- verhoudingvoetgangers/fietsen: het aantal voetgangers dat het telpunt passeert
per aantal passerende (brom)fietsen;
- gemiddelde bezetting auto's: het gemiddeld aantal personen in personenauto's,
bestel- of vrachtauto's en landbouwvoertuigen of op motortweewielers;
- gemiddelde bezettingfietsen: het gemiddeld aantal opzittenden bijfietsen en
bromfietsen.
Deze begrippen worden in de volgende paragraaf geformuleerd.
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3.2Formules
Voor hetformulerenvandeverschillende begrippenwordenhiernaeerstenkele
basis-groothedengeïntroduceerd.Elkebasis-grootheidwordt aangegeven metéén
letter,inkapitaal.Dezegroothedenhebbenbetrekkingopverschillendewaarnemingslokaties,tijdvakkenen/ofvervoerwijzen.Deze"verbijzondering"vandebasisgroothedenwordt aangegeven metindices.Deindices bestaanuit éénenkeleletter.
Aansommige indices kaninbepaalde constellaties eenspeciale betekenisworden
gegeven.Dezezijnafzonderlijk gedefinieerd.Deteformulerenvariabelentenslotte
wordenaangegeven ineen(logische) letterofletter-combinatie, inkapitalen.
Wijonderscheiden devolgendebasis-grootheden:
- vandemechanischeverkeerstellingen afgeleideintensiteiten;
- doorvisueletellingvastgesteldeaantallen mensen,voertuigenen assenparen.
Erzijnindicesvoor dewaarnemingslokatie,dedagvanhetjaarenhet uurvande
dagenvoor devervoerwijzen.Eenspeciale betekenis kanwordengegevenaande
indicesvoor deurenvandedag,samenvallend methettijdvakvandevisueletelling
enaandeindicesvoordevervoerwijze,samenvallend metdecategorieënop hetMenF-kanaalvande verkeerstelapparatuur.
Desymbolenvoordebasisgrootheden die metbehulpvande mechanischetellingen
wordenvastgesteldzijn:
U
E

Intensiteit per uur [assenparen.uur"1]
Intensiteit peretmaal [assenparen.etmaal'1]

Desymbolenvoor debasisgrootheden diemet behulpvandevisueletellingen
wordenvastgesteldzijn2:
M
V
A

Aantalgetelde mensenpertijdseenheid [mensen.tijdseenheid1]
Aantalgeteldevoertuigen pertijdseenheid [voertuigen.tijdseenheid1]
Aantalgeteldeassenparen pertijdseenheid [assenparen.tijdseenheid 1]

Desymbolenvoor afgeleidedanwelberekendegroothedenzijn:
I
F
C
H
O
R
B
N

Intensiteit pertijdseenheid [assenparen.tijdseenheid1]
tellerfout pertijdseenheid [assenparen.tijdseenheid1]
tellercoëfficiënt
assencoëfficiënt [voertuigen.assenpaar'1]
omrekeningsfactor [voertuigen.assenpaar1]
verhoudingsgetaltussenhetaantalvoetgangers enhetaantal(bromfietsen
[voetgangers.(brom)fiets'1]
gemiddeldevoertuigbezetting [personen.voertuig'1]
omvangvanhetverkeer [voertuigen.etmaal'1]

Hieraanwordentoegevoegdéénof meervandevolgendeindices:
i

dagvanhetjaar: 1* i * 365(366)
i= 1
1september;
i = 30 30september;

2

Bij de visuele tellingen is de tijdseenheid één uur. Bij de uitwerking wordt
veelal een sommatie over het gehele dagdeel van de visuele telling (10.00 tot
17.00uurof 9.00tot 20.00uur)uitgevoerd.
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w
v

i = 31 1 oktober;
i = 123 1januari; t.e.m.
i = 365 31 augustus ( in schrikkeljaar i = 366)
uur van de dag: 1 <; j i. 24
=1
0 - 1 uur
=2
1 - 2 uur; etc. t.e.m.
= 24 23 -24 uur
Een speciale betekenis wordt toegekend aan die waarden van j, die het
dagdeel van de visuele telling (10.00 tot 17.00 uur of 9.00 tot 20.00 uur)
omvatten.
Wanneer ivalt in de maanden september tot en met april, (1 <. i s 242 (in
schrikkeljaar i s 243)) dan geldt:
t , = som van de uren j = 11t.e.m. 17
Wanneer ivalt in de maanden meitot en met augustus (242 c.q 243 <. i <. 365
c.q. <. 366) geldt:
t 2 = som van de uren j = 10t.e.m. 20
waarnemingslokatie: 1 <. w <;...
vervoerwijze: 1 <: v <. 9
v = 1 auto
v= 2
bus
v= 3
motor
v=4
vrachtauto
v= 5
landbouwvoertuig
v = 6 fiets
v= 7
bromfiets
v = 8 te voet/te paard
v = 9 overig langzaam verkeer
N.B. zowel voor het aantal getelde assenparen (A) als voor het aantal getelde
voertuigen (V) geldt:(A ï=8 en V¥=8 = 0).
Bij de vervoerwijzen krijgen de motorvoertuigen een speciale betekenis volgens:
m: heeft betrekking op één of meer van de categorieën v = 1t.e.m. 5
Hetzelfde geldt voor het langzame verkeer, volgens:
I: heeft betrekking op één of meer van van de categorieën v = 6 t.e.m. 9
a: heeft betrekking op alle voertuigcategorieën v = 1t.e.m. 9

Voor alle indices, ook die met een speciale betekenis, geldt dat zij alleen dan in de
formules worden opgenomen wanneer sprake is van een nadrukkelijke beperking in
de tijd en/of naar plaats en/of naar wijze van vervoer. Zo is de index w alleen relevant
wanneer gegevens op telpuntniveau worden samengevoegd tot projectniveau.
Opgemerkt zijverder, dat alleen de basisgrootheden Uen Econtinu worden gemeten. Alle andere basisgrootheden zijn alleen bekend voor de 12waarden van i
waarop in het waamemingsjaar een visuele telling is uitgevoerd. Bovendien zijn deze
visueletellingen beperkt tot het tijdvak t , of t ^

Verkeersintensiteiten
Verkeersintensiteiten kunnen voor iedere tijdsperiode worden berekend, met als
kleinste eenheid één uur. Per dag wordt het drukste uur aangeduid met spitsuur.
Uit de uurintensiteiten is de etmaalintensiteit af te leiden volgens:
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Vanwegede'koppeling"vandevisueleendemechanischetellingenwordt afzonderlijk gedefinieerddeintensiteit (I) gedurende hettijdvak t „
Hiervoor geldt:

hi, - E «/«/
respectievelijk hettijdvak t 2 :

Kk=E uu
HO

Metde (verkorte) notatieImrespectievelijk I,wordt bedoelddeintensiteittijdenshet
visueletijdvak,vanmotorvoertuigen (lm) respectievelijk langzaamverkeer (I,).
Pertelpuntworden uitdeetmaalintensiteiten degemiddelden per maand (MEG)en
perjaar (JEG),berekend.Deeerstgenoemde isbijvoorbeeldvoor demaanden
september enjanuarialsvolgtteformuleren:

1 "°

MEGgeptgnte = — £ E,
OV ƒ.1

153

MEGjanuari = "^T E

E

l

«91 M 23

HetJEGisineenniet-schrikkeljaarte berekenenals:
365

JEQ=— Y,Ei
365 t\
Naast het berekenenvangemiddelden iseenrangschikkingvan etmaalintensiteiten
over eenwaarnemingsjaar naarafnemende groottevanbelang.Dezereekswordt
etmaal-overschrijdingskrommegenoemd.Dehoogsteetmaalintensiteit isdedrukste
dag (notatie:E1),etc.
Opdezelfdewijzewordenalleuurintensiteitenvaneenwaarnemingsjaar gerangschikt
tot eenuur-overschrijdingskromme.Denotatievoor bijvoorbeeld het30edruksteuur
ineenjaar isU30.
Tellerkarakteristieken
Detellerkarakteristieken wordenperwaarnemingslokatie,pervisueleteldagberekend,
zodat iederedagsoort (combinatievandagtype enseizoen) zijneigenwaardenkent
voor detellerkarakteristieken. Dezewaardengeldenvoor alledagenvangelijke
dagsoort,vallendinhet betreffendewaarnemingsjaar. Zoworden bijvoorbeeld per
waarnemingslokatie, detellerkarakteristieken vanallezon-plusfeestdagen inhet
naseizoenaanelkaargelijk gesteld.Hetzelfdegeldtvoor allewerkdagen inhet
hoogseizoenenzovoorts.
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Detellerfout voor motorvoertuigen (Fm), respectievelijk langzaam verkeer (F,) wordt
berekend via:
=

Fm

'm ~

Am

F,= l,- A,
Het is gebruikelijk de tellerfout uit te drukken in percentages (F p ) , volgens:

F'm =-^x100
"m

Fp, = ff-*100

Detellercoëfficiënt (Cm) wordt bij het trendonderzoek alleen toegepast voor de
motorvoertuigen. Deformulering luidt:
Am

n

'm

Met behulp van de assencoëfficiënt (Hm) wordt het getelde aantal assenparen
omgerekend naar aantal voertuigen. Ook deze factor wordt alleen berekend voor
motorvoertuigen:
5

EK

u

V

v=1

EK
ofwel:
V
u

n>

n

m

Voor het langzame verkeer wordt de tellerregistratie vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor fietsen (O,), teneinde het werkelijk aantal gepasseerde (brom)fietsen te
verkrijgen:

XX
Deze omrekeningsfactor vervult in het rekenproces een met de tellercoëfficiënt
vergelijkbare rol. Het principiële verschil is dat eventueel overig langzaam verkeer
(voertuigcategorie 9) zoals bijvoorbeeld skelters, die door de apparatuur correct zijn
gedetecteerd, via de omrekeningsfactor worden "verwijderd". Deze aanpak is op
pragmatische gronden gekozen. De bij voertuigcategorie 9 betrokken recreanten
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wordensamenmetdevoetgangers (categorie8) inhet bezoekverwerktviade
verhoudingtussenhetaantalvoetgangers enhetaantal (bromfietsen (RJ:

EK
/?,= * *

Bijde berekeningvandegemiddeldevoertuigbezettingvoor motorvoertuigen (Bm)
blijveneventueelgepasseerde autobussen (v=2) buitenbeschouwing:

E^
Debezettingvanfietsenenbromfietsen (B,)wordt alsvolgtbepaald:

EK
B,--7

E",
V*6

Berekeningomvangvanhetverkeer
Devoorafgaande groothedenwordengecombineerdgebruiktvoor de berekeningvan
deomvangvanhetverkeer (N),hetgeenzowelinkomendealsuitgaandevoertuigen
betreft.
Deberekeningvandeomvangvanhet aantalvoertuigen perdagopwaarnemingslokatiesmetenkelmotorvoertuigen (1 <; v * 5)vindt alsvolgtplaats:

Berekeningvandeomvangvanhetaantalvoertuigen per dagopwaarnemingslokaties metenkellangzaamverkeer (6 sv <: 7)vindt alsvolgtplaats:
^u.w - ^u.wx Q

i,i,\

indiengewenst kandeberekeningvandeomvangvanhetverkeer perdagopeen
waarnemingslokatiemetzowelmotorvoertuigen alslangzaamverkeer opovereenkomstigewijzeplaatsvinden:

29

4 MECHANISCHEVERKEERSTELLINGEN

Debesprekingvandeopzetvanmechanischetellingen inhettrendonderzoek valtin
drieonderdelen uiteen.Eerstwordt ingegaanopdetoegepaste apparatuur (par.4.1).
Daarnawordt hetaanditdeel-onderzoekverbondenveldwerk beschreven (par.4.2).
Tenslottewordt debewerkingendeuitwerkingvandeverzamelde gegevens
toegelicht (par.4.3).

4.1Toegepaste verkeerstelapparatuur
Alseerstestapinhettelproces moetendevoertuigenworden"gesignaleerd":de
detectie.Dedetectiewordt uitgevoerd metbehulpvaneenoverdeweggespannen
hollerubberenslang,waaropeenpiëzo-elektrischedetector isaangesloten.Indeze
detector bevindt zicheenzeerdun metalenmembraan,waaropeenpiëzo-elektrisch
kristal isgelijmd.Ditmateriaalheeft deeigenschapeenelektrischespanning afte
gevenwanneer hetwordt vervormd.Deindeluchtslangopgewekte drukimpulszal
dusuiteindelijk tot gevolghebben,dat ereenspanningwordt afgegeven.Degrootte
hiervan hangt samenmetdegroottevandeluchtdrukimpuls, maarhetverband isin
hetalgemeenniet lineair. Deafgegevenspanningwordtversterkt enomgevormdtot
eenconstantewaarde.Door hetaanspreekniveauvandeversterker regelbaarte
maken,kandegevoeligheidvanhetgeheelworden ingesteld.Dezeprincipeszijnin
afbeelding4schematischweergegeven.Dekeuzeisopdittypedetector gevallen
vanwegede mogelijkheidopwegenmetgemengdverkeer metééntelslangzowelde
lichte (fiets) alsdezware (auto) impulsenbetrouwbaar engescheidenvanelkaarte
meten.

instelbaar aanspreekniveau
versterker voor signalering

X
KVA

sec

a. Opgewekte kristalspanning bij een
aspassage
De uitslingering wordt veroorzaakt
door reflecties van lucht inde slang

p.uls.
vormer

a Blokschema von een piëzo. elektrische
drukopnemer
X : kristal
P = instelling van gevoeligheid

Afb. 4 Principevanpiëzo-elektrischedetectie(PostenBaltjes, 1990)
Elkeas-passage leidt bijslangdetectie tot éénimpuls.Omdat een"gewoon"voertuig
(zoalseenfietsofeenpersonenauto) uittweeassenbestaat, ishetgebruikelijk de
telapparatuur zointestellendat alleenelketweede impulsalsééneenheidwordt
vastgelegd.Menspreektwelvanhettellenvanassenparen.Hetassenpaar isde
gebruikelijke eenheidbijderegistratievanverkeersintensiteiten. Doordeaanwezigheidvandrie-of meerassigevoertuigenzalhetaantalgepasseerdevoertuigen -bij
correctewerkingvandeapparatuur- lager zijndanhet aantalgeteldeassenparen.
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Voor de omrekening van het aantal assenparen naar het aantal voertuigen is het
begrip assencoëfficiënt geïntroduceerd (par. 3.1). Wanneer het verkeer nagenoeg
geheel uit twee-assige personenauto's en (brom)fietsen bestaat, zoals bij recreatieverkeer het geval is, is het aantal assenparen bij benadering gelijk aan het aantal
voertuigen. De assencoëfficiënt is dan (nagenoeg) gelijk aan 1.
Als verkeerstelapparaat istoegepast het type PH87, dat recent is ontwikkeld bij de
LUW, de Landbouwuniversiteit Wageningen (Post en Baltjes, 1990). Dit apparaat heeft
vier waarnemingskanalen en isvoorzien van één interne piëzo-elektrische detector. In
het algemeen zijn twee van de vier waarnemingskanalen in gebruik. Het derde en
vierde kanaal kunnen worden aangesloten op een externe detector, bijvoorbeeld
wanneer een tweede rijbaan in de onmiddellijke nabijheid moet worden geteld. Op
kanaal 2 wordt elk paar impulsen (elke as-passage veroorzaakt één impuls) als één
eenheid (het zogenaamde assenpaar) cumulatief aan de meetwaarde in het geheugen van het apparaat toegevoegd. De meetwaarde verandert derhalve steeds
wanneer een voertuigpassage plaatsvindt. Op kanaal 1gebeurt hetzelfde voor alleen
de "lichte" impulsen. De grens tussen lichte en zware impulsen is instelbaar. Bij het
trendonderzoek is de grens gelegd tussen fietsen en bromfietsen enerzijds en
motorvoertuigen anderzijds. Daarom wordt kanaal 1aangeduid als het F(iets)-kanaal
en kanaal 2 als het A(lles)-kanaal.
Deze tellingen moeten vervolgens in de tijd worden vastgelegd: de registratie.
Daartoe worden elk kwartier de cumulatieve meetwaarden per waarnemingskanaal in
een werkgeheugen weggeschreven. Deze meetwaarden lopen van 0tot 9999. Naast
het werkgeheugen is het apparaat voorzien van een zogenaamd backup-geheugen.
Indit laatste wordt de inhoud van het werkgeheugen gekopieerd nadat het werkgeheugen is leeggehaald (zie hierna). De geheugencapaciteit bij bovengenoemd
registratie-interval is voldoende voor ruim drie maanden waarnemingen. Bij deze
werkwijze wordt het aantal motorvoertuigen achteraf berekend uit het verschil tussen
het A-kanaal en het F-kanaal3. Voor controle-doeleinden worden in een controle-geheugen voor elk in gebruik zijnd kanaal vier getallen vastgelegd: de etmaalintensiteiten van de laatste drie verstreken etmalen en de intensiteit op de betreffende dag
vanaf middernacht. De bediening van de verkeersteller (instelling, controle-handelingen, kopiëren en leeghalen van het geheugen) gebeurt met behulp van een (draagbare) terminal. Verkeersteller en terminal zijn afgebeeld in afbeelding 5.
Tijdens het eerste waarnemingsjaar is bij het Geestmerambacht afwijkende telapparatuur ingezet van de Provinciale Waterstaat van de provincie Noord-Holland. De
afwijking betreft twee onderdelen: het registratieinterval (24 uur in plaats van één
kwartier) en de wijze van detectie (elektro-mechanisch in plaats van piëzo-elektrisch).
Als gevolg hiervan zijn alleen etmaalintensiteiten bekend,terwijl op wegen met
gemengd verkeer alleen de motorvoertuigen konden worden geteld.

3

Ofschoon sprake isvan een berekening achteraf en niet van een registratie
in het apparaat, wordt vanwege de eenduidigheid veelal gesproken over het Mkanaal.
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Afb. 5 DePH87-verkeersteller(links) endebedieningsterminal(fotoH. vanAggelen)
4.2Hetveldwerk
Nade installatievandeLUW-telapparatuurinaugustus 1989bij hetWilhelminapark
enhet Ermerzandeninaugustus 1990bijhetGeestmerambacht,iswekelijksde
werkingvandetellers (inhet bijzonder destaatvandetelslang) gecontroleerden
zonodig herstelddoor debeheerder(s) vanhetproject. Bijdezecontroleworden
datum,tijdendemomentane meetwaardenvandeingebruik zijnde kanalen
genoteerd,alsmede (voorelk kanaal) deviergetalleninhetcontrole-geheugen.Het
hiertoe ingebruikzijndeformulier isweergegeven inafbeelding6.
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Afb. 6 Controle-fonmuliermechanischetelapparatuur
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Elketwee tot drie weken is door de LUW een meer uitgebreide controle doorgevoerd.
Daarbij is in principe de tellerfout vastgesteld, door gedurende enige tijd het door het
telapparaat getelde aantal assen te vergelijken met het aantal visueel getelde assen.
Uit de genoteerde tellerfouten worden later de zogenaamde tellercoëfficiënten
berekend. Detellercoëfficiënt is het getal waarmee de door het apparaat geregistreerde aantallen assenparen moeten worden vermenigvuldigd om de gepasseerde aantallen assenparen te verkrijgen.Voor een betrouwbare vaststelling vantellerfout en
tellercoëfficiënt is een aantal van tenminste 20 passerende assenparen gewenst. Op
rustige toegangen en/of tijdens rustige momenten is zo'n visuele controle-telling
daarom niet uitvoerbaar, vanwege de benodigde tijdsduur. In dat geval is handmatig
nagegaan of de telslang impulsen doorgeeft. Zonodig wordt de goede werking van
het apparaat hersteld en/of de instelling van de gevoeligheid van de detector gecorrigeerd.
Een goede indicatie voor de correcte werking van het apparaat vormt het controle-geheugen, met name de laatste drie volledige etmaalintensiteiten die daarin voor
elk in gebruik zijnd kanaal zijn opgeslagen. Deze kunnen op de bedieningsterminal
van de controleur zichtbaar worden gemaakt. Dewaarden dienen "reëel" te zijn, gelet
op de ter plaatse normaliter te verwachten toeloop. Wanneer onwaarschijnlijke
waarden worden aangetroffen, dient te worden nagegaan of de apparatuur wel
correct functioneert. Aan het einde van de controlebeurt wordt de geheugeninhoud
van het telapparaat voor elk in gebruik zijnd kanaal afzonderlijk gekopieerd naar de
terminal. Deze gegevens worden later overgebracht naar een "vaste" PC op kantoor
en tevens op een diskette bewaard. Deze handelingen dienen als een zekerheid voor
het opvangen van calamiteiten zoals het verloren gaan van telapparatuur. Elke drie
maanden wordt na het kopiëren van de gegevens naar de terminal het geheugen van
het telapparaat geleegd; de gegevens uit het geleegde geheugen blijven in het
backup-geheugen van het telapparaat beschikbaar totdat het apparaat opnieuw
wordt geleegd. Door deze werkwijze wordt de kans op verlies van gegevens verder
geminimaliseerd. Eventuele storingen in het verdere traject tussen teller en centrale
computer, bijvoorbeeld in de terminal, kunnen immers nog worden hersteld.
Tijdens het eerste waarnemingsjaar (september 1989 - augustus 1990) is bij het
Geestmerambacht verkeerstelapparatuur van de Provinciale Waterstaat van de
provincie Noord-Holland ingezet. Deze dienst heeft de apparatuur wekelijks gecontroleerd en uitgelezen.

4.3 Bewerking en uitwerking van de gegevens
Voorafgaande aan verdere bewerkingen moeten de uit het veld meegebrachte
gegevens eerst worden voorbewerkt. Daartoe worden zij uit de terminal overgebracht
naar een "vaste" PC. Elke drie maanden worden de gegevens vervolgens overgebracht van deze PC naar de centrale VAX-computer van de LUW. Aldaar aangekomen ondergaan zij een zogenaamde kwaliteitscontrole, waarbij wordt nagegaan:
- of het aantal registraties overeenstemt met het aantal intervallen tussen het tijdstip
van de eerste en dat van de laatste waarneming ("aantallenfout");
- of elke registratie bestaat uit een getal variërend van 0tot 9999 ("letterfout");
- of elke registratie tenminste even hoog is als de vorige ("terugvalfout"; het terugspringen van de teller naar 0 nadat de waarde 9999 is bereikt is geen fout);
- of het verschil tussen twee opeenvolgende registraties kleiner is dan een vooraf
(per telpunt) opgegeven maximum ("maximumfout").
Een aantallenfout ontstaat tijdens het "verspringen" van de tijd bij het ingaan of
beëindigen van de zomertijd. Dezefout wordt hersteld door het verwijderen van de
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vier meetwaardenvanhet"vervallen"uurc.q.door het invoerenvanvier meetwaarden
gelijk aandemeetwaardeop het momentvaningaan.
Eenaantallenfout kanook ontstaandoordat registratiesvanmeetwaarden nietals
zodanig herkendkunnenworden.Alsdespatietussentweemeetwaardenverminkt
wordt, lijkentweemeetwaardentotéénachtcijferige meetwaardetezijngecombineerd (letterfout). Ditsoort problemenistot dusverre bijdezetelapparatuur nietof
nauwelijksgesignaleerd.Hetherstelvanzulkefouten ismeestaleenduidig mogelijk.
Detijdens controlebeurten genoteerde datumentijd metbijbehorende meetwaarden
vandetelapparatuur vormenhierbijeengoedhulpmiddel (vergelijk afbeelding6).
Deletterfout heeft eenelektronischeoorzaak. Inplaatsvaneencijferwordt door
verminkingeenander karakter gegenereerd.Dezefout ismeestaleenvoudigen
eenduidigteherstellen,tenzijmeerderemeetwaarden achterelkaar inhungeheel
getroffenzijn.Metdenutoegepastetelapparatuur zijntot dusverreamper letterfouten
geconstateerd.
Deterugvalfout kwamdoor mechanischeoorzakenvoor bijdevroeger gebruikte
apparatuur metponsbandregistratie.Thans kandezefout alleenoptredendoor een
toevalligeverminkingvancijfertot cijfer. Dezefout isnognietopgetreden.
Demaximumfout is-integenstellingtot dehiervoor besprokenfouten-geenechte
fout,maareenwaarschuwing dattussentweemeetwaardeneengrootverschil (dat
wilzeggen:eenhogekwartierintensiteit) optreedt.Wanneer ineenbestandveel
maximumfoutenwordengevonden ishetgewenst het maximumop eenhogere
waardeintestellen.Dooreentehogewaardewerktdezefoutendetectie nietmeer.
Denormaliter resulterendefoutmeldingen behorentezijngeregistreerdop dagenmet
mooiweertijdens urenmeteengewoonlijk grotetoeloop.Deinterpretatievandeze
foutvergt derhalveeniginzicht inhetrecreatieve gebeuren bijhet betreffendetelpunt.
Dekwaliteitscontrolewordt afzonderlijk uitgevoerdvoor alleingeschakelde kanalen
vaneentelapparaat. Dit betekent datvoordetelpuntenopfietspadenalleende
registratieop hetF-kanaalwordt gecontroleerd.Voortelpuntenopwegenmet
gemengdverkeer moetzowelhetA-alshet F-kanaalaande kwaliteitscontrole
wordenonderworpen.
Dekwaliteitscontrole iseenzeer belangrijkestapindeverwerkingvandegegevens.
Alleendoor eenzorgvuldige uitvoering hiervanbestaat degarantiedateenbestand
wordtverkregen methetcorrecte aantalmeetwaardenvandegewenstekwaliteit.
Meestalomvattendezebestandeneenperiodevanongeveer drie maanden.Uitdeze
meetwaardenworden uur-enetmaalintensiteiten berekend.Voordetelpuntenmet
gemengdverkeerwordentevensuur-enetmaalintensiteiten berekendvoor motorvoertuigen (dezogenaamde M-bestanden), doordetot intensiteiten herleidewaarnemingenop hetA-kanaalteverminderen metdievanhet F-kanaal. Dezeintensiteiten
worden naast het bestandmetmeetwaarden afzonderlijk bewaardtot het kalenderjaar isvoltooid. Naafloopvaneenkalenderjaar wordendetussentijds opgeslagen
bestanden met uur-enetmaalintensiteiten meteencomputerprogramma gebundeld
tot éénjaar-urenbestand enéénjaar-etmalenbestand.Laatstgenoemde bestanden
wordenautomatischvoorzienvanallebenodigdecoderingenvoorverderebewerking,
zoalshetweeknummer,dedagvandeweek,welofgeenfeestdagenzovoort.
Zonodigwordenaandezebestanden dezogenaamdetellercoëfficiëntentoegevoegd,
zodat uitdegeregistreerde aantallenassenparen de"werkelijk" gepasseerde
aantallenassenparen kunnenwordenafgeleid.
Indeloopvanhetjaar kunnenstoringenzijnopgetreden inde mechanische
waarnemingen,door defectenaandeapparatuur, kapottetelslangen (meestaldoor
vandalisme) ofdoorweersomstandigheden (vorst).Voorcompleteringvanhetjaar-
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etmaalbestand worden de etmaalintensiteiten van de ontbrekende dagen ingeschat.
Voor storingen korter dan één week wordt hierbij als volgt gehandeld:
1. De ontbrekende waarden worden berekend op basis van de uitkomsten van een
naburig gelijksoortig telpunt (waar dezelfde voertuigcategorieën worden geregistreerd) op basis van de verhouding tussen de MEG-waarden van beide telpunten
van het betreffende dagtype in de betreffende maand.
2. Als er geen gelijksoortig telpunt beschikbaar is op het project, dan wordt gecorrigeerd op basis van de verhouding tussen de MEG-waarden van het betreffende
telpunt en de som van alle overige telpunten van het project, voor het betreffende
dagtype in de betreffende maand.
Voor storingen langer dan één week is de werkwijze als volgt:
1. De ontbrekende waarden worden berekend op basis van de uitkomsten van een
naburig gelijksoortig telpunt op basis van de verhouding tussen de MEG-waarden
van beide telpunten in de aan de storing voorafgaande maand.
2. Indien er geen gelijksoortig telpunt op het project aanwezig is, dan wordt gecorrigeerd op basis van de verhouding tussen de MEG-waarden van het betreffende
telpunt en de som van de MEG-waarden van alle overige telpunten van het
betreffende project in de aan de storing voorafgaande maand.
In de rapporten met de uitkomsten van de tellingen wordt afzonderlijk melding
gemaakt van het aantal storingsdagen en de oorzaken daarvan.Als er etmaalintensiteiten zijn ingeschat, dan ontbreken er uiteraard ook uurintensiteiten. Het wordt niet
mogelijk geacht deze manco's in de jaarbestanden van uurintensiteiten op een
betrouwbare wijze aante vullen. Het kan daardoor voorkomen dat het aantal
beschikbare waamemingsdagen per jaar voor de uurintensiteiten kleiner is dan voor
de etmaalintensiteiten.
Na bovenvermelde voorbereidingen kunnen de verkeerskarakteristieken worden
berekend, voor elk telpunt afzonderlijk voor beide jaarbestanden (uur- en etmaalintensiteiten). Uiteraard vindt de bewerking plaats (voor zover beschikbaar) voor zowel
motorvoertuigen (M-bestanden) als voor (brom)fietsen (F-bestanden).
Voor de etmaalintensiteiten betekent dit de berekening per telpunt van:
- gemiddelde intensiteiten naar dagtype per maand en per jaar;
- de drukste dagen van hetjaar, eveneens onderscheiden naar dagtype.
Een illustratie van de uitkomsten van de berekeningen van de etmaalintensiteiten is in
het bovenste deel van afbeelding 7 opgenomen.
Voor de uurintensiteiten worden per telpunt zowel tabellen als grafieken opgesteld.
- jaar-gemiddelde intensiteiten over de uren van de dag, onderscheiden naar dag
van de week;
- spitsuren per dag en gemiddeld per jaar, onderscheiden naar dagtype;
- percentage verkeer tijdens het spitsuur, eveneens per dag, gemiddeld per maand
en per jaar, onderscheiden naar dagtype;
- de drukste uren van het jaar, eveneens onderscheiden naar dagtype.
Een illustratie van de uitwerking van de uurintensiteiten is opgenomen in het onderste
deel van afbeelding 7.
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uurintensiteiten (Jaarsma enBrand, 1991)
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5VISUELEVERKEERSTELLINGEN

Debesprekingvandeopzetvandevisueletellingen inhettrendonderzoek valt in
tweeonderdelen uiteen.Eerstwordt ingegaanopdewijzevanopnamevande
gegevens (par.5.1). Daarnawordt deverwerking,bewerkingenuitwerkingvande
verzamelde gegevenstoegelicht (par.5.2).

5.1 Hetveldwerk
Voor devisueletellingen iseenformulier ontworpen,waarop per uur hetverkeer,
onderscheiden naar rijrichting (inkomendenuitgaand) ennaar voertuigcategorie
wordt genoteerd (afbeelding 8,linksboven). Devoertuigcategorieën zijn:
1. personenauto,stationcar, microbusenkampeerbus,metofzonder aanhanger,
caravan etc;
2. autobus;
3. motortweewielers;
4. bestel-envrachtauto's;
5. landbouwtractoren metofzonderwagens,werktuigen etc;
6. fietsen,racefietsen entandems;
7. bromfietsen;
8. voetgangers enruiters;
9. overiglangzaamverkeer, inclusief skateboards, kinderwagens etc.
Voor decategorieën2,3en7wordt aangenomendatzijaltijdtwee-assigzijn.Voor
categorie 8isgeensprakevanassenenwordt alleenhet aantal personengenoteerd.
Deoverigecategorieënwordenonderverdeeld naar het aantalassen.Dezewerkwijze
isgekozenomdejuistewerkingvande mechanischetelapparatente kunnen
controleren.Voorelkpasserendvoertuigwordt hetaantalin-ofopzittenden ineen
vakje genoteerd.Hetaantalgepasseerdevoertuigen isderhalveeenvoudigte
bepalendoor hettellenvanhetaantalingevuldevakjes. Hetaantal gepasseerde
personen iste bepalendoor sommatievandeindevakjes ingevuldegetallen.Beide
sommatieswordenophettelformulier uitgevoerd:per uur, per rijrichting enper
voertuigcategorie,waarbijnogwordt gedifferentieerd naar hetaantalassen.
Voor detellingen opfietspaden iseeneenvoudiger formuliervoldoende,metalleen
devoertuigcategorieën 6-9 (afbeelding 8,rechtsonder).
Voor beideformulieren geldt dat naéénuurwordt overgestapt naareenvolgend
blad. (Wanneer bijgrotedruktederuimtevoor éénder categorieën binnenhetuur
volraakt,wordt op dat momenttussentijds overgegaan naareenvolgend blad,zodat
voor sommige urendetotale registratie overtweewaarnemingsformulieren wordt
verdeeld.) Dezebladenzijninsetsvan 15gebundeld inbloks,zodat hetzoekraken
vanlosseformulierenwordtvermeden.

5.2Verwerking,bewerking enuitwerkingvandegegevens
Degegevens opdewaarnemingsformulieren wordeneerst handmatiggesommeerd.
Ditgebeurtvoor elkewaarnemingsdagvoor elktelpunt peruur, per rijrichtingenper
voertuigcategorie (onderscheiden naaraantalassen),zowelvoor hetaantalpersonen
alsvoor hetaantalvoertuigen.Devolgendestapishet invoerenvandegegevensin
decomputer,viaeenhiervoor ontwikkeld interactief computerprogramma
(OPVTR.FOR).Vervolgenswordende uitkomstenvanelketelpunt-waarnemingsdag
weggeschreven ineenbestand meteenuniekenaam.
39

RECREATIZPftQJECT

fi£CR£A TiE-ONDERZOEK

te'punt

d

toil

VISUELE

INTENSITEITÔTELLING

GEMENGD

VERKEER

\u

ftKSONtfiAUTO
J7HTIO«M
KAt*£f*6US

RëCRzATlEPROJECT

RECREATIE-ONOER20EK
VISUELE

INTENÔlTElTSTELt

L A N G Z A A M VERKEER

t*~'

/WÛMÎWD
f M M V A N e rc)

b

2

|»»n

«t

MITOBVi

V«K£f<

VTC

pe-a

t//TùAfl*0

lotos'

Vf^rtfEA

r*'i

VTÙ

M ;

*»i»

iCCQTCA

(KATE -jf/ETi
TAHO£M

l i l

4

6

1

l •

MST. . , « i f N

1

(MCI-) fIETS
TANOSM

1

j

1 !

!

totM

3

M£T

J<A**£TJ£

7

0*Ofiir/E7&

|

1

- f . I.l

3

1M
1 11 1

1

|

1
1 1

1

1]
T" :L..I--6_i_

i

~1

a.

i
'
t 1!

8

7

6 * ° M f / £ TÔ

t

*uiT£*S

i^m i

.J. !

1

|
8

*c

sa©

111 I I

VO£T<jAMbE/,S

I j"

i

1

1

.
1

\

*

1

I

J

n
1i

1

i i
i
9

Vîti f « f**ft

1
1 1

1
n l ^

I-Til

i

1

H-
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(linksboven) enopfietspaden (rechtsonder)

Deze aangemaakte bestanden worden eerst aaneenkwaliteitscontrole onderworpen.
Dat houdt indatmeteenmodificatie vaneenbestaand programma (CTVTR.FOR)
gecontroleerd wordt:
of hetbestand uitsluitend bestaat uitdevoorgeschreven voertuigcategorieën;
of percategorie hetaantal personen tenminste even hoog isalshetaantal
voertuigen;
of hetaantal assen "past" bijdeopgegeven voertuigcategorie.
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Mogelijkefoutenwordengemeldenworden-zonodignaraadplegingvanhet
waarnemingsformulier- inhet bestandhersteld.
Nadekwaliteitscontrolewordendedoor demechanischetellertijdensdevisuele
telperiode geregistreerde aantallenassenparenaanhet bestandtoegevoegd.
Hiervoor iseveneenseeninteractief computerprogramma ontwikkeld(MTVTR.FOR).
Ditprogramma leest uit heteerderaangemaakte bestandtelpuntnummerendatum
envraagt interactief detellerstanden(meetwaarden) tijdensbegineneindevande
visueletelling.VoordeA-telpuntenwordeneerstdestandenvanhetA-kanaalen
daarnadievanhetF-kanaalopgevraagd.Hetverschiltusseneind-enbeginstandis
hetdoor deteller geregistreerde aantalassenparen;dit aantalwordt inhet bestand
opgenomen.Deuitgevoerde bestandenvanhet programma MTVTR.FOR bevatten
allevoor deverdereverwerking benodigde informatie.Zijwordenonder eenunieke
bestandsnaamweggeschreven,waarinzijnopgenomen hettelpuntnummer (4cijferig),detelpuntletter (AofF)endedatumvandevisueletelling (driekeertwee
cijfersvoorjaartal, maandendag).Dezebestandenvormendeinvoervoorde
verdereverwerking.
Voor dezeverdere bewerkingwordt alseerstestapeenzogenaamdA(ssen)-I(nzittenden)-V(oertuigen)-bestand opgebouwd.Hiervoorwordt eenbestaandLUW-programma(KRMUUR.FOR) voor deverwerkingvanvisueletellingenop kruispunten gebruikt.
HetAlV-bestand isalsvolgtopgebouwd:
- record 1:telpunt, datumentellerregistratievanmotorvoertuigen,A-enF-kanaal;
- record2:aantallen uitgaandeassenparen per uurvoorvoertuigcategorie 1;
- record3: idemvoertuigcategorie2;
- record 10:aantallenuitgaande assenparen per uurvoorvoertuigcategorie 9;
- record11:aantalleninkomendeassenparenperuurvoorvoertuigcategorie 1;
- record 19:aantallen inkomendeassenparen per uurvoorvoertuigcategorie 9;
- record20:aantallen uitgaande mensenper uurvoorvoertuigcategorie 1;
- record28:aantallenuitgaande mensenper uurvoorvoertuigcategorie9;
- record29:aantalleninkomende mensenper uurvoorvoertuigcategorie 1;
- record37:aantalleninkomende mensen peruurvoorvoertuigcategorie9;
- record38:aantallenuitgaandevoertuigen peruurvoorvoertuigcategorie 1;
- record46:aantallen uitgaandevoertuigen per uurvoorvoertuigcategorie 9;
- record47:aantalleninkomendevoertuigen per uurvoorvoertuigcategorie 1;
- record55:aantalleninkomendevoertuigen peruurvoorvoertuigcategorie 9.
UitdezeAlV-bestandenworden methet programmaOUVTR.FORdevoor de
berekeningvanhet bezoek benodigdevariabelen berekend,teweten:
1. assencoëfficiënt;
2. tellercoëfficiënt;
3.omrekeningsfactor voorfietsen;
4.verhoudingvoetgangers/fietsen;
5.gemiddelde bezettingfietsen;
6.gemiddelde bezettingauto's.
Dezevariabelenzijninhoofdstuk 3omschreven engeformuleerd.Zijwordenper
telpunt-waarnemingsdagberekend.Elkewaarnemingsdagwordt hierbij representatief
geachtvoor alleovereenkomstige dagenvandebetreffende combinatievandagtype
enseizoen (dagsoort). Nadat alletwaalf visuelewaarnemingsdagenineenjaarzijn
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verwerkt, is de voor de berekening van het jaarbestand benodigde informatie
beschikbaar. Daartoe worden per waarnemingsjaar per telpunt twee bestanden
aangemaakt. Het eerste, het zogenaamde ATC-bestand, bevat de variabelen
assencoëfficiënt, tellercoëfficiënt en omrekeningsfactor voor fietsen. De tellercoëfficient respectievelijk de omrekeningsfactor voor fietsen dienen voor het omrekenen van
de door de teller geregistreerde aantallen assenparen naar werkelijk gepasseerde
aantallen assenparen van motorvoertuigen respectievelijk (brom)fietsen. Met de
assencoëfficiënt wordt vervolgens het aantal gepasseerde assenparen van motorvoertuigen omgerekend naar aantallen motorvoertuigen.
Het tweede bestand, genaamd VBW-bestand, omvat de variabelen verhouding
voetgangers/fietsen en gemiddelde bezetting van fietsen respectievelijk auto's. Dit
bestand dient -zowel bij (brom)fietsen als bij motorvoertuigen- voor de omrekening
van gepasseerde voertuigen naar gepasseerde mensen. Het aantal voetgangers
wordt "gekoppeld" aan het aantal fietsen, op basis van de bij de visuele tellingen
vastgestelde verhouding tussen beide. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen
naar het volgende hoofdstuk.
De opdeling van de variabelen in ATC- en VBW-bestand is om programma-technische redenen gemaakt. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen om in een later
stadium van de analyses de verhoudings- en bezettingsgegevens niet alleen op
telpunt-niveau, maar desgewenst ook op project-niveau te berekenen.
Op één van de telpunten worden geen visuele tellingen gehouden, omdat de
uitkomsten van een nabij gelegen telpunt representatief worden geacht. Het gaat om
telpunt 2205 bij het Wilhelminapark, waar de visuele telgegevens van telpunt 2203
worden gebruikt.
Behalve uitkomsten in de vorm van bestanden, bedoeld als inte voeren gegevens in
de verdere berekening van aantallen bezoekers, worden bij de uitwerking van de
visuele telling met het programma OUVTR.FOR de volgende tabellen aangemaakt:
de gegevens uit de ATC- en VBW-bestanden (per jaar; per telpunt en per
project);
de aantallen mensen,voertuigen en assen per voertuigcategorie per uur en
totaal over de waarnemingsdag (per waarnemingsdag; per telpunt en per
project);
de tellerregistratie(s) en de volgens verkeerskundige definities berekende
uitkomsten van tellercoëfficiënt, assencoëfficiënt en autobezetting (per waarnemingsdag; per telpunt en per project).
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6 BEREKENINGSMETHODE BEZOEKOMVANG

6.1 Principevandewerkwijze
Omdeomvangvanhet bezoek aanrecreatieprojecten nauwkeurigvastte kunnen
stellenwordendeuitkomstenvande mechanischeenvisueleverkeerstellingenmet
elkaargecombineerd.Omdateenbezoeker meerderebezoekenper dag,seizoenof
jaaraaneenrecreatieproject kanbrengen,wordt nietgesproken over hetaantal
bezoekers,maarover hetaantalbezoeken (Q)aaneenproject.
Bijdeberekeningvandeomvangvanhet bezoekwordt uitgegaanvandeberekende
omvangvanhetverkeer,zoalsweergegeven inhoofdstuk3.
Deomvangvanhet bezoek aaneenprojectwordt ineenaantalstappenbepaald,
dezestappenworden indenavolgende paragrafen beschreven.Allereerstwordtde
omvangvanhet bezoek per ingangberekend (par6.2).Vervolgensworden bijde
berekeningvandetotaleomvangvanhet bezoek aaneenrecreatieproject per
tijdsperiode (per dag,maand,seizoenofjaar),de bezoekaantallen die per ingangzijn
berekend,gesommeerd (par6.3).Hierdoor ishet mogelijk om,indiengewenst,de
analysevandeomvangvanhet bezoek niet alleenper project, maarook per ingang
teverrichten.

6.2Berekeningsmethode omvangbezoek pertype ingang
Erwordt onderscheidgemaakttusseningangen metuitsluitendsnelverkeer en
ingangen metuitsluitend langzaamverkeer. Bijelkvandezebeidetypen ingangen
wordt eenandereberekeningswijzevanhetaantalbezoekentoegepast. Ookzijner
ingangenwaarzowellangzaam-alssnelverkeer binnenkomt. Bijdergelijke ingangen
wordenbeidevoorgaande berekeningsmethoden gecombineerdgehanteerd.
Indehiernavolgendesubparagrafen wordendeberekeningsmethoden voor dedrie
onderscheidentypen ingangenafzonderlijk weergegeven.Indelaatsteparagraafvan
dit hoofdstuk wordt ingegaanopdeberekeningvandeomvangvanhetbezoek op
projectniveau.Deverkeerskundige begrippendie indit hoofdstuk worden gebruikt
zijnallegedefinieerd inhoofdstuk 3.Ook degebruikteformulesende grootheden
vandeformules indit hoofdstuk sluitenaanbijdatgenewat aldaar reedsisweergegeven.
Deberekeningvanhetaantal bezoekenvindt plaatsmet behulpvaneenmacrodie
geschreven isinhetspreadsheet programmaLOTUS1-2-3.Dekleinstetijdseenheid
waarover deomvangvanhet bezoek bijhettrendonderzoek wordt berekendiseen
etmaal.

6.2.1 Berekeningvoor ingangen metuitsluitend motorvoertuigen
Demechanischeverkeerstellingen leveren,natezijnverwerktvolgensde procedure
zoals beschreven inhoofdstuk 4,uiteindelijk hetaantalgepasseerde (somin-en
uitgaandverkeer) motorvoertuigen (auto's,campers,motoren,eventueelaanwezige
vrachtauto's enbussene.d.) pertijdseenheid op (NJ (ziepar.3.2).
Hetaantalgepasseerde motorvoertuigen peretmaal (NKmj wordt indeLOTUSmacroopgevraagd,waarbijiederetmaalgemarkeerdwordt door eendag-,maandenjaarcodeenbovendiendoor eendagtype-enseizoencode,overeenkomstigde
indelingen indagtypen enseizoenenzoalsweergegeven inparagraaf1.3.3.
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Bij dagrecreatieprojecten dient al het inkomende verkeer er op dezelfde dag ook
weer uit te gaan. Door derhalve het totale aantal gepasseerde motorvoertuigen per
etmaal door tweete delen, wordt het aantal inkomende motorvoertuigen per etmaal
verkregen.
Uit de visuele verkeerstellingen, die op elke combinatie van dagtype en seizoen
worden afgenomen, is de gemiddelde motorvoertuigbezetting ( B ^ J per ingang
bekend per dagtype en seizoen (zie par. 3.2). De aldus per ingang bepaalde
gemiddelde voertuigbezetting geldt voor alle etmalen die vallen in de betreffende
combinatie van dagtype en seizoen (de dagsoorten). Ook deze gegevens worden in
de LOTUS-macro ingevoerd.
Door vermenigvuldiging van het aantal inkomende motorvoertuigen per etmaal met
de voor het betreffende etmaal geldende gemiddelde motorvoertuigbezetting wordt
tenslotte het aantal bezoeken per etmaal per ingang ( Q ^ J berekend. In formule
vorm weergegeven:

Oi,m,w -

!•">•* v o
2
°l,m,w

Alleen indien er door bijzondere omstandigheden een grote afwijking ontstaat in de
gemiddelde motorvoertuigbezetting op een bepaalde combinatie van dagtype en
seizoen, wordt hiervoor gecorrigeerd. Dit kan bijvoorbeeld optreden indien op een
zeer rustige teldag er een paar auto's passeren met veel inzittenden, waardoor een
extreem hoge gemiddelde voertuigbezetting wordt verkregen. In dat geval wordt de
gemiddelde waarde van de voertuigbezetting op de andere drie waamemingsdagen
van hetzelfde dagtype van het betreffende telpunt gehanteerd.
Een andere maatregel tegen het voorkomen van extreme voertuigbezettingen, betreft
het uitsluiten van autobussen bij de berekening van de gemiddelde voertuigbezetting
(zie paragraaf 3.2). Normaal gesproken komen er echter geen of nauwelijks autobussen voor op de bij het onderzoek betrokken projecten. In de incidentele gevallen dat
dit wel gebeurt, zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor de gemiddelde voertuigbezetting, vooral wanneer dit zou gebeuren op een rustige dag waarop visuele
tellingen plaatsvinden. Dit zou tevens doorwerken bij de berekening van de omvang
van het bezoek op alle dagen van betreffend dagtype en seizoen. Derhalve is
besloten het aantal inzittenden van autobussen niet te betrekken bij de berekening
van de gemiddelde voertuigbezetting.

6.2.2 Berekening voor ingangen met uitsluitend (brom)fietsen en voetgangers
De berekening van de omvang van het bezoek bij ingangen met uitsluitend (brom)fietsen en voetgangers verloopt in principe op gelijksoortige wijze als bij ingangen
met uitsluitend snelverkeer. Echter in plaats van de gemiddelde motorvoertuigbezetting wordt bij dit type ingang de gemiddelde (brom)fietsbezetting (BUw) per dagtype
en per seizoen bepaald (zie par. 3.2).
Bovendien is er een complicatie met de bepaling van het aantal voetgangers dat op
dergelijke ingangen binnenkomt, omdat voetgangers niet automatisch door de
mechanische verkeerstellers worden geregistreerd. Om toch een redelijk betrouwbare
indruk te krijgen van het aantal voetgangers dat per ingang, per etmaal het project
bezoekt, wordt per ingang de verhouding tussen het aantal voetgangers en het
aantal (brom)fietsenvisueel vastgesteld (F\,J (zie par. 3.2). Deveronderstelling die
hieraan ten grondslag ligt, is dat de omvang van het aantal voetgangers een directe
relatie vertoont met de omvang van het aantal (brom)fietsen. Deze veronderstelling is
gebaseerd op het feit dat beide vervoerwijzen sterk weersafhankelijk zijn.
Ook dit verhoudingsgetal wordt weer per dagtype en seizoen per ingang visueel
vastgesteld. Alleen indien er op een visuele teldag in het geheel geen (brom)fietsen
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passerenmaarwelvoetgangers, isberekeningvanditverhoudingsgetal niet mogelijk.
Indatgevalwordt degemiddeldewaardevanhetverhoudingsgetalvandeandere
driewaarnemingsdagenvangelijk dagtypevandebetreffende inganggehanteerd.
Beideperdagtypeenperseizoenvisueelvastgesteldegrootheden,wordenper
afzonderlijke ingang indeLOTUS-macroingelezen.
Deberekeningvandeomvangvanhet bezoek peretmaalaaningangen metuitsluitend langzaamverkeervindt opdenavolgendewijzeplaats.Hetuit demechanische
tellingenafgeleideaantalgepasseerde (bromfietsenperetmaal,wordt ingelezenin
de LOTUS-macro,waarbijook hier iederetmaalgemarkeerdwordt door eendag-,
maand-enjaarcode enbovendiendoor eendagtype-enseizoencode,overeenkomstigaandeindelingen indagtypenenseizoenenzoalsweergegeven inparagraaf
1.3.3.Vervolgenswordt het aantalgepasseerde (brom)fietsendoortweegedeeldom
het aantalinkomende (brom)fietsenperetmaalteverkrijgen.Hiernavindt,op
overeenkomstigewijzealsbijde ingangen metgemotoriseerdverkeer, afzonderlijk
vermenigvuldiging plaatsmetde bijhet betreffende etmaalbehorende gemiddelde
(brom)fietsbezettingenmet het bijbehorendeverhoudingsgetaltussenhetaantal
voetgangers enhet aantal (brom)fietsen.Deeerstevermenigvuldiging leverthet
aantalinkomende (brom)fietsers opendetweedehet aantalinkomendevoetgangers
per etmaal.Vervolgensworden beidenuitkomsten opgeteldenwordt deomvangvan
het bezoek per (brom)fietsplusdattevoet,peringang peretmaalverkregen.Deze
procedure isweergegeven indeonderstaandeformule:
Q

I,I,W

N
N
=( 2W x Bi-i-*} + ( 2™* **'•'•")

Dezeformule kanwordenherschreventot:
N

6.2.3 Berekeningvoor ingangen metalleverkeer
Bijingangenwaarzowelmotorvoertuigen als(brom)fietsenenwandelaarsbinnenkomenwordendeindevoorgaandesubparagrafen beschreven berekeningsmethoden
gecombineerdtoegepast. Datwilzeggendatdeomrekeningvanhetaantalmechanischgetelde motorvoertuigen naarbezoekaantallen plaatsvindtviaindeparagraaf
6.2.1 beschreven methodiek envanhetaantalmechanischgetelde (brom)fietsen
naaraantal (bromfietsers pluswandelaars,volgens deinparagraaf 6.2.2 beschreven
methodiek. Deuitkomstenvanbeideberekeningsmethoden per etmaalworden
vervolgensgesommeerd,omzodoende ookvoordittypeingang detotaleomvang
vanhet bezoek peretmaalteverkrijgen.Informuleweergegeven:

Eendergelijkewerkwijzeisslechts mogelijk,doordat degebruikte mechanische
verkeerstelapparatuur instaat isommotorvoertuigen en(brom)fietsen,dieviaéénen
dezelfde ingang het project binnenkomen,afzonderlijk te registreren.Bovendien
worden per ingangdegemiddelde motorvoertuigbezetting, degemiddelde (brom)fietsbezetting endeverhoudingtussenhetaantalwandelaars enhetaantal(brom)fietsenvisueelvastgesteld.
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6.3 Berekening omvang bezoek per project
Deberekeningvandetotaleomvangvanhet bezoek aaneenrecreatieproject per
etmaal,vindt plaatsdoor de uitkomstenvande berekende bezoekaantallen per
etmaalvanalleafzonderlijke ingangenvaneenproject,tesommeren.

Q, = E Q,,«
Vervolgens kanvoor iederewillekeurigetijdsperiode groter daneenetmaaldetotale
omvangvanhet bezoekworden bepaald door deuitkomsten op projectniveau per
etmaaltesommeren.Bijhettrendonderzoek wordt deomvangvanhet bezoekvan
eenproject behalve peretmaal,ook per maand,perseizoenenopjaarbasis
berekend. Deformulevoor de berekening opjaarbasis isalsvolgt:
365

Qiasr =E O,
/-1

Eenbijkomendvoordeelvande indevoorgaande paragrafen geschetsteberekeningsmethode is,dat behalvedeomvangvanhet bezoek ookdevervoerwijzevande
bezoekers bekend is.Hierdoor is het mogelijk omaantegeven hoedeverdelingvan
het bezoek over deverschillende vervoerwijzen is.Ook hierbijwordt weer onderscheidgemaakttussenbezoekersdiemeteenmotorvoertuig (auto,motore.d.),per
(brom)fietsentevoet het project bezoeken.Bovendien ishet mogelijk omdewijze
vanvervoer vande bezoekers uittesplitsen per maand,seizoenenopjaarbasis.
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AANHANGSELS

1 Overzichtvandewaarnemingslokatiesop hetWilhelminapark
Telpunt
nummer

Lokatie

Typewaarneming (1)

Voertuigsoort (2)

2200A

Hoofdingang

M +V

2201F

Fiets/voetbrug

M +V

FTS +VTG

2202F

Fiets/voetpadzuid

M +V

FTS + VTG

2203F

Fiets/voetpad oost

M +V

FTS + VTG

2204F

Voetpad hoofdingang

M +V

FTS + VTG

2205F

Fiets/voetpad oost

M

FTS + VTG

MVT + FTS + VTG

2 Overzichtvandewaarnemingslokaties op het Geestmerambacht
Telpunt
nummer

Lokatie

Typewaarneming (1)

Voertuigsoort (2)

2300A

Hoofdingang Wagenweg

M +V

2301F

Fiets/voetpadWagenweg

M

2302A

IngangVlasgat

M +V

2303F

Fiets/voetpadVlasgat

M

FTS + VTG

2304F

Fiets/voetpad Kleimeer

M +V

FTS + VTG

2305A

Hoofdingang Krokweg

M +V

2307F

Fiets/voetpad Nauertocht
(richtingAlkmaar)

M

FTS + VTG

2308F

Fiets/voetpad Negen
Sneesweg

M +V

FTS + VTG

2309F

Fiets/voetpad Winterpad

M +V

FTS+VTG

231OF

Fiets/voetpad Maaiersbrug M

FTS+VTG

2311F

Fiets/voetpad Nauertocht
(richting Koedijk)

FTS+VTG

MVT + FTS + VTG
FTS + VTG
MVT + FTS + VTG

MVT + FTS + VTG

M

3 Overzicht vandewaarnemingslokaties op het Ermerzand
Telpunt
nummer

Lokatie

Typewaarneming (1)

2100A

Hoofdingang

M+ V

2101F

Hoofdingangfiets

M+ V

FTS+VTG

2102F

Achteringang fiets

M+ V

FTS+VTG

(1) M = Mechanische verkeerstelling
V = Visuele verkeerstelling

Voertuigsoort (2)

MVT+FTS+VTG

(2) MVT = Motorvoertuigen
FTS = (Brom)fietsen
VTG = Voetgangers
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